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Bestuursverslag 

De Stichting heeft als doel om gelden te verwerven voor de financiering van schoon drinkwater in 

landen waar dit niet zo vanzelfsprekend is. Deze werving geschiedt momenteel door de inzet en 

activiteiten van Made Blue B.V. door middel van het door bij bedrijven en organisaties een kostprijs 

per liter water te berekenen, waarbij de claim wordt neergelegd dat voor elke liter water welke hier 

wordt verbruikt of bespaard, er 1 liter schoon drinkwater beschikbaar komt. Dit wordt gerealiseerd 

door voor elke klant het waterverbruik of de waterbesparing te meten, en deze met een donatie van 

20ct per m3 te spiegelen met evenveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. 

In 2017 is hier een nieuw concept Water Made Blue aan toegevoegd. Dit concept bestaat uit donaties 

van Horeca ondernemers die kraanwater aan hun klanten serveren. Voor elke liter geschonken 

kraanwater doneren zij een vast bedrag aan de Stichting, waarvoor 1.000 liter schoon drinkwater via 

onze projecten wordt gerealiseerd.  

Donaties worden voor 100% uitbetaald aan Stichting Aqua for All. Zij zorgen ervoor dat de 

betreffende gelden bij de door de Stichting geselecteerde uitvoeringsprojecten besteed worden. Met 

deze donaties wordt in totaal 2,1 mrd liter schoon drinkwater gerealiseerd. Het resultaat van dit jaar 

(122.225 winst) bestaat met name uit het verschil tussen ontvangen donaties van donateurs en de 

besteding aan projecten. Het resultaat komt ten gunste van de Algemene reserve en zal komend jaar 

worden besteed aan projectgelden.   

Met ingang van 2018 zal een deel van de werkzaamheden welke nu worden uitgevoerd door Aqua 

for All door de Stichting zelf worden opgepakt. Dit heeft met name betrekking op contractering van 

Goede Doelen. Daarnaast zal ook iemand worden aangetrokken om de administratieve zaken uit te 

voeren. Beide vacatures zullen worden gedekt uit de besparing op de af te dragen gelden aan Aqua 

for All waarmee er geen nadeel ontstaat voor de af te dragen gelden aan de Goede Doelen. 

De stichting heeft in 2017 geen medewerkers in dienst. Het bestuur bestaat uit momenteel uit 5 

personen die hier voor geen vergoeding ontvangen.  

Voor de komende jaren wordt een sterke groei verwacht. Deze groei komt vooral uit de ontwikkeling 

van verdienmodellen binnen Water Made Blue BV, en de daarmee gepaard gaande donaties. 

 

De jaarrekening is vastgesteld op ………………………….. 

 

 

 

Voorzitter Stichting Made Blue Foundation 

Carolien Gadella-van Wersch MBA  

10 september 2018
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Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening 

Het Bestuur van de Stichting Made Blue Foundation heeft de Jaarrekening 2017 vastgesteld tijdens 

haar vergadering van ………………… 

Machiel van Dooren 

Penningmeester 

Annette van Waning 

Secretaris 

Carolien Gadella-van Wersch MBA 

Voorzitter 

10 september 2018
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Balans per 31 december 2017 (met voorlopig resultaat) 

 

    Balans per 31-12-2017     

            

GBR   Bedrag GBR   Bedrag 

            

Bank    €     163.664,14  Eigen vermogen    €         198.443,00  

Te ontvangen donaties  €     163.650,13  Crediteuren    €             6.646,39  

         

      Winst/verlies    €         122.224,88  

            

     €     327.314,27       €         327.314,27  

 

 

Resultaat 2017 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2017 2016

omzet 172.374,47€    196.253,00€         

Kosten:

administratiekosten 188,49€           1.678,60€                                

huisvestingskosten 292,73€           292,73€                                     

projecten 49.531,07€    149.648,30€                          

bruto loon -€                    1.867,54€                                

bankkosten 137,30€           155,56€                                     

Totaal kosten: 50.149,59€       153.642,73€         

bruto resultaat: 122.224,88€    42.610,27€            

rente -€                       -€                            

netto resultaat: 122.224,88€    42.610,27€            
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Toelichting Algemeen 

Gegevens Stichting 

De Stichting is gevestigd op de Eikenlaan 41 te Leusden met KvK nummer 61952184 

Presentatie van de Jaarrekening 

De Jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 640, organisaties zonder winststreven, van de Raad 

van de Jaarverslaggeving 

Grondslagen van waardering 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hiernavolgende toelichting 

anders is vermeld. 

