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Bestuursverslag
De Stichting heeft als doel om gelden te verwerven voor de financiering van schoon
drinkwater projecten in landen waar dit niet vanzelfsprekend is. Deze werving geschiedt
momenteel door de inzet en activiteiten van Made Blue B.V. & Water Made Blue B.V.
Made Blue B.V. spiegelt het waterverbruik of de waterbesparing van bedrijven met het via
Stichting Made Blue Foundation beschikbaar maken van evenveel liters schoon drinkwater
in ontwikkelingslanden. Dit wordt gerealiseerd met een donatie van 20ct per 1.000 liter.
Water Made Blue B.V. levert apparatuur aan horeca en kantoren waarmee leidingwater
wordt gefilterd, gekoeld en gecarboniseerd. Voor iedere geserveerde fles in horeca belooft
Water Made Blue B.V. 1.000x zoveel schoon drinkwater beschikbaar te maken in
ontwikkelingslanden via Stichting Made Blue Foundation. Bij kantoren is de belofte
jaarlijks 1.000.000 liter schoon drinkwater beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden
voor iedere geplaatste installatie.
Met deze donaties is vanaf de oprichting in 2014 in totaal 4,5 miljard liter schoon
drinkwater gerealiseerd. Het financieel resultaat van dit jaar (€153.361 batig saldo) 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.
In het “Overzicht bestedingen” is te zien waar donatiegelden naar toe gaan. Wij zijn zeer
verheugd dat de hoeveelheid donaties dit jaar met 50% is toegenomen, waarmee een
veel groter bedrag kan worden aangewend voor schoon drinkwater projecten. Rond april
2019 zijn we op het punt gekomen dat onze donaties goed zijn voor 5 miljard liter water,
een prachtig resultaat! In het geval wij per ommegaande onze werkzaamheden zouden
staken en de Stichting Made Blue Foundation zouden opheffen, behouden meer dan
67.500 mensen in ontwikkelingslanden toegang tot schoon drinkwater: vandaag en voor
ten minste de komende 10 jaar! Maar natuurlijk stoppen we niet en gaan we door met het
laten groeien van Made Blue en de daarmee gerealiseerde impact.
Met ingang van 2018 is een deel van de werkzaamheden welke hiervoor werd uitgevoerd
door Aqua for All door de Stichting zelf opgepakt, alsmede een deel van de administratieve
werkzaamheden. Dit heeft met name betrekking op contractering van uitvoerende
partners van de door Stichting Made Blue Foundation gefinancierde schoon drinkwater
projecten. Beide werkzaamheden worden gedekt uit de besparing op de af te dragen
gelden aan Aqua for All waarmee er geen nadeel is voor de af te dragen gelden aan de
uitvoerende partners.
De stichting heeft sinds 1 april 2018 één medewerker (0,4 fte) in dienst. Het bestuur
bestaat uit momenteel uit 3 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.
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Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening

Het Bestuur van de Stichting Made Blue Foundation heeft de Jaarrekening 2018 vastgesteld
tijdens haar vergadering van 9 juli 2019

LDooren
Penningmeester

Annette van Waning

Carolien Gadella-van Wersch MBA
Voorzitter
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A MADE BLUE
U foundation

Balans per 31 december 2018
Balans per 31-12-2018
2018
Bank
Debiteuren en
kortlopende
vorderingen

2017

GBR

2018

2017

€ 370.903

€ 163.664 Eigen vermogen
kortlopende schulden

€ 474.028

€ 320.668

€ 154.841

€ 163.650 en overlopende activa

€ 51.716

€ 6.646

€ 525.744

€ 327.314

€ 525.744

€ 327.314

Resultaat 2018
Staat van Baten & Lasten

2018

Donaties

2017

€ 258.107

Kosten:
naar Goede Doelen (projecten)
personeelskosten
overige kosten

€ 74.938
€ 22.735
€ 7.073

€
€
€

€

172.374

49.531
481

Totaal kosten:

€ 104.746

€

50.012

Resultaat:

€ 153.361

€

122.362
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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 is met ingang van 1 april 2018 één medewerker (0,4 fte) in dienst van de stichting. De
activiteiten worden voor een groot deel uitgevoerd door Water Made Blue B.V. Hierdoor
zijn er geen overheadskosten. Er zijn verder geen overige verplichtingen.

