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VOORWOORD

2021 was een bewogen jaar. LAB PAINT groeide, waardoor er meer geld beschikbaar kwam voor de LAB 
PAINT FOUNDATION en we dus grotere projecten konden aanvliegen. We zijn op zoek gegaan naar een 
nieuwe partner om mee samen te werken en vonden die succesvol in de Max Foundation. 

Behalve een waterinstallatie in Bakkannagari Palli, een dorp in het zuiden van India met 1950 inwoners, 
financierden we in 2021 een watertoren met kraanaansluitingen bij mensen thuis in Kalikapur, Bangladesh. 
Hierdoor bereikten we nog eens 312 mensen extra die nu schoon (drink)water tot hun beschikking hebben. 

Afgelopen jaar kende ook de nodige uitdagingen. Zo hadden lockdowns in India grote impact op lopende 
projecten en bleek een van de waterinstallaties (tijdelijk) niet in gebruik te zijn. Het zette ons voor ingewikkelde 
keuzes, maar inmiddels kijken we uit naar een impactvolle toekomst met veelbelovende projecten.

We zijn trots dat we door onze groei meer kunnen doen dan alleen zorgen voor schoon drinkwater op één 
plek in één dorp. Ook realiseren we sterker dan voorheen dat bewustwording een belangrijke pijler is. 
Mensen leggen niet snel de link tussen vervuild water en een slechte gezondheid. Ze halen hun hele leven 
al water uit openbare bronnen en hebben nooit geleerd wat de negatieve gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Soms halen mensen wel schoon drinkwater, maar eenmaal thuis is het al vervuild. Of ze doen de afwas 
met vies water. Met dit project brengen we water bij mensen thuis, waardoor een deel van deze problemen 
wordt opgelost. Tegelijkertijd blijven we werken aan educatie om de bewustwording te vergroten.

We zien uit naar een kleurrijke toekomst, in Nederland en wereldwijd!

Founder LAB PAINT
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BESTUURSVERSLAG
OPRICHTING, DOELSTELLING EN BESTUUR

Van ieder blik LAB PAINT dat wordt verkocht, gaat een deel van de opbrengst 
naar de LAB PAINT FOUNDATION. Deze stichting heeft als doel om schoon (drink)
water voor duizenden mensen bereikbaar te maken door waterinstallaties en 
de bijbehorende infrastructuur - in samenwerking met gespecialiseerde lokale 
organisaties - beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden.

De LAB PAINT FOUNDATION is opgericht op initiatief van Robert Schellekens, founder van  
Vestingh Paint • Craft • Lifestyle en LAB PAINT. Met LAB PAINT wil hij de wereld niet alleen kleuren met 
verf, maar ook mooier maken door meer te doen. Daarom richtte hij op 24 september 2018 de LAB PAINT 
FOUNDATION op.

De doelstelling van de LAB PAINT FOUNDATION luidt als volgt: ‘Het slaan of doen slaan van waterputten, 
het leveren of doen leveren en installeren van complete drinkwaterinstallaties alsook het ondersteunen van 
andere watergerelateerde projecten in ontwikkelingsgebieden, in het bijzonder in India en Afrika, en het 
verrichten van al wat hiermede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

De LAB PAINT FOUNDATION bereikt haar doel door samen te werken met gespecialiseerde organisaties 
die de omgeving goed kennen en weten wat er lokaal nodig is. Het geld dat wordt opgehaald komt voort 
uit een deel van de opbrengst van alle verkochte LAB PAINT producten.
       
De stichting heeft geen winstoogmerk.        

Bestuur         
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
• Robert Schellekens (voorzitter)
• Eric Schellekens  (secretaris)
• Frank van Hooft (penningmeester)          

    
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. In 2021 is het bestuur vijf keer bij elkaar 
gekomen, waarvan één extra vergadering in het kader van de totstandkoming van de samenwerking met 
de Max Foundation.



