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In 2011 zijn de inkomsten van LiveBuild achtergebleven bij 
verwachtingen die we daarover hadden. Dat is natuurlijk vervelend, 
maar we hebben besloten om daar niet te lang over te blijven treuren 
en vanuit onze missie en visie onverminderd door te gaan met onze 
activiteiten in Kameroen en Nederland. Zo zijn we nieuwe projecten 
gestart in Kameroen, hebben we een projectcoördinator voor twee jaar 
uitgezonden en zijn we vernieuwende activiteiten gestart. Daarmee 
hebben we als organisatie bewust gekozen om 2011 te zien als een 
investeringsjaar. Dat heeft echter wel tot gevolg gehad dat we in 2011 
een kosten percentage hebben van 35%, waar ons streven altijd een 
maximum van 25% is.

De urgentie om iets aan de financiën te doen is groot, toch kijken we 
voorzichtig positief naar de toekomst. We hebben bijvoorbeeld een 
aantal toezeggingen tot financiële steun in 2011 gekregen die we pas 
in de komende jaren zullen ontvangen. We zullen de komende jaren 
nog meer gaan inzetten op business development en het vergroten 
van de achterban. Dat betekent voor de toekomst onder andere meer 
vrijwilligers uitzenden, nieuwe producten, zoals drinkwater als service, 
gaan aanbieden en je zult ons op veel festivals terugvinden.

In dit jaarverslag is beknopt weergegeven wat we allemaal hebben 
bereikt in 2011 en hoe we vanuit onze missie en visie hebben gewerkt. 
Het is erg fijn om te zien dat LiveBuild mensen blijft inspireren om de 
wereld een stukje beter te maken. mocht dit jaarverslag je enthousiast 
maken, neem dan vooral contact met ons op.

Sanne Wijnhorst
Voorzitter LiveBuild
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LiveBuild is een jonge, duurzame en gedreven organisatie. Wij 
communiceren Live om zoveel mogelijk mensen te verbinden aan wat 
wij doen. Dat zijn water- en onderwijsprojecten in Kameroen. Daarmee 
wil LiveBuild lokaal initiatief ondersteunen en stimuleren. Dat is onze 
manier om bij te dragen aan een betere wereld!

Wij zijn er van overtuigd dat als zowel communities en partners in 
Kameroen hun kansen zien groeien, (jonge) mensen in Nederland zelf 
kunnen zien hoe zij het verschil kunnen maken, beide groepen mensen 
zien dat er een beter toekomstperspectief mogelijk is waar zij zelf een 
rol in kunnen vervullen.

Er ontstaat een nieuwe generatie die potentie ziet, zowel in Afrika als 
in Nederland. En dát noemen wij een betere wereld.
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In Kameroen vergroten wij onze activiteiten aanzienlijk. Het zaaien uit 
2009 en 2010 begint zijn vruchten af te werpen. Niet alleen op het gebied 
van partners en projecten, ook maken wij in 2011 de start met andere 
activiteiten in Kameroen onder de noemer business development.

ONDERWIJS- EN WATERPROJECTEN

Op projectgebied staat 2011 in het teken van uitbreiding van het aantal 
projecten. Begin 2011 heeft LiveBuild drie projecten lopen: het Banga 
waterproject en het schoolproject in Mamfe zijn de lopende projecten, 
het Tinto waterproject gaat in januari 2011 van start. Eind 2011 heeft 
LiveBuild zeven projecten. Naast de drie projecten uit het begin van het 
jaar zijn daar twee waterprojecten bijgekomen (Nchemba en Bwassa) 
en twee onderwijsprojecten (Mbah en Dibonya). Dat betekent ook een 
groei in het aantal mensen dat we aan schoon drinkwater helpen en 
het aantal kinderen aan beter onderwijs. Respectievelijk is het aantal 
mensen aan schoon drinkwater van 4.500 naar 6.900 gegaan, Op het 
gebied van onderwijs zijn we van 240 naar 630.

