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OVER

DE ONT-

WIKKELINGEN IN DE WERELD
IN

2002

TE MELDEN.

IS ER WEINIG POSITIEFS

MEER

DAN OOIT WERDEN

ER INTERNATIONALE AKKOORDEN AFGESLOTEN (MILIEU IN KYOTO, HANDEL OP DE
WTO-TOP IN DOHA, DUURZAME ONTWIKKE-

Weerwerk: samen met
onze partners

LING IN JOHANNESBURG, HET INTERNATIONAAL STRAFHOF, ONTWAPENING…).

PARADOXAAL

GENOEG WERDEN DEZE

Samen met onze partners in het Zuiden bieden wij weerwerk tegen armoede en uitsluiting.
We zijn verontwaardigd over de toenemende
onrechtvaardigheid, niet alleen bij conflicthaarden
zoals Palestina-Israël, Colombia, de Westelijke Sahara,
Centraal-Afrika, maar ook in de 26 andere landen, waar we werken.
We hebben ernstige stappen gezet om het protest van onze lokale
partners tegen dit onrecht, luider te laten klinken in België en in de
wereld. Voor ons betekende dat in 2002:
• een betere samenhang tussen het werk van onze tientallen partners in
het Zuiden en onze beleidsbeïnvloeding hier;
• de opening van het Zuid-Afrika-atelier van de “Wereld om de Hoek” in
onze nieuwe gebouwen; zonder investering in de bewustmaking – vooral van jongeren – is er geen duurzame verandering mogelijk;
• een nieuwe campagne voor het recht op water voor iedereen, waarmee
we met de steun van meer mensen onze eisen kracht bijzetten;
• de versterking van onze tweedehandse sector: de verkoop van informatica zorgde voor een financieel succes en onze inschakeling in de
sociale economie maakte de hele sector sterker.
In 2002 hebben we ook onze samenwerking verbeterd, op de eerste
plaats met Oxfam-International, maar ook met de beweging van de
Sociale Forums in België, Europa en de wereld, en vooral met de basisbewegingen in het Zuiden, zoals Via Campesina.
Ik ben oprecht fier op het geleverde werk. Dat danken we aan de
dagelijkse inzet van onze vaste en vrijwillige medewerkers, maar vooral
aan de financiële en morele steun van iedereen van u.

AKKOORDEN METEEN MET DE
VOETEN GETREDEN.

Stefaan Declercq,
Algemeen Secretaris.
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Een andere wereld?
Een kwestie van rechten!
“EEN

ANDERE WERELD.

OXFAM-SOLIDARITEIT

WE

STAAN EROP!” IS VOOR

GEEN SLOGAN, MAAR EEN BEGINSEL-

VERKLARING.

“EEN

ANDERE WERELD” IS VOOR

EN HAAR PARTNERS IN HET

OXFAM-SOLIDARITEIT

ZUIDEN

EN HET

NOORDEN

EEN KWESTIE VAN RECHTEN.

ELKE

WERELDBURGER MOET ZONDER ENIGE BEPERKING VAN

ALLE FUNDAMENTELE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTURELE
RECHTEN KUNNEN GENIETEN.

> > >
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Een andere wereld? Een kwestie van rechten!

>

Het recht op een duurzaam bestaan
Ieder land heeft het recht op voedselsoevereiniteit
Staten, boerenorganisaties en maatschappelijke bewegingen organiseren zich en
zorgen voor de middelen om voor hun bevolking “voedselsoevereiniteit” te verzekeren. Dat is het fundamentele recht om zelf een aangepast en niet-discriminerend
landbouw-, voedsel- en handelsbeleid uit te werken. Dat beleid is gericht op duurzame ontwikkeling. Het is gebaseerd op gezonde en milieuvriendelijke productiemethoden. Alle burgers hebben het recht om deel te nemen aan de uitwerking en uitvoering van dit beleid op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

Iedereen heeft recht op arbeid en tewerkstelling
In overleg met de vakbonden en arbeidersorganisaties garandeert de overheid het
recht op arbeid en tewerkstelling en op een rechtvaardig loon voor iedereen, mannen
en vrouwen. Internationale arbeidsregels zijn afdwingbaar en moeten overal geëerbiedigd worden. Productieve en maatschappelijk nuttige arbeid moet overal worden
bevorderd, in de steden, maar ook op het platteland. Arbeid is een fundamenteel
maatschappelijk recht.

