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1. INLEIDING 
 
 
Voor u ligt het Beleidsplan 2014 – 2017 van AquaQuest, werkgroep van Rotary Club Heemstede (RCH). 
 
Water drijft ons.  Schoon drinkwater voor iedereen. En hygiëne. Want dat betekent leven. Hier en      ver 
weg.  
 
Water is ook een focusthema van Rotary International, net zoals voor Rotary Nederland en voor ons 
District 1580. Een speciaal landelijk Water Platform en Districts WaterWerkgroepen zijn in het leven 
geroepen om water- en sanitatieprojecten wereldwijd te organiseren en te ondersteunen. 
De vooraanstaande plaats die dit onderwerp in wereldwijd Rotary-verband krijgt onderstreept het belang 
van dit thema. Daarom is het passend dat wij, vanuit fellowship, met onze eigen club en met andere clubs 
in de hele wereld hierbij aansluiten. Dat stelt ons in staat samen hele gemeenschappen in projectlanden 
te helpen zelfredzaam te worden, door kennis, technische ondersteuning en financiële middelen 
beschikbaar te stellen.  
 
Wij vinden het belangrijk om duidelijkheid te hebben en te geven over hetgeen ons voor ogen staat, wat 
we willen bereiken en hoe we dat op korte en lange termijn willen gaan realiseren. Dat is essentieel voor 
het bestuur, maar ook voor onze club fellows en alle andere mensen en organisaties met wie we willen 
samenwerken. Beleid is essentieel voor de interne communicatie, maar ook voor de communicatie met 
donoren, externe partners en anderen. Daarnaast willen wij met het beleidsplan aangeven dat we niet uit 
zijn op een eenmalig succesje, maar dat we ons meerjarig willen committeren aan de door ons gestelde 
doelen en aan structurele samenwerking met andere partijen.  
 
Wanneer wij het hebben over een meerjarig Beleidsplan, dan spreken we over een termijn van steeds 
drie (3) jaar, met daaraan gekoppeld de intentie om na elke drie (3) jaar het plan te vernieuwen, dan wel 
bij te stellen. Met natuurlijk ook een jaarlijkse evaluatie. Immers, een beleidsplan is niet statisch. De uit 
het beleidsplan voortvloeiende activiteiten zullen elk jaar in het Beleidsplan van RCH worden opgenomen. 
Dit stelt ons in staat de voortgang structureel te volgen en te beoordelen. 
 
Dit Beleidsplan is afgestemd op het Beleid van Water and Sanitation Rotary Action Group (Wasrag, zie 
pagina 21) en dat van onze Districts WaterWerkgroep. 
 
In het belang van water, sanitatie en hygiëne voor iedereen. 
 
 
 

Water = Leven 
 
 
 
 
Heemstede, januari 2014 
 
Het AquaQuest team 
Hans Volberda, Dolf Jaeger, Paul Howes Smith, Elisabeth Rijpkema 
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2. GROEIEND WATERPROBLEEM WERELDWIJD 

 
 
Een mens heeft minimaal 50 liter drinkwater per persoon per dag nodig. Afgerond is dat 20m3 per jaar. In 
het Westen is het vanzelfsprekend dat er bij het opendraaien van de kraan schoon en drinkbaar water 
uitkomt. In Nederland is de kwaliteit van het kraanwater zelfs uitstekend. Helaas hebben 780 miljoen 
mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Veertig procent van de wereldbevolking, dat zijn 2,5 miljard 
mensen, beschikt niet over sanitaire voorzieningen. Dit raakt vooral de armste gebieden in 
ontwikkelingslanden, waarvan de meeste in Afrika. 
 
De gevolgen hiervan laten zich raden. Er zijn bijna 1 miljard ziektegevallen per jaar. Drie miljoen mensen, 
hoofdzakelijk kinderen jonger dan 5 jaar, sterven jaarlijks. Dat zijn 8.000 mensen per dag. Er ontstaat 
verlies aan productiviteit en economische ontwikkeling. Armoede neemt toe met als extra gevolg sociale 
en culturele ontwrichting van samenlevingen. 
 
Belangrijke oorzaken van het gebrek aan genoemde basisvoorzieningen is het gebrek aan kennis en 
financiële middelen in ontwikkelingslanden. Bij veel overheden ontbreekt het aan plannen om nationaal 
een goede waterinfrastructuur aan te leggen. Vooral investeringen in landelijke gebieden blijven 
achterwege, waardoor de toch al arme plattelandsbevolking vijf keer minder toegang heeft tot drinkwater 
en sanitair dan hun stedelijke landgenoten. Daarnaast is de kwaliteit van beschikbaar drinkwater zeer 
slecht.  
 
Veilig en toegankelijk drinkwater, beschikbare toiletten en voorlichting over hygiëne dragen bij aan een 
goede gezondheid. Als mensen minder vaak ziek zijn kunnen zij deelnemen aan het sociale en 
economische verkeer. Zij zullen minder geld kwijt zijn aan medicijnen.  
Wanneer drinkwater binnen de gemeenschappen beschikbaar is gemaakt, hoeven vrouwen en kinderen 
(voornamelijk meisjes) niet uren te lopen naar een waterbron, zodat vrouwen tijd overhouden om te 
werken en te zorgen. Kinderen kunnen naar school en aan hun toekomst bouwen. Dankzij de 
beschikbaarheid van water zijn ook inkomsten genererende activiteiten via lokaal ondernemerschap 
mogelijk. Zo krijgen gemeenschappen een kans om aan de armoedespiraal te ontsnappen. 
 
