Jaarrapport 2003

Blikvangers
➥ BOOKSHOP IN ELSENE :

2003. DANKZIJ

GEOPEND IN APRIL

DE

MEDEWERKING VAN TALLOZE VRIJWILLIGERS DOET DE BOOKSHOP HET GOED.

ER

KOMT NU ZELFS EEN INFORMATICASHOP BIJ.

➥ ONE DAY FOR
FEESTEN

WAAR

VRIJWILLIGERS.

ANOTHER

WORLD :

OXFAM EEN BEROEP
MÉT

FESTIVALDAG TIJDENS DE

GENTSE

DOET OP SOLIDAIRE DONORS EN ANDERE

EEN VERRASSINGSOPTREDEN OM U TEGEN TE ZEGGEN.

➥ OXFAM-NIEUWS HEET

VOORTAAN

ACHTERGRONDINFORMATIE ROND

1

GLOBO :

HET KWARTAALBLAD BRENGT

THEMA EN ACTUEEL NIEUWS OVER

PROJECTEN, ONTWIKKELINGSWERK EN INTERNATIONALE SAMENWERKING .

JAARRAPPORT 2003
Blikvangers
2
Voorwoord
3
Rechten en projecten 4-8
Nieuws en acties
9-10
Vrijwillegers
11
Financieel rapport 12-15

2

jaarrapport 2003

> > >

De inzet van eenieder loont
De wereld werd in 2003 bepaald door de oorlog in Irak en de strijd tegen het terrorisme. Was er al
sprake van een vredesplan of onderhandelingen in het Midden-Oosten,dan leverde dat in de praktijk
enkel vele burgerslachtoffers op en een nieuwe Muur. Intussen weten we dat de oorlog in Irak met
valse argumenten is begonnen en dat er niet meer veiligheid heerst, niet in Irak, niet in Afghanistan
én niet in de rest van de wereld. Bovendien werd de rol van de Verenigde Naties verder gemarginaliseerd door de grootmachten.
Een lichtpunt was de mislukking van de vijfde WTO-conferentie in Cancún (september 2003).
Daardoor groeide de coherentie tussen de derdewereldlanden, die duidelijk NEE gezegd hebben
tegen de dictaten van de rijke landen. Anderzijds belette de mislukking het maken van multilaterale
handelsafspraken, waarop de USA en de EU nu via regionale en bilaterale verdragen met derdewereldlanden alsnog proberen hun macht te versterken. Samen met Oxfam-Internationaal, met partners uit het
Zuiden en partners van het Wereld Sociaal Forum zijn we erin geslaagd een aantal sterke dossiers op de
officiële tafel te brengen: het katoendossier, de dumping van landbouwproducten in het Zuiden, de nefaste gevolgen van vrijhandelsakkoorden in Mexico, de toetreding van Cambodja tot de WTO,…
Korter bij huis realiseerden we in 2003 :
• een beter afgebakende, gerichte steun aan tientallen partners in het Zuiden en meer samenwerking;
• de opening van een tweede educatief atelier ‘Wereld om de Hoek’ in onze nieuwe gebouwen.
Mondiapolis geeft je de sleutels om de wereldwijde globalisering te begrijpen;
• de diversifiëring van onze tweedehandsproducten met informatica en een veelbelovende boekenverkoop. Tegenover de Europese crisis in de tweedehandskledij die vorig jaar hard toesloeg,
hopen we dat onze inschakeling in de sociale economie en inspanningen voor een textielophaling van betere kwaliteit resultaten opleveren op korte termijn;
• de voortzetting van de watercampagne – voor het recht op water voor iedereen- die meer dan
25.000 handtekeningen opleverde;
• meer samenwerking met andere organisaties binnen het Sociaal Forum in België om het GATS
tegen te houden (handel in diensten zoals onderwijs,gezondheid,watervoorziening).
De verdere groei van de Sociale Fora (Wereld, Europees en nationaal) wijst zonder twijfel op een
fundamentele omwenteling : van de T.I.N.A.- beweging (There Is No Alternative) in de jaