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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Elemental Water Foundation.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 4 augustus 2017 en gevestigd te
Delft. Stichting Elemental Water Foundation is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van
haar bestuursleden naar aanleiding van de toename van waterschaarste wereldwijd en de
kennis dat er nog veel mensen op afgelegen plekken geen toegang hebben tot betaalbaar en
veilig drinkwater. De Stichting heeft tot doel om drinkwater wereldwijd mogelijk te maken
voor de mensen die het ‘t hardst nodig hebben.
Om de doelstellingen te behalen gaat de Stichting zich inzetten tot het verschaffen en
financieren van water systemen door ontzilting, bij voorkeur aangedreven door hernieuwbare
energie. Het eerste project is gericht op een gemeenschap in Zuid-West Madagascar, die
momenteel geen toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater heeft. Samen met de lokale
NGO Transmad zullen wij trachtten om een ontziltingsoplossing aangedreven op zonneenergie voor de lokale gemeenschap te verschaffen middels de werving van donaties en
fondsen. De ervaring en realisatie van het project zullen vervolgens gebruikt worden om
vervolgprojecten te formuleren.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een
beleidsplan volgens de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan zou moeten voldoen.
Stichting Elemental Water Foundation is voornemens om in 2018 de ANBI status aan te
vragen.
Dit plan geeft inzicht in:
Missie, visie en doelstelling van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
De manier waarop de stichting middelen werft
Het beheer van het vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting
Het functioneren van het bestuur
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun
mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.
Sid Vollebregt, voorzitter.

Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Elemental Water Foundation het
actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 03-07-2018
Het beleidsplan is opgesteld voor twee jaar, maar zal jaarlijks aangepast worden, indien
nodig.
Stichting Elemental Water Foundation staat voor een grote uitdaging in de komende periode.
De uitdaging ligt in het zoeken van sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het
opbouwen van een netwerk. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting haar
doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk
geformuleerd doel nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
activiteiten het wil ontplooien om de doelstellingen te behalen.
Het doel is dat de Stichting drinkwater wereldwijd mogelijk maakt door middel van
ontziltingsprojecten, bij voorkeur aangedreven door hernieuwbare energie, voor mensen
waar drinkwater het schaarst is. Dit begint met de realisatie van een eerste project en op
basis van de ervaring en lering die dit eerste project bieden, de toekomst.

1.

Missie/visie

Stichting Elemental Water Foundation is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar
bestuursleden die actief zijn in de watersector en/of een ondernemend karakter kennen.
Stichting Elemental Water Foundation stelt zich een samenleving voor waarin iedereen
toegang heeft tot veilig en betaalbaar drinkwater. Dit streven kan worden bereikt door juist
beheer van bestaande waterbronnen, efficiënt om te gaan met water, water her te gebruiken
en door het aanboren van alternatieven waterbronnen.
Dit laatste is het speelveld van de Stichting; het beschikbaar maken van zoet water uit zout
water zoals de zee. Omdat in deze categorie een grote noodzaak is naar
drinkwatervoorziening op afgelegen plekken, heeft de Stichting besloten om zich hiervoor in
te zetten. De focus zal vooral liggen op de realisatie van projecten voor kustplekken waar
(drink)water schaars is.

1.2

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Elemental Water Foundation zijn opgenomen in artikel 2.1
van de statuten en luiden als volgt:
(a)
het wereldwijd mogelijk maken van betaalbaar drinkwater door middel van projecten
die het beschikbaar stellen van drinkwater door ontzilting, bij voorkeur aangedreven door
hernieuwbare energie, voor de mensen waar het drinkwater het schaarst is;
(b)
het verschaffen en financieren van watersystemen en het uitvoeren van diensten
hiermee verband houdende, systemen welke water maken dat wordt verkocht of ter
beschikking gesteld aan lokale gemeenschappen en waarvan de eventuele opbrengst wordt
gebruikt voor de dekking van de operationele kosten van deze watersystemen en de
eventuele terugbetaling van de watersystemen; en
(c)
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn,
Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

1.3

Strategie

Om de doelstelling te bereiken is er gestart met de opzet van een eerste drinkwater project.
Er is een locatie geselecteerd en een lokale partner gevonden om ervoor te zorgen dat de
lokale uitdagingen en acceptatie worden gewaarborgd.
Samen met deze partner is er een eerste project geformuleerd en afgebakend en zijn de
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen helder gedefinieerd. De Stichting zal zich
inzetten om dit project te gaan realiseren door de zoektocht naar en de realisatie van:
sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het opbouwen van een netwerk.
Zodra het doelbedrag is opgehaald zal de Stichting opdracht geven tot de uitvoering van het
project en de uitvoering controleren en communiceren met haar sponsoren, donateurs,
giftgevers en netwerk.
Vervolgens zal het project en de werkwijze worden geëvalueerd en er, aan de hand van de
lering, één of meerdere vervolgproject worden opgezet om dit proces vervolgens te blijven
herhalen.