6

BESTUURSVERSLAG
DONATIES EN DONATEUR

De LAB PAINT FOUNDATION ontvangt donaties van Vestingh Paint & Craft en Vestingh Paint & Shops 
(gezamenlijk hierna te noemen Vestingh). Deze bedrijven zijn de enige leveranciers van LAB PAINT en 
dragen met elke verkoop van LAB PAINT een deel van de opbrengst af aan de LAB PAINT FOUNDATION. 
De stichting spant zich maximaal in om (drink)waterprojecten te selecteren en te realiseren om de 
doelstelling te behalen. In 2021 heeft Vestingh €53.063,50 gedoneerd aan de LAB PAINT FOUNDATION. 
Deze bijdrage wordt voor ten minste 90% aangewend voor het realiseren van haar doelstelling. In 2021 
is er €15.000 van dit bedrag besteed aan een installatie met wateraansluitingen in het dorp Kalikapur in 
Bangladesh. Hierdoor hebben 72 huishoudens (312 mensen in totaal) nu kraanwater tot hun beschikking 
in huis. Het bedrag dat na de aftrek van eventuele overige kosten is overgebleven, is gereserveerd om in 
2022 aan nieuwe projecten te besteden.

Schriftelijk is de donateur in het tweede kwartaal van 2022 definitief veranderd van Vestingh Paint & Craft 
(de conceptstore in Bussum) naar Vestingh Paint & Shops (de webshop). 2021 was een overgangsjaar 
waarin vanuit beide bedrijven een deel van de opbrengst werd gedoneerd aan de foundation. Dit heeft 
geen invloed op de hoogte van de donatie vanuit Vestingh aan de LAB PAINT FOUNDATION; deze blijft 
gelijk.

Holistische aanpak
Voorheen werkte LAB PAINT volgens het 5 for 1-principe. Voor iedere 5 liter verkochte verf, was de belofte 
dat één persoon zou worden voorzien van schoon drinkwater. Door de sterk groeiende verkoop van LAB 
PAINT zijn de donaties die de LAB PAINT FOUNDATION heeft ontvangen evenredig gegroeid. Hierdoor 
konden we vanaf 2021 grotere projecten uitvoeren die verder gaan dan alleen het beschikbaar maken 
van schoon (drink)water op één plek. Daarom kunnen we nu kiezen voor een meer holistische aanpak en 
wordt onze impact nog groter.



ACTIVITEITEN 2021
INDIA

In India zijn goede watervoorzieningen nog niet 
overal vanzelfsprekend. Mensen wassen zich op 
openbare plekken, zoals in meren en rivieren. In 
datzelfde water doen ze hun afwas en ze gebruiken 
het om bijvoorbeeld eten mee te bereiden. Een 
gebrek aan goede hygiëne is een groot probleem. 
Met name de inwoners van kleine dorpen in 
afgelegen gebieden kunnen moeilijk aan zuiver 
water komen. Veel dorpen hebben wel een (hand)
waterpomp, maar door slecht onderhoud en 
beperkte kennis hierover is dit geen duurzame 
oplossing. Mensen moeten daarnaast soms uren 
lopen voor schoon drinkwater.

Eind 2020 – begin 2021 
Met de groei van LAB PAINT, groeide ook de 
droom om nog meer mensen te bereiken. In 2019 
begon de research naar een plek voor een grote 
waterinstallatie. Die locatie werd gevonden in 
Bakkannagari Palli, een dorp in het zuiden van India 
met 1950 inwoners. Door de coronapandemie liep 
de realisatie van dit project helaas veel vertraging 
op, maar eind 2020 kon er toch gestart worden 
met de bouw. De waterinstallatie is sinds begin 
2021 klaar voor gebruik, waardoor alle 1950 
inwoners van dit dorp nu beschikking hebben over 
zuiver (drink)water.