Rotary & Water 
Binnen Rotary International heeft het thema Water, Hygiëne en Sanitatie (WASH) een hoge prioriteit 
gekregen. Rotary wil bijdragen de VN Millennium Goals 2000 – 2015 en in het bijzonder aan de oplossing 
van de wereldwijde waterproblematiek met kennis, kunde en (financiële) middelen.  
Ook in Nederland ondersteunen tientallen Rotaryclubs waterprojecten.  
Binnen Rotary Club Heemstede, alsook binnen de Regio Kennemerland, wil de werkgroep AquaQuest 
een (vooraanstaande) rol spelen om het bewustzijn voor het belang van drinkwater en sanitatie te 
stimuleren, (kennis over) waterprojecten en de participatie aan WASH-projecten te vergroten. 
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3. VISIE, MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
 
 
Visie:  
Gezonde en economisch duurzame plattelandsgemeenschappen in Afrika, het meest arme werelddeel, 
dankzij de beschikbaarheid van schoon drinkwater en sanitatie. 
 
Missie:  
Stimuleren, financieren en faciliteren van effectieve kleinschalige en duurzame water- en sanitatie 
(WASH) projecten in voornamelijk onze focusgebieden (zie Focus).  
 

 
 
Strategie : 
De interventiestrategie van AquaQuest richt zich op onderstaande hoofdzaken:  
 

1. De bevordering van het bewustzijn binnen RC Heemstede en Rotary Regio Kennemerland van 
het belang van schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne t.b.v. armoedebestrijding; 

2. De bevordering van het aantal te ondersteunen WASH-projecten in projectland (zie WWG 
D.1580 Toetsingscriteria WASH-projecten op pagina 9) 

3. De bevordering van de kwaliteit van duurzame waterprojecten van AquaQuest en haar partners 
door inzet van scholing, bewustwording en vocational aspecten.  

 
Focus 
AquaQuest ondersteunt primair WASH-projecten in plattelandsgebieden in Oeganda1. Reden hiertoe 
is de grote noodzaak voor dergelijke projecten en de (nog) beperkte activiteiten van Rotary 
(Nederland) in dit land. AquaQuest kan hier een echt verschil maken. Juist ook door in dit gebied de 
impact van onze activiteiten als een olievlek te vergroten. Bovendien kunnen wij kennis en kunde 
uitwisselen met RC’s in D.1580 die vergelijkbare projecten hebben in het buurland Kenia.   
Onze tot nu toe afgeronde projecten in Oeganda blijken effectief, impactvol en in goede 
samenwerking met projectpartner gerealiseerd. 

 
 

                                                
1 Op	  de	  Human	  Development	  Index	  van	  de	  Verenigde	  Naties,	  de	  wereldranglijst	  ontwikkeling,	  scoort	  Oeganda	  lager	  dan	  het	  
gemiddelde	  van	  de	  landen	  ten	  zuiden	  van	  de	  Sahara.	  Het	  bruto	  nationaal	  inkomen	  per	  persoon	  bedraagt	  1.124	  $	  (=	  €	  0,83)	  (in	  
Nederland	  is	  dit	  €	  48.222).	  	  30	  %	  van	  de	  bevolking	  leeft	  in	  extreme	  armoede.	  Ter	  vergelijking:	  in	  buurland	  Kenia	  is	  dat	  19,7	  %	  
en	  in	  Rwanda	  76,8	  %.	  	  
 

WAT$
Doel$AquaQuest$projecten$
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Samenwerking 
AquaQuest werkt bij projecten samen met een (of meerdere) lokale RC’s in het projectland. Deze 
clubs selecteren een initiatief/project van (een) lokale gemeenschap(pen) in het projectgebied en zijn 
verantwoordelijk voor de concrete begeleiding van, het toezicht op en rapportage van de voortgang 
van de projecten. 

 
Tot nu toe heeft AquaQuest tot wederzijdse tevredenheid samengewerkt met RC Iganga.              Het 
is denkbaar dat ook samenwerking met andere RC’s in Oeganda wordt aangegaan voor WASH-
projecten in andere regio’s in het land. 
 
Daarnaast streeft AquaQuest samenwerking na met de leden van RCH (zie ook Synergie), alsook 
met RC’s in Regio Kennemerland en in D.1580, ten behoeve van fondsenwerving en de uitwisseling 
van kennis en kunde. Samenwerking met externe gelijkgestemde organisaties sluiten wij niet uit. Het 
is daarbij gebruikelijk een meerjarig partnership aan te gaan, hetgeen ons meerjarig plan 
onderschrijft. 

 
Belangrijk bij deze samenwerking is dat de organisaties (RC’s of andere organisaties) een 
vergelijkbare visie, missie en doelstellingen hebben als die van AquaQuest met erkenning van 
elkaars autonomie en respect voor elkaars bijdrage. 

 
Net als AquaQuest, zijn deze organisaties 

• Effectief en transparant, met een positief imago naar buiten en een kwalitatief betrouwbaar 
en stabiel bestuur/team met inzicht, kennis en ervaring; 

• Duurzaam, resultaat- en oplossingsgericht in denken en doen, opgedaan via aantoonbare 
projecten en activiteiten over langere periodes; 

• In staat om in grotere verbanden te werken met andere organisaties en die hun missie 
kunnen uitdragen; 

• In bezit van voldoende (eigen) middelen voor operationele kosten en het onderhoud van 
infrastructuur en materialen, en zijn ze verantwoordelijk voor de continuïteit van hun 
organisaties en hun activiteiten. 

 
Synergie 
Ons staat voor ogen om waar mogelijk jongeren binnen regio Kennemerland te betrekken bij de 
aanpak van hiervoor genoemde interventies. o.a. door synergie met andere avenues en commissies 
binnen RCH.  
 
Lerende organisatie 
Essentieel bij bovenstaande is dat AquaQuest zich zal opstellen als een lerende organisatie. Wij 
hebben niet alle kennis in pacht. We zullen oren en ogen openhouden om kennis en ervaringen van 
RC’s en van andere organisaties op te nemen, met als doel deze weer te delen met anderen.  
 