>

Het recht op sociale basisvoorzieningen
Maatschappelijke bewegingen, vakbonden, basisorganisaties, staten en internationale instellingen ijveren ervoor dat iedereen in Noord en Zuid toegang heeft tot de elementaire basisvoorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater). Zij ijveren
voor een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening voor iedereen, zonder enige
discriminatie.
De sociale basisvoorzieningen zijn het terrein van de openbare diensten, die onder de
democratische controle van de bevolking staan. Deze maatschappelijke diensten
kunnen in geen geval worden onderworpen aan de regels van de vrije markteconomie en de vrije concurrentie.
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Een andere wereld? Een kwestie van rechten!

>

Het recht op leven en veiligheid
Iedereen heeft recht op leven
De internationale gemeenschap, de staten, de nationale en internationale organisaties bieden bescherming aan elke bevolkingsgroep, die in nood verkeert als gevolg
van rampen, die worden veroorzaakt door de natuur of de mens. Zij helpen deze
bevolkingsgroepen te overleven en verschaffen hen de middelen voor een duurzame
ontwikkeling. Zij bevorderen actief de deelneming van de bevolking aan het beheer
van de toegekende hulp. Zij eerbiedigen eenieders culturele identiteit en de bestaande maatschappelijke en economische organisatievormen van de getroffen bevolkingen. Preventie is een noodzaak om de gevolgen van deze rampen zo veel mogelijk
te beperken.

Iedereen heeft recht op vrede en veiligheid
De staten en de Verenigde Naties bevorderen actief de vrede en de veiligheid in de
wereld, die gebaseerd moeten zijn op economische veiligheid, voedselveiligheid, veilige gezondheidszorgen, een veilig milieu, persoonlijke en collectieve veiligheid, politieke veiligheid. Maatschappelijke bewegingen en hun internationale netwerken werken samen met de staten om een niet-militair, internationaal veiligheidsconcept uit te
werken. Zij organiseren zich om gewapende conflicten te voorkomen en te beheersen. Zij ageren tegen maatschappelijk geweld, verwerpen straffeloosheid, verdedigen
de rechten van de slachtoffers en controleren de wapenindustrie en -handel.

>

Het recht om gehoord te worden
Eerbiediging van de volkerenrechten
Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking en moeten zich kunnen organiseren in soevereine staten, die autonoom en zonder inmenging een eigen nationale politiek kunnen voeren. Deze staten werken een eigen wetgeving uit en controleren de
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Een andere wereld? Een kwestie van rechten!

economische en financiële machten in functie van de belangen van de meerderheid
van hun bevolking. Deze staten maken deel uit van regionale en internationale politieke en economische instellingen en samenwerkingsverbanden.

Iedereen heeft recht op participatie en overleg
Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de politieke besluitvorming, zeker als
het gaat om het ontwikkelingsbeleid. Lokale, nationale, regionale en internationale
instellingen lijden nog steeds aan een gebrek aan democratie. De economische en
sociale machtsverhoudingen bepalen maar al te vaak het beleid. De democratische
deelneming aan een duurzaam ontwikkelingsbeleid moet voor iedereen worden verzekerd. De soevereiniteit van de staten om een eigen beleid te bepalen moet verankerd worden in het bestaande internationaal recht. Het overleg tussen maatschappelijke bewegingen en de overheidsinstanties moet worden bevorderd. Het recht op
participatie en overleg is een onmisbare voorwaarde opdat iedereen van zijn fundamentele rechten kan genieten.

>

Het recht op identiteit en diversiteit
Geen enkele van de hierboven opgesomde maatschappelijke, economische en culturele rechten kunnen ten volle worden geëerbiedigd als er discriminatie bestaat op
basis van geslacht of etnische, religieuze en culturele factoren. Maatschappelijke
bewegingen en overheidsinstanties bestrijden actief iedere vorm van discriminatie,
seksisme en racisme. Iedereen heeft recht op een eigen identiteit. Minderheden
mogen niet langer het slachtoffer zijn van discriminatie en achteruitstelling. Het is een
absolute prioriteit dat de vrouwen een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij.
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Tonen wat eraan
gedaan wordt …

> VIETNAM:

GOED OP WEG NAAR VOEDSELSOEVEREINITEIT

> WEDEROPBOUW PALESTIJNSE
> “WATER,

VLUCHTELINGENKAMPEN

VAN LEVENSBELANG, NIET VAN KAPITAAL BELANG!”