Naast een groei in kwantitatieve zin, zien we dat de nieuwe projecten 
steeds beter gaan aansluiten bij de projectfilosofie en de daaruit 
voortvloeiende selectiecriteria van LiveBuild. Bij de nieuwe projecten 
is de aandacht voor lokaal initiatief en duurzaamheid groot. Zo werken 
we alleen in communities waar een duidelijk en gedragen idee is over 
wat de gezamenlijke behoefte is. Een voorbeeld is het water-by-gravity 
project in Nchemba I, waar de hele community het eens is over prioriteit 
nummer 1: schoon drinkwater. Vanuit deze stip aan de horizon gaan we 
vervolgens aan de slag. We gaan met veel vragen onderzoeken hoe het 
project het beste vorm kan krijgen. We merken dat deze benadering 
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aanslaat. We bereiken concrete resultaten (werkende kranen), de 
community voert het project volledig zelf uit en LiveBuild ondersteunt 
vanuit een faciliterende rol. Misschien wel het belangrijkst is dat de 
know-how en het ownership op elk moment in het project blijft waar 
het hoort: in de community.

Om deze groei in goede banen te leiden is het des te belangrijker om 
lokaal aanwezig te zijn. Daarom gaan in 2011 onze projectcoördinatoren 
voor een periode van 5 maanden achtereenvolgend naar Kameroen en 
volgt in de zomer van 2011 een sollicitatieprocedure voor een functie 
van twee jaar. In december vertrekt onze projectcoördinator richting 
Kameroen.

In Nederland blijkt de poule aan vrijwilligers die zich bezighoudt met de 
projecten (planning, fundraising, monitoring en evaluatie) groot genoeg 
om de groei aan projecten aan te kunnen.

Voor 2012 bestaat er een jaarplan waar onze accenten in staan. Eén van 
de inhoudelijke aspecten waar we komend jaar op willen verbeteren 
is de aandacht voor hygiëne en sanitatie binnen onze waterprojecten. 
Ook is het belangrijk om de projectflow beter af te stemmen op de 
inkomstenflow. Wanneer beide in balans zijn, kunnen we als organisatie 
de meeste impact creëren.

BIJ DE NIEUWE PROJECTEN IS DE 
AANDACHT VOOR LOKAAL INITIATIEF EN 

DUURZAAMHEID GROOT“ ”
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in Nederland als het op vrijwilligerswerk in Afrika aankomt, gaat 
LiveBuild aan de slag met het opzetten van LiveBuild Experience. De 
tweede helft van 2011 staat in het teken van het opzetten van het 
vrijwilligersprogramma. Het aannemen van een regio coördinator die 
LiveBuild experience voor een periode van 2 jaar vanuit Kameroen zal 
gaan managen maakt hier een groot onderdeel vanuit. Begin 2012 zal 
LiveBuild Experience van start gaan met een pilotproject om vanaf 
medio 2012 Experience volledig te laten draaien.

DRINKING WATER AS A SERVICE (DWAAS)

LiveBuild is vanuit de basis een ondernemende organisatie. Niet vanuit 
een oriëntatie op winst, maar vanuit het idee dat je gewoon kunt 
beginnen met doen waar je in gelooft. Dat is waarom we eind 2011 
beginnen om te onderzoeken of we naast onze huidige waterprojecten, 
gebaseerd op de gedachte van de ontwikkelingssamenwerking, ook via 
sociaal ondernemerschap een deel van het waterprobleem in Kameroen 
kunnen aanpakken. Wij geloven erin dat als je mensen in Kameroen 
niet ziet als ‘hulpbehoevend’, maar als prijsbewuste consumenten, er 
een gelijkwaardiger vorm van samenwerken ontstaat. Bovendien stelt 
een verdienmodel waarbij de eindgebruikers de investering in het 
watersysteem uiteindelijk terugbetalen ons als organisatie in staat om 
met minder geld, meer mensen aan schoon drinkwater te helpen.

In 2012 zullen we veel energie gaan steken in het uitwerken van een 
praktisch en lokaal uitvoerbare invulling van deze gedachte.

