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Jaarbericht 2017 

 

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 2017 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

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

 

Projecten 

In 2017 hebben we vier projecten kunnen financieren. Ook hebben we begin 2017 nog de aanvullende 

bijdrage van € 2.540 overgemaakt naar Wanna’Help. Dat hadden we in 2016 al toegezegd, maar het 

precieze bedrag was afhankelijk van de opbrengst uit de diverse acties in 2016.  

Van de vier projecten in 2017 was Diouma in Senegal de eerste. Voor € 4.820 hebben we een 

koksopleiding en zonnepanelen gefinancierd. De zonnepanelen zorgen voor warm water bij de 

kappersopleiding en voor verwarming voor de kuikens op een kippenboerderij.  

Voor € 1.300 hebben we een huisje en toiletgebouw in een sloppenwijk in Kaphingo, Kenia, vernieuwd. 

Het besluit voor deze bijdrage was niet heel gemakkelijk. Zo werd dit project gedaan door een particulier, 

Yvana Lakeman, in plaats van een stichting. En ontbrak een planmatige aanpak. Ondanks dat het voorstel 

niet helemaal binnen onze richtlijnen voor beoordeling van projecten paste, kozen we ervoor haar te 

ondersteunen in haar moedige poging om als eenling in een moeilijk gebied enige verbetering voor de 

mensen te bereiken.  

In Argentinië hebben we voor Un Abrazo Para Los Amigos een aantal speeltoestellen voor een 

kleuterschool gefinancierd. Voor € 7.000 konden twee nieuwe glijbanen, een nieuwe schommel en een 

plastic speelhuis worden aangekocht.          

Net als in 2016 sloten we afgelopen jaar af met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een project in 

India door APG’ers. Met Friends Indeed hebben we in februari 2018 op de Campus Challenge India twee 

woningen voor gehandicapte kinderen gerenoveerd. Ook hebben we lesmateriaal gefinancierd. Dit alles 

voor een bedrag van € 6.000. Dit hebben we kunnen doen met de vele extra donaties na de cupcake- en 

kerstpakkettenactie eind 2017.     

 

Nieuwe donateurs 

Na een daling in de twee voorgaande jaren hebben we in 2017 meer donateurs gekregen! De nieuwe 

donateurs zijn vooral afkomstig van Asset Management. Ook ontvingen we van onze collega-beleggers 

veel grote, eenmalige bijdragen. Gelukkig zien we ook bij Loyalis en de andere APG-onderdelen meer 

donateurs. De extra donaties zien we vooral na acties als het uitdelen van cupcakes en de 

kerstpakkettenactie, waarbij het mogelijk was je kerstpakket geheel of voor een deel te doneren aan 

SWAP. Dat heeft veel opgeleverd. En van APG kregen we ook de niet opgehaalde kerstpakketten!  
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Communicatie 

Vorig najaar hebben we op alle locaties een lunchbijeenkomst georganiseerd, waarin we jullie hebben 

bijgepraat over onze projecten. Verschillende collega’s vertelden over hun project. Op de Basisweg waren 

dat Ad Verstraete over Abacus in Ghana en Ronald Verhoeven over de Campus Challenge in India. In 

Heerlen kwamen de Campus Challenge door Ivonne Plagge en Wanna’Help in Roemenië door Hans 

Hendriks aan bod. En op Symphony brachten Alexandra Katthagen en bestuurslid Martijn de Campus 

Challenge resp. Wanna’Help onder de aandacht. Verder hadden we presentaties van Beetje Beter in 

Cambodja, Un Abrazo Para Los Amigos in Argentinië en Diouma in Senegal.  

Naast de lunchbijeenkomsten hebben we in onze nieuwsbrieven van mei en september de ontwikkelingen 

rond de projecten toegelicht. In extra e-mailberichten én onze berichten op intranet konden we jullie de 

actuele info over projecten en acties geven. Tot slot nog even onze externe website: 

https://sites.google.com/view/stichtingswap/. In verband met de ANBI-verplichtingen staan hierop de 

officiële gegevens van SWAP en documenten als het beleidsplan en het jaarbericht. 

 

Inkomsten 

De totale inkomsten over 2017 zijn lager dan in 2016. Dat komt door een grote bijdrage van APG in 2016. 

De inkomsten uit donaties van collega’s zijn juist flink toegenomen. Niet alleen omdat het aantal vaste 

donateurs is toegenomen, maar ook door veel eenmalige, hoge donaties. We zien dat acties als de India-

reis, de cupcake- en de kerstpakkettenactie veel extra bijdragen tot gevolg hebben. Dus daar zullen we 

zeker mee doorgaan! Bijzondere vermelding nog voor de winnaars van de Parelloop in april. De APG-

hardlopers doneerden hun prijzengeld aan SWAP!   

 

Bestuur 

Het bestuur van SWAP is in 2017 grondig gewijzigd. In het Jaarbericht 2016 kondigden we dat al aan.  