Wij verwijzen hier ook naar Hoofdstuk 6 – Algemeen Beleid t.a.v. de te Ondersteunen Projecten. 
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4. CONCRETE DOELEN 
 
 
M.b.t. interventie 1) (Bevordering bewustzijn) 

• Aan het eind van bestuursperiode 2014 – 2017 zal de werkgroep AquaQuest bestaan uit een 
team van 6 enthousiaste en betrokken mensen; 

• Aan het eind van elk bestuursjaar in bestuursperiode 2014-2017 is AquaQuest een 
samenwerkingsverband met ten minste een andere RC in de Regio aangegaan; 

• Aan het eind van elk bestuursjaar in bestuursperiode 2014 – 2017 heeft AquaQuest ten minste 5 
presentaties over haar activiteiten en effectiviteit gegeven: 1x aan eigen club, 1x aan 2 ‘partner-
clubs’ in de regio en 2x aan andere clubs en/of externe groepen mensen (zie Communicatieplan); 

• Aan het eind van elk bestuursjaar in bestuursperiode 2014 – 2017 heeft AquaQuest (i.s.m. een of 
meer clubs uit de regio) (een) succesvolle fundraiser(s) georganiseerd met enthousiaste 
deelname van RCH-leden en leden van andere RC’s in de Regio, alsook met een groeiend 
aantal externe gasten en externe fondsen, elk met een minimale netto opbrengst van € 30.000 
(mogelijkheid tot matching grant van Rotary); 

• Gedurende de bestuursperiode zullen jongeren – in synergie met andere  avenues / werkgroepen 
van RCH en RC’s in regio Kennemerland -  betrokken worden bij in aanmerking komend 
activiteiten van AQ. 

 
M.b.t. interventie 2) (Bevordering aantal waterprojecten) 

• Aan het eind van bestuursjaar 2017 heeft AquaQuest 10 water- en sanitatieprojecten op haar 
conto staan (in samenwerking met andere RC’s) (anno 2013 zijn dit er 6); 

• De invulling van onze ambitie t.a.v. de financiering van de projecten € 120.000 (4 x € 30.000); 
• Elk jaar verdubbeling externe gasten van de (Veiling) voor Water; 
• Voor alle 4 projecten ontvangt AquaQuest een bijdrage van een externe organisatie; 
• Aan het eind van bestuursperiode is het streven 3 van de 4 projecten gecofinancierd te krijgen 

met een bijdrage van Rotary Foundation. 
 

M.b.t. interventie 3) (Bevordering kwaliteit van de waterprojecten) 
• Alle projecten worden uitgevoerd volgens de criteria en principes van WWG 1580, vastgelegd in 

het Handboek WASH-projecten WWG 1580, dat is afgeleid van Rotary Internationale 
documenten; 

• Samenwerkende partnerorganisaties – lokale RC’s in projectlanden – worden gestimuleerd 
volgens dezelfde principes te werken;  

• Communicatie met partnerorganisatie wordt sterk verbeterd. 
 

M.b.t. alle drie interventies Luisteren, Lezen, Leren 
• Actieve vertegenwoordiging van lid AquaQuest in de WWG 1580; 
• Bijwonen van relevante bijeenkomsten (bijv. WWG 1580, Watersymposium, Water & 

Sanitatiedag van Aqua for All / AKVO /Impulsis, Stakeholderbijeenkomst Aqua for All, 
Wereldwaterdag, Districtsconferenties D9211 en D9212 etc.); 

• Lezen van nieuwsbrieven en vakliteratuur, websites (o.a. A4A, AKVO, Water Forum Online) 
• Luisteren en leren van de ervaringen van RC’s en hun waterprojecten. 
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5. ACTIVITEITEN 2014 – 2017 
 
 

• Bewustmaken van de (wereld)waterproblematiek. Dit zal gericht zijn op alle niveaus binnen 
Rotary Club Heemstede en daarnaast binnen Regio Kennemerland; 

• Bewustmaken van feit dat Water een belangrijk thema is binnen RI en D1580 en wij een 
vertegenwoordiging hebben in WWG1580; 

• Stimuleren van RCH-leden en leden van andere clubs in de Regio Kennemerland tot draagvlak 
voor en bijdragen aan onze (fundraising)projecten; 

• Faciliteren van leden van RCH en van andere clubs in Regio Kennemerland bij de communicatie 
over WASH-projecten en AquaQuest binnen hun clubs met o.a. PPT-presentaties, en bij het 
werven van externe gasten voor fundraisers en (externe) fondsen;  

• Adviseren van RC’s in Regio Kennemerland die zelfstandig projecten willen steunen door het 
beschikbaar stellen van middelen, kennis, kunde en relatienetwerken.  

• Organiseren van fundraisers, al dan niet i.s.m. RCH en/of andere RC’s in de  Regio; 
• Externe fondsenwerven & verdubbeling / matching grants; 
• Coördineren van de waterprojecten i.s.m. projectpartner; 
• Monitoren, Evalueren, Rapporteren (zie hoofdstuk 8, Monitoring, Evaluatie, Rapportage); 

inclusief inspectiereizen; 
• Communiceren (zie ook hoofdstuk 7, Communicatie & Fondsenwerving) 

 
Werkwijze (zie ook hoofdstuk 6, Algemeen Beleid t.a.v. te ondersteunen projecten) 

• Lokale RC (= projectpartner) in projectland selecteert een initiatief / project van (een) lokale 
gemeenschap(pen) in het projectgebied en is verantwoordelijk voor de concrete begeleiding van, 
het toezicht op en rapportage van de voortgang van de projecten. 

• Projectpartner dient een projectvoorstel in bij AquaQuest, inclusief een voorlopige begroting. 
• AquaQuest beoordeelt het projectvoorstel a.h.v. de Toetstingscriteria en de mogelijkheid 

voldoende fondsen en/of ‘matching grants’ te organiseren voor de projectfinanciering. 
• AquaQuest besluit al dan niet het project te steunen. 
• Met advies en i.s.m. AquaQuest concipieert projectpartner een projectplan, inclusief definitieve 

begroting en een planning. 
• AquaQuest gaat over tot het werven van fondsen: 

o Door de organisatie van een eigen fundraiser, al dan niet i.s.m. RCH en/of andere RC’s 
o Door het aanvragen van een matching grant (RTI of elders) voor de netto opbrengst; 
o Door het aanvragen van aanvullende externe fondsen 

• Na goedkeuring van de aanvragen en de ontvangst van de fondsen op rekening van Stichting 
Community Service - waarvoor Penningmeester tijdig bericht ontvangt - krijgt projectpartner 
groen licht om het project uit te voeren volgens het projectplan. 

