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Inleiding

Algemeen
Stichting RWF staat garant voor financiële transparantie en informeert alle betrokkenen 
aan de hand van haar website en sociaal- en financieel jaarverslag over haar inkom-
sten en uitgaven. Conform ons beleidsplan komt tenminste 95% van de netto opbrengst 
van verworven fondsen rechtstreeks ten goede aan het verbeteren van de levensver-
wachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platte-
land van Afrika. Het resterende bedrag wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte 
overhead kosten. 

Fondsenwerving
Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• aanschrijven van charitatieve instellingen
• voeren van gerichte fondsenwervende acties
• steun van nationale organisaties zoals Wilde Ganzen

Stichting RWF heeft in 2019 een totaal bedrag van 251.351 geworven, dit is inclu€ -
sief de bijdrage Wilde Ganzen van 51.101. Het overgrote deel van dit bedrag is af€ -
komstig van stichtingen en vermogende fondsen.

In totaal hebben we in 2019 een bedrag van 243.750 besteed aan de diverse pro€ -
jecten. Het verschil tussen het geworven bedrag en het besteedde bedrag is gereser-
veerd voor projecten waarvan de fondsenwerving in 2019 is gestart maar waarvan de 
uitvoer in 2020 zal plaatsvinden.

Wilde Ganzen
Voor een aantal drinkwater en sanitatie projecten werken we samen met Wilde Gan-
zen. Wilde Ganzen draagt aan deze projecten bij door een derde van de projectkos-
ten voor haar rekening te nemen. Dit bedrag ontvangen wij niet op onze eigen rekening
maar wordt door Wilde Ganzen rechtstreeks naar de projectrekening in Nigeria over-
gemaakt.
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Wandelen voor Water
Elk jaar organiseert Stichting RWF Wandelen voor Water, met steun van Aqua for All. 
Kinderen van lokale basisscholen lopen 6km met 6 liter water in hun rugtas. Deze jaar-
lijkse sponsorloop heeft in 2019 een totaalbedrag van 3.114,30 opgebracht. Dit is €
nog zonder de bijdrage van Wilde Ganzen.

Overhead kosten
De gemaakte overheadkosten komen uit op 1.016 (beheer en administratiekosten plus€
reiskosten, echter zonder de vrijwilligersvergoeding). Dit is ongeveer 0,40% van de net-
to opbrengst, waarmee we meer dan ruimschoots binnen de in het beleidsplan gestelde
5% zijn gebleven. Dit betekent dat 99,6% van de opbrengsten zijn aangewend voor 
onze projecten.

Overige opmerkingen
• Dit jaar werd één van onze projecten, het Edeke Primairy School project, volle-

dig gefinancierd door de Contribute Foundation. Ook in 2020 zullen zij een vol-
ledig project voor hun rekening nemen.

• Voor ons HIV/AIDS preventie project Whitney’s Kiss wordt eveneens niet door 
Wilde Ganzen bijgedragen. Het hiervoor nog openstaande bedrag van onge-
veer 10.000 is in 2019 besteed. Dit is onderdeel van de 31.000 die we in € €
2016 voor dit project hebben geworven en hiermee is, op 766,88 na, het ge€ -
hele bedrag aan dit pilot project besteed. Stichting RWF is voornemens deze pi-
lot te verlengen.

• Sommige fondsverstrekkers gaven er de voorkeur aan hun donatie rechtstreeks 
naar Wilde Ganzen over te maken. Het gaat om een totaalbedrag van 

7.500.€

• Alle toegekende vrijwilligersvergoedingen vloeien als donatie weer terug in de 
Stichting. In 2019 ging het om een totaalbedrag van 3.000.€

• Stichting RWF heeft geen vorderingen en geen schulden.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2019
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Winst- en verliesrekening over 2019
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Toelichting op de baten
8000
De donaties bestaan voornamelijk uit giften van stichtingen en charitatieve organisaties. 
Inbegrepen is 3.000 aan vrijwilligersvergoedingen die als donatie terugvloeien in de €
stichting.

