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Jaarbericht 2015 

 

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 voor 2015 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

bijdragen van veel APG-collega’s mooie projecten mogelijk te maken. 

 

Projecten 

Het bestuur heeft in 2015 veel tijd genomen voor het verwerven en beoordelen van projectvoorstellen van 

verschillende organisaties. Helaas hebben we slechts één project goed kunnen keuren, voor een bedrag 

van circa 3.600 euro (zie tabel op pagina 3). Mooi is wel dat dit een project is van één van onze collega’s, 

Ad Verstraete. In Ghana kunnen we met deze bijdrage helpen aan het opzetten van drie modelscholen. En 

hebben we een aantal lespakketten kunnen financieren.  

Verder hadden we begin 2015 ingestemd met een bijdrage voor Friends Indeed. Daarmee zouden we twee 

vissersboten financieren in India nadat de oostkust was getroffen door de cycloon Hudhud. Snel daarna 

bleek echter dat de organisatie voor alle benodigde boten al financiering had gevonden. Met Friends 

Indeed hebben we voor 2016 wel een bijzonder project in voorbereiding. Net zoals we hebben gedaan in 

2014 met woningen bouwen in Mexico maken we het in 2016 mogelijk om met een groep APG’ers zelf een 

project in India uit te voeren. Over het wanneer en het wat volgt in de loop van 2016 meer info.  

Een aantal projectvoorstellen hebben we moeten afwijzen, omdat ze niet voldeden aan de criteria die we 

daarvoor hanteren.  

 

Nieuwe donateurs 

Na een lichte stijging in 2014 laat 2015 helaas een kleine daling van het aantal donateurs zien. Ondanks 

dat we in 2015 voor het eerst SWAP onder de aandacht konden brengen bij nieuwe werknemers. Tijdens  

de introductiebijeenkomsten voor nieuwe werknemers bemande SWAP één van de kraampjes. Daarop 

kregen we enthousiaste reacties. Ook de TOP-vrouwenbijeenkomst van APG in april vorig jaar hebben we 

aangegrepen om SWAP meer bekendheid te geven.  

 

Communicatie 

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

organiseerden we een bijeenkomst, waarbij mensen van de projecten in India en op de Filipijnen zelf een 

presentatie hebben gehouden. Daarnaast hebben we de ontwikkelingen rond de projecten kunnen 

toelichten in onze jaarlijkse nieuwsbrief. En we hebben een paar keer in de inmiddels ter ziele gegane 

BijAPG gestaan. SWAP gaat mee met de tijd en is vorig jaar opgenomen in de app voor nieuwe 

medewerkers. En we waren te zien op de tv-screens zowel in Amsterdam als in Heerlen! 
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Veel tijd hebben we gestoken in de voorbereiding van het jubileumfeest voor SWAP. Want SWAP bestond 

op 29 augustus 2015 30 jaar! Doordat werkgever APG de actie Serious Request in Heerlen ondersteunde, 

hebben we van ons jubileumfeest afgezien. We hebben besloten ons jubileum in 2016 met een bijzondere 

actie te vieren. Onze jubileumkrant hebben we eind vorig jaar wel verstuurd. Daarin halen we 

herinneringen op aan 30 jaar SWAP. Een mooi aandenken.  

 

Inkomsten 

Het aantal donateurs is in 2015 iets gedaald. Daarmee zijn ook de inkomsten vanuit de donateurs wat 

afgenomen. De afname is voor een deel gecompenseerd door enkele eenmalige bijdragen vorig jaar.  

 

Bestuur 

Het bestuur van SWAP is in 2015 ongewijzigd gebleven. Wel heeft het bestuur begin 2015 het beleidsplan 

2014 – 2016 vastgesteld, met daarin veel aandacht voor de projecten en de communicatie met de 

donateurs. 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, naast onze intranetsite, te lezen op www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/swap 

 

 

 

Met dank voor jullie steun in 2015,  

Hartelijke groet 

 

 

Het SWAP Bestuur 

 

  

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/swap
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Projecten SWAP 

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

2015 hebben we één project goedgekeurd voor een bijdrage van € 3.605,00 euro. Dit bedrag is begin 

2016 overgemaakt en ontbreekt daarom in de jaarcijfers over 2015. 

 
Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Abacus Lespakketten en 

ondersteuning creatie 

modelscholen 

Ghana 28-09-2015 € 3.605,00 Loopt 

 

 

Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2015 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 van Bestuurslid tot 

Schüller Stephan Voorzitter 01-04-2012 heden 

Hofer Paul Secretaris 01-12-2005 heden 

Kwanten Debbie Penningmeester 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 01-07-1999 01-12-2013 

 

  



 

 

 

  Pagina 4 van 5 

Lasten en baten 2015 SWAP 

De onderstaande tabellen tonen de baten en lasten van SWAP gedurende 2015. Het gaat hierbij om de 

werkelijke ontvangsten en baten. 

 
Tabel: Lasten en baten 2015 (in euro’s) 

Lasten 2015 2014 Verschil tov 

2014 

Toelichting 

Schenkingen 0,00 13.612,00 - 13.612,00 In 2015 één project goedgekeurd, 

betaling in 2016 

Betalingsverkeer 111,43 96,65 14,78 Extra bankkosten ivm betaling naar 

het buitenland 

Totaal Lasten 111,43 13.708,65 - 13.597,22  

     

     

Baten 2015 2014 Verschil tov 

2014 

Toelichting 

APG-donateurs 10.358,68 10.535,52 - 176,84 Lichte daling 

Overige donateurs 370,04 320,04 50,00 Eén eenmalige bijdrage in 2015 

Terugstorting SEIG 0,00 3.000,00 - 3.000,00 Eenmalige terugstorting in 2014, nvt 

in 2015 

Rente ASN 259,00 359,20 - 100,20 Ivm rentedaling van 1,3% naar 0,7% 

ondanks fors hoger saldo 

Totaal Baten 10.987,72 14.214,76 - 3.227,04  

 

 

    

Resultaat 10.876,29  506,11 10.370,18  
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Balans 2015 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 2015 2014 Verschil tov 2014 

ASN-rekening (spaar) 30.714,11 16.552,63 14.161,48 

ING-rekening (betaal) 2.568,07 5.853,26 - 3.285,19 

Totaal Activa 33.282,18 22.405,89 10.876,29 

 
 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2015 2014 Verschil tov 2014 

Saldo 01-01-2015 22.405,89 21.899,78 506,11 

Resultaat 2015 10.876,29 506,11 10.370,18 

Saldo 31-12-2015 33.282,18 22.405,89 10.876,29 

 

 

 

 


