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Beleid
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan om zowel uitbreiding van de kring sympathisanten,
ambassadeurs, donateurs en sponsoren te zoeken en om fondsen te werven voor een
tweede project in Ethiopië. Deze zoektocht is teleurstellend verlopen. Zoals we vorig jaar
mochten berichten, is het eerste waterproject een groot succes en een tweede project meer
dan welkom. Honger, droogte en watertekorten spelen hier een hele grote rol.
In 2018 is een tweesporenbeleid ingezet worden, waar enerzijds het zakelijk netwerk wordt
onderhouden, anderzijds naar nieuwe sociale netwerken wordt gezocht. Het zakelijk netwerk
werd benaderd om stichting KAP bij collega-ondernemers aan te bevelen. Om gezamenlijk
acties op te zetten met een win-win uitkomst. Sociale netwerken kunnen fondsenwerving
sterk verhogen. Een noodzakelijkheid om in continuïteit projecten voor veilig drinkwater te
kunnen blijven realiseren. Zeker ook nu giften voor traditionele ontwikkelingsprojecten onder
druk zijn komen te staan ten gunste van de actuele situatie omtrent de
vluchtelingenproblematiek.
Het bestuur heeft subsidiegevers en sponsoren bezocht en uitleg gegeven hoe onze
successen tot stand zijn gekomen en om te onderzoeken welke gezamenlijke activiteiten in
2018 mogelijk waren.
In lijn met de landelijke wetgeving heeft onze stichting de z.g. AVG richtlijnen
geïmplementeerd. Onze web site is, daar waar noodzakelijk, aangepast.
De eerste ideeën over een Golftoernooi in 2019 zijn inmiddels gevormd. Een aantal
sponsoren heeft zich al aangemeld, waaronder directeur en mede-eigenaar de heer T. van
Heesch van United Pipeline Products. Hij heeft zich als hoofdsponsor aangeboden voor dit
project. Vanwege zijn vijftigste verjaardag is hij reeds gestart geld in te zamelen en heeft
zich garant gesteld voor een bepaald bedrag.

Projecten
Besloten is om NGO The Well in Action, in Ethiopië, te vragen naar een offerte voor een
tweede waterput.
Onze doelstellingen staan aan de basis van dit project: zelfredzaamheid, samenwerking met
lokale overheden, passend binnen de sociale structuren, met zorg voor gezondheid en
sanitatie.
Een separaat marketingplan, om het resterende bedrag bijeen te brengen, zal uiterlijk in het
tweede kwartaal 2019 gereed zijn. Het geplande Golftoernooi maakt daar deel van uit.

Financieel
Inkomsten (€)
Leden club van 100

1.600

Donaties

2.035

Totaal inkomsten

3.635

Uitgaven (€)
Communicatie (website + onderhoud, etc.)
Drukwerk
Bankkosten
Diverse kosten
Totaal uitgaven
Positief resultaat

3.000
45
198
60
3.303
332

Communicatie
Sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld om in continuïteit in contact te blijven
met onze achterban. Een speciale training over het gebruik van Facebook is aan het bestuur
en vrijwilligers gegeven om dit medium optimaal in te zetten.
In totaal zijn 24 posts geplaatst. Op onze website hebben we melding gemaakt van 3
donaties: Stichting MOV Johannes XXIII uit Udenhout, Notariskantoor Van Luyn uit Best en
De Koning Makelaardij BV uit Sint-Oedenrode. Regelmatig zijn zg Quotes geplaatst om de
actualiteit van de web site te bevorderen.
Onze adressenlijst is herzien en geactualiseerd.
Traditioneel hebben onze leden van de Club van 100 en andere belangstellenden een
Zomergroet en Kerst- Nieuwjaarskaart op hun huisadres ontvangen. Deze traditie zetten we
in 2019 voort.

Best, januari 2019