8001
Voor de meeste projecten hebben we samengewerkt met Wilde Ganzen, die een derde
van de projectkosten voor haar rekening neemt. De bijdrage komt dit jaar iets lager uit, 
omdat een deel van de geworven fondsen bestemd zijn voor een project dat pas in 
2020 van start zal gaan.

8003
Een aantal donateurs heeft aangegeven om voor de door hen gesponsorde projecten 
de gehele kosten van het project voor haar rekening te willen nemen. Voor deze projec-
ten heeft Wilde Ganzen niet bijgedragen.

9000
Gezien het lage rentepercentage en de relatief korte tijd dat de donaties op onze 
spaarrekening staan zijn de renteopbrengsten te verwaarlozen ( 5).€

Toelichting op de kosten
4050
Onze vrijwilligers hebben afgezien van hun vergoeding en de geboekte vrijwilligersver-
goedingen vloeien als donatie terug in de stichting.

4835
De afschrijvingskosten betreft een set boxjes die zijn aangeschaft om te gebruiken tij-
dens het Wandelen voor Water project. Het jaar 2020 is het laatste jaar van afschrij-
ving.

4515/4520
De automatiseringskosten bestaan onder andere uit hostingkosten voor website en email,
centrale documentenopslag en back-up faciliteiten, en het gebruik van financiële softwa-
re voor de boekhouding.
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4600
Stichting RWF is lid van Partin, een overkoepelende belangenorganisatie voor kleinere 
organisaties zoals de onze, om ze met raad en daad bij te staan. Daarnaast hebben 
we een aantal abonnementen op websites en publicaties, waar we gegevens over 
fonds verstrekkende organisaties proberen te vinden.

8120
Voor alle projecten die gesponsord worden door Wilde Ganzen wordt het actieresul-
taat eerst overgemaakt naar de rekening van Wilde Ganzen. Vervolgens stort Wilde 
Ganzen het bedrag, inclusief haar eigen bijdrage, rechtstreeks naar de projectrekening 
in Nigeria

8130
Dit is het volledige bedrag dat we hebben mogen ontvangen voor projecten die zonder
de steun van Wilde Ganzen werden uitgevoerd, inclusief 10.000 voor het HIV/AIDS €
preventie project.

9040
Deze kosten bestaan onder andere uit de kosten voor onze zakelijke bankrekening en 
de transfer provisie voor de bedragen die rechtstreeks zijn overgemaakt naar Nigeria.
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Vooruitblik 2020
In 2020 hopen we fondsen te kunnen werven voor de volgende drinkwater- en sanitatie
projecten in Zuidoost Nigeria:

• Umuhu Okabia gezondheidscentrum in Orsu, Imo state
• Awa-Izuogu gezondheidscentrum in Arondizuogu, Ideato North LGA
• Adimogu Central School in Arondizuogu, Ideato North LGA
• Alaogidi basisschool in Osina, Imo State

Tevens verwachten we met steun van onze partner organisatie Contribute Foundation 
een start te kunnen maken met een meerjarig “Women Empowerment” project vanuit 
Ukpo in Anambra State. In Zuidoost Nigeria is Ukpo de regionale basis van onze part-
ner organisatie RWF Nigeria.

We zijn van plan om de pilot van het lopende HIV/AIDS preventie programma Whit-
ney’s Kiss op een viertal middelbare scholen in de regio Ukpo uit te breiden met een ex-
tra school. We willen dit pilot programma nog een jaar langer voort zetten om beter 
zicht te kunnen krijgen op de impact op langere termijn.

Tot slot willen we in 2020 aan de slag om het CBF Certificaat voor kleine goede doe-
len te behalen (Centraal Bureau Fondsenwerving) om zo een officieel Erkend Goed 
Doel te mogen worden.

Meer informatie kunt u vinden in ons sociaal jaarverslag 2019 en ons nog te publiceren
aangepast beleidsplan voor 2020-2024.
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