Overig 

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting. De activiteiten worden uitgevoerd door Made 

Blue B.V. Hierdoor zijn er geen overheadskosten. Er zijn verder geen overige verplichtingen. 

 

Toelichting op de Balans 

1. Bank         € 163.664  

Dit betreft de RC positie bij onze huisbank (Rabobank)  

 

2. Te ontvangen donaties        € 163.650 

Totaal toegezegd:    € 596.823 

ontvangen in 2014/2015: € 127.252 

ontvangen in 2016:  € 150.739 

ontvangen in 2017:  € 155.182 

Totaal ontvangen:    € 433.173 

 

Per saldo nog te ontvangen 31-12-2017  € 163.650 

 

 

3. Eigen Vermogen       € 198.443 

Dit saldo is opgebouwd uit het resultaat van afgelopen jaren en zal worden aangevuld met 

het resultaat van dit boekjaar. Dit Vermogen zal worden aangewend ten behoeve van schoon 

drinkwater projecten.  
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Toelichting op het Resultaat 

1. Donaties        € 172.374 

Dit betreft de toegezegde donaties over het boekjaar 2017. Hiervan is ondertussen € 125.006 

ontvangen. Dit bedrag wordt volledig betaald aan Aqua for All. Zij houden vervolgens 10% in 

en betalen 90% aan de goede doelen. Een overzicht hiervan is weergegeven in het Hoofdstuk 

“Overzicht bestedingen”. 

 

2. Projecten        € 49.531 

Dit betreft de besteding van de gelden aan projecten. Dit bedrag is relatief laag omdat 

enerzijds een deel van de toegezegde gelden nog moet binnenkomen, en anderzijds nog niet 

voor alle Goede Doelen helder is waar de gelden aan worden besteed. In het Hoofdstuk 

“Overzicht bestedingen” wordt hier per goed doel verder op ingegaan.  

 

 

Overzicht donaties 

Historisch gezien zijn de volgende donaties toegezegd en meegenomen in de 

resultatenrekening: 

2014/2015:   € 228.096 

2016:    € 196.353 

2017:    € 172.374 

Totaal donaties:    € 596.823 

Hiervan is het volgende reeds besteed: 

In 2014/2015:     € 75.000 

In 2016:            € 149.648 

In 2017:     € 49.531 

Totale afdracht:    € 274.179 

Per saldo resteert er nog te besteden:  € 322.644 
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Overzicht bestedingen 

De donaties die zijn toegezegd over 2017 worden als volgt verdeeld over de bij Made Blue 

aangesloten goede doelen: 

 

2017 2016 2015 2014 Cumulatief 

World Vision:                       

139.542  

                                      

75.566  

                     

89.020  

                                      

35.000  

             

339.128  

Amref Flying Doctors:                         

25.742  

                                      

27.516  

                     

15.970  

                                        

7.077  

               

76.306  

Simavi:                         

15.742  

                                      

21.255  

                     

21.232  

                                              

-    

               

58.229  

Rotary:                         

15.000  

                                      

15.000  

                     

15.799  

                                      

16.118  

               

61.917  

Rode Kruis:                         

15.742  

                                              

-    

                             

-    

                                              

-    

               

15.742  

Cordaid:                                 

-    

                                              

-    

                       

5.970  

                                        

7.077  

               

13.047  

Max Foundation:                                 

-    

                                              

-    

                       

5.970  

                                        

7.077  

               

13.047  

 

Deze verdeling is als volgt tot stand gekomen:  

Donaties die zijn geoormerkt aan een specifiek project of goed doel worden eerst 

toegekend. Het resterende ongeoormerkte bedrag wordt vervolgens recht evenredig 

verdeeld over de in het betreffende boekjaar aangesloten goede doelen. Uitzondering 

hierop is de Rotary die voor één specifiek project is aangesloten en alleen de daaraan 

toegekende gelden van HMSHost ontvangt. Hieronder volgt een toelichting per goed doel: 

 

World Vision 

World Vision ontvangt geoormerkte donaties van Vreugdenhil en Interfood en 50% van de 

donatie van Quooker. Daarnaast staat er een bedrag van 60.000 euro klaar om te worden 

geïnvesteerd in een nieuw project in Vietnam op speciaal verzoek van HMShost die graag wil 

investeren in een land waar ze ook zakelijk actief is. Voor Vietnam ligt een projectvoorstel 

ligt momenteel voor controle voor bij Aqua for All.  