BUSINESS DEVELOPMENT

In april 2011 komen we tot de ontdekking dat onze inkomstenstromen 
teruglopen. De mogelijkheden voor het benaderen van fondsen en 
subsidies lopen terug vanwege een verandering in prioriteiten bij deze 
instanties, of het feit dat we er al een aanvraag hebben liggen. Ook voor 
de straatwerving via Fair Fundraising blijkt geen duurzame toekomst. 
We staan voor de centrale vraag: doen we een stap terug (geen 
projectcoördinatoren in Kameroen, geen vaste krachten in Nederland) 
om deze terugloop te compenseren, of zetten we een stap vooruit? 

We besluiten ons niet te laten leiden door externe omstandigheden 
maar door onze missie en visie. In juli 2011 treedt Douwe van Loenen 
af als voorzitter van LiveBuild en neemt hij plaats als betaalde kracht 
om nieuwe activiteiten op te zetten die enerzijds voortbouwen op onze 
missie en visie, en anderzijds meer stabiliteit en evenwicht brengen in 
onze inkomsten. Hier komen twee nieuwe activiteiten van LiveBuild uit 
voort: LiveBuild Experience en Drinking Water As A Service (DWAAS).

EXPERIENCE

We vinden het als LiveBuild ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk 
mensen te betrekken bij wat we doen. Hoe meer ‘Live’ kun je zijn 
dan jonge betrokken mensen te laten ervaren wat we doen in 
Kameroen door ze de mogelijkheid te bieden bij een van onze partners 
vrijwilligerswerk te doen? Aanvankelijk lijken deze ideeën perfect aan 
te sluiten bij de nieuw ingestelde SBOS (Subsidiefaciliteit Burgerschap 
en OntwikkelingsSamenwerking). Helaas mislukt onze aanvraag bij deze 
instantie, die kort daarna vanuit de overheid wordt opgeschort. 
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MBAH - BETER ONDERWIJS
€ 30.000 | Augustus 2011 - heden

TINTO - SCHOON DRINKWATER
€ 17.000 | Januari 2011 - hedenNCHEMBA I - SCHOON DRINKWATER

€ 9.500 | Januari 2011 - 2012

MAMFE - BETER ONDERWIJS
€ 280.000 | Januari 2011 - 2015

BANGA BAKUNDU - SCHOON 
DRINKWATER ZIEKENHUIS
€ 21.000 | Februari 2009 - 2011

DIBONYA - BETER ONDERWIJS
€ 20.000 | Oktober 2011 - heden

BWASSA- SCHOON DRINKWATER
€ 25.000 | April 2011 - 2011

Aantal inwoners dat met het
project gesteund wordt x 100=
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We merken dat het organiseren van ludieke en aansprekende 
evenementen goed bij ons past en ons helpt om veel doelen na te streven: 
een grotere groep betrokkenen, fondsenwerving, bewustwording en 
naamsbekendheid. 

In Januari 2011 organiseert LiveBuild voor de eerste keer een 
24uurLiveBuild. 24uur lang zijn er in Utrecht allerlei activiteiten die in 
het teken staan om geld op te halen voor een klaslokaal in Kameroen. 
Enkele activiteiten zijn een tijdelijke kunstwinkel, een liftwedstrijd, 
een benefietdiner, een bowlingtoernooi en een eindfeest. Burgemeester 
van Utrecht Aleid Wolfsen opent deze 24uurLiveBuild. Met behulp van 
Wilde Ganzen brengen we de eindstand van de 24uur op €9.090,-.

We besluiten om de evenementen een nadrukkelijker plek te geven 
binnen onze organisatie. Dit resulteert in een festivalzomer waarin 
LiveBuild op zes verschillende festivals staat om geld op te halen en 
bewustzijn te creëren voor onze waterprojecten via het ‘LiveBuild 
Badhuis’.