> PRODUCEREN

VOOR DE SOLIDARITEIT

> > >
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… Tonen wat eraan gedaan wordt …

>

Vietnam: goed op weg naar voedselsoevereiniteit
xfam-Solidariteit financierde in 2002 de installatie van een waterpompstation in
Thanh Chuong, een district in Noord-Vietnam. Dankzij deze nieuwe infrastructuur kan de bevolking veel efficiënter voedsel produceren. De voedselproductie is
afgestemd op de noden van de lokale bevolking… Bijna 4000 mensen plukken rechtstreeks de vruchten van dit project:
147 hectaren nieuwe irrigatievelden,
beter opgeleide werkkrachten, een
grotere deelneming van de plaatselijke
boerenbevolking.
Een groot aantal boeren kreeg een
opleiding in duurzame landbouwtechnieken. Er werden activiteiten gesteund voor de diversificatie van de
landbouwproductie. De plaatselijke
partners verbeterden hun planning. Bij
de uitvoering van het project is er nu
Tientallen projecten in 32 landen
een sterkere samenwerking op districtsniveau via een netwerk van orgavan de Derde Wereld
nisaties, die actief zijn op het vlak van
Dit is slechts één van de vele projecten die Oxfamvoedselveiligheid en duurzame landSolidariteit in Vietnam ondersteunt. Met deze acties
bouw.
willen we onder meer vermijden dat de 300 multinaEén van de redenen van het succes
tionals, die op dit ogenblik in Vietnam aanwezig zijn,
van dit project is de actieve deelne-

O

enkel voor hun eigen belang produceren. Wij willen
de plaatselijke boeren de kans geven, hun voedselSpreiding per regio
Zuid-Azië 0,23%
Oost-Azië 6,38%
Caraïben 9,69%

productie zelf in handen te nemen zodat zij een
Balkan 0,93%
Internationaal 8,04%balk
z
Noordwerkingaz 9,26%

Zuid-Amerika
0,9%
CentraalAmerika
18,05%

Oxfam-Solidariteit steunde in 2002 in 32 landen van

car

de Derde Wereld tientallen projecten en program-

Midden-Afrika 3,40%
am z
West-Afrika 6,05%
Hoorn van Afrika
1,96%
am c
magr

en Machrek 25,76%

afr hoorn
afr w
afr m
afr z
noordw
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woordt.

az o

Zuidelijk-Afrika 9,34%

verdMaghreb

oogst krijgen, die aan hun voedseleisen beant-

int

ma's van partnerorganisaties, toegespitst op een
vijftal krachtlijnen, die in de volgende grafieken zijn
weergegeven.

Tonen wat eraan gedaan wordt …
Spreiding volgens doelstellingen
Objectief : Recht
om gehoord
te worden
10%

Objectief : Recht
op leven, en
veiligheid
44%
Objectief : Recht
op sociale basisvoorzieningen
10%

>

Objectief : Recht
op een duurzaam
bestaan
36%

ming van de dorpsbewoners. De duurzaamheid wordt verzekerd door de overheidspartners. Het is dus geen project van
Oxfam-Solidariteit, maar van de bevolking,
in samenwerking met Oxfam-Solidariteit.

Wederopbouw Palestijnse vluchtelingenkampen
en groot deel van de Palestijnse bevolking leeft al tientallen jaren in vluchtelingenkampen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Zeven op tien
vluchtelingen leven onder de armoedegrens. Voedsel, inkomen en werk waren al
schaars, maar de Israëlische bezetting heeft de toestand echt schrijnend gemaakt.
Voor de herstelling van verwoeste huizen is er geen geld.
Sinds april 2002 financiert Oxfam-Solidariteit
een noodhulpprogramma, met subsidie van
de Belgische overheid, dat werkloze Palestijnse vluchtelingen een tijdelijk inkomen verschaft en toelaat huizen te herstellen en de
nutsvoorzieningen in de kampen te verbeteren. De coördinatie van dit programma is
volledig in handen van BADIL, een Palestijnse NGO, die gesteund wordt door een
verbindingspersoon van Oxfam. BADIL verdedigt de rechten van de vluchtelingen.
Lokale comités in de kampen voeren het
programma uit: 30% gaat naar "geld voor
werk", 65% naar aankoop van materialen en
5% naar bijkomende kosten. Meer dan de helft van de werken zijn op dit ogenblik
voltooid.

