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K V W N RICHT U N I E K WATERFONDS OP

AquaforAll:A4A
Veelbedrijven eninstanties inNederland houdenzichbezig metwater:drinkwater, afvalwater,
proceswater.Eenaantal bedrijven bccjee/tzichookoverde.grensomdeNederlandseexpertisete
verkopen.Dewatersectorheeft verschillendeinitiatieven ontplooidomtoteengezamenlijke aanpak
tekomen;totophedengebeurtdatechternog nietgrootschaljg.Waarom denkthetbestuurvande
KVWNdateennieuwinitiatie/omeenwaterfonds opterichtentochkansvanslagenhee/t?Watis
erzobijzonder aanditfonds?
Gedurende deeerste 100jaar vanhaar
bestaan heeft deKVWNzichvooral ingezet
voorhet bereiken vaneen hoogniveau van
drinkwatervoorziening ineigenland.Dit
doelisinmiddels ruimschoots gehaald.In
haarbeleidsplan voorde21eeeuwheeft de
KVWNnadruk gelegd opdeexporrvan
kennisenervaring terverbetering vande
watervoorziening in ontwikkelingslanden.
Indit licht pastdeoprichting vaneen
waterfonds dat zichop onrwikkelingslanden
richt:AquaforAll,A4A. Dehoog gekwalificeerdeNederlandse waterbranche beschikt
bij uitstek over mogelijkheden om deskundigemensenbeschikbaar testellen enmateriële(enfinanciële) middelen tegenereren
voorhet ondersreunen vanprojecten in
ontwikkelingslanden.

omarmen.Zijzien inA4Atoegevoegde
waaideophetgebied van fondsenwerving,
expertise en publiciteitskanalen.

Professioneel, niet commercieel

Doelstellingen van het KVWN
Waterfonds

Watuniek isaandit KVWNinitiatief,
zeker indezetijd van marktdenken, isdat
hetgeenopwinstgerichte,commerciële
doelen nastreeft. Daarmeeonderscheidt het
zichvan initiatieven alsAquanet,Global
Waterpartnership enNetherlands Water
Partnership.
Eenrweedeuniekgegeven is,daterdoor
diversehulporganisaties (NOVIB,Simavi,
Unicef,ICCO)bij hetKVWN-bestuur opis
aangedrongen omhetinitiatiefte nemen
toteenvorm vanpermanente fondsenwervingdoor dewaterbr anche,ter ondersteuning vandrinkwaterprejecten in ontwikkelingslanden.Doordeuitvoeringvan het
project 'Water Overbrugr Wereldwijd' in het
jubileumjaar 15199 v a n deKVWNzijn nauwe
contacten ontstaan tussen hetKVWNBestuur, hulporganisaties, drinkwaterbedrijven, enbedrijven diegeïnteresseerd zijn
in sponsoringvandrinkwaterprojecten in
ontwikkelingslanden. Gebleken isdatde
hulporganisaties water beschouwen als
basisvoor ontwikkelingsprojecten endat zij
deinbrengvandebranchehierin gaarne
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Hierbij isdeverwachting gerechtvaardigd dat door bundeling vankrachten en
eenprofessionele opzet eenveelgroter effect
istebereiken (lees:meer geld isbinnen te
halen),danbijdehuidige versnipperde
aanpak. DeKVWN,als personenvereniging
vandrinkwaterprofessionals, lijkt demeest
aangewezen organisatieom hiertoe het
initiatieftenemen.Persoonlijke contacten
(KVWNalsnetwerkorganisatie), diepe
wortels indeNederlandse drinkwaterwereld
endeaantrekkingskracht van drinkwater
wekken vertrouwen in het welslagen van dit
KVWN initiatief

Vanuitdedoelstellingen vandeKVWN,
gericht opcontacten en kennisuitwisseling,
vloeiendevolgendedrie doelsrellingen voor
A4Avoort:
Eenbundeling vankrachten inde
Nederlandse waterbranche, omeen
duurzame onrwikkeling vandewatervoorzieninginderdewereldlanden op
ideëlegrondslag tebewerkstelligen, in
samenwerking met hulporganisaties die
opditgebiedactiefzijn.
Hetgenereren van fondsen doorde
waterbranche en het beschikbaar stellen
vandezefondsen eneigenexpertiseaan
hulporganisaties diewaterprojecten in
derdewereldlanden uitvoeren.

