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Jaarbericht 2016 

 

Met vijfduizend euro zijn mooie resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Sociaal betrokken, 

ondernemende mensen 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 idealen. Ook voor 2016 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

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

 

Projecten 

In 2016 hebben we gelukkig weer een aantal projecten kunnen financieren. Dat was het jaar daarvoor wel 

anders. Toen hebben we een groot aantal projectvoorstellen om uiteenlopende redenen moeten afwijzen. 

Maar vorig jaar hebben we drie mooie projecten ondersteund.  

Zo hebben we bijgedragen aan de renovatie van een kinderziekenhuis in Roemenië. Met een voorschot van 

€ 5.460 hebben we via Wanna'Help, van collega Hans Hendriks, de verbouwing van een badkamer, een 

behandelkamer en de aanschaf van 10 kinderbedjes mogelijk gemaakt. Gedurende 2016 hebben we met 

diverse acties op alle drie de Nederlandse locaties van APG geld opgehaald voor Wanna'Help en het 

kinderziekenhuis. Met acties zoals een kickertoernooi in Heerlen, cupcakes uitdelen op Symphony, een 

schaatsclinic in Amsterdam hebben we Wanna'Help met in totaal € 8.000 kunnen ondersteunen. Het 

aanvullende bedrag hebben we begin 2017 overgemaakt en is dus nog niet verwerkt in de jaarcijfers 

2016.   

Een ander project is aangedragen door collega Yardena Brouwer, begin 2017 toegetreden tot het bestuur: 

Beetje Beter probeert kinderen in de sloppenwijken van Phnom Penh, Cambodja, te ondersteunen door het 

geven van onderwijs. Met € 5.000 van SWAP heeft Beetje Beter lesboeken en een kopieermachine kunnen 

kopen.  

Het jaar 2016 sloten we af met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een project in India door 

APG’ers. Met Friends Indeed hebben we in februari 2017 op de Campus Challenge India zes woningen voor 

gehandicapte kinderen gerenoveerd. De materialen hiervoor hebben we gefinancierd met een gift van APG 

van € 10.000.    

 

Nieuwe donateurs 

Na 2015 is ook in 2016 het aantal donateurs wat afgenomen. Maar met de acties voor Wanna'Help en 

zeker de actiemaand december 2016 hebben we duidelijk meer bekendheid aan SWAP kunnen geven. 

Zeker op Symphony, waar veel van onze collega’s van Asset Management nog nooit van SWAP hadden 

gehoord!   

 

Communicatie 

Als altijd vinden we de communicatie met onze donateurs en andere belangstellenden erg belangrijk. We 

hebben vorig jaar geen bijeenkomst over de projecten kunnen organiseren. Wel hebben we de 
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ontwikkelingen rond de projecten toegelicht in onze jaarlijkse nieuwsbrief en in korte, tussentijdse e-

mailberichten. Met de acties voor Wanna'Help, met name in de actiemaand december, hebben we ook het 

30-jarig bestaan van SWAP extra luister bij gezet. Die mogelijkheid was er helaas niet in 2015, toen we 

werkelijk 30 jaar bestonden. Begin december was op alle drie de locaties de aftrap van de actiemaand met 

het uitdelen van cupcakes. Met liefde gebakken door een aantal collega’s en andere vrijwilligers.  

 

Inkomsten 

Vanwege de lichte daling van het aantal donateurs in 2016 zijn de inkomsten vanuit de donateurs ook wat 

afgenomen. Daarnaast hadden we in 2015 een aantal eenmalige bijdragen. Wel zien we dat één van onze 

trouwe, externe donateurs zijn maandelijkse bijdrage flink heeft verhoogd. Dat is natuurlijk een prachtig 

gebaar. Verder hebben we in 2016 ook een flinke donatie gekregen van APG. Met dank aan collega Patrick 

Tabak hebben we een bedrag van € 10.000 ontvangen uit de verkoop van oud meubilair.  

 

Bestuur 

Het bestuur van SWAP is in 2016 ongewijzigd gebleven. Wel hebben we vanaf halverwege 2016 

ondersteuning gekregen van Yardena Brouwer. Zij is inmiddels toegetreden tot het bestuur. Eind 2016 

maakten Ineke en Paul namelijk bekend dat zij stoppen met hun bestuurlijke activiteiten voor SWAP. Ook 

George meldde begin 2017 te stoppen. We begrijpen de beweegredenen voor hun besluit. Maar vinden het 

uiteraard heel erg jammer. Zeker met het vertrek van Paul verliezen we ook veel ervaring uit het verleden 

van SWAP. Alle drie danken we hen voor hun inzet en enthousiasme voor SWAP en wensen we hen alle 

goeds met hun nieuwe activiteiten.  

