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Jaarbericht 2014

Met vijfduizend euro vallen prachtige resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Sociaal betrokken,

ondernemende individuen en kleine stichtingen kunnen met dit geld een school, lesmaterialen,

zorgvoorzieningen of andere projecten realiseren. Dat kan onder meer, omdat deze vrijwilligers geen reis-

of onkostenvergoeding vragen voor hun passie. Ook in 2014 heeft SWAP met relatief kleine bijdragen van

veel APG-collega’s mooie projecten mogelijk kunnen maken.

Projecten

Het bestuur heeft veel energie gestoken in het verwerven en beoordelen van projectvoorstellen van

verschillende organisaties. De relatief gunstige financiële positie van SWAP maakte dit mogelijk. En

noodzakelijk, want donaties moeten niet opgepot worden, vinden we, maar besteed worden aan goede

doelen. In 2014 hebben we twee projecten kunnen financieren voor een totaalbedrag van circa 13.600

euro (zie tabel op pagina 3). Voor goedkeuring van een project kijken we naar de richtlijnen die we

daarvoor hebben. Een project waarvan we in 2013 hadden besloten om te financieren, hebben we in 2014

geannuleerd. In Gambia zou SWAP voor het opknappen van een school de bouw van een waterput

financieren (Project SEIG). In de loop van 2014 bleken de plannen gewijzigd. Men wilde het bedrag

gebruiken voor de omheining van de school. Maar de info die we hierover kregen was weinig concreet. De

organisatie begreep dat en betaalde het bedrag netjes terug.

Nieuwe donateurs

Werving van nieuwe donateurs was ook in 2014 een belangrijke activiteit van het bestuur. Zo hebben we

in april tijdens de APG-topvrouwenbijeenkomst een paar mooie projecten van SWAP onder de aandacht

kunnen brengen. En hebben we in december een wervingsactie onder de Heerlense collega’s gehouden.

Met een infokraam stonden we bij de ingang van het bedrijfsrestaurant. Op die manier hebben we veel

collega’s gesproken over SWAP en onze projecten. Het aantal donateurs steeg licht.

Communicatie

Ook de communicatie met onze donateurs en andere belangstellenden is belangrijk. In Amsterdam

organiseerden we een bijeenkomst, waarbij mensen van de projecten zelf een presentatie hebben

gehouden. Dit leverde enthousiaste reacties van jullie op. Daarnaast hebben we de ontwikkelingen rond de

projecten kunnen toelichten in onze jaarlijkse nieuwsbrief. Ook hebben we in de BijAPG gestaan.

En met veel inzet en enthousiasme van ons nieuwe bestuurslid, Ineke Meek (zie hierna), is begin

november onze vernieuwde intranetsite live gegaan. Verder hebben we een nieuw, kleurrijk en hoopvol

logo. Overigens zijn de officiële gegevens van SWAP en documenten als het beleidsplan en jaarrekening

ook openbaar. Deze publicatieplicht vloeit voort uit de ANBI-status van SWAP. De gegevens en

documenten zijn, buiten onze intranetsite, te lezen op www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/swap
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Inkomsten

Het aantal donateurs is in 2014 gestegen en daarmee ook de inkomsten vanuit donateurs. De stijging van

het aantal donateurs, vooral bij Loyalis, is groter dan de daling als gevolg van (gedwongen) vertrek van

APG-collega’s. Het bestuur is blij dat met de komst van nieuwe donateurs de daling van het aantal

donateurs redelijk beperkt is gebleven. Maar het blijft moeilijk om de belangstelling van collega’s te

krijgen voor het werk van SWAP in een tijd van reorganisatie.

Helaas hebben we met de kerstactie 2014 geen bijdrage voor SWAP opgehaald. Wat het bestuur erg

teleurstellend vindt. Zeker gezien de successen in de voorgaande jaren. De wijze waarop deze keer een

donatie gedaan kon worden, was anders dan vorige keren en bleek minder aandacht te trekken. Dat gaan

we anders doen in de toekomst.

Bestuur

Het Bestuur van SWAP bestaat uit zes bestuursleden. Begin 2014 is Jan Vrijsen teruggetreden als

bestuurslid. In de bijna twee jaar bestuurslidsmaatschap was hij de penningmeester van SWAP. Zijn ziekte

noodzaakte hem toen zijn SWAP-werkzaamheden te stoppen. In juli 2015 is Jan overleden. Wij herinneren

hem als een zeer betrokken, humoristische en rationeel bestuurslid en collega.

