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Jaarbericht 2020 

 

Met een klein bedrag zijn mooie resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Sociaal betrokken, 

ondernemende mensen en kleine stichtingen kunnen met onze donaties 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 2020 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

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

 

Projecten 

In 2020 heeft SWAP een recordaantal van 13 projecten ondersteund. Daarvan bestonden er vier uit het 

financieren van voedselpakketten om uit te delen aan gezinnen die het door de coronacrisis nog meer voor 

hun kiezen kregen dan normaal. Voor het relatief lage bedrag van € 500,= heeft SWAP daar veel mensen 

in verschillende landen mee kunnen helpen: in Gambia via Caring4Mobility, in Tanzania via Florentina 

Foundation (de organisatie waarbij onze collega Dick Kors betrokken is), in Oeganda via Rob Foundation 

(collega Steve Goossens is voorzitter van deze stichting) en in Argentinië via Un Abrazo para los Amigos.  

Het was een raar jaar, 2020, met de coronacrisis en het thuiswerken. Alles digitaal via Teams, ook de 

gesprekken met organisaties over hun projectvoorstel, wat ook voor hen soms wel erg wennen was. Het 

SWAP-jaar 2020 begon nog ‘normaal’: onze jaarlijkse supporttrip naar één van de projecten die we 

ondersteunen. Met 7 APG’ers is geholpen aan de verbouwing van de keuken op de Campus Challenge, een 

campus voor gehandicapte kinderen in India. SWAP heeft Friends Indeed hiervoor een donatie voor de 

verbouwing gegeven.   

Een bijzonder project vorig jaar was de ‘bouw’ van een woontent, een ger, voor een hulpbehoevend gezin 

in Mongolië. De ger wordt voornamelijk met de hand gemaakt en is een knap staaltje vakmanschap. Via 

Steppekinderen heeft SWAP voor deze woontent kunnen zorgen. In 2020 heeft het bestuur van SWAP met 

meer nieuwe organisaties kennisgemaakt, waaronder Kinderhuis Cambodia waaraan een donatie is 

gegeven voor het verbouwen van een slaaphuis voor weeskinderen en Caring4Mobility dat in Gambia 

medische hulpmiddelen verstrekt. Met de donatie van collega Jos Knoops, hij doneerde de vergoeding van 

APG voor zijn 40-jarig jubileum, heeft SWAP bijvoorbeeld het transport van een container vol met 

rolstoelen en andere hulpmiddelen naar Gambia kunnen financieren. Voor Stichting Sammy in Egypte 

hebben we een schoolgebouw kunnen laten herstellen en voor Dom-Ray in Cambodja is met jullie donaties 

de bouw van een toiletgebouw en slaapruimte gefinancierd.  

Oude bekenden waren er ook in 2020: met een donatie aan Thai Child Development zijn schooluniformen 

en schoenen voor kinderen gekocht. De opbrengst van de cupcake-actie, eind 2019, hebben we begin 

2020 gedoneerd aan Wanna’Help. Ook de donaties aan SWAP uit de kerstpakketten 2019 zijn aan 

Wanna’Help gedoneerd voor de verdere uitbreiding van Casa Kiwi, een opvanghuis voor verwaarloosde 

kinderen in Roemenië. Aan de 1e fase van de verbouwing hebben 8 APG’ers in september 2019 

meegeholpen.   

 



 

 

 

  Pagina 2 van 5 

Nieuwe donateurs 

Ook in 2020 hebben collega’s zich als vaste donateurs gemeld. Daarnaast hebben verschillende donateurs 

hun maandelijkse donatie verhoogd. Helaas was vanwege de coronacrisis en het thuiswerken onze 

inmiddels gebruikelijke cupcake-actie niet mogelijk. Die actie zorgde steevast voor nieuwe donateurs en 

veel eenmalige bijdragen. Dat laatste werd gelukkig deels goedgemaakt na onze, alternatieve, kerstactie 

2020: een bedankmail aan al onze donateurs. Al met al hebben we het wegvallen van de Loyalis donateurs 

goed op kunnen vangen. Ten slotte konden collega’s ook in 2020 de waarde van hun kerstpakket aan 

SWAP doneren, waar veel gebruik van is gemaakt! 

 

Communicatie 

Niet alleen ging de jaarlijkse cupcake-actie in 2020 niet door, ook de lunchbijeenkomst die elk jaar op alle 

drie de locaties wordt georganiseerd, moest in 2020 vanwege corona digitaal plaatsvinden. In september 

gaven Steppekinderen, Stichting Sammy en Caring4Mobility een presentatie over hun organisatie en 

projecten en gingen ze natuurlijk in op het project dat door SWAP is ondersteund. Verder is hebben jullie 

met de SWAP nieuwsbrief in april en in oktober een update gekregen van verschillende projecten. 

Daarnaast zijn veelvuldig berichten op de SWAP intranetsite en op de algemene APG-pagina geplaatst 

alsook op TEAM APG waarmee we allemaal in 2020 bekend zijn geworden.   

Tot slot ook nog de link naar 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. Het beleidsplan is begin 2020 geactualiseerd. Daarin is het SWAP beleid vastgesteld voor de 

jaren 2020 tot en met 2022.  