De afgetreden bestuursleden zijn in 2017 opgevolgd door Yardena, Martijn Olthof en Mariëtte Botes. We 

hebben zelfs zeer recent een extra bestuurslid erbij gekregen: Roel Lubberink. Met deze bestuurlijke 

wijzigingen hebben we een goede vertegenwoordiging over de drie locaties bereikt.    

 

Gegevens en documenten 

Tot slot, we hebben sinds kort een nieuwe externe website: https://sites.google.com/view/stichtingswap/ 

Hierop staan de officiële gegevens van SWAP en documenten als het beleidsplan en de jaarrekening. Deze 

gegevens en documenten moeten op een openbare site gepubliceerd worden vanwege de ANBI-status van 

SWAP. De overgang naar een nieuwe site was nodig, omdat de beheerder van de eerdere site kosten in 

rekening ging brengen. Via Google kunnen we gratis aan onze wettelijke publicatieplicht voldoen.    

 

 

 

Met dank voor jullie steun in 2016,  

Hartelijke groet 

 

 

Het SWAP Bestuur 

https://sites.google.com/view/stichtingswap/
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Projecten SWAP 

Onderstaande tabel toont de projecten die SWAP sponsort en nog niet (volledig) zijn opgeleverd. In 2016 

hebben we drie projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 20.460,00 euro. Daarnaast hebben we 

begin 2016 de bijdrage overgemaakt voor een project dat we in 2015 hadden goedgekeurd, een bedrag 

van € 3.605,25. Dit bedrag is meegenomen in het bedrag ‘Schenkingen’ in de tabel lasten en baten 2015.  

 

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Wanna'Help Verbouwing badkamer en 

behandelkamer, aanschaf 

10 babybedjes in 

kinderziekenhuis 

Roemenië 02-03-2016  5.460,00 03-2017 

Beetje Beter Aanschaf kopieermachine 

en lesboeken voor een 

school  

Cambodja 27-10-2016  5.000,00 Loopt 

Friends 

Indeed 

Renovatie 6 woningen op 

campus voor gehandicapte 

kinderen 

India 23-11-2016 10.000,00 02-2017 

 

 

Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2016 een bestuur bestaande uit zes leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. Vanaf half 2016 wordt het bestuur met enthousiasme ondersteund door Yardena 

Brouwer (in 2017 toegetreden tot bestuur). In 2017 zijn Ineke, Paul en George afgetreden en inmiddels 

opgevolgd. Onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling eind 2016. 

 
Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP 

Achternaam Voornaam Functie Bestuurslid van Bestuurslid tot 

Schüller Stephan Voorzitter 01-04-2012 heden 

Hofer Paul Secretaris 01-12-2005 01-02-2017 

Kwanten Debbie Penningmeester 01-03-2012 heden 

Drost George  01-03-2012 01-04-2017 

Kools Ramon  01-01-2013 heden 
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Meek Ineke  08-01-2014 01-02-2017 

Jos Jonkman Ereadviseur 01-07-1999 01-12-2013 

 

 

Lasten en baten 2016 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de baten en lasten van SWAP gedurende 2016. Het gaat hierbij om de 

werkelijke ontvangsten en baten. 

 

Tabel: Lasten en baten 2016 (in euro’s) 

Lasten 2016 2015 Verschil tov 

2015 

Toelichting 

Schenkingen 24.065,25 0,00 24.065,25 In 2016 zijn drie projecten 

gefinancierd, daarnaast is in 2016 een 

bijdrage overgemaakt van een in 2015 

goedgekeurd project 

Betalingsverkeer 119,96 111,43 8,53 Extra bankkosten ivm betaling naar 

het buitenland 

Totaal Lasten 24.185,21 111,43 24.073,78  

     

     

Baten 2016 2015 Verschil tov 

2015 

Toelichting 

APG-donateurs 9.343,02 10.358,68 - 1.015,66 Lichte daling, in 2015 ook enkele 

eenmalige donaties ontvangen 

Overige donateurs 620,04 370,04 250,00 Forse maandelijkse verhoging van een 

donateur 

Extra donaties Wanna 

Help actie 

3.084,00 0,00 3.084,00  

Eenmalige donatie APG 10.000,00 0,00 10.000,00 Uit verkoop oud meubilair 

Rente ASN 230,12 259,00 - 28,88  

Totaal Baten 23.277,18 10.987,72 12.289,46  

     

Resultaat - 908,03 10.876,29 -11.784,32  
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Balans 2016 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 2016 2015 Verschil tov 2015 

ASN-rekening (spaar) 28.223,04 30.714,11 - 2.491,07 

ING-rekening (betaal) 4.151,11 2.568,07 1.583,04 

Totaal Activa 32.374,15 33.282,18 - 908,03 

 
 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2016 2015 Verschil tov 2015 

Saldo 01-01 33.282,18 22.405,89 10.876,29 

Resultaat 2016 - 908,03 10.876,29 - 11.784,32 

Saldo 31-12 32.374,15 33.282,18 - 908,03 

 

 

 

 