Onderzoek naar bestaande projecten
In 2021 is er ook onafhankelijk onderzoek gedaan 
naar de twee waterinstallaties die eerder zijn 
geplaatst bij scholen in India. Daaruit bleek dat de 
installatie op de school in Achevalli niet meer in 
gebruik was. Een jaar na de realisatie, net voor de 
eerste corona-lockdown in maart 2020, heeft de 
overheid besloten om de school te renoveren. Het 
oude gebouw werd gesloopt en de werkzaamheden 
lagen in 2020 en 2021 stil vanwege de pandemie. 
Het waterzuiveringsapparaat is gedemonteerd en 
bewaard. De verwachting is dat deze weer wordt 
geïnstalleerd zodra de bouw van het nieuwe  

 
basisschoolgebouw in het dorp is voltooid. 
In de tussentijd hebben schoolkinderen wel 
toegang tot schoon drinkwater door een andere 
waterzuiveringsinstallatie bij het gebouw waar ze 
nu tijdelijk les krijgen.

Dat de waterinstallatie niet meer in gebruik was, 
werd pas duidelijk uit het externe onderzoek. De 
verklaring hiervoor is dat het vanwege Covid-19 
onmogelijk was om in 2020 en 2021 naar India 
te reizen voor een projectbezoek. Tijdens een 
bezoek in 2019 waren beide projecten succesvol 
geïmplementeerd, maar de follow-up heeft 
nooit plaatsgevonden. Door deze teleurstellende 
uitkomst is besloten om de samenwerking met 
deze partner niet voort te zetten.

Sinds de start van de LAB PAINT FOUNDATION tot begin 2021 hebben we gewerkt 
aan de realisatie van schoon drinkwater en waterbehoud in India. Afgelopen 
jaar is er één grote waterinstallatie gerealiseerd in India en er is onafhankelijk 
onderzoek gedaan naar al bestaande installaties.
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ACTIVITEITEN 2021
BANGLADESH

Met de Jal Jeevan Mission werkt de Indiase regering 
aan het beschikbaar maken van wateraansluitingen 
en veilig kraanwater voor alle huishoudens op 
het platteland. Het doel is dat iedereen in 2024 
toegang heeft tot schoon drinkwater, ook mensen 
die in afgelegen gebieden wonen. De lokale 
bevolking speelt zelf een belangrijke rol in dit 
plan: zij worden betrokken van begin tot eind. Van 
planning tot de realisatie van de wateraansluitingen 
en van beheer tot onderhoud. Dat was voor ons 
een van de redenen om onze impact te verbreden 
en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen 
buiten India.

Na gedegen onderzoek vonden we een 
betrouwbare partner in de Max Foundation. Deze 
ontwikkelingsorganisatie richt zich op WASH 
(schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne), 
voeding en zorg. Daarin werken ze samen met 
ondernemers, overheden, lokale influencers en 
andere NGO’s. Met hun spin-off Max TapWater 
maken ze schoon (drink)water beschikbaar bij 
mensen thuis door middel van wateraansluitingen. 
Daarnaast besteden ze aandacht aan 
bewustwording en gedragsverandering, zodat het 
probleem in de kern wordt aangepakt. Door gebruik 
te maken van individuele wateraansluitingen in 
plaats van één centraal waterpunt, hoeven vrouwen 
niet meer uren per dag te lopen om water te halen. 
Hierdoor kan het water onderweg niet vervuild 
raken en blijft de kwaliteit van het water hoog. Een 
bijkomend voordeel is dat ze tijd overhouden voor 
andere dingen, zoals het opstarten van een eigen 
onderneming of het verbouwen van voedsel om 
in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Schoon 
water verbetert de levensstandaard van mensen 
dus volledig.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Voor een wateraansluiting betalen mensen een 
vast, laag bedrag per maand. Deze kosten zijn een  

 
stuk lager dan de kosten die ze nu maandelijks 
kwijt zijn aan doktersbezoeken en medicijnen 
als gevolg van het gebruik van vervuild water. 
Als genoeg huishoudens willen investeren in 
een wateraansluiting bij hen thuis, wordt er een 
waterinstallatie gerealiseerd. Na ongeveer vier 
jaar is een waterinstallatie terugverdiend en kan er 
met het geld dat binnenkomt een nieuwe installatie 
worden gebouwd op een andere locatie. Zo is 
de cirkel rond en wordt de impact nog groter. 
Daarnaast groeit het gevoel van waardigheid 
doordat mensen niet meer alleen afhankelijk 
zijn van hulp van buitenaf, maar ook een eigen 
bijdrage leveren.

