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Jaarbericht 2018 

 

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 2018 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

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

 

Projecten 

In 2018 hebben we twee projecten gefinancierd. Voor € 7.000 hebben we ons eerste project bij Thai Child 

Development gefinancierd. Met jullie donaties hebben we een sportveld kunnen realiseren, met een 

overdekte ruimte (het kan flink regenen in Thailand!). Ook hebben we er de aanschaf van sportartikelen 

mee kunnen financieren. Papoeajeugd naar School hebben we vorig jaar weer kunnen helpen met het 

aanschaffen van gereedschapskisten voor € 5.000. De leerlingen op een Technische School in Merauke, 

West-Papoea, mogen deze gereedschapskisten houden als ze opleiding hebben afgerond. Met hun 

opleiding én hun gereedschap hebben ze veel meer kansen op de arbeidsmarkt. 

In Argentinië bleken de speeltoestellen die we voor Un Abrazo Para Los Amigos hadden gefinancierd, niet 

bij kleuterschool Jardin 901 te kunnen worden geplaatst. De Argentijnse overheid gaf geen toestemming 

om de oude toestellen te verwijderen. Uiteindelijk hebben we afgesproken een deel van de speeltoestellen 

te plaatsen en het resterende deel van de schenking, € 2.000, terug te laten storten. 

 

Nieuwe donateurs 

De stijging van het aantal vaste donateurs heeft zich na 2017 voortgezet. Net als afgelopen jaar zijn de 

nieuwe donateurs vooral afkomstig van Asset Management. Helaas zien we bij Loyalis en de andere APG-

onderdelen een lichte afname van de donateurs. We houden voor 2019 rekening met een verdere afname 

vanwege de overgang van Loyalis naar ASR. Ook in 2018 zien we veel extra donaties 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!  

 

Communicatie 

Vorig jaar hebben we op alle locaties de jaarlijkse lunchbijeenkomst georganiseerd. Daarin hebben we 

jullie een update gegeven van de projecten die we ondersteunen. Op elke locatie vertelde een collega over 

zijn ervaringen tijdens de India-reis begin 2018. Op de Basisweg was dat Roberto Nonnis (in 2019 

bestuurslid SWAP geworden), in Heerlen Jennyfer Peters en op Symphony was dat Michael Bosman. 

Verder hadden we via Facetime (!) contact met Thai Child Development en waren er presentaties van 

Wanna’Help in Roemenië, Papoeajeugd naar School op Papoea en Beetje Beter in Cambodja.   
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Ook in onze nieuwsbrieven van april en oktober hebben we 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: www.stichtingswap.nl. 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 2018 zijn een stuk hoger dan het jaar ervoor. Dat komt vooral door de 

kerstpakkettenactie eind 2017. Collega’s konden een deel van hun kerstpakket schenken aan SWAP. Maar 

SWAP kreeg ook de waarde van het kerstpakket van de collega’s die hun kerstpakket niet ophaalden. Dat 

heeft geleid tot een donatie van APG in 2018 van ruim € 9.000! Verder zijn de inkomsten uit donaties van 

collega’s toegenomen ten opzichte van 2017 als gevolg van de doorzettende stijging van het vaste aantal 

donateurs bij Asset Management. En ook vorig jaar hebben we veel eenmalige, waaronder een aantal 

hoge, donaties mogen ontvangen. Hoewel minder dan in 2017, zien we ook in het afgelopen jaar dat 

acties als de India-reis, de cupcake- en de kerstactie tot veel extra bijdragen leiden. Dat blijft een mooie 

aanmoediging om ermee door te gaan! Tot slot hebben we vorig jaar een deel van onze schenking aan Un 

Abrazo Los Paramigos teruggestort gekregen nadat bleek dat de afgesproken speeltoestellen niet konden 

worden geplaatst.   

 

Bestuur 

In het Jaarbericht 2017 kondigden we al aan dat Stephan Schüller zou stoppen met het voorzitter- en 

bestuurderslidmaatschap van SWAP. Na zich zes jaar met enthousiasme te hebben ingezet voor SWAP is 

hij per 1 juli 2018 gestopt. Met een gezellig etentje hebben we afscheid van Stephan genomen. Martijn 

heeft het goede voorzitterschap voortgezet. En Yardena is onze secretaris geworden. Ook in 2019 hebben 

zich wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Hierover kun je meer lezen in onze nieuwsbrief van april 2019. 