 

Inkomsten 

De inkomsten over 2020 waren een stuk hoger dan het jaar ervoor. Dat komt vooral door de donatie die 

SWAP mocht ontvangen van de Raad van Bestuur in verband met de coronacrisis. Dit stelde ons mede in 

staat het grote aantal van 13 projecten te ondersteunen. De extra donaties in verband met de 

kerstpakkettenactie 2019 & 2020 en de donatie van Jos Knoops van de APG-vergoeding voor zijn 40-jarig 

jubileum droegen ook daaraan bij, evenals de komst van nieuwe donateurs.     

 

Bestuur 

Na diverse wisselingen in de afgelopen jaren was 2020 bestuurlijk een rustig jaar. Er hebben zich in het 

bestuur geen veranderingen voorgedaan.  

    

Met dank voor jullie steun in 2020,  

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 2020 heeft gesponsord en de status van de realisatie 

eind 2020. In 2020 zijn 13 projecten goedgekeurd en gefinancierd voor een totaalbedrag van  

€ 33.755,68. 

 

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Kinderhuis 

Cambodia 

Verbouwing slaaphuis Cambodja 29-01-2020 4.200,00 03-2020 

Steppekinderen  Bouw woontent Mongolië 09-04-2020 4.780,00 04-2020 

Caring4Mobility Voedselpakketten Gambia 30-04-2020 500,00 04-2020 

Himalaya 

Resources 

Bouw watervoorziening India 30-04-2020 3.500,00 Loopt 

Un Abrazo para 

los Amigos 

Voedselpakketten Argentinië 30-04-2020 500,00 05-2020 

Florentina 

Foundation 

Voedselpakketten Tanzania 28-05-2020 500,00 07-2020 

Caring4Mobility Bijdrage auto Gambia 11-07-2020 5.000,00 05-2021 

Thai Child 

Development 

Schooluniformen en 

schoenen 

Thailand 13-07-2020 3.200,00 10-2020 

Dom Ray Bouw toiletgebouw en 

slaapruimte 

Cambodja 23-07-2020 2.500,00 09-2020 

Rob Foundation Voedselpakketten Oeganda 23-07-2020 500,00 08-2020 

Sammy Herstel schoolgebouw Egypte 23-07-2020 2.800,00 Loopt 

Caring4Mobility Transport hulpmiddelen Gambia 28-09-2020 1.500,00 05-2021 

Wanna’Help Renovatie Casa Kiwi  Roemenië 03-10-2020 4.275,68 Loopt 
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Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2020 een bestuur bestaande uit zeven leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. Onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling eind 2020. 

 
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 

Botes Mariëtte  01-05-2017 heden 

Nonnis Roberto  01-02-2019 heden 

Luypaers Gerard  15-04-2019 heden 

Masapu Shanmukha  01-09-2019 heden 

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

 

 

Lasten en baten 2020 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de lasten en baten van SWAP gedurende 2020. Het gaat hierbij om de 

werkelijke cash uitgaven en ontvangsten. 

 
  Tabel: Lasten en baten 2020 (in euro’s) 

Lasten 2020 2019 Verschil tov 

2019 

Toelichting 

Schenkingen 33.755,68 37.500,00 - 3.744,32 In 2020 zijn 13 projecten gefinancierd.  

Betalingsverkeer 134,85 151,88 - 17,06 Kosten ING zakelijk betalingsverkeer 

Totaal Lasten 33.890,50 37.651,88 3.761,38  

     

Baten 2020 2019 Verschil tov 

2019 

Toelichting 

APG-donateurs 14.424,92 13.177,49 1.247,43 Kleine toename aantal donateurs  

Overige donateurs 1.672,00 1.650,35  21,65 Eén nieuwe vaste donateur meer 
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Extra donaties acties 3.897,00 2.323,03 1.573,97 O.a. kerstactie 2020, 40-jaar jubileum 

Kerstpakketten 1.075,68 1.095,00 - 19,32 Vergelijkbaar met 2019 

Donaties APG 5.000,00 0,00  5.000,00 COVID-donatie RvB 

Rente ASN 6,42 15,74 - 9,32  

Totaal Baten 26.076,02 18.261,61  7.814,41  

     

Resultaat - 7.814,48 - 19.390,27 11.575,79  

 

Balans 2020 SWAP 

De onderstaande tabel toont de balans van SWAP. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 

werkelijke cash ontvangsten en uitgaven. 

 

Tabel: Balans  

Activa    

Liquide middelen 2020 2019 Verschil tov 2019 

ASN-rekening (spaar) 9.535,89 16.883,03 - 7.347,14 

ING-rekening (betaal) 5.004,19 5.471,53 - 467,34 

Totaal Activa 14.540,08 22.354,56 - 7.814,48 

 

 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2020 2019 Verschil tov 2019 

Saldo 01-01 22.354,56 41.744,83 - 19.390,27 

Resultaat  - - 7.814,48 - 19.390,27  11.575,79 

Saldo 31-12 14.540,08 22.354,56 - 7.814,48 

 

 