• In samenspraak met Penningmeester wordt een betalingsschema afgesproken met 
projectpartner en wordt geld tijdig overgemaakt op rekening van projectpartner. 

• Projectpartner verantwoordt alle uitgaven, waarvan afschrift naar Penningmeester gaat. 
• Projectpartner coördineert en monitort het project en rapporteert regelmatig aan AquaQuest. 

Waar nodig en mogelijk adviseert AquaQuest, al dan niet ‘ingefluisterd’ door samenwerkende 
organisaties. 

• AquaQuest verzorgt tussentijdse en inhoudelijke en financiële eindrapportages aan het bestuur 
en de leden van RCH, alsook aan alle andere ‘participerende’ organisaties. 
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6.  ALGEMEEN BELEID T.A.V. TE ONDERSTEUNEN PROJECTEN 
 
 
Focus  

• De focus van AquaQuest is gericht op de zogenaamde WASH-projecten in Oeganda. Secundair 
in andere sub-Saharalanden (Rotary Districten 9211, 9212).  

• Voorkeur voor projecten in plattelandsgebieden  
• Voorkeur voor kleinschalige en ecologisch verantwoorde projecten  

 
Toetsingscriteria waterprojecten (conform WWG D.1580) 
Bij de voorselectie van waterprojecten dienen de volgende aspecten worden getoetst : 
 

Initiatief/project, basiseisen 
• Het initiatief dient vanuit de doelgroep zelf te komen  
• Significante verbetering van de huidige drinkwatervoorziening  
• Verbetering van sanitaire situatie, toiletten e.d.2 
• Voorlichting over verbetering van persoonlijke hygiëne 
• Voor de allerarmsten in de landelijke gebieden van, bij voorkeur Oeganda/Oost Afrika. 
• Beperkte financieringsbehoefte of een behoefte die in fasen of stapsgewijs kan worden gespreid 

over meerdere jaren. 
• Samenwerking met een lokale Rotaryclub 

 
Kwaliteit van de voorgestelde oplossing 
• Duidelijke probleemanalyse en projectbeschrijving vooraf 
• Betrokkenen dienen mee te denken over de meest geschikte oplossing (eenvoudiger is vaak 

beter). 
• Realiseerbaar in een afzienbare periode; concreet en tastbaar resultaat 
• Verbetering van de leefomstandigheden van de betrokkenen, m.n. de positie van de vrouw 
• Aandacht voor duurzaamheid en milieu (bijv. geen uitputting van grondwater) 
• Aandacht voor diefstal en breakdowns (hufterproof) 

 
Kwaliteit van de uitvoering 
• Lokale beschikbaarheid van vereiste technische kennis, menskracht en materialen 
• Samenwerking met een lokale Rotaryclub, die de vereiste ervaring en capaciteit beschikbaar 

heeft 
• Medeverantwoordelijkheid van de gebruikers, m.n. vrouwen(groepen) 
• Een (kleine) financiële bijdrage van de gebruikers en controle daarop 
• Zo mogelijk samenwerking met lokale NGO’s en overheid 
• Aandacht voor onderhoud 

 
 
 
 

                                                
2 AquaQuest	  spant	  zich	  in	  om	  projecten	  te	  bevorderen	  volgens	  het	  6	  T	  principe.	  Dit	  principe	  is	  in	  Nakuru,	  Kenia	  (door	  RC	  
Hoorn	  en	  RC	  Amsterdam	  Sloterdijk)	  met	  veel	  succes	  toegepast	  (zie	  Bijlage	  1).	  	  
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Garanties betreffende de continuïteit 
• Lokaal eigenaarschap (community based development) 
• Lokale beschikbaarheid van vereiste technische kennis voor beheer en onderhoud 
• Voortdurende betrokkenheid en commitment van de betrokken partijen  
• Kwaliteit en betrouwbaarheid van eventuele partners die het project mede ondersteunen 
• Regelmatige inspectiebezoeken en voortgangsrapportages t.b.v. de donoren 
• Exit strategie 

 
Financieel 
• Duidelijke projectbegroting 
• Efficiëntie  
• Zoveel mogelijk samenwerking met andere (Nederlandse) Rotaryclubs en  
• Een lokale RC, zodat een “verdubbeling” kan worden aangevraagd bij NGO’s en/of TRF 
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7. COMMUNICATIE & FONDSENWERVING 
 
 
Communicatie 
 
De missie van AquaQuest is afhankelijk van effectieve en gestructureerde communicatie. 
 
Enerzijds gaat het erom dat met communicatie de beoogde bewustzijnsbevordering wordt bereikt. 
Anderzijds, gaat het er om onze clubleden en externe doelgroepen te enthousiasmeren, te overtuigen en 
te betrekken bij de fondsenwervende activiteiten ten behoeve van de ondersteuning van onze projecten. 
En, niet in de minste plaats gaat het er om alle betrokkenen regelmatig op de hoogte te houden van onze 
activiteiten en de resultaten. 
We zullen hiertoe onder andere regelmatig verslag doen via de RCH Weekberichten, een clubavond 
claimen voor een jaarlijkse ‘monitor’ van ons beleid, onze activiteiten en de projecten en een jaarverslag 
met een overzicht van activiteiten en de financiële stand van zaken.                                                          
En zullen we presentaties geven aan andere betrokken clubs en externe groepen mensen. 
Het idee bestaat een eigen website te maken waarop alle relevante informatie te vinden is. 
 
Vanzelfsprekend zullen we hierbij de RCH-Communicatie & PR commissie betrekken en raadplegen. 
 
Een uitgebreid communicatieplan wordt t.z.t. als bijlage aan dit Beleidsplan toegevoegd. 
 