Waterinstallatie in Kalikapur
Met een bijdrage van de LAB PAINT FOUNDATION 
is in 2021 een waterinstallatie gerealiseerd 
in Kalikapur, een dorp op tien minuten rijden 
van de stad Patuakhali. De waterinstallatie 
wordt onderhouden door een actiegroep met 
vertegenwoordigers uit de hele gemeenschap, van 
jongeren en vrouwen tot minderheden en armen. 
Deze groep zet zich binnen de gemeenschap in 
voor alles wat te maken heeft met water, sanitatie, 
hygiëne en voeding.

Door de waterinstallatie krijgen uiteindelijk 72 
huishoudens kraanwater tot hun beschikking in 
huis. In totaal worden met dit project 312 mensen 
bereikt. De installatie is gaandeweg grondig  
getest, bijgesteld en werkt inmiddels goed. De 
ondernemer die deze installatie beheert is ook 
werkzaam als elektricien en is dus technisch 
onderbouwd. Hierdoor kan hij snel handelen als 
er iets mis is met de pomp. Ook de samenwerking 
met de overheid loopt soepel, doordat de Max 
Foundation al langere tijd aanwezig is in het 
gebied en eerder heeft samengewerkt met de 
lokale bestuurder.

Eind 2021 hebben we ons werkgebied uitgebreid naar Bangladesh. Enerzijds 
omdat de overheid in India zelf bezig is met het uitrollen van een plan om schoon 
drinkwater beschikbaar te maken op plekken waar dit hard nodig is. Een andere, 
mooie reden is dat we een nieuwe samenwerking zijn aangegaan.
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TOEKOMSTPLANNEN
2022

In 2022 zijn we van plan om samen met de Max Foundation nog een 
waterinstallatie te realiseren in Bangladesh. Daarnaast investeren we dit jaar 
onder meer in het vergroten van de bewustwording rondom schoon drinkwater 
en gezondheid en de monitoring en evaluatie van het project. Ook gaan we op 
zoek naar extra watergerelateerde projecten om te ondersteunen.

Bij het selecteren van een nieuwe plek voor een waterinstallatie bezoekt de Max Foundation in eerste 
instantie meerdere dorpen. Om tot de juiste plek voor een waterinstallatie te komen, wordt gekeken naar 
verschillende selectiecriteria. Is een dorp bijvoorbeeld groot genoeg en willen voldoende mensen zich 
aansluiten bij het project? Ook wordt gecheckt of er een goede mix van inkomensklassen in het dorp is, 
zodat de gemeenschap de kosten gezamenlijk kan dragen. De Max Foundation controleert zorgvuldig of 
er genoeg water in de grond zit en of de kwaliteit van dat water goed is. Als dit zo is en de ondergrond is 
goed genoeg voor een watertoren, is het ten slotte belangrijk dat de overheid voldoende meewerkt.

Als onderdeel van dit selectieproces, start de Max Foundation met sessies om mensen bewust te maken van 
het belang van schoon (drink)water en de voordelen van wateraansluitingen thuis. Hierdoor reikt de impact 
van het project dus verder dan alleen de dorpen waar uiteindelijk echt gebouwd wordt.

De verwachting is dat een waterinstallatie minimaal vijftien jaar blijft werken als deze goed wordt 
onderhouden. Gemiddeld krijgen per installatie ongeveer 75 huishoudens een aansluiting op veilig, 
stromend water in huis. Daarmee heeft de LAB PAINT FOUNDATION met één waterinstallatie een positieve 
impact op de levens van ongeveer 290 mensen, waaronder 145 kinderen. Hun gezondheid gaat erop 
vooruit, de hygiëne verbetert aanzienlijk en de kansenongelijkheid neemt af. Elk waternet creëert tenminste 
één baan. Daarnaast zijn 1500 mensen in de gemeenschap zich bewuster van een goede gezondheid en 
hygiëne.

