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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2019 markeert voor Swimmin’ Foundation wederom een kleine
koerswijziging. Naast het aanbieden van onze dienstverlening en het opleiden van
lokale instructeurs gaan wij ons ook focussen op het realiseren van de benodigde
randvoorwaarden. Op korte termijn het bouwen van een lokaal zwembad vanwaar
wij onze projecten kunnen organiseren. En op de langere termijn door het het
bouwen van een zwembadboot die in de delta van Bangladesh.
Wij danken onze lokale samenwerkingspartner Friendship Foundation voor het delen
van hun kennis en netwerk als het gaat om de kwetsbare en waterrijke regio’s van
Bangladesh. Zonder deze samenwerking hadden wij dit jaar niet kunnen realiseren
en doorgroeien op de wijze die nu mogelijk is gebleken.
De kerndoelstellingen van Swimmin’ Foundation zijn ongewijzigd, als volgt:
•
•
•
•
•
•

Geven wij zwemlessen aan kinderen vanaf 5 jaar
Leren wij (jong) volwassenen reddend zwemmen (Ook om kinderen onder de
5 jaar te kunnen redden)
Leiden wij lokale instructeurs op
Integreren wij zwemonderwijs in het educatieprogramma
Werken wij aan de bewustwording van de gevaren van het water
Realiseren wij veilige faciliteiten ter ondersteuning van het zwemonderwijs
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1.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2019 heeft voor een groot deel bestaan uit (voor)onderzoek voor het
realiseren van onze eigen veilige zwemfaciliteiten, geholpen door analyse op
locaties in Bangladesh.

1.2

Activiteiten

Opstart
In navolging van de eerste ervaringen met het opleiden van lokale instructeurs
hebben wij onze opleiding tot lokale zweminstructeurs af kunnen ronden.
Met onze steeds uitgebreidere plannen in de hand zijn wij aan het werk gegaan om
te zorgen voor de benodigde randvoorwaarden om onze programma’s te laten
integreren in de schoolprogramma’s van de scholen in de Delta van Bangladesh.
Met de focus op een ‘vast’ zwembad naar het trainingscentrum van Friendship in
Gaibandha en een mobiel zwembad (zwembadboot) die het deltagebied kan
bedienen.
Opvolging
In oktober zijn wij onze plannen weer gaan testen op onze testlocatie het eiland:
Baktamari char. Daarnaast hebben wij lokaal uitgebreid onderzoek gedaan om
verder te gaan met de realisatie van lokale zwembad(en).
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2.

Toekomst

Het jaar 2020 staat in het teken van het bouwen van ons eerste ‘vaste’ zwembad
naast het trainingscentrum van Friendship in Gaibandha.
Een grote stap om een nog groter doel mogelijk te maken.
Het verzorgen van zwemlessen in de rivier is slechts een klein gedeelte van het jaar
mogelijk. In dit ‘vaste’ zwembad kunnen wij een groot gedeelte door met onze
programma’s waarbij wij zwemlessen verzorgen aan kinderen, levensreddende
vaardigheden aanleren aan (jong)volwassenen en lokale instructeur op leiden die
onze missie als een olievlek kunnen verspreiden.

2.3

Inkomsten

Donaties
Op het moment van opstellen van dit document zijn wij in vergaande gesprekken
met donateurs om de realisatie van het eerste zwembad af te ronden
Koffiebar
Eind 2019 is een nieuwe locatie van de zwemschool Swimmin’ open gegaan.
Alle opbrengsten van deze koffiebar komen ten goede aan de Swimmin’ Foundation.
Hierdoor is er in 2019 al (klein) bedrag opgehaald om onze doelen te ondersteunen,
maar in 2020 zullen deze inkomsten alleen maar toenemen.
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3.

Organisatie

3.1

Stichtingsvorm

Swimmin’ Foundation is als stichting naar Nederlands recht geregistreerd onder KvK
Rotterdam 67746624, gevestigd te Heinenoord.
Op het moment van vaststellen van dit jaarverslag is er nog geen sprake van een
ANBI status, deze status is wel een van de toekomstige doelen en activiteiten.
Contact opnemen met Swimmin Foundation is mogelijk via onze website
www.swimminfoundation.nl, e-mail info@swimminfoundation.nl en telefoon 0857609321.

3.2

Bestuur

Het bestuur van Swimmin’ Foundation bestaat uit de volgende personen, naar rol.
Het bestuur fungeert onafhankelijk van commerciële belangen, de leden van het
bestuur worden niet betaald voor hun werkzaamheden, onkosten worden naar
redelijkheid vergoed.
Rol
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

3.3

Naam
dhr. Leon-Paul Quartel
dhr. Tom van Nieuwamerongen
dhr. Ernest Robert
vacant

Aangetreden Aftredend in
2018
2021
2018
2022
2018
2023

Werknemers

Op 1 januari 2020 zijn er geen personen in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van
vrijwilligers die worden betaald vanuit werkzaamheden uitgevoerd voor zwemschool
Swimmin’ gevestigd te Heinenoord.
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4.

Jaarrekening

Financieel overzicht Swimmin' Foundation 2019
Uitgaven
Project oktober
Vliegtickets oktober
Kosten Friendship
Hotelkosten
Binnenlandse vluchten
Personeelskosten (* 25 euro/ 50% korting)
Parkeren schiphol
Overige kosten
Overige kosten
Website
Protiemateriaal
Graphische ontwikkeling
Personeelskosten in NL

€
€ 2.325,06
€ 1.625,17
€ 259,82
€ 381,47
€ 1.500,00
€ 129,00
€ 298,15
Alles gesponsord
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 6.518,67

Inkomsten
Lening 2018 omgezet in sponsoring van Swimmin'
Koffiebar nieuwe zwembad in Barendrecht

€ 10.480,66
€ 4.406,50

Sponsoring van zwemschool Swimmin' 2019
Totaal

€ 2.112,17
€ 16.999,33

Saldo na 2018
Saldo na 2019

-€ 10.480,66
€ 0,00
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