Tot slot is in 2018 de kascommissie uitgebreid. Naast Jacques van Drumpt heeft Tjibbe van Houten deze 

keer de jaarcijfers gecontroleerd, waarvoor onze dank. 

    

Met dank voor jullie steun in 2018,  

Hartelijke groet 

 

Het SWAP Bestuur  

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

Onderstaande tabel toont de projecten die SWAP in 2018 heeft gesponsord en de status van de realisatie 

eind 2018. In 2018 hebben we twee projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 12.000,00. De 

twee projecten waarvoor we in 2018 wel goedkeuring hebben gegeven, maar de donatie in 2019 hebben 

overgemaakt, komen terug in de jaarcijfers 2019. 

 

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Thai Child 

Development 

Realisatie sportveld met 

overdekte groepsruimte en 

sportartikelen 

Thailand 28-06-2018  7.000,00 12-2018 

Papoeajeugd 

naar school 

Financiering aanschaf 

gereedschapskisten  

Indonesië 19-07-2018  5.000,00 Loopt 

Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2018 een bestuur bestaande uit zes leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. In 2018 is Stephan Schüller als voorzitter en bestuurslid afgetreden. Martijn is hem 

opgevolgd als voorzitter. Yardena is sindsdien secretaris. Inmiddels is het bestuur uitgebreid met Roberto 

Nonnis en Gerard Luypaers. Ramon heeft het bestuur verlaten. Onderstaande tabel toont de 

bestuurssamenstelling eind 2018. 

 
Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP 

Achternaam Voornaam Functie Bestuurslid van Bestuurslid tot 

Olthof Martijn Voorzitter 01-02-2017 heden 

Brouwer Yardena Secretaris 01-02-2017 heden 

Kwanten Debbie Penningmeester 01-03-2012 heden 

Kools Ramon  01-01-2013 15-04-2019 

Botes 

Lubberink 

Mariëtte 

Roel 

 

 

01-05-2017 

01-07-2017 

heden 

heden 

Jos Jonkman Ereadviseur 01-07-1999 01-12-2013 
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Lasten en baten 2018 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de lasten en baten van SWAP gedurende 2018. Het gaat hierbij om de 

werkelijke uitgaven en ontvangsten. 

 
Tabel: Lasten en baten 2018 (in euro’s) 

Lasten 2018 2017 Verschil tov 

2017 

Toelichting 

Schenkingen 12.000,00 21.660,00 - 9.660,00 In 2018 zijn twee projecten 

gefinancierd.  

Betalingsverkeer 132,50 131,41 1,09 Kosten ING zakelijk betalingsverkeer 

Totaal Lasten 12.132,50 21.791,41 -9.658,91  

     

     

Baten 2018 2017 Verschil tov 

2017 

Toelichting 

APG-donateurs 13.093,54 12.278,16 815,38 Toename aantal vaste donateurs en 

veel, soms hoge, eenmalige donaties 

Overige donateurs 1.680,04 740,04 940,00 Eén extra vaste donateur, met grote 

bijdrage 

Extra donaties acties 1.281,02 2.860,75 - 1.579,73 N.a.v. India-reis, cupcake- en 

kerstpakkettenactie in 2017 

Eenmalige donatie APG 9.159,00 0,00 9.159,00 Uit donaties collega’s en niet 

opgehaalde kerstpakketten 

Terugstorting Un 

Abrazo Para Los 

Amigos 

2.000,00 0,00 2.000,00 Gedeeltelijke terugstorting eerdere 

schenking vanwege andere besteding 

Rente ASN 53,96 148,08 - 94,12  

Totaal Baten 27.267,56 16.027,03 11.240,53  

     

Resultaat 15.135,06 - 5.764,38 20.899,44  
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Balans 2018 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 2018 2017 Verschil tov 2017 

ASN-rekening (spaar) 34.564,21 24.583,77 9.980,44 

ING-rekening (betaal) 7.180,62 2.026,00 5.154,62 

Totaal Activa 41.744,83 26.609,77 15.136,06 

 
 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2018 2017 Verschil tov 2017 

Saldo 01-01 26.609,77 32.374,15 - 5.764,38 

Resultaat 2017 - 15.135,06 - 5.764,38 20.899,44 

Saldo 31-12 41.744,83 26.609,77 15.135,06 

 

 