Op zoek naar extra projecten
Naast het lopende project dat we ondersteunen, gaan we in 2022 op zoek naar andere watergerelateerde 
projecten. Hiervoor vragen we een externe adviseur om onderzoek te doen naar gespecialiseerde 
organisaties die aansluiten bij de missie en doelstelling van de LAB PAINT FOUNDATION. Voor het eind 
van het jaar hopen we extra organisaties te hebben gevonden om mee samen te werken.
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JAARREKENING
2021

Jaarrekening 2021
1. Balans 31 december 2021

31-dec-21 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-20

Banktegoeden 32.384       13.160       Reserves 5.684 2.156         
Te ontvangen donaties De Vestingh 
Painst & Craft B.V.

27.077       10.016       Reserve onverwachte kosten en/of risico -               -             

Overige vorderingen - - Reservering donaties 52.370        19.613       

Te betalen aan De Vestingh Paint & 
Craft B.V.

1.407           1.407         

59.461       23.176       59.461        23.176       

2. Staat van Baten en lasten 2021

2021 2020 2021 2020
47.757       20.988       Donaties De Vestingh Paint & Craft 53.064        23.321       

1.608         -             Donaties - 1.000 
171             170             

Reservering donaties 
Advieskosten 
Bankkosten 
Overschot 3.528         3.162         

53.064       24.321       53.064        24.321       

Balans

Staat van baten en lasten
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3. Toelichting balans en baten en lasten

2021 2020
Banktegoeden
Betreft een bankrekening bij de Triodosbank onder nummer NL 19 RIO 0379554488. 32.384        13.160       

Te ontvangen donaties Vestingh Paint & Craft B.V./ Vestingh Paint & Shops B.V.
Donaties 2020 -               10.016       
Donaties 2021 27.077        

27.077        10.016       

De ultimo 2021 te ontvangen donaties betreffen die over het 3e en 4e kwartaal 2021. 
De donaties over het eerste en tweede kwartaal zijn in 2021 overgemaakt.

Reserve onverwachte kosten en/of risico's

Reserves
Cumulatieve reserve 5.684           2.156         

Stand begin boekjaar 2.156           -1.005        
Dotatie boekjaar (10% van ontvangen donaties) 5.306           2.332         
Overige donaties -               1.000         
Advieskosten -1.608         -             
Bankkosten -171             -170           
Stand eind boekjaar 5.684           2.156         

Reservering donaties
Stand begin boekjaar 19.613        4.358         
Betaalde donatie aan Stichting Poverty voor zuiveringsinstallatie project 3 Village Bakkannagaripalli -5.734        
Reservering uit hoofde van donaties in boekjaar 47.757        20.988       
Betaalde donatie MAX Foundation -15.000       

52.370        19.613       

Baten en lasten

Bankkosten
171              170             

Donatie-inkomsten
Vestingh Paint & Craft B.V. / Vestingh Paint & Shops B.V.
Donaties 2021 respectievelijk 2020 53.064        23.321       

53.064        23.321       

Overige donaties 
Betreft extra donatie De Vestingh Paint & Craft BV -               1.000         
Betreft van derden ontvangen donatie -               -             

-               1.000         

Kosten Triodosbank voor gebruik van bankkrekening, Triodos Wereldpas en internet bankieren

Het verloop van de reserve is als volgt toe te lichten

Dit betreft een reserve ter dekking van onverwachte kosten en/of risico's gelijk aan ten minste 10% van de aangegane 
verplichtingen. Per ultimo 2021 was geen sprake van verplichtingen.

2021 2020
Reservering donaties 
Toevoeging reservering donaties 47.757        20.988       

47.757        20.988       

De stichting heeft bij oprichting besloten dat ten minste 90% van de verantwoorde donaties besteed zal worden aan het bereiken 
van haar doelstelling. De totale baten 2020 uit hoofde van donaties hebben bedragen € 53.064 (2020 € 23.321). Hiervan wordt 90% 
oftewel € 47.757 (2020: 20.988) toegevoegd aan de "Reservering donaties". De overige 10% wordt aangewend ter dekking van 
kosten en/of ter aanvulling van de algemene reserve.

13



labpaintfoundation.com