HetvoorlopigelogovanAquaforall.

-Het uitwisselen vankennis en etvaringen tussen dewaterbedrijven en hulporganisaties,zodatdeeffectiviteit en
efficiency bijdeuitvoering vanwaterprojecten wordt vergroor.

Een vierde dochter
HoekanA4Adezedoelstellingen realiseren?Devoorgestelde werkwijze kan het
bestewordengeïllustreerd met het beeld
vaneenzandloper.Debovenzijde vande
zandloper fungeert alseen ttechtet, waarin
dedoordewaterbranche beschikbaar
gestelde financiële middelen, kennis en
materialen worden verzameld.Aande
onderzijde worden deverzamelde middelen
en beschikbare kennis uitgezet bij dehulporganisaties,diezeinzetten voordeuitvoeringvanwaterprojecten inderde wereldlanden.Dehalsvandezandloper wordt
gevormd door eenkleineprofessionele staf,
diedezakencoötdineert,de waterbranche
stimuleert enondersteunt bij de inzameling
vangeld enhet beschikbaat stellen van
kennisen professionele deskundigheid.
Tevensbewaakt dezestafdeselectie,registratieenvoortgangvandeprojecren. Hiertoezullen criteria wordenontwikkeld die
zoveel mogelijk aansluiten bij decriteria
vandehulporganisaties zelf
Dejuridische vormvanhet waterfonds
A4AkaneenStichtingzijn,diewordtopgestatt alseendochter vandeKVWN(en
mogelijk NVA),naar het voorbeeld vande
'ouderedochters'KIWA,VEWINenSWO. De
Stichting dient alsonafhankelijke instelling
naast dehulporganisaties teopereren.Voor

Stuurgroep A4A
TervoorbereidingvaneenbesluitoverdeoprichtingvanA4Aheeft hetbestuur vandeKVWN
deStuurgroepA4A inhetlevengeroepen,diedemogelijkheden verderzalonderzoeken.Als
projectleider isoud-bestuurslidEdvanZuidambereidgevonden(opvrijwilligebasis)dekarte
trekken.Vanuithetbestuur nemendeelMartiendenBlanken,BjotnHoogwoutenIsabel
Couwenberg.

elkproject zaldetoegevoegde waardevan
hetproject aandeStichtingA4Aaangetoond
moeten worden, voordat het fonds zich
verplicht tot bijdragen.
Toersingvanprojecten aande(nogte
formuleren) selectiecriteria geschiedtdoor
eenonafhankelijke CommissievanDeskundigen,o.a.uitdewetenschap,waterbranche,
ontwikkelingshulporganisaties en overheid.
OokzaldeSrichtingsamenwerking nastrevenmet universiteiten eninstellingen inde
gezondheidszorg. EenComirévanAanbevelingzalhet imagovandeStichtingdoen
groeien bijdedoelgroepen voor fondsenwerving.Voordesamenstelling vanhet comité
vanaanbevelingzalnaar kandidaten worden
gezocht meteenwervende uitstraling,
natuurlijk charisma,brede maatschappelijke
bekendheid eneenadequaat netwerk.

Maatschappelijk ondernemen
Deelnameaan hetwerkvandeStichting
WaterFondsmoetgezien wordenalsonderdeelvanmaatschappelijk verantwoord
ondernemen.IndelaatsteNIPO-enquêtegaf
tweederdevandeklantenvan waterleidingbedrijven aan,bereid tezijn ombij tedragen
aandedrinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden.Uitdeervaringvan bedrijven
diemeededen aan twinnings-ofAquanet
projecten isgebleken,dat medewerkers
graagkennisen(vrije) tijd willen besteden
aandergelijke werkzaamheden. DeStichting
moeteendusdanig imagoopbouwen,dat
bedrijven en medewerkersgraagvanuit zichzelfaanhet werkvandeStichting willen
bijdragen. Deervaring vanorganisaties als
NOVIBenSimavibij hetverwervenvan
publicitaireaandacht ishierin onmisbaar.