AquaQuest heeft zelf minimale kosten (zie ook 10. Begroting). 
 
 
Fondsenwerving 
 
Ten behoeve van fondsen voor de projecten zal AquaQuest: 
 

1) Jaarlijks een eigen fundraiser organiseren (bijvoorbeeld  “Veiling voor Water”) 
2) Samenwerkende RC’s stimuleren deel te nemen aan onze fundraiser, of 
3) Hen stimuleren zelf een fundraiser t.b.v. AquaQuest te organiseren. 
4) De netto-opbrengst van beide genoemde fundraisers verhogen door aanvragen in te dienen voor 

vermeerderingssubsidies bij: 
a. Rotary International Foundation  
b. Impulsis 
c. Andere externe fondsen 
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8. MONITORING, EVALUATIE, RAPPORTAGE 
 
 
AquaQuest hecht veel waarde aan een doeltreffende monitoring, evaluatie en rapportage van de 
projecten. 
Externe fondsenverstrekkende organisaties eisen na afronding van een project een inhoudelijke 
eindrapportage, inclusief een financiële rapportage. Daarnaast ziet AquaQuest het als haar 
verantwoordelijkheid om ook alle andere betrokken doelgroepen, inclusief de RCH-leden, goed te 
informeren.  
AquaQuest zal de samenwerkende clubs hierbij adviseren en ondersteunen. Onderstaande geldt daarbij 
als leidraad.  
 
Rapportages zijn er om te (contro)leren. Goede rapportage is primair waardevol voor degene die hem 
maakt. Het geeft vooral de lokale uitvoerende organisatie inzicht in het eigen functioneren (successen en 
falen). Een nevendoel voor AquaQuest is om inzicht te geven aan donateurs. Maar vooral ook aan de 
club(s), opdat er meer draagvlak ontstaat voor waterprojecten. En, uiteindelijk, opdat er meer leden en 
clubs worden gemobiliseerd waterprojecten te steunen. 
Sommige organisaties hebben eigen formats. Wij zijn daar niet zo’n voorstander van, want een 
rapportage wordt dan snel een formaliteit en levert zodoende weinig waardevolle informatie op. 
 
Daar waar geen vaste formats worden aangeleverd is het de bedoeling om de rapportage op te stellen 
aan de hand van het projectplan waarin de (SMART) doelstellingen en begroting zijn opgenomen. Drie 
kernvragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? staan 
centraal. Daarnaast is het belangrijk terug te kijken op Wat hebben we geleerd? 
 
Ook maakt een vertegenwoordiging van AquaQuest om de twee jaar een inspectiereis naar de projecten. 
Tevens is het mogelijk dat, in overleg, vertegenwoordigers van WWG1580 op hun jaarlijkse 
inspectiereizen projecten van AquaQuest bezoeken. 
 

  

! ! !

! ! !

WAT$

Regenwateropvangtanks$
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9. ORGANISATIE 
 
 
Werkgroep AquaQuest 
AquaQuest is in juli 2005 opgericht als gelijknamige stichting door Dolf Jaeger en Sjaak Griffioen, met als 
doel door hen ontwikkelde bordspelen te vermarkten en met de opbrengsten waterprojecten in Afrika te 
kunnen steunen. 
In februari 2012 is de Stichting opgeheven, omdat de bordspelen niet langer konden worden verkocht. 
Bovendien wilde AquaQuest op andere en meer effectieve manieren aandacht vragen voor de 
waterproblematiek en fondsen werven ten behoeve van WASH-projecten.  
Besloten werd AquaQuest als zelfstandige werkgroep van RCH door te laten gaan. 
 
In periode 2012 - 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt:  
Naam Functie Portefeuille 
Hans Volberda Voorzitter Externe contacten / Fundraiser        
Dolf Jaeger Secretaris  Technische projectondersteuning 
Elisabeth Rijpkema Lid Communicatie / Fondsenwerving/projectcoördinatie 

Water Commissaris & lid WWG1580 
Paul Howes Smith Lid Link naar Vocational en Youth  
 
De voorzitter wordt elke 2/3 jaar gekozen uit de eigen geledingen. 
Het bestuur vergadert 4/6x per jaar. De vergadering wordt geagendeerd en vastgelegd in notulen. 
 
Stichting Community Service 
Het eind 2011 resterende saldo € 13.308,33 van de toenmalige rekening van Stichting AquaQuest is in 
januari en maart 2012 overgeheveld naar rekening van Stichting Community Service NL72 RABO 
0326327711. Consequentie en voordeel van het ‘onderbrengen’ van AquaQuest bij Stichting CS is dat 
AquaQuest terecht gebruik kan maken van de ANBI3 certificering van deze stichting. 
Tevens wordt de administratie van AquaQuest opgenomen in de boeken van Stichting Community 
Service, onder verantwoordelijkheid van de Penningmeester van RCH.  
 
Waterwerkgroep 1580 
De WaterWerkGroep 1580 (WWG1580)  is een in 2003 opgericht Werkgroep van het gelijknamige 
District. De werkgroep valt onder jurisdictie van de Gouverneur.   
Doel van WWG1580 is de bevordering van het aantal waterprojecten in het District 1580, en facilitering 
van clubs bij het projectmanagement, communicatie en fondsenwerving.  
Ons district kent momenteel 11 regio’s, met daaronder 79 Rotary clubs. De voorzitters van de Districts 
WWG’s zijn vertegenwoordigd in het landelijke Water Platform. Elke WWG streeft naar een Water 
Commissaris per RC in haar District en een Water Promotor per Regio. 
 
 
 
 
 

  
 

                                                
3	  ANBI	  =	  Algemeen	  tot	  het	  Nut	  Beogende	  Instelling	  
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10.   BEGROTING 
 
 
Activiteiten AQ 
AquaQuest werkt niet met een jaarbegroting.  
Projectfinanciering, communicatie, fondsenwerving en andere relevante kosten worden bekostigd uit de 
opbrengsten van de fundraisers, waarvoor afzonderlijk begrotingen worden opgesteld (zie ook Werkwijze, 
pagina 8).  
De netto inkomsten uit fundraisers gaan voor 100% naar de waterprojecten. 
 