Ten slotte organiseert LiveBuild in oktober in een weekend een Afsluitrace 
op de afsluitdijk en een Tijdelijke Kunstwinkel in Amsterdam. Ook 
deze evenementen slaan weer goed aan en leveren LiveBuild wederom 
€6.500,- op.
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ACHTERBAN VERGROTEN

Het besef dat festivals en evenementen een belangrijke functie 
vervullen voor de visie en missie van LiveBuild, samen met het 
doormaken van een financieel lastig jaar voor LiveBuild, doen ons 
besluiten om meer prioriteit te leggen in het actief vergroten van 
de achterban door (digitale) communicatie en het organiseren van 
festivals en evenementen. We komen in contact met onze doelgroep 
en betrekken deze bij de organisatie, we creëren naamsbekendheid en 
bewustwording van wat we doen, we halen incidentele en structurele 
fondsen op, en we bieden een platform voor jonge gedreven mensen die 
een verschil willen maken.

We kiezen ervoor om hier meer tijd en energie voor vrij te maken. Dit 
doen we door Joris van Rest  vanaf december 2011 in een parttime 
functie verantwoordelijk te maken voor ‘communicatie & campaigning’  
en door stagiair(e)s aan te trekken om actief naar buiten te treden.
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FINANCIËN

2011 levert LiveBuild een totaalopbrengst van €148.777 op. Voor het 
eerst sinds het bestaan van LiveBuild draaien wij een jaar zonder 
financiële groei. Een belangrijke oorzaak voor het teruglopen van de 
financiële inkomsten is het vastlopen van de straatwerving via Fair 
Fundraising. Een andere reden ligt in het moeilijke klimaat voor fondsen 
en subsidies in 2011. 

In de lente van 2011 komen we er achter dat we de begroting van 
€350.000 niet gaan redden. We bezinnen ons op andere manieren om 
een duurzame en stabiele inkomstenstroom op gang te brengen. Intussen 
stellen we onze begroting en de hierbij behorende doelstellingen voor 
2011 bij naar een meer realistisch doel van tussen de €250.000 en 
€300.000.

Hoewel de boekhoudkundige totaalopbrengst ook deze doelstelling 
niet haalt, zijn we toch gepast optimistisch. Het aantal toezeggingen 
tot financiële steun in 2011 is een stuk hoger dan de totaalopbrengst. 
Dit is vooral te danken aan twee grote meerjarige samenwerkingen 
met de Eureko Achmea Foundation en de Leo Bijl foundation. in onze 
jaarrekening (pagina 10) is te zien dat het aantal toezeggingen tot 
financiële steun in 2011 hoger is dan de totale opbrengsten. ook richten 
we in 2011 onze organisatie zo in dat we in 2012 meer focus en aandacht 
creëren voor financiële groei.

Wel kiezen ervoor om twee extra kanalen op te zetten om onze 
inkomstenstroom te vergroten: meer focus op business development (zie 
ook Business development, pagina 6) en meer focus op het uitbreiden 
van onze achterban (zie Achterban vergroten, pagina 8).  
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VASTE KRACHTEN

In dit jaarverslag komt al een aantal keer naar voren dat LiveBuild er 
voor kiest om het team aan vaste krachten uit te breiden. We merken 
dat we er met één vaste kracht niet in slagen om de organisatie uit 
te bouwen. Vanuit die observaties kunnen we twee kanten op: we 
doen een stap terug en gaan terug naar een vrijwilligers organisatie en 
stellen onze ambities naar beneden, we nemen een risico en doen een 
stap voorwaarts in de hoop onze impact en onze inkomstenstromen te 
kunnen vergroten. We besluiten voor het laatste. Om die reden wordt 
het LiveBuild team vanaf juli versterkt door Douwe van Loenen met 28 
uur per week en treedt in december Joris van Rest in december voor 20 
uur per week in dienst.

Ook in Kameroen verduurzamen wij onze aanwezigheid. Om LiveBuild 
Experience te draaien in 2012, en om onze capaciteit voor kwalitatief 
hoogwaardige projecten te vergroten, nemen we in het najaar een regio 
coördinator en een projectcoördinator aan die tegen een lokaal salaris 
voor twee jaar naar Kameroen vertrekken. 