EenvandewaterputteninOeganda(Foto:Novib).

Meerwaarde Stichting
Aqua forAll
Intermediair voorduurzameproject hulp
opniet-commerciè'lebasisKenniswatersectorkoppelenaankennis hulporganisaties
Samenwerkingmet hulporganisaties,
medischeinstellingenenwetenschap
Gezamenlijke PRinspanningen enlobby
bijoverhedenvoorsubsidiesVerbetering
imagosectorendeelnemende bedrijven
doorlabelling

Fondsenwervingkanopvelemanieren
plaatsvinden.Enkele mogelijkheden:
waterleidingbedrijven, waterschappen,
overheden enbedrijven die'iets hebben
met water', kunnen doteren aan (eventueeldoor henzelf) voorgedragen waterprojecten inruilvoor betrokkenheid,
maatschappelijke profilering, etc.Dit
kangaan indevorm van'eigen' projectenofviaalgemenedotaties.Dotaties
kunnen devorm hebben vangeld,materialen, materieel en/of menskrachr.
waterleidingbedrijven (enmogelijk ook
waterschappen) kunnen hun klanten
benaderen viabijsluiters bij denota met
het verzoekomgeldover temaken ten
behoeve vanvoorgedragen projecten
(bijvoorbeeldjaarlijks eenvastbedrag,
eenbedragperverbruikseenheid en/of
eenpercentage vandenota) medewerkersvanwaterbedrijven ofwaterschappenkunnen actiesvoor fondsenwerving
stimuleren, bij voorbeeld binnen lokale
gemeenschappen en verenigingen.

Bijgebleken succeszaldeStichtingeen
beroepkunnen doen opmeer grootschalige
vormen vanfondsenwerving zoalsdenationalepostcodeloterij,etc.Ook verdubbelingsregelingen vanbijvoorbeeld deNederlandse
overheid komen dan inzicht.Het Britse
WaterAid (quadoelstelling en opzetvergelijkbaar metdehiergepresenteerde Stichting)bijvoorbeeld maakt zeersuccesvol
gebruik van lobbyacties richting overheden,
waarmeeonder anderedirecteprojecr financieringen mogelijk worden.
Opdekomende najaarsvergadering van
deKVWN,30november a.s.bij het KIWA,zal
nader opdeStichtingA4Aworden
ingegaan, f
Met dank aan Isabel Couwenberg

ACTUALITEIT

'Fusie N u o n en WG
niet slecht*
Eenovername vanWaterbedrijfGelderland
doorNuonwaterzouvolgens onafhankelijk
onderzoek kunnenleidentotkostenbesparingen
bijbeidebedrijven.Maarookhetzelfstandig
voortbestaan vandeGelderlanderskantot
kostenbesparingenleiden,volgensadviesbureau
AnderssonElffersFelix.DedirectievanWG is
fel tegenovernamegekant.
Inapril vanditjaar deedNuon eenovernamebod van 500miljoen gulden opWG.De
directievanWaterbedrijf Gelderland was
faliekant tegen het bod,ensprakvaneen
'vijandige overname'.VolgensdirecteurVan
derLaanvanWGzalovername,gevolgd
door eeneventuele beursgang vanNuon,de
gebonden klanten geldgaan kosten.De
argumenten vanNuon dat doordeovernamejuist kosten bespaard zouden worden,
diedeconsument uiteindelijk ten goede
zullen komen,werden door hem nietovergenomen.WGgafdevoorkeuraaneen fusie
met denaastgelegen Waterleiding Maatschappij Overijssel, waarmeeookalbesprekingen zijn gestatt.
Deaandeelhouders vanWG,provincie
engemeenten, waren verdeeld overdekwestieen hebbeneenonafhankelijk onderzoek
laten instellen. Uitdat onderzoek blijkt nu
dusdatzowelzelfstandig voortbestaan van
WGmogelijk is,net alseenfusie met Nuon
ofeenfusie metWMO.Dedirectieen
commissarissen vanWG nemen dezemaand
eenstelling in,deaandeelhouders zullen
waarschijnlijk inapril beslissen, f
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