Toelichting op de Balans
1.

Bank
Dit betreft de RC positie bij onze huisbank (Rabobank)

€ 370.903

2. Te ontvangen donaties
€ 154 841
Debiteuren:
€ 40.336
Dit betreft de gefactureerde bedragen uit december 2018 en worden naar
verwachting allen geïnd in 2019.
Nog te factureren donaties:
€ 114.505
Dit betreft afrekening liters welke in 2019 zijn gefactureerd. Deze bedragen worden
naar verwachting eveneens geïnd.
3. Eigen Vermogen
€ 474.028
Dit saldo is opgebouwd uit het resultaat van afgelopen jaren (inclusief resultaat uit
dit jaar
(€ 153.361) Dit Vermogen zal worden aangewend ten behoeve van schoon
drinkwater projecten.
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Toelichting op het Resultaat
1.

Donaties
€ 258.107
Dit betreft de toegezegde donaties over het boekjaar 2018. Hiervan is ondertussen
het volledige bedrag gefactureerd.

2. Projecten
€ 74.938
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 en donateurs 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:
2016:
2017:
2018:

€ 228.096
€ 196.353
€ 172.374
€ 232.296 (90% van donaties)

Totaal te besteden donaties:

€ 829.119

Hiervan is het volgende reeds besteed:
In 2014/2015:
€ 75.000
In 2016:
€ 149.648
In 2017:
€ 49.531
In 2018:
€ 74.938
Totale afdracht:

€ 349.117

Per saldo resteert er nog te besteden:

€ 480.002
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Uitvoerende partners
World Vision

Eerder waren wij betrokken bij de realisatie van schoon drinkwater projecten in Senegal en
Ethiopië. Deze projecten zijn inmiddels afgerond. Op dit moment bereiden wij de start van
een project voor in Vietnam. Stichting Made Blue Foundation heeft daarvoor inmiddels een
budget van €220.000 voor gereserveerd. De start van uitvoerende werkzaamheden staat
gepland voor de tweede helft van 2019.
Amref Flying Doctors

In de buitenwijken van Addis Ababa worden steeds meer mensen bereikt met onze
watervoorzieningen en voorlichting:
§ 54.851 mensen bereikt met voorlichtingscampagnes i.s.m. overheid over belang
van goede hygiëne en sanitatie
§ 31.585 mensen toegang tot schoon water door de bouw van waterkiosken en
waterpunten
Welk effect dat heeft lees je in het verhaal van Hawa. Er is al veel bereikt, maar het project
gaat nog door. In 2019 en 2020 moet er nog het volgende gedaan worden:
§ 3 communal latrines bouwen (wc’s en douches in de sloppenwijken)
§ 5 waterkiosken op publieke plekken
§ 6 waterpunten herstellen
15 nieuwe waterpunten bouwen
1.759 huishoudens eigen wc’s en douches (laten) bouwen
Simavi

Sinds 2018 steunen we het waterproject van sociaal ondernemer Said in Tanzania. Said
ontwikkelde en waterautomaat: een innovatief systeem, dat met behulp van zonneenergie veilig drinkwater kan bieden.
Inmiddels is het design en de installatie van de machine afgerond en is het management
aangesteld en getraind. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een webapplicatie,
waarmee de waterautomaten continu kunnen worden gemonitord.
We hebben recent besloten om onze financiering voor dit project uit te breiden. Samen
met Simavi financieren wij niet alleen de volgende waterautomaten, maar ook een
onderzoek door een lokale consultant om te kijken of het project kan worden vergroot en
misschien zelfs op eigen benen kan staan.
Bij een positieve uitkomst van het onderzoek zullen wij ook in een derde fase van dit
project investeren. Lees hier meer.
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Rotary