WE KIEZEN VOOR MEER FOCUS OP 
BUSINESS DEVELOPMENT EN HET 
UITBREIDEN VAN ONZE ACHTERBAN“ ”
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moeite met het werven van subsidies. Kameroen staat niet meer op 
de landenlijst van de Nederlandse regering en dit zorgt er voor dat 
LiveBuild bij minder organisaties en subsidieregelingen terecht kan. Ten 
derde vallen ook de inkomsten uit het werven van fondsen lager uit dan 
gehoopt. Deels omdat we al veel projecten hebben lopen bij bestaande 
relaties en deels doordat nieuwe fondsen lastig te vinden zijn.

Over 2011 haalt LiveBuild in totaal €148,777,- op. Dit is minder dan 
de helft van de begrote €350,000. De effecten van de crisis en het 
overheidsbeleid zijn ook bij ons van invloed. Er zijn verschillende 
redenen voor de lagere inkomsten. Ten eerste loopt in maart 2011 de 
straatwerving via Fair Fundraising stuk. Hierdoor valt de instroom van 
nieuwe donateurs  over 2011 flink tegen. Ten tweede hebben we veel 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 Begroting 2011 Exploitatie 2011 Exploitatie 2010 

Baten    

Baten uit eigen fondsenwerving  € 225,000   € 143,744   € 243,579  

Subsidies  € 50,000   € -   € 63,238  

Baten uit acties derden  € 50,000     € 2,026   € 946  

Financiële baten  € -     € 2,968     € -    

Overige baten  € 25,000   € 39   € 2,597  

Som der baten  € 350,000   € 148,777   € 310,360  

    

Lasten    

Doelstelling  € 400,000   € 159,508   € 110,596  

Kosten fondsenwerving  € 20,000   € 22,702   € 18,102  

Kosten beheer en administratie  € 30,000   € 28,092   € 25,398  

Kosten promotie & evenementen  € 5,000     € -   € 1,921  

Som der lasten  € 455,000   € 210,079   € 156,016  

    

Saldo  (€ 105,000)  ( € 61,302)   € 154,344  
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Wel halen we in 2011 twee prachtige lange-termijn fondsen binnen. 
Voor de periode 2012-2015 zegt de Eureko Achmea Foundation ons in 
totaal € 80,000 toe. Ook het Leo Bijl Familiefonds draagt voor de periode 
2011-2015 €75,000 bij, met de eerste €15,000 in 2011. Zouden we deze 
inkomsten meerekenen bij het totaal van 2011 komen uit op een totaal 
van € 287,777. Daarmee komen we in de buurt van de begroting over 
2011.

Wat betreft de lasten geven we dit jaar minder uit aan de doelstelling dan 
begroot. Gelukkig geven we een groot deel van onze projectreserveringen 
uit. Dit verklaart het negatieve resultaat over 2011. Een negatief 
boekhoudkundig resultaat betekent voor onze projecten in Kameroen 
feitelijk een positief resultaat. Veel inkomsten uit 2010, bestemd voor 
langlopende projecten, kunnen we in 2011 zoals gepland besteden. 

De kosten fondsenwerving en beheer en administratie lagen over 2011 
redelijk in lijn met de begroting. Fondsenwerving zat iets boven de 
begroting en beheer en administratie zat er wat onder. Echter, omdat de 
inkomsten over 2011 erg tegenvielen zijn de uitgaven (volgens richtlijn 
650) aan fondsenwerving en beheer en administratie met respectievelijk 
16% en 20% een stuk hoger dan begroot. Als we echter de lange-termijn 
fondsenwerving in 2011 meenemen (Eureko Achmea Foundation en 
Leo Bijl Familiefonds), dan komen we uit op 9% en 11% besteding aan 
respectievelijk fondsenwerving en beheer en administratie.

