


 

      

 

Toelichting bij geïllustreerd jaarverslag en jaarrekening 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LiveBuild │ Toelichting bij jaarverslag 2013  

2 

 

Toelichting bij jaarverslag LiveBuild 2013 

Dit is een tekstuele toelichting bij ons geïllustreerde jaarverslag en onze jaarrekening over 2013. 

Wij kiezen in deze tekstuele toelichting voor een weergave van de relevante activiteiten in 2013. 

Daarom is dit geen klassiek jaarverslag, waarin alle geplande activiteiten tegenover de behaalde 

resultaten zijn gezet. Om deze vergelijking wel te maken, lees gerust ons jaarplan 2013 op onze 

site. Wil je meer weten? Stuur ons een mail (info@livebuild.org) of leuker: Kom een kop koffie 

drinken op ons kantoor. 

 

Waterprojecten  

In Kameroen startten we in 2013 na een voorbereiding van een jaar met twee grote waterprojecten: 

KASEMA en Manganjo. Kasema bestaat uit vijf dorpen, waarvan Kake II het grootste dorp is met 

8.500 inwoners. Manganjo bestaat uit drie dorpen met in totaal 15.000 inwoners. Beide projecten 

zijn voorlopers op gebied van ons model voor duurzame waterprojecten: “community owned, 

business operated”. In Lobange werkten we met het dorp aan de organisatie ter voorbereiding op de 

start van het waterproject in de loop van 2014. 

 

In Nchemba I en de zes dorpen van Tinto waar we inmiddels waterprojecten hebben afgerond, 

startten we met een WASH-programma. Dit is gericht op het verbeteren van de sanitaire 

voorzieningen en hygienische omstandigheden om water gerelateerde ziekten uit te bannen. In deze 

pilot van ons WASH-programma passen we de methodiek van Community Led Total Sanitation 

Strategy1 toe. Komende jaren passen we deze aanpak toe in al onze waterprojecten. Zo bereiken 

we een optimaal resultaat op gebied van gezondheidsbevordering. 

 

We merkten in 2013 dat er een groot verschil is tussen de mate van zelfredzaamheid van 

communities tijdens en na afronding van een project. Doordat we in een relatief klein gebied 

werken, zijn we in staat om nog altijd veel follow up te geven aan projecten als Bwassa en Tinto. 

Het managen van het watersysteem vereist aanvullende training en organisatie-opbouw. In de 

afgeronde projecten maakten we in 2013 alsnog een begin met het toepassen van de beginselsen 

van ons “community owned, business operated” model. Hiermee beogen we een grotere 

onhankelijkheid van de dorpen en een financiele duurzaamheid te bereiken.  

 

Onderwijsprojecten 

Op gebied van onderwijs was het project in Nkeng een schoolvoorbeeld van een prachtig project. 

Het dorp is volle bak aan de slag gegaan onder leiding van een goed georganiseerd projectteam. Het 

resultaat mag er wezen: de bouw tot dusver verliep voorspoedig. In 2013 is vrijwel de gehele school 

gerenoveerd. Afronding van het project is voorzien in 2014. 

 

In Mbah werkten we stapsgewijs aan de betrokkenheid van het dorp en een goede organisatie. Het 

dorp heeft moeite om zichzelf te organiseren. We temporiseerden om deze reden de 

renovatie/nieuwbouw. Naar verwachting vindt de afronding van de bouw plaats in 2014. 

 

                                                 
1 Zie www.communityledtotalsanitation.org  

http://www.communityledtotalsanitation.org/
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De bouw van het Dream Center vorderde gestaag in 2013. De klaslokalen die in de eerste fasen 

gerealiseerd zijn, zijn al in gebruik. De leerlingen van de school behaalden geweldige resultaten bij 

de landelijke examanens. Onze project partner Orock Thomas mailde ons trots: “We are very happy 

to inform you all that all the 37 children from the Dream Centre School that sat and wrote the 

government organized entrance exams into secondary schools passed with A grades and the first 

child on the honour roll in the region who scored a total of 198 marks on 200 came from the Dream 

Centre school.” De verwachte afronding van dit grote project is in het voorjaar van 2015.  