E

www.oxfamsol.be/nl : resultaten van de actie
'Een boekentas voor een Palestijns kind'.

jaarrapport 2002

9

… Tonen wat eraan gedaan wordt …

>

“Water, van levensbelang, niet van
kapitaal belang!”
e belangrijkste campagne van 2002 draaide
rond water. Hiermee wil Oxfam-Solidariteit
mobiliseren tegen de wereldwijde privatisering van
de watermarkt. Waarom? Omdat water levensnoodzakelijk is en niet beschouwd mag worden als
koopwaar. Water staat symbool voor leven.
Onze ‘Waterteams’ trokken naar verschillende
grote evenementen: Rock Werchter, het Sfinksfestival, de Gentse Feesten… Deze groep jonge
en gemotiveerde mensen informeerde het
publiek op ludieke wijze en verzamelde
handtekeningen via een petitie. De petitiekaarten, die ook via het Boomerangnetwerk verspreid werden, leverden
10.000 handtekeningen op. Daarmee
trok een delegatie van Oxfam-Solidariteit
eind 2002 naar minister Annemie Neyts, om haar met aandrang te vragen water uit
het GATS-akkoord te schrappen(1). De onderhandelingen over dit akkoord binnen de
Wereldhandelsorganisatie verlopen in de grootste ondoorzichtigheid. Om dat aan te
klagen poetsten de ‘Waterteams’ de ramen van het ministerie.
Onze bezorgdheid wordt gedeeld door heel wat Belgische politici, kunstenaars, prominenten… Ook de Europese vakbeweging mobiliseerde de voorbije maanden actief
voor het behoud van de openbare diensten, ondermeer in de watervoorziening. Allen
zijn ze er zich van bewust dat de privatisering van de watermarkt nefaste gevolgen
zal hebben voor de wereldbevolking.

D

http://www.oxfamsol.be/nl/ Zie o.a. het dossier
"GATS, of hoe terugkomen op 200 jaar politieke en sociale verworvenheden en hoe het Zuiden herkoloniseren."
(1) GATS: Algemeen Akkoord inzake de Handel in Diensten (General Agreement on Trade in Services). Hierover wordt
binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandeld.
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>

Produceren voor de solidariteit
n 2002 heeft Oxfam-Solidariteit ongeveer 4.200 ton tweedehandse kledij ingezameld, 8.200 kubieke meter (m3) meubels en brocante en 2.500 kubieke meter (m3)
informaticamateriaal (vooral PC's). In deze tweedehandse sector werken 120 mensen in loondienst. Ze worden geholpen door dubbel zo veel vrijwilligers. Ze zamelen
in, sorteren, herstellen en verkopen goederen, die anders op de afvalberg terecht
zouden komen. De verkoop van deze tweedehandse producten levert belangrijke
fondsen op voor de ontwikkelingsprojecten van Oxfam-Solidariteit.
Deze activiteiten streven meerdere doelstellingen na:
• een bijdrage leveren tot de strijd tegen verspilling en voor duurzame ontwikkeling;
• via 25 winkels kwaliteitsgoederen aanbieden aan betaalbare prijzen;
• zinvol werk bieden aan tientallen laaggekwalificeerde arbeidskrachten.

I

Het nettoresultaat in 2002 liep op tot meer dan één miljoen euro (683.000 euro het
jaar voordien) Op het eerste gezicht is dat een bescheiden cijfer. Maar er moet rekening worden gehouden met onze andere doelResultaat tweedehandse sector
stellingen: de maatschappelijke integratie op de
Nettoresultaat
arbeidsmarkt van laaggeschoolde arbeidskrach20,2%
Andere
exploitatiekosten
ten (25% van de totale loonkost) en de milieuSociale integratie (25%)
38,5%
in personeelskost
vriendelijkheid van deze sector, die duizenden ton
10,3%
textiel uit het afvalcircuit verwijdert. Dit brengt ons
Rest (75%) van
personeelskost
op een positief resultaat van 30% op de totale
31%
exploitatie-inkomsten van de sector.
d

http://www.oxfamsol.be/shops/
Solidariteitsobligaties
In 2002 werden opnieuw solidariteitsobligaties uitgegeven voor de financiering van
diverse verbouwingswerken aan de hoofdzetel van Oxfam-Solidariteit in Brussel. Het
resultaat bedroeg 184.400 euro, waardoor de tweede schijf op 306.302 euro uitkomt
van de beoogde 500.000 euro.
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Het financieel rapport