2.

Huidige situatie

Stichting Elemental Water Foundation is op 4 augustus 2017 opgericht te Delft. De Stichting
staat inmiddels in de startblokken om haar doelen te gaan verwezenlijken.
Naar aanleiding van een goed inzicht in de situatie van het tekort in toegang tot veilig en
betaalbaar drinkwater in het Zuidwesten van Madagaskar en de aanwezigheid van een sterke
en ervaren lokale NGO is er besloten om het 1e project van de Stichting te formuleren.
Madagaskar is één van de 10 minst ontwikkelde landen van de wereld. Aan de kust in het
zuidwesten, waar een droog klimaat overheerst, leven verschillende kleine gemeenschappen
zonder toegang tot veilig drinkwater. Ze zijn nu afhankelijk van grondwater voor de
watervoorziening, welk brak en troebel van kwaliteit is en daarmee niet aan de
drinkwaterstandaard van de Wereld Gezondheidsorganisatie voldoen. Dit heeft nadelige
invloed op de gezondheid van de mensen en de ontwikkeling van de regio.
Samen met de lokale NGO Transmad, die al meerdere decennia actief is in watervoorziening
in de regio, is er een ontziltingsproject geformuleerd voor het dorp Efoetsy, waar 2000
mensen wonen. Er is een ontziltingsoplossing ontworpen om deze mensen en de
omringende regio van drinkwater te voorzien met zonne-energie. De verantwoordelijkheden
voor de voorbereiding, oplevering en operationele fase van het project zijn afgestemd en een
samenwerkingsverband is ondertekend, welk aan dit beleidsplan is bijgevoegd. Dit betekent
dat het project gereed is voor de Stichting om te startten met de zoektocht naar en de
realisatie van: sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het opbouwen van een netwerk.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken, zullen drinkwaterprojecten moeten
worden gerealiseerd, welk in de regel uit de volgende stappen bestaan:
1) Selectie van locatie van het project
2) Verificatie van de drinkwaterschaarste en inzicht in huidige situatie
3) Zoektocht naar lokale partner om waarborging en lokale acceptatie van het project te
realiseren
4) Het leren kennen van de lokale partner en gezamenlijk formulering van project
5) Afstemming verantwoordelijkheden en ondertekening samenwerkingsovereenkomst
6) Ontwerp van drinkwateroplossing en formulering budget ter realisatie
7) Start van activiteiten Stichting en evt. lokale partner om projectbudget te realiseren
8) Uitvoering van het project initiëren bij ophalen doelbedrag
9) Controle op uitvoering en communicatie naar donateurs en netwerk
10) Evaluatie van het project
De selectie van de locatie van een beoogd project is gebaseerd op basis van onder andere de
volgende criteria:
Gebrek aan toegang tot veilig drinkwater voor afgelegen gebieden in de regio
Mate van water schaarste in de beoogde regio
Aanwezigheid van voldoende zout water in de regio
Stabiliteit, veiligheid en politieke situatie in de regio
Aanwezigheid van potentiele lokale NGO’s als partner in de regio
De evaluatie van een opgeleverd project bestaat onder andere uit de volgende criteria:
Evaluatie van de gerealiseerde drinkwater voorziening en baten bevolking
Evaluatie van de lokale partner
Evaluatie van de andere betrokken partijen
Evaluatie van de locatie
Evaluatie van de fundraising
Tijdens het opstellen van het beleidsplan zijn voor het eerste project van de Stichting de
eerste 6 stappen al voltooid en zal er worden gestart met de activiteit 7.

Voorbeelden van de realisatie van het op te halen doelbedrag zijn als volgt:
Openstellen van een donatiepagina op internet waar individuen, filantropen en
bedrijven geld aan het project kunnen schenken
Het benaderen van bedrijven die toegang tot drinkwater in hun MVO beleid hebben
met de vraag om aan het project bij te dragen
De participatie in congressen en het geven van presentaties om geld voor het project
in te zamelen
Het bedenken en uitvoeren van een actie om geld voor het project op te halen
Het aanschrijven van een subsidie of grant voor de realisatie van het project
Impressie van de locatie

3.

