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Jaarbericht 2021 

 

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 in 2021 streefde SWAP ernaar om met relatief kleine 

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

 

Projecten 

In 2021 heeft SWAP 7 projecten ondersteund. Net als in 2020 hebben we ook in 2021 voedselpakketten 

gefinancierd, waarmee we mensen hebben kunnen helpen die het door de coronacrisis nog meer voor hun 

kiezen kregen dan normaal. In Argentinië hebben we aan het begin en aan het einde van het jaar via Un 

Abrazo para los Amigos een dergelijk project gesteund, voor het relatief lage bedrag van € 500,= per 

project. Via Thai Child Development Foundation hebben we voedselpakketten voor het bedrag van € 2.500 

gefinancierd. Ook in het kader van ‘coronahulp’ hebben we Friends Indeed ondersteund met een bijdrage 

van € 2.500 voor de bouw van een noodziekenhuis op het terrein van de Campus. Normaal gesproken 

krijgen op de Campus kinderen medische zorg, maar vanwege de enorme stijging van het aantal 

coronapatiënten in India in 2021 kwam er voor hen een noodziekenhuis op de Campus.  

Een heel noodzakelijk project was de € 5.000 voor het ondervoedingsprogramma voor baby’s in Oeganda. 

Via The Rob Foundation, waarvan onze collega Steve Goossens voorzitter is, hebben we baby’s van nog 

geen half jaar kunnen helpen. Verder hebben we in 2021 de stichting Wanna’Help voor € 3.500 geholpen 

om fietsen te kopen voor kinderen uit het kindertehuis ‘Sf Maria’ in Roemenië. Tot slot hebben we  

€ 2.554,41 gedoneerd aan Stichting Dom-Ray in Cambodja voor onder meer de herinrichting en 

verbetering van de bibliotheek, maar ook voor 3 maanden voedselpakketten tijdens de lockdowns.      

 

Nieuwe donateurs 

Het totaal aantal donateurs is vorig jaar iets gedaald ten opzichte van 2020. Wel zien we dat de kerstactie 

eind 2021 gelukkig weer voor veel eenmalige donaties zorgt. En we zien dat collega’s het APG-budget voor 

(40-jarige) jubilea of afscheid, feestjes die vanwege corona niet kunnen plaatsvinden, aan SWAP doneren. 

Wat mooi!   

 

Communicatie 

In 2021 hebben we diverse lunchbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege corona waren die ook vorig jaar 

digitaal. Verder hebben we met de SWAP nieuwsbrief in april en in oktober een update gegeven 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.   
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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.  

 

Inkomsten 

Waren de inkomsten over 2020 al een stuk hoger dan het jaar ervoor, 2021 overtrof onze verwachtingen. 

Daarvoor danken we Facility Services die de opbrengst van de verkoop van oud kantoormeubilair besloot 

aan SWAP te schenken. Daarnaast mochten we van APG de waarde van niet verzilverde kerstpakketten 

2020 ontvangen. Ook daarmee kregen we een heel mooi bedrag. Heel mooi zijn de donaties van collega’s 

die hun APG-budget voor (40-jarige) jubilea of afscheid aan SWAP geven. Dank Paul Simons, Renno 

Brasser en Jos Westerveld.     

 

Bestuur 

Vorig jaar heeft Shanmukha Masapu APG verlaten, en daarmee ook het SWAP-bestuur. Shanmukha was 

vanaf september 2019 bestuurder van SWAP, maar al eerder bij de stichting betrokken. We zullen zijn 

enthousiaste aanpak missen en wensen hem alle goeds bij zijn nieuwe werkgever. Gelukkig was zijn 

opvolger snel in het vizier: Chris Frijns is begin 2022 toegetreden. 

De verslagenheid was groot toen we in mei 2022 het overlijden van Jos Jonkman te horen kregen. Jos 

heeft zich jarenlang met heel veel betrokkenheid ingezet voor SWAP, benutte zijn uitgebreide netwerk 

maximaal voor het goede doel en kon met groot enthousiasme vertellen over projecten uit het verleden. 