 

Evenementen 

Op gebied van evenementen zijn we in 2013 conform plan georganiseerder gaan werken. We hebben 

een slag geslagen om met projectplan, draaiboeken, budgetten en verantwoording te werken.In 

2014 gaan we op deze weg verder. 

 

Voor het derde jaar organiseerden we met een groot aantal vrijwilligers en partners de 

24uurLiveBuild. Met dit evenement zetten we gedurende 24 uur de binnenstad van Utrecht op z’n 

kop. Dit jaar waren de Tijdelijke Kunstwinkel, de Afterparty, wisselgeldactie en eitjes bakken bij de 

CoffeeCompany de blikvangers. In totaal hebben we €10.981,74 opgehaald. 

 

Ook voor de derde keer op rij organiseerden we de Afsluitrace. In deze ludieke fietsrace over de 

afsluitdijk lieten 77 fietsers zich van hun beste kant zien. Met zware wind mee op de heenweg en 

wind tegen op de terugweg, was het buffelen. Maar het was de moeite waard: in totaal haalden we 

€24.790,- op (inclusief een verdubbeling door Cordaid) voor het Manganjo waterproject. 

 

De festivalzomer van 2013 begon in de lente en duurde tot de winter. Met in totaal 16 festivals was 

het een mega drukke zomer. We ontwikkelden concepten als de saunakar, livebuild karaoke, en 

organiseerden en runden podia, waterbarren en een hele camping. De festivalzomer leverde 

uiteindelijk naast heel veel exposure, plezier en enthousiasme ook nog € 20.532,- op voor water in 

Kameroen. 

 

In plaats van de voorgenomen vier in-house evenementen, organiseerden we in 2013 twee 

evenementen (24uur en Afsluitrace). Voor zowel de liftwedstrijd als LiveBuildLive lukte het ons niet 

om voldoende sponsoring te vinden en partnerships op te zetten.  

Gelukkig voegden we ten opzichte van onze planning een toffe samenwerking met de UIT (Utrechtse 

Introductie Tijd) toe. Als LiveBuild waren we gedurende een week actief als het goede doel van de 

UIT. 

 

Experience 

Via Experience gingen in 2013 26 mensen naar Kameroen. Zij namen allen deel aan een training en 

een terugkomdag in Nederland. In Kameroen werden zij begeleid door onze vrijwilligerscoordinator.  

Nadat we begin 2013 met Experience het eerste jaar hadden doorlopen, bleken we veel meer geld 

in Experience te stoppen dan dat het opleverde. Omdat een forse verbetering niet in de lijn der 

verwachting lag, besloten we tot flinke besparingen, met name op personeelsvlak zowel in 

Nederland als Kameroen. Dit bood ons de kans om versneld onze eerste Kameroense medewerker in 

dienst te nemen de kans te geven om zich te ontwikkelen. Met de kostenbesparingen bereikten we 

dat Experience in de 2e helft van 2013 kostendekkend draait. De grote impact die Experience heeft 
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op (jonge) mensen en de bijdrage die Experience levert aan de zichtbaarheid van LiveBuild waren 

de voornaamste redenen het programma te continueren. 

 

Acties 

De karaffenactie breidden we in 2013 uit naar 10 restaurants. De totale opbrengst bedroeg 

€ 2786,25 (dit bedrag werd ook nog verdubbeld door Cordaid). Hiernaast was er een aantal acties 

van partners. Onder meer Margaret Wines organiseerde in december een “Water bij de wijn” actie. 

Dispuut Selene uit Nijmegen organiseerde de Kabarestafette. SV Contact, studievereniging voor 

Communicatie- en informatiewetenschappen, organiseerde de Vrouwenveiling en we ontvingen 

onder andere bijdragen van UMEF Green Events, pensioen/afscheid en verjaardagen. 