Jan is opgevolgd door Ineke Meek. Zij houdt zich binnen het bestuur met name bezig met communicatie.

Dat heeft tot een aantal mooie bijeenkomsten en onze vernieuwde intranetsite geleid.

Het jaar 2014 was het eerste jaar na jarenlange lidmaatschap waarin Jos Jonkman niet langer als formeel

bestuurslid aan de vergaderingen deelnam. Jos is SWAP’s ereadviseur. Tot zeer groot genoegen van het

bestuur.

Met dank voor jullie steun in 2014,

Hartelijke groet

Het SWAP Bestuur



Pagina 3 van 5

Projecten SWAP

De onderstaande tabel toont de projecten die SWAP sponsort en nog niet (volledig) zijn opgeleverd. In

2014 zijn twee projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 13.612 euro.

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd

Wie Wat Waar Wanneer

bestuursbesluit

Welk

bedrag

Wanneer

realisatie

Friends

Indeed

Moestuin, archiefkasten,

speeltuin, fysiotherpie

materialen voor school

gehandicapten

Vizisnagaram

District,

India

25-02-2014 € 5.800,00 05-2015

Project Paul

Heijne

Herbouw basisschool

Nieuwe toiletten en een

waterput bij een

basisschool

Medellin,

Filipijnen

02-09-2014 € 7.800,00 03-2015

Organisatie SWAP

Stichting SWAP kent eind 2014 een bestuur bestaande uit zes leden en heeft geen aanvullende

commissies of werkgroepen ingericht. De onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling

Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP

Achternaam Voornaam Functie Bestuurslid sinds Bestuurslid tot

Vrijsen Jan Penningmeester 01-04-2012 08-01-2014

Schüller Stephan Voorzitter 01-04-2012 heden

Hofer Paul Secretaris 01-12-2005 heden

Kwanten Debbie Penningmeester

(sinds 08-01-2014)

01-03-2012 heden

Drost George 01-03-2012 heden

Kools Ramon 01-01-2013 heden

Meek Ineke 08-01-2014 Heden

Jos Jonkman Ereadviseur
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Lasten en baten 2014 SWAP

De onderstaande tabellen tonen de baten en lasten van SWAP gedurende 2014. Het gaat hierbij om de

werkelijke ontvangsten en baten.

Tabel: Lasten en baten 2014 (in euro’s)

Lasten 2014 2013 Verschil tov

2013

Toelichting

Schenkingen 13.612,00 20.933,23 - 7.321,23

Betalingsverkeer 96,65 92,41 4,24 Extra bankkosten ivm betaling

naar het buitenland

Totaal Lasten 13.708,65 21.025,64 - 7.316,99

Baten 2014 2013 Verschil tov

2013

Toelichting

APG donateurs 9.340,58 9.822,92 - 482,34 Lichte daling

Loyalis donateurs 960,00 599,52 360,48 Flinke stijging

AM donateurs 234,94 0,00 234,94 AM donateurs in 2013 onder APG

donateurs

Overige donateurs 320,04 450,04 - 130,00 IN 2013 drie extra eenmalige

bijdragen

Terugstorting SEIG 3.000,00 0,00 3.000,00 Eenmalig in 2014,

nvt in 2013

Eenmalig

APG kerstactie

0,00 1.839,50 - 1.839,50 Eenmalig in 2013,

nvt in 2014

Rente ASN 359,20 915,59 - 556,39 Flinke daling vanwege

rentedaling van 2% naar 1% en

lager spaarsaldo

Totaal Baten 14.214,76 13.627,57 587,19

Resultaat 506,11 - 7.398,07 7.904,18
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Balans 2014 SWAP

De onderstaande tabel toont de balans en liquide middelen van SWAP. Deze verantwoording is opgesteld

op basis van werkelijke ontvangsten en uitgaven.

Tabel: Balans en liquide middelen

Activa

Liquide middelen 2014 2013 Verschil tov 2013

ASN-rekening (spaar) 16.552,63 20.693,43 - 4.140,80

ING-rekening (betaal) 5.853,26 1.206,35 4.646,91

Totaal Activa 22.405,89 21.899,78 506,11

Passiva

Eigen vermogen 2014 2013 Verschil tov 2013

Saldo 01-01-2014 21.899,78 29.297,85 - 7.398,07

Resultaat 2014 506,11 - 7.398,07 7.904,18

Saldo 31-12-2014 22.405,89 21.899,78 506,11