Actief
VASTLLIGGEND
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel

Aandeel in Alterfin
Vorderingen en waarborgen
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
Portefeuille
Termijnrekeningen en beleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen
Overlopende rekeningen
Specifieke rekeningen
Te ontvangen subsidies
Reserves specifieke rekeningen in debet
Overdrachten AP2002

TOTAAL ACTIVA

Actief 2001-2002

2001

2002

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
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Totaal vastliggend actief

Totaal vlottend actief

2001

2002

2.882.422,02
2.493.275.89
330.236,17
2.823.512,06

2.880.970,60
2.512.355,71
301.709,73
2.814.065,44

24.789,35
34.120,61

24.789,35
42.115,81

11.499.504,73
pm
1.205.445,65

7.864.182,80
pm
1.383.160,55

679.993,08
1.010.812,05
1.540.615,54
322.264,83
4.759.131,16

678.339,57
725.848,45
1.727.736,00
545.457,86
5.060.542,44

5.311.715,92
0,00
1.389.656,20
39.001,46
6.740.373,58

2.361.853,97
0,00
338.277,43
103.508,96
2.803.640,36

14.381.926,75

10.745.153,40

Passief

2001

2002

PATRIMONIUM
Eigen vermogen
Projecten Reserve
Sociale Reserve
Saldo 2002
Projecten Reserve
Sociale Reserve
Waarborgen
Over te dragen saldo
Waarborgen
Provisie

4.507.689,06
3.753.057,20

4.784.176,39
4.368.868,70
3.752.593,36
616.275,34
176.487,33
81.820,48
94.666,85
138.820,37
4.684.176,40

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening B
Hypothecaire kredieten
Financiering voertuigen

1.588.454,83
623.548,30
825.017,98
139.888,55

1.641.421,01
766.479,14
790.409,17
84.532,70

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Schulden op lange termijn vervallend dit jaar
Diverse schulden
Obligatielening A
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten
Regularisatierekeningen

8.285.782,86
144.005,29
376.305,47
354.543,19
374.477,78
184.963,82
1.434.295,55

4.319.556,00
88.708,72
374.953,86
410.572,68
452.711,15
104.737,75
1.431.684,16

Overlopende rekeningen projecten
Terug te betalen aan DGOS
Financiële schulden algemene rekeningen

6.740.072,01
82.647,83
28.767,47
111.415,30

2.803.640,36
82.647,83
1.583,65
84.231,48

14.381.926,75

10.745.153,40

615.811,49

4.368.868,70
138.820,37

100.000,00

TOTAAL PASSIVA

Passief 2001-2002

2001

2002

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Totaal patrimonium

Totaal schulden
op lange termijn

Totaal schulden
op korte termijn
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Uitgaven

2001
209.947,77
77.922,01
21.246,26
110.779,50

€
€
€
€

247.338,33
78.282,54
24.055,65
145.000,14

€
€
€
€

ZUIDACTIE
personeel
leveringen en diensten
exploitatiekosten
medefinanciering

17.181.399,63
533.401,92
98.375,50
1.853.088,65
14.696.533,56

€
€
€
€
€

13.163.419,41
620.833,23
111.412,80
1.468.816,27
10.962.357,11

€
€
€
€
€

NOORDACTIE
personeel
leveringen en diensten
exploitatiekosten
campagnes, educatie
fondsenwerving
medefinanciering

1.703.101,02
204.845,72
99.149,23
744.877,01

€
€
€
€

TWEEDEHANDSE SECTOR
personeel
exploitatiekosten
afschrijvingen

3.405.453,04
2.008.823,52
1.214.049,29
182.580,22

€
€
€
€

3.992.921,29
2.065.469,34
1.754.597,79
172.854,16

€
€
€
€

BEHEER
personeel
leveringen en diensten
exploitatiekosten
afschrijvingen
medefinanciering