De netto inkomsten worden overgemaakt naar rekening van Stichting Community Service, en worden 
door Penningmeester van RCH gecontroleerd.  
AquaQuest streeft ernaar steeds een bedrag van € 5.000,= op rekening te hebben staan voor het direct 
kunnen leveren van noodhulp in voorkomende gevallen.  
Alle uitgaven worden verantwoord in financiële rapportages (zie ook hoofdstuk 8. Monitoring, Evaluatie en 
Rapportage).  
 
 
Project begrotingen (en verantwoording) 
Per project wordt in samenwerking met de lokale projectpartner een begroting gemaakt. Op basis van 
een gedetailleerd projectplan inclusief planning wordt het projectbedrag, al dan niet in termijnen, 
overgemaakt naar rekening van de projectpartner (zie ook Werkwijze, pagina 8). 
De uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd door projectpartner en aan AquaQuest gerapporteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2014 
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BIJLAGE 1:  6-T 
 
T1 - Tanks  
 Bouw van Tanks voor opvang van regenwater : 
 Elk van 10.000, of 5.000 liter 
 Huishouden wordt eigenaar en regelt zelf onderhoud  
 
T2 – Toilets 

Aandacht voor hygiëne : 
Kennis over hygiëne versterken via Rotary Community Corps (coöperatieve vrouwen  
groepen)  
Hygiëne in en om het huis (o.a. bouw toiletten) 
Minder ziektes, hogere productiviteit 
 

T3 – Trees 
Herbebossing van de regio : 
100 bomen voor elke watertank!  
Bomen zelf gekweekt 
Tegen lage kosten 
Opbrengst in RCC fonds  
Bomen geven de lokale bevolking schaduw en verkoeling, vruchten en brandstof 
Bomen houden water en grond vast 
Bomen brengen de ecologische balans terug 
Bomen zorgen voor CO 2 reductie  

 
T4 – Trade 
 RCC heeft eigen fonds via de Rotary Club : 
 ‘Table banking’ (micro finance) 
 Stimulering ondernemerschap  
 
T5 - Training en Teaching 

Opleidingen voor de deelnemers : 
Tanks bouwen en onderhouden 
Hygiëne, gezondheidszorg 
Houden van kleinvee 
Kweken van groente en vis 
Deelnemen aan de economie  

 
T6 - Transformation 

Weg van de armoede 
Verandering op individueel niveau 
Verandering op gemeenschapsniveau 
Verandering op regionaal niveau 
 

Samenvatting 6T project 
• Basis is de bundeling van krachten binnen vrouwengroepen 
• Kleinschalige acties 
• Grootschalig in samenhang 
• Mens en natuur in evenwicht  
• Met weinig geld veel bereiken en economie bevorderen 
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BIJLAGE 2 : Resultaten AquaQuest 
 

 

 

 
 
 
 

!
!!!!!!!!!!!Projecten! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bereikte !!!! !Geïnvesteerd!

! ! !!!!!!!!!!!mensen!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!€!
!!!!!!!!! ! !!

WAT!

Resultaten!AquaQuest!sinds!2007!

6+
2!!!!!!!

30!!
K!

120!!
K!

�  Project(2013:((15(watertanks(,(totaal(100.000(liter((((((((((
+(handenwasplekken(+(hygiëne(instructie(+(8200(
muskietennetten(en(gebruiksinstructie(voor(8351(
mensen(in(5(gemeenschappen;(kosten(€(26.500,=(
�  Financiering:(
�  Opbrengsten(acties(AQ/RCH(( ((€(6.878,Q((
�  Impulsis( ( ( ( ((€(9.622,Q(
�  RABO(Share4More( ( ((€(5.000,Q(
�  J.C.(Ruigrok(Stichting( ( ((€(5.000,Q(

WAT(

Recente(projecten((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((Powered(by:(

�  Project(1(2014(:((uitbreiding(voorzieningen(in(zelfde(
gebied(:(30(watertanks(,(totaal((60.000(liter((((((((((((((((((((((
+((handenwasBplekken(+(hygiëne(training(+(2200(
muskietennetten(en(gebruiksinstructie(voor(15.000(p.(
kosten((€(22.000,=(
�  Financiering:(
�  Veiling(voor(Water(AQ/RCH ((€(13.000,B(
�  Opbrengst(andere(acties(AQ( ((€(((2.000,B(
�  Impulsis ( ( (( ((€(((7.000,B((

WAT(

Huidig(project((
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BIJLAGE 3: 
 
Belangrijke vaste data/perioden & events t.b.v. het plannen van activiteiten 
 
 
 
November 2013 Presentatie AQ op Districtsbijeenkomst 1580  
December 2013 RCH presentatie AQ, evaluatie en voortgang  
 Januari 2014 Bespreken Meerjaren Beleidsplan AQ met GB 

RCH 
 

Januari 2014 District 1580 bezoekt o.a. AQprojecten in 
Oeganda 

 

Maart 6 2014 RBC Kennemerland – presentatie AQ  
April-Mei 2014 Districts Conferentie D1580 - presentatie  
April-Mei 2014 Districtsconferenties D9211 en D9212  
Juni 10 2014 Veiling voor Water RCH AQ  
Juni 11-juni 25 2014 Bezoek AQ aan projecten Oeganda Dolf & Paul HS 
Oktober 2014 District Najaars Assembly & Districtswerkdag  
November 2015 Water Symposium Uitreiking Maartje van 

Westerop Water Trofee 
November-Januari 
2015 

Inspectiebezoeken Nakuru en/of Machakos & 
Kibaale, Oeganda 
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BIJLAGE 4 : BELANGRIJKE STAKEHOLDERS BINNEN ROTARY,buiten RCH    
 