Ineke en Paul zijn per 1 februari afgetreden. George per 1 april. Gelukkig kregen we ons bestuur vrij snel 

weer in volledige bezetting. Zo zijn per 1 februari Yardena en Martijn toegetreden tot het bestuur, met 

Martijn als onze secretaris. De komst van Mariëtte in het bestuur vanaf 1 mei zorgde voor meer aandacht 

voor onze Engelssprekende collega’s. Sindsdien kennen onze nieuwsbrieven ook een Engelse versie. Met 

de komst van Roel Lubberink per 1 juli kregen we een goede vertegenwoordiging over de drie locaties. 

Helaas heeft onze voorzitter, Stephan Schüller, bekend gemaakt als bestuurslid te stoppen. Dat vinden we 

ontzettend jammer. Stephan heeft SWAP binnen APG en naar onze projecten altijd uitstekend 

vertegenwoordigd. Hij was enthousiast over projecten, had oog voor het sociale aspect, maar zat ook 

altijd goed op proces en kon kritisch zijn op inhoud. We zullen Stephan missen!  

 

Met dank voor jullie steun in 2017,  

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 2017 

hebben we vier projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 19.120,00. Daarnaast hebben we 

begin 2017 een aanvullende bijdrage overgemaakt voor een project, waartoe we in 2016 hadden al 

hadden besloten, een bedrag van € 2.540,00.  

 
Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Wanna'Help Aanvullende bijdrage voor 

verbouwing o.a. badkamer 

in kinderziekenhuis 

Roemenië 21-02-2017  2.540,00 03-2017 

Diouma Financiering koksopleiding 

en 3 zonnepanelen  

Senegal 04-05-2017  4.820,00 Loopt 

Lakeman Vernieuwing huisje en 

toiletgebouw in 

sloppenwijk  

Kenia 19-06-2017  1.300,00 07-2017 

Un Abrazo 

Para Los 

Amigos 

Aanschaf 2 glijbanen, 

schommel en speelhuis 

voor een kleuterschool  

Argentinië 13-07-2017  7.000,00 Loopt 

Friends 

Indeed 

Renovatie 2 woningen op 

campus voor gehandicapte 

kinderen en lesmateriaal 

India 14-12-2017  6.000,00 02-2018 

 

 

Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2017 een bestuur bestaande uit zeven leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. In 2017 hebben diverse wisselingen in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden. In 

2017 zijn Ineke, Paul en George afgetreden en opgevolgd door Martijn, Yardena en Mariëtte. Het bestuur is 

later nog uitgebreid met Roel. Recent heeft Stephan besloten het bestuur te verlaten. Onderstaande tabel 

toont de bestuurssamenstelling eind 2017. 

 
Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP 

Achternaam Voornaam Functie Bestuurslid van Bestuurslid tot 

Schüller Stephan Voorzitter 01-04-2012 heden 
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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 

Meek 

Olthof 

Brouwer 

Botes 

Lubberink 

Ineke 

Martijn 

Yardena 

Mariëtte 

Roel 

 

Secretaris 

 

 

08-01-2014 

01-02-2017 

01-02-2017 

01-05-2017 

01-07-2017 

01-02-2017 

heden 

heden 

heden 

heden 

Jonkman Jos Ereadviseur vanaf 01-12-2013  

(bestuurslid van 01-07-1999 tot 01-12-2013) 

 

 

Lasten en baten 2017 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de lasten en baten van SWAP gedurende 2017. Het gaat hierbij om de 

werkelijke uitgaven en ontvangsten. 

 
Tabel: Lasten en baten 2017 (in euro’s) 

Lasten 2017 2016 Verschil tov 

2016 

Toelichting 

Schenkingen 21.660,00 24.065,25 - 2.405,25 In 2017 zijn vier projecten 

gefinancierd. Plus een aanvullende 

bijdrage voor een project waartoe in  

2016 al was besloten 

Betalingsverkeer 131,41 119,96 11,45 Extra bankkosten ivm betaling naar 

het buitenland 

Totaal Lasten 21.791,41 24.185,21 -2.393,80  

     

     

Baten 2017 2016 Verschil tov 

2016 

Toelichting 

APG-donateurs 12.278,16 9.343,02 2.935,14 Flinke toename aantal vaste donateurs 

en veel, hogere eenmalige donaties 
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Overige donateurs 740,04 620,04 120,00 Extra donatie in 2017 en forse 

maandelijkse verhoging van een 

donateur in 2016. 

Extra donaties acties 2.860,75 3.084,00 - 223,25 N.a.v. India-reis, cupcake- en 

kerstpakkettenactie in 2017 

Eenmalige donatie APG 0,00 10.000,00 - 10.000,00  

Rente ASN 148,08 230,12 -82,04  

Totaal Baten 16.027,03 23.277,18 - 7.250,15  

     

Resultaat - 5.764,38 - 908,03 - 4.856,35  

 

Balans 2017 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 2017 2016 Verschil tov 2016 

ASN-rekening (spaar) 24.583,77 28.223,04 - 3.639,27 

ING-rekening (betaal) 2.026,00 4.151,11 - 2.125,11 

Totaal Activa 26.609,77 32.374,15 - 5.764,38 

 
 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2017 2016 Verschil tov 2016 

Saldo 01-01 32.374,15 33.282,18 - 908,03 

Resultaat 2016 - - 5.764,38 - 908,03 - 4.856,35 

Saldo 31-12 26.609,77 32.374,15 - 5.764,38 

 

 