 

Ontwikkeling mensen 

In 2013 organiseerden we de 1e Bootcamp met zeven deelnemers rond toekomstig waterproject 

Lobange, wat bestond uit 3 trainingen en 7 workshops. Als vrijwilligersorganisatie met veel jonge, 

enthousiaste mensen is het essentieel om coaching, training en begeleiding te bieden. Veel komt 

hier op de schouders van het kleine kernteam van vaste krachten. Hierdoor kregen soms niet alle 

vrijwilligers de begeleiding die zij verdienden of konden vrijwilligers onvoldoende bijdragen. Om 

deze reden hebben we LiveBuild BootCamp opgezet: Een “mini-traineeship” met deskundigen en 

ervaren trainers van buitenaf.  

Daarnaast organiseerden we in 2013 een vrijwilligersdag met salestraining / donateurswerving. Met 

een groep van 20 LiveBuild’ers gingen we de straat op om te ervaren hoe het is om te proberen 

mensen te vragen bij te dragen aan ons werk.  

 

Achterban 

Onze achterban groeide gestaag in 2013. Het aantal mensen dat een evenement of actie bezocht 

liet ook een stijgende lijn zien. De succesvolle 24uurLiveBuild, de drukke festivalzomer en de vele 

vrijwilligersactiviteiten waren daar de reden van. Digitaal zagen we dat het aantal Facebook volgers 

toenam van 2094 tot 2642 mensen, waarvan ongeveer 30% tussen de 25 en 34 jaar is.  

 

Al enige jaren werven we om zowel inhoudelijke als met name om financiële redenen nauwelijks 

nieuwe donateurs. Om deze reden zien we de afgelopen jaren een trend waarbij het aantal 

donateurs maandelijks afneemt. Deze trend heeft grote gevolgen voor onze financiële positie (zie 

ook paragraaf over strategisch plan). In 2011 bedroeg de jaarlijkse bijdrage van donateurs 

€ 80.222,- en in 2012 nog € 63.883,-.  

In 2013 zetten we daarom in op loyaliteit van onze bestaande donateurs. Hoewel we daarin zeker 

vooruitgang boekten, was het resultaat niet dat wat wij ervan verwacht hadden. Dit kwam mede 

door de financiële crisis. Althans: de reden voor opzegging die veel van onze donateurs gaven was 

vrijwel zonder uitzondering van financiële aard. In 2013 bedroegen onze donateursopbrengsten nog 

€ 55.569,-.  

Tegenover de dalende trend van structurele donateurs zagen we een toename van incidentele 

donaties. Bijvoorbeeld: De Afsluitrace 2013 kende meer dan 1000 donaties via de website aan de 

deelnemers.  
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Nieuwe initiatieven  

De afgelopen jaren werkten we aan een social business model voor waterprojecten. Inhoudelijk 

boekten we hierin veel progressie. De (externe) financiering bleef echter grotendeels uit, waardoor 

we dit initiatief in 2013 gestopt hebben. Gelukkig zijn veel van de inhoudelijke lessen 

geincorporeerd in onze “standaard” aanpak voor waterprojecten (zie ook de paragraaf over 

waterprojecten). 

 

In 2013 maakten we een start met het scholenproject. Hierin willen we op ludieke wijze 

samenwerken met basisscholen. Zowel onze “live”communicatie als onze betrokkenheid en kleine 

schaal maakt dat de samenwerking voor scholen en de leerlingen een unieke beleving is. In 2013 

was dit initiatief nog in de voorbereidende fase. 

 

Sinds twee jaar werken we op festivals met het concept om via donaties van bezoekers die op de 

gastenlijst staan “aan de achterkant” geld op te halen. Zodat we aan de voorkant zichtbaar kunnen 

zijn met een leuke actie op het terrein zonder dat we hier direct om geld vragen. Hierdoor komen 

we eerder en leuker in gesprek met festivalgangers. Dit succesvolle concept deed ons besluiten om 

in 2013 een start te maken met wat|ertoedoet.  Onder het mom van wat|erspeelt, wat|ertoont, 

etc. is het idee om met muzikaal en cultureel Nederland samen schoon drinkwater te realiseren in 

Kameroen. Allemaal vanuit het idee dat niemand het voelt, maar dat de we met de vele kleine 

bijdragen gezamenlijk een groot waterproject mogelijk maken. In 2013 was dit initiatief nog in de 

voorbereidende fase. 