1.350.298,84
466.712,88
138.537,01
194.632,24
152.004,37
398.412,34

€
€
€
€
€
€

1.322.159,96
504.193,12
127.397,81
114.471,34
235.721,93
340.375,76

€
€
€
€
€
€

TOTAAL UITGAVEN

23.850.200,30 €

ALGEMEEN SECRETARIAAT
personeel
leveringen en diensten
exploitatiekosten

654.229,06 €

Spreiding uitgaven

2001

8,59%
8,88%

Totaal noordactie

66,37%
64,05%

Totaal zuidactie
7,87%
7,64%

Kosten voor algemeen beheer
0%
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2002

17,17%
19,43%

Totaal andere uitgaven

14

2002

25%

50%

75%

1.824.609,79 €
620.668,55 €
104.693,97 €
250.888,43 €
218.380,07 €
629.978,77 €

20.550.448,78 €

Inkomsten
ALGEMEEN SECRETARIAAT
subsidies voor personeel
andere inkomsten

2001

2002

131.101,04 €
2.555,14 €
128.545,91 €

22.434,09 €
22.434,09 €

ZUIDACTIE
subsidies voor personeel
administratieve inkomsten
exploitatie-inkomsten
medefinanciering

20.032.773,83
74.072,62
473.488,16
1.204.650,73
18.280.562,32

€
€
€
€
€

9.254.811,18
78.317,52
431.393,67
1.036.110,33
7.708.989,66

NOORDACTIE
subsidies voor personeel
administratieve inkomsten
exploitatie-inkomsten
campagnes, educatie
fondsenwerving
medefinanciering

2.693.837,89
52.417,63
326.335,04
1.658.672,16

€
€
€
€

2.230.864,63 €
413.741,43 €
45.081,26 €

656.413,06 €

70.881,11 €
1.000.879,25 €
700.281,58 €

TWEEDEHANDSE SECTOR
subsidies voor personeel
exploitatie-inkomsten

3.989.102,60 €
1.021.760,54 €
2.967.342,06 €

5.002.457,35 €
995.795,94 €
4.006.661,41 €

BEHEER
subsidies voor personeel
administratieve inkomsten
exploitatie-inkomsten
andere
medefinanciering

1.112.236,57
112.566,91
29.524,29
322.224,10
342.681,54
305.239,73

1.030.993,85
158.265,09
119.395,35
406.568,75
8.699,27
338.065,39

27.959.051,93 €

TOTAAL INKOMSTEN

Eigen fondsen
uitbatingsresultaat
zuidactie
32,2%

€
€
€
€
€
€

resultaat
tweedehandse sector
31,4%

€
€
€
€
€
€

17.541.561,10 €

Uitbating per sector
opbrengst
fondsenwerving
36,4%

€
€
€
€
€

inkomsten

uitgaven

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

Fondsenwerving
kosten
15,7%

4.000.000

2.000.000

opbrengst
84,3%

0
algemeen beheer
secretariaat

Noordwerking

tweedehandse
sector

Zuidwerking
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Uw recht op informatie,
verantwoording en doorzichtigheid
Oxfam-Solidariteit is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in
de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft de deontologische code van
de VEF, waarin een informatierecht is opgenomen. Schenkers, medewerkers en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gebracht van wat
met de verworven fondsen gedaan werd. Dit jaarverslag beantwoordt hieraan.
Daarenboven heeft u ook het recht om bijkomende gegevens op te vragen.
Zoals:
• een overzicht van de exploitatierekening volgens kostensoort • een toelichting
over wat de organisatie onder een gebruikte kostenplaats verstaat en meer in het
bijzonder voor fondsenwerving • het controleverslag van de bedrijfsrevisor • de
begroting • de afschrijvingstabel • de loonspanning (verhouding tussen laagste
en hoogste brutoloon).
Deze documenten zijn opvraagbaar via een eenvoudig telefonisch, elektronisch of schriftelijk verzoek en kunnen geraadpleegd worden op
de zetel van Oxfam-Solidariteit.

Vierwindenstraat 60
1080 Brussel - België
tel: +32 (0)2 501 67 00
fax: +32 (0)2 511 89 19 - 514 28 13
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
web: www.oxfamsol.be

v.u.: Stefaan Declercq - Vierwindenstraat 60 - 1080 Brussel.• Foto's: Eric de Mildt en Tineke D'haese.

www.vef-aerf.be