Vanaf 1999 maakte hij deel uit van het bestuur van SWAP. Sinds zijn pensionering in 2013 was hij onze 

ere-adviseur. In die hoedanigheid kon hij direct betrokken blijven bij alle projecten die SWAP aanging. We 

missen hem. Zijn familie wensen we heel veel sterkte.         

    

Met dank voor jullie steun in 2021,  

Hartelijke groet 

 

Het SWAP Bestuur  
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Projecten SWAP 

Onderstaande tabel toont de projecten die SWAP in 2021 heeft gesponsord en de status van de realisatie 

eind 2021. In 2021 zijn 7 projecten goedgekeurd en gefinancierd voor een totaalbedrag van  

€ 17.054,41. 

 
Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Rob Foundation Babyvoeding Oeganda 18-02-2021 5.000,00 Loopt 

Stichting Un 

Abrazo Para 

Los Amigos  

Voedselpakketten Argentinië 30-03-2021 500,00 05-2021 

Thai Child 

Development 

Foundation 

Voedselpakketten Thailand 07-05-2021 2.500,00 09-2021 

Stichting 

Friends Indeed 

Hulp Covid Patiënten op 

Campus 

India 24-06-2021 2.500,00 08-2021 

Stichting 

Wanna’Help 

Fietsen Casa Sf. Maria Roemenië 05-08-2021 3.500,00 Loopt 

Stichting Un 

Abrazo Para 

Los Amigos 

Voedselpakketten Argentinië 10-11-2021 500,00 12-2021 

Stichting Dom-

Ray 

Countryside Education 

Project 

Cambodja 29-11-2021 2.554,41 Loopt 
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Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2021 een bestuur bestaande uit zes leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. Onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling eind 2021. 

 
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 30-09-2021 

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

Overleden 18-05-2022 

 

 

Lasten en baten 2021 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de lasten en baten van SWAP gedurende 2021. Het gaat hierbij om de 

werkelijke cash uitgaven en ontvangsten. 

 
  Tabel: Lasten en baten 2021 (in euro’s) 

Lasten 2021 2020 Verschil 

t.o.v. 2020 

Toelichting 

Schenkingen 17.054,41 33.755,68 - 16.701,27 In 2021 zijn 7 projecten gefinancierd.  

Betalingsverkeer 137,80 134,82 2,98 Kosten ING zakelijk betalingsverkeer 

Totaal Lasten 17.192,21 33.890,50 - 16.698,29  

     

Baten 2021 2020 Verschil 

t.o.v. 2020 

Toelichting 

APG-donateurs 14.223,18 14.424,92 - 201,74 Kleine afname donateurs  
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Overige donateurs 1.662,00 1.672,00  -10,00 Vergelijkbaar met 2020 

Extra donaties acties 5.293,00 3.897,00 1.396,00 O.a. kerstactie en donaties van 

budgetten voor jubileum & afscheid 

Kerstpakketten 13.653,24 1.075,68 12.577,56 In 2021 inclusief de niet-geclaimde 

waardebonnen 

Donaties APG 11.654,25 5.000,00  6.654,25 In 2021 donatie verkoop meubilair, in 

2020 COVID-donatie RvB 

Rente ASN 0,12 6,42 - 6,30  

Totaal Baten 46.485,79 26.076,02  20.409,77  

     

Resultaat 29.293,58 - 7.814,48 37.108,06  

 

Balans 2021 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 2021 2020 Verschil t.o.v. 2020 

ASN-rekening (spaar) 38.731,77 9.535,89 29.195,88 

ING-rekening (betaal) 5.101,89 5.004,19 97,70 

Totaal Activa 43.833,66 14.540,08 29.293,58 

 
 

   

Passiva    

Eigen vermogen 2021 2020 Verschil t.o.v. 2020 

Saldo 01-01 14.540,08 22.354,56 - 7.814,48 

Resultaat   29.293,58 - 7.814,48  37.108,06 

Saldo 31-12 43.833,66 14.540,08 29.293,58 

 