 

Bestuur 

Na een weinig succesvolle poging om in 2012 een Raad van Toezicht op te zetten, zijn we in 2013 

teruggestapt naar een bestuursmodel. Begin 2013 hebben we een voorzitter, secretaris en 

penningmeester gezocht en in de vorm van Merlijn Ballieux, Sanne Wijnhorst (voorheen voorzitter) 

en Danny Berens gevonden. Het bestuur kiest voor een betrokken afstandelijkheid. En hoewel het 

bestuur formeel gezien altijd primair verantwoordelijk is, stelt het bestuur zich onder normale 

omstandigheden meer op als advisesorgaan voor de directeur/vaste krachten. In 2013 kwam het 

bestuur ter vergadering vier keer bijeen, waarbij veel van de aandacht uit ging naar de financiele 

positie van LiveBuild. Met het bestuur is daarnaast een nieuwe strategisch plan opgesteld (zie 

paragraaf strategisch plan). 

 

Organisatie 

Begin 2013 vond een directiewissel plaats, waarbij Koen van Bremen als enig directeur de plaats in 

nam van de eerdere directie van drie personen (waaronder twee oprichters). 

In 2013 werkten we sinds 2011 voor het eerst weer met een fondsenwerver. Hoofddoel was te 

zorgen dat het donateursbestand stabiel zou worden (zie paragraaf achterban).  

In april namen we een medewerker voor de financiële administratie aan. Dit was eveneens voor het 

eerst, omdat voorheen deze taken door één van de oprichters werd vervuld.  

 

Begin 2013 keerde onze vrijwilligers coordinator van het Experience programma terug naar 

Nederland. Vanaf de zomer vervingen we haar door een lokale vrijwilligers coordinator, Walters 

Chin. Met intensieve begeleiding vanuit Nederland heeft hij in korte tijd het werk zich eigen 
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gemaakt. De vrijwilligers coordinator werkt daarbij nauw samen met onze vier lokale Experience 

partners. 

 

In 2013 hadden we moeite om het programma coördinatorschap in Kameroen goed in te vullen. 

Onze programma coördinator moest in de zomer na drie maanden inwerktijd in Nederland en vier 

maanden in Kameroen wegens persoonlijke omstandigheden Kameroen verlaten. De beoogde 

vervangende programma coördinator bleek in de inwerkperiode onvoldoende bij LiveBuild te passen, 

waarop wij besloten hebben niet tot uitzending over te gaan.  

 

Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat wij in december – versneld - een lokale project 

coördinator hebben aangenomen, namelijk Emilia Namme. Het oorspronkelijke idee dat zij 

ingewerkt zou worden door een Nederlandse programma coördinator hebben we daarmee laten 

varen. Emilia werkt nauw samen met onze zeven partners op gebied van water en onderwijs. In 

Kameroen hebben we hiermee een stevige, lokale basis gelegd voor de uitvoer en monitoring van 

onze water- en onderwijsprojecten. 

 

Evaluatie strategisch plan 

Eind 2011 stelden we een strategisch plan vast voor de periode 2012 tot en met 2014. In de zomer 

van 2013 evalueerden we dit plan. Het strategisch plan heeft op een aantal punten koers bepaald. 

Veel van de doelen zijn behaald. Sommige doelen zijn achterhaald of blijken niet te passen bij de 

huidige organisatie ontwikkeling.  

 

Strategisch plan 2014-2016 

Om deze reden was er behoefte om een nieuwe strategische koers op te stellen. Als vertrekpunt 

begeleidde Plateau ons in een WHY-dag. De basis van onze strategie is ons geloof dat iedereen een 

postieve kracht, een specifiek talent, heeft om het leven van zichzelf en dat van anderen te 

verbeteren. Wij willen dat heel graag ondersteunen en brengen mensen bij elkaar, niet alleen in 

Nederland, maar ook in Kameroen en tussen beide landen. Het nieuwe strategisch plan vind je op 

deze pagina http://www.livebuild.org/strategischplan/ . 

 

 

http://www.livebuild.org/strategischplan/



















