Rotary Nederland 
 

• RAN (Rotary Administratie Nederland) 
De Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) is het centrale administratie- en 
ondersteuningskantoor voor de gouverneurs van de zeven Nederlandse districten. De plaats waar de 
gezamenlijke administratie van Rotary in Nederland wordt bewaard. De archief- en documentatiefunctie 
van het bureau is een belangrijke doelstelling. Als ‘joint governors' secretarial office’ doet de RAN echter 
veel meer dan alleen de gouverneurs ondersteunen in hun werk. Ondersteunt ook werkzaamheden van 
diverse andere Rotarystichtingen en -geledingen in Nederland 
Het kantoor is dagelijks geopend van half negen 's morgens tot half vijf 's middags, en is telefonisch 
bereikbaar op nummer 020-623 24 05, of per e-mail 
 

• Districten  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie Bijlage 1 voor contactpersonen) 

. 
• Waterplatform Rotary Nederland & 7 District Watercommissies 

Veel RC’s in Nederland (en daar buiten) zijn al jaren betrokken bij zgn. WASH-projecten (water, sanitatie 
en hygiëne) in ontwikkelingslanden. De wens van de clubs aan deze projecten een extra impuls te geven 
is het afgelopen jaar sterk toegenomen en heeft ertoe geleid dat namens de 7 districten van Rotary in 
Nederland, inclusief District 1580, het ‘Waterplatform Rotary NL’ is gevormd. In dit overlegorgaan dat 2x 
per jaar bijeenkomt, zijn de voorzitters van alle 7 District Watercommissies vertegenwoordigd.  
Het Waterplatform Rotary NL stelt zich met betrekking tot waterprojecten ten doel: 

Ø Het bevorderen van een harmonieus meerjarenbeleid binnen de Rotarydistricten; 
Ø Het bevorderen van een afgestemde publiciteit binnen de districten; 
Ø Het zorgen dat de herkenbaarheid van de deelnemende clubs is gewaarborgd; 
Ø Het namens de Rotaryclubs in Nederland optreden als gesprekspartner voor grote instituten, 

zoals onder meer ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
NGO’s op het gebied van ontwikkelingshulp, grote fondswervende en humanitaire organisaties, 
Unesco-IHE, etc.  

Vooral in het overleg met de grote landelijk en regionaal werkende organisaties (NGO’s) is van belang dat 
deze commissie namens Rotary in Nederland met gezag kunnen optreden.  
http://www.rotary.nl/water/watercommissies/              
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District 1580 
 

• D.1580 Gouverneur  
De gouverneur is onze eerste promotor en wij helpen hem als de projecten op hem afstralen! De 
voorgaande, huidige en inkomende Gouverneur zijn vast uitgenodigd deel te nemen aan de WWG 1580 
vergaderingen. 
Tijdens de bestuursperiode 2013 – 2014 : 

o Gouverneur 2013-2014: Jan Lukas Ket (RC Purmerend) 
o Voorgaande Gouverneur: Eduard Leutscher (RC Amsterdam-Landsmeer) 
o Inkomend Gouverneur : Willem van de Mark  (RC Zaandam) 

 
• D.1580 Regio’s 

District 1580 telt 11 regio’s. Elke regio heeft een zogenaamde Regio Voorzitter (asst. Gouverneur) en 
vormen samen de Districtsraad. Zij komen 1x per jaar bijeen tijdens een RBC . Deze bijeenkomst biedt 
een mogelijkheid aandacht te vragen voor Water. 
De toenemende regionalisatie in ons district is van belang. Daarom speciale aandacht voor het winnen 
van de harten van de regiovoorzitters. De Gouverneur zal binnen Regio’s en RC’s WWG 1580 
positioneren als een vraagbaak en leverancier van geweldige Rotaryprojecten in variatie van omvang en 
ontwikkeling.  
 

• D.1580 Rotaryclubs 
District 1580 telt 79 RC’s. 
Waterprojecten zijn een effectieve manier om bij te dragen aan de verbetering van 
levensomstandigheden van achtergestelde mensen (in ontwikkelingslanden). 
Rotarians in ons district en in de Districten waar de projecten worden gerealiseerd, dragen gezamenlijk bij 
door het inzetten van kennis, expertise, netwerken en financiële middelen. 
Gezamenlijke inspanningen voor waardevolle projecten, bijvoorbeeld door het opzetten en uitvoeren van 
een fundraiser, dragen in grote mate bij aan fellowship.  
Internationale contacten met- en bezoeken aan RC’s die de projecten begeleiden draagt enorm bij aan 
wederzijdse bewustwording en begrip.  
Daarom zijn waterprojecten aantrekkelijk voor alle avenues van RC’s (Vocational Service, Community 
Service, International Service). 
 

• D.1580 District Media Commissie 
Samenwerking bij het naar buiten brengen van een uniform en herkenbaar beeld. T.b.v. uniformiteit bij de 
‘branding’ van Rotary. Dat is nodig in de huidige overvloed aan goede doelen en vrijwilligersorganisaties.  
DMC ontwikkelt o.a. een toolbox. 
Coördinatie met andere acties en mailings vanuit het district. 
 

• D.1580 DisCie Rotary Foundation (zie ook Internationaal / Rotary Foundation) 
Voor uitgebreide informatie over de Rotary Foundation (TRF) en haar programma's kan men zich wenden 
tot de Districtscommissie Rotary Foundation (DRFC) in elk van de zeven Rotarydistricten in Nederland. 
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Internationaal 
 

• Rotary Districten 9211, 9212, 3400  
De WWG heeft altijd goede contacten onderhouden met de gouverneurs van voormalig district 9200, en 
hun functionarissen. In juni 2013 is District 9200 gesplitst in twee districten, t.w.: Rotary District 9211 
(Oeganda, Tanzania en Zuid Sudan); Rotary District 9212 (Kenia en Tanzania). Bijna elk jaar heeft 
iemand onze WWG vertegenwoordigd bij de Districtsconferentie. Dit heeft in de loop der jaren zijn 
vruchten afgeworpen,  bijvoorbeeld wanneer het nodig was de communicatie met een lokale club vlot te 
trekken. 
 