In 2019 investeren we eenmalig in een project van de Rotary op Java, Indonesië, ten
westen van Bandung. Het project is een onderdeel van “Gerakan Desa Emas”: de
beweging om gouden wijken te maken van wijken die nu onder de armoedegrens leven.
Made Blue financiert de wijk Jatimekar.
Het project is opgezet door de Rotary interland commissie Nederland – Indonesië en dat is
belangrijk want daardoor zijn belangrijke lokale mensen actief betrokken bij dit project.
Alleen op die manier kan een project als dit echt slagen.
Geen verantwoorde hygiënische was- en toiletgelegenheden hebben tot gevolg dat
mensen zich permanent blootstellen aan vervuild oppervlaktewater. Dit leidt vaak tot
dodelijke ziektes als tyfus, cholera en vele andere. In landen als Indonesië zijn deze ziektes
daardoor aan de orde van de dag.
Toegang tot schoon water draagt eraan bij dat kinderen vaker naar school gaan, gezinnen
minder geld hoeven te besteden aan medicijnen, vrouwen minder tijd kwijtraken aan het
verzorgen van zieke familieleden en geen kilometers per dag hoeven te lopen voor schoon
water.
Alle betrokken partijen hebben de wens hier een grootschalig vervolg aan te geven.
Momenteel wordt daarom een projectvoorstel geschreven. Voor dit project is op dit
moment al ruim 30.000 euro beschikbaar en een aanvullende 30.000 toegezegd voor de
toekomst.
Lees hier meer
Overig

In het jaarverslag 2017 werd melding gemaakt van Dutch Water Foundation als
begunstigde van Stichting Made Blue Foundation per 2018 voor 50% van de geïnde
gelden uit Water Made Blue B.V. Hier wordt geen vervolg aan gegeven omdat deze
stichting heeft besloten te stoppen met haar activiteiten. Wel heeft dit ertoe geleid dat we
in de toekomst op zoek gaan naar een project waar een onderzoek in besloten ligt om te
meten hoe de kwaliteit van leven van de betrokkenen daadwerkelijk verbeterd t.o.v. een
controlegroep.
Ten slotte is er een budget a €15.742 euro in 2017 gereserveerd voor besteding door Het
Nederlandse Rode Kruis. Dit bedrag zal nog even niet worden besteed omdat we in goed
overleg hebben besloten de samenwerking vooralsnog on hold te zetten. De reden
hiervoor is dat is gebleken dat de inzet van Rode Kruis vrijwilligers nauwelijks extra
ambassadeurs opleverde omdat de horecapropositie toch te complex is om door
vrijwilligers te laten aanprijzen. Dit resulteerde in te weinig te besteden middelen voor het
Rode Kruis om een nieuw project op te starten.
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Oormerken

Tot en met 2017 hebben we de te besteden donaties altijd over de betrokken goede doelen
verdeeld op basis van oormerken en ongeoormerkt geld. Geoormerkt geld betrof donaties
van ambassadeurs die in een specifiek project of goed doel wilden investeren. De
resterende ongeoormerkte gelden werden evenredig verdeeld over de in dat jaar actieve
goede doelen.
Sinds 2018 laten we dit principe los voor de ongeoormerkte gelden. Dat geeft ons meer
vrijheid om gericht te investeren in de projecten die het meest effectief en efficient zijn.
Ook kunnen we daarvoor projecten door laten gaan waarvoor anders wellicht net te
weinig budget beschikbaar was. Uiteraard heeft het onze sterke voorkeur om te blijven
samenwerken met de nu aangesloten goede doelen met een lange staat van dienst:
Simavi, World Vision en Amref Flying Doctors.
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