Richard, 

een lok
ale 

technic
us
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BALANS 2011

In 2011 stijgen de vaste activa. Dit komt met name door investeringen 
in hardware en de nieuwe LiveBuild website. De vlottende activa ne-
men af door een flink lager bedrag aan debiteuren aan het einde van 
2011. De continuïteitsreserve blijft gelijk terwijl de bestemmingsfond-
sen dalen. Dit komt omdat we in 2011 meer uitgeven dan er binnenk-
omt aan projectreserveringen. De kortlopende schulden bestaan voor 
het grootste deel uit een betaling van de Eureko Achmea Foundation 
van € 25,000 in 2011, die bestemd is voor boekjaar 2012.

De langlopende schulden zijn investeringen in het LiveBuild Experience 
programma door een grote groep investeerders. Deze schulden hebben 
een looptijd van 3 jaar en zullen we uiterlijk 31 december 2014 terug 
betalen. Via deze investering zijn wij in staat om  de uitgaven aan het 
Experience programma in 2011 en 2012 te financieren.

 2011 2010 
Activa   
Vaste activa  € 16,914   € 5,735  

Vlottende activa  € 9,547   € 17,386  
Liquide middelen  € 158,413   € 186,307  

Totaal activa  € 184,874   € 209,428  
   
Passiva   

Reserves   
Continuïteitsreserve  € 15,000   € 15,000  

Bestemmingsfondsen  € 126,988   € 191,046  

Kortlopende schulden  € 29,286   € 3,382  
Langlopende schulden € 13,600 € - 

Totaal passiva  € 184,874   €209,428  
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De onderstaande tabel geeft de uitgaven weer verdeeld over doelstelling, 
fondsenwerving en beheer en administratie. Voor meer details 
betreffende deze verdeling verwijzen we je graag naar de volledige 
jaarrekening op onze website. De totale overhead (alle kosten minus 
doelstelling) komt over 2011 uit op 35.3%. Alhoewel er een hoop externe 
factoren zijn aan te wijzen die tot dit percentage leiden, vinden wij dit 
percentage veel te hoog. Voor 2012 focussen wij ons op een maximaal 
totaal percentage overhead van 25%.
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 Doelstelling Fondsenwerving Beheer & adm. Totaal 2011 

Lasten     

Personeelskosten  € 18,388   € 6,372   € 14,228   € 38,938  

Afschrijvingen  € 1,210   € 421   € 939   € 2,570  

Huisvestingslasten  € 4,004  € 1,391   € 3,106   € 8,501  

Directe projectlasten  € 121,827   € -     € -     € 121,827  

Lasten fondsenwerving  € -     € 5,599   € -     € 5,599  

Event en promotielasten  € 1,312     € 6,872     € 5,247     € 13,431  

Algemene en kantoorlasten  € 5,892   € 2,047   € 4,572   € 12,288  

LiveBuild Experience   € 6,926   € -     € -     € 6,926 

Totaal  € 159,508   € 22,702   € 28,092   € 210,079  

Percentage van baten 110.9% 15.8% 19.5% 146.3% 

 



BEGROTING 2012

In 2012 wil LiveBuild de groei weer oppakken. 2011 is (financieel gezien) 
een slecht jaar voor LiveBuild. In 2012 willen we verder investeren in 
het uitbouwen van organisatie en de inkomsten. We verwachten meer 
inkomsten te halen uit de eigen fondsenwerving (donateurs en fondsen) 
de evenementen en het Experience programma. Daarnaast is er de 
verwachting dat nog steeds een bedrag aan subsidies opgehaald kan 
worden en zal er meer focus op acties van derden komen te liggen. Voor 
2012 focussen wij ons op een maximaal totaal percentage van overhead 
van 25%.
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 Begroting 2012 

Baten  

Baten uit eigen fondsenwerving & subsidies  € 315,000  

Baten uit acties derden  € 10,000  

Experience programma  € 75,000    

Overige baten  € 10,000  

Som der baten  € 410,000  

  

Lasten  

Doelstelling  € 449,200  

Kosten fondsenwerving  € 40,440  

Kosten beheer en administratie  € 37,555  

Som der lasten  € 527,196  

  

Resultaat 2012  € (117,196) 

 

Care taker van het 

Tinto watersysteem