Voor Interfood loopt er een meerjarig project in Senegal dat bijna is afgerond. De donaties 

van Vreugdenhil zijn geïnvesteerd in Ethiopië en dat project is in 2017 afgerond. Momenteel 
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wordt een vervolgproject daarop in Senegal (in dezelfde regio als het Interfood project) 

vormgegeven alwaar ook de donaties van Quooker in zullen worden geïnvesteerd evenals de 

ongeoormerkte gelden.  

 

 

Amref Flying Doctors 

Het project van Amref in Ethiopie ‘Schoon drinkwater een zaak voor iedereen’ is grootschalig 

en loopt nog door zodat ook de donatie van Made Blue over 2017 in dit project zal worden 

geïnvesteerd. Sailliant detail uit dit project is dat het comité dat verantwoordelijk is voor het 

onderhoud van de watervoorziening (en dus enig geld verdient voor het onderhoud ervan) 

heeft besloten nog een watervoorziening op te gaan zetten in een naburig dorp. Zo zien we 

een fantastische olievlekwerking ontstaan. 

 

Simavi 

De aan Simavi toegekende bedragen over 2016 en 2017 kenden tot voor kort nog geen 

concrete bestemming in afwachting van het projectvoorstel dat zij samen met Dutch Water 

Foundation (zie onder) zouden opstellen. Kortgeleden heeft zich echter een mooie kans 

voorgedaan: Simavi heeft via crowdfunding geld ingezameld voor een ondernemer in 

Tanzania die een Water Vending Machine heeft uitgedacht en al met succes heeft ingezet. 

Voor de volgende machine is echter een investering benodigd die Simavi zal doen. Made 

Blue heeft aangeboden hier ook 10.000 euro aan bij te dragen. Mogelijk zal Made Blue ook 

investeren in een vervolg op dit project maar dat zal in 2018 nader worden onderzocht. Het 

is denkbaar dat de krap 27.000 euro die nu nog beschikbaar is voor Simavi daaraan wordt 

besteed. 

 

Rotary 

Eerder investeerden we namens HMShost 16.118 euro in een project van Stichting Rotary 

Indonesie waarmee watervoorzieningen in Bandung konden worden gerealiseerd. Alle 

betrokken partijen hebben de wens hier een grootschalig vervolg aan te geven. Momenteel 

wordt daarom een projectvoorstel geschreven opdat een deel van de HMShost donaties de 

komende jaren in dit project geïnvesteerd kunnen worden. Voor dit project is op dit moment 

al ruim 45.000 euro beschikbaar en een aanvullende 30.000 toegezegd voor de toekomst.  
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Rode Kruis  

Zoals aangekondigd in het voorgaande jaarverslag is dit jaar het Rode Kruis aangesloten bij 

Made Blue, specifiek om de Rode Kruis vrijwilligers te betrekken bij de verdere verspreiding 

van de horeca propositie. Het Rode Kruis heeft daarmee recht op een evenredig deel van 

ongeoormerkte donaties a 15.742 euro in 2017. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan het 

Rode Kruis zodra een projectvoorstel is ingediend en goedgekeurd. Naar verwachting 

gebeurt dat in de loop van 2018. 

Dutch Water Foundation  

Vanaf 2018 zal ook de Dutch Water Foundation een begunstigde zijn van de Made Blue 

Foundation. Zij stonden aan de wieg van de horeca propositie en zullen 50% van de 

ongeoormerkte horeca donaties ontvangen en investeren in een zeer innovatief project 

waarvan Simavi waarschijnlijk de uitvoerende partij zal zijn. Wij kijken uit naar deze 

samenwerking omdat we daarmee ook een bescheiden stempel drukken op de ontwikkeling 

van waterprojecten in de toekomst. 

Hoewel al enige horeca donaties zijn toegezegd in 2017, is het overgrote deel daarvan pas in 

2018 ontvangen. Daarom is ervoor gekozen om deze donaties niet mee te nemen in dit 

jaarverslag. De Dutch Water Foundation is om die reden ook nog niet toegevoegd aan 

bovenstaande tabel. 

 

Overig  

De samenwerking met Cordaid en Max Foundation is in het verleden met wederzijds 

goedkeuren gestopt omdat we te weinig bijdroegen aan onze wederzijdse doelstellingen. Zo 

had Made Blue de verwachting dat via de goede doelen ook bedrijfspartners aangedragen 

zouden worden en hadden de goede doelen gehoopt op grotere donaties. 

Van de donaties van HMShost over 2014-2017 staat nu nog een deel op de rekening van de 

Made Blue Foundation zonder dat daarvoor een bestemming is aangewezen, te weten 

ongeveer 30.000 euro. HMShost wenst dit bedrag te reserveren voor een nieuw project of 

een donatie aan een bestaand project zodra zich een passende kans voordoet. 