De intentie is om ook met de gouverneurs van de nieuwe districten warme contacten te blijven 
onderhouden.  
 Zowel via e-mail als jaarlijks bezoek hebben we contact 
 

• Rotary Foundation 
De Rotary Foundation (TRF) ondersteunt Rotary International (RI) bij het vervullen van zijn missie: het 
bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire 
en educatieve aard. 
 
TRF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. De Foundation staat los van RI; de ontvangsten bestaan 
primair uit vrijwillige bijdragen. TRF dateert van 1917 en sinds 1983 is The Rotary Foundation een 'not-
for-profit-organisation' onder de wetten van de staat Illinois (VS). 
Humanitaire programma’s 
Vanuit de humanitaire programma's van TRF worden o.a. internationale projecten van Rotaryclubs 
gesteund met z.g. Grants waarmee eigen clubfondsen en districtsfondsen met 50 procent respectievelijk 
100 procent worden opgehoogd; althans wanneer de projectomschrijving voldoet aan de gestelde criteria 
van o.a. het Matching Grant programma. 
 
In WWG 1580 volgt Huub de Kruijf de ontwikkelingen binnen TRF en adviseert WWG en clubs bij het 
doen van aanvragen. Binnen RCH volgt in 2014 Geert-Jan van Logtestijn TRF. 
 

Rotary grants : 
1. District grants fund smaller, short-term activities that address needs in your community and 
communities worldwide. Each rotary district gets to choose which projects it will fund with these 
grants. 

 
2. Global grants support large international activities that have sustainable, measurable outcomes 
in one or more of our areas of focus. Rotarians create their own projects and carry them out. We 
accept and review applications as they arrive. 

 
• 3. Packaged grants are designed by rotary and our strategic partners. They fund activities that 

are similar to those for global grants, but the work of designing the activity’s general framework 
has already been done. 

 
• WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group) 

Wasrag is a Rotarian Action Group created to support Rotary Clubs and Rotarians, in finding and 
organizing a truly sustainable contribution in water and sanitation, comparable to Rotary’s historic work on 
Polio eradication. True to the great traditions of Rotary, Wasrag is a catalytic force both inside and outside 
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the Rotary world. We’re here to help clubs and districts in their work in water and sanitation. We’re also 
working hard to find effective partnerships for Rotary Clubs.   
Our goal is to build a path to long term success in the huge challenge of providing sustainable safe water 
and adequate sanitation for humanity. 
 
Het landelijk Waterplatform onderhoudt het contact met Wasrag. 
Wasrag wil (ook in Nederland) via een betaald lidmaatschap invloed uitoefenen. 
Daarnaast streeft het ernaar grote bedrijven als Coca Cola te betrekken om grote projecten te doen.  
WWG 1580  wil geen opgelegde invloed en ook niet betalen voor een lidmaatschap. Bovendien sluit onze 
missie kleinschalige projecten te ondersteunen niet aan bij het beleid van Wasrag projecten van een 
miljoen euro te realiseren. 
 

• Wasrag Foundation 
The WASRAG Foundation provides support to WASRAG (the Water & Sanitation Rotarian Action Group) 
in providing support to Rotarians, Rotary Clubs and Districts, undertaking water & sanitation projects, 
based on best practices and sustainability. The Foundation also provides matching grants for sustainable 
water and sanitation projects in areas of the world in great need. 
www.wasragfoundation.org 
 
Externe Samenwerkingsverbanden 
 
Buiten Rotary, werkt WWG 1580 samen met: 

• Aqua for All (Aqua for All heeft veel kennis en een groot netwerk op het gebied van water, en de 
eigenaar van de sponsorformule Wandelen voor Water. In 2012 zijn vergaande afspraken 
gemaakt tussen het Waterplatform Rotary NL en Aqua for All voor de verdubbeling van gelden 
voor Rotary Waterprojecten). Tot medio 2014 heeft A4A geen fondsen meer beschikbaar. 

• Simavi (Simavi is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor gezondheid van 
moeder en kind. Verreweg de meeste scholen die deelnemen aan Wandelen voor Water doen 
dat via Simavi. Sinds 2010 werkt ons Rotary District samen met Simavi om nog meer scholen te 
laten meedoen. Simavi organiseert het evenement en zorgt dat de opgehaalde bedragen worden 
verdubbeld) 

• AquaQuest heeft contact gelegd met de Rain Foundation en Basic Water Needs om kennis en 
ervaringen te  delen op het gebied van regenwateropvangtechnieken in combinatie met 
duurzame oplossingen voor inkomstengenererende activiteiten (o.a. agri-business). 

• Daarnaast zijn er meerdere institutionele, particuliere-, bedrijfs- en vermogensfondsen die 
financiële middelen voor WASH-projecten in ontwikkelingslanden beschikbaar stellen. 

• Zuiderzeemuseum (Het Zuiderzeemuseum sponsort onze  jaarlijkse Wandelen voor Water Prijs, 
bestaande uit een geheel verzorgde schoolreis naar het Zuiderzeemuseum. Speciaal voor Rotary 
is een op water gerichte rondleiding gemaakt, waarbij kinderen te zien krijgen hoe de 
watervoorziening bij ons zo’n 100 jaar geleden geregeld was. Dit was niet heel anders dan de 
situatie in Afrika nu) 

• Hippo Reizen/ Touringcarbedrijf Rasch: verzorgt tegen gereduceerd tarief de jaarlijkse busreis 
voor de Wandelen voor Water Prijs. 

• Unesco – IHE (UNESCO-IHE ontvangt studenten uit de hele wereld voor een BSc en MSc studie 
op het gebied van water. Sinds 2012 sponsort Rotary International jaarlijks een aantal studenten 
voor hun masters opleiding aan UNESCO-IHE). 

 
Verder kunnen clubs binnen hun regio samenwerken met de volgende partners: Gemeente, Scholen, 
Waterbedrijven, Waterschappen, Bedrijfsleven (potentiele sponsors), Lokale medi 
 