Toekomst

De toekomst en het succes van de Stichting worden grotendeels beïnvloed door het eerste
project. In dat opzicht biedt het eerste project de mogelijkheid om verschillende vormen van
funding te onderzoeken, die eerder zijn beschreven. De ervaring van dit proces zullen
leidend zijn voor de toekomst.
Om de doelstellingen te realiseren zijn vervolgprojecten evident. Het uitvoeren van een
eerste project met de lokale project partner bieden de mogelijkheid voor de toekomst om
ook projecten te bundelen en voor financiering van een hoger niveau, zoals bijvoorbeeld
Development Funds, aan te schrijven voor cofinanciering. Ook kunnen bedrijven die de
projecten onder de MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) noemer ondersteunen,
langer en meer intensief betrokken raken bij de projecten. Naast mogelijke vervolgprojecten
in Madagaskar, kunnen ook alternatieve waterschaarste regio’s worden onderzocht en
ondersteund.
De Stichting verwacht dat vanwege een veranderend weerpatroon door klimaatverandering,
populatiegroei en een toename van de watervoetafdruk van de mens, water schaarste voor
afgelegen kustgebieden alleen maar zal toenemen en daarmee de noodzaak steeds groter
wordt.

4.

Orgaisatie

Stichting Elemental Water Foundation heeft de volgende gegevens:
Kvk nummer: 69350426
RSIN nummer: 857841841
Datum akte van oprichting: 04-08-2017
Zetel: gemeente Delft
Adres: Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft
Website: www.elementalwaterfoundation.com
E-mail adres: elementalwaterfoundation@gmail.com
ANBI status: in aanvraag

4.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr.
dhr.
dhr
dhr.
dhr.

Vollebregt, Sid
Feenstra, Reinoud Willem
Feenstra, Reinoud Willem
Glerum, Hendrik-Jan Wolter
Rietveld, Louis Cornelis

Het bestuur is opgebouwd uit bestuurders A en bestuurders B. Dhr. Vollebregt en dhr.
Feenstra zijn beide bestuurder A, dhr. Glerum en dhr. Rietveld zijn beide bestuurder B. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan een bestuurder A en een bestuurder B,
gezamenlijk handelend. De besluitvorming van het bestuur is gebaseerd op een volstrekte
meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste één
bestuurder B voor het betreffende besluit heeft gestemd.
Het bestuur is vrijwillig en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

4.2

Werknemers

Op dit moment worden de activiteiten van Stichting Elemental Water Foundation uitgevoerd
door het bestuur en omringende vrijwilligers. De Stichting zal in de toekomst vrijwilligers in
blijven zetten. Ook zal er samen worden gewerkt met universiteiten om studenten die zich
graag willen ontplooien op maatschappelijk en inhoudelijk vlak de kans geven om de
Stichting te ondersteunen.

5.

Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals beschreven in artikel 2.3 van de Statuten. De
Stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de
doelstellingen.
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt
elk boekjaar door een register accountant gecontroleerd. Elk jaar wordt afgesloten met een
financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op de
website: www.elementalwaterfoundation.com.
Jaarlijkse zullen er bepaalde overhead kosten gemaakt worden die moeten worden
opgevoerd bij de projecten. Verder zijn de verwachtte kosten per project ingericht en onder
2.2 ter illustratie ingevoegd, die pas worden gemaakt na het ophalen van het doelbedrag.
Onderstaand vindt u de globale indicatie van jaarlijkse kosten voor de overhead:
Website
Bankkosten
Communicatiekosten
Accountant
Acquisitie kosten
Overige
Totaal

250
250
250
1.000
500
250
€2.500

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het
vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de
Stichting.
Het werven van gelden
De Stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, giften, subsidies, grants
en bijdragen van instellingen met dezelfde MVO doelstellingen. De werving van middelen
gebeurd direct, zoals tijdens contacten met relaties (zowel privé als zakelijk). Daarnaast ook
digitaal middels een donatie-mogelijkheid voor het project op de website. Om de website
veel bezoekers te geven wordt samengewerkt met organisaties die dezelfde MVO doelen
hebben.

6.

Communicatie

Ieder jaar zal Stichting Elemental Water Foundation haar doelgroep, netwerk en donoren op
de hoogte houden van de ondernomen activiteiten en projecten middels
-

Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk jaarverslag
Nieuwsbrieven

De website www.elementalwaterfoundation.com zal als portaal dienen ter communicatie,
waar deze zaken gepubliceerd zullen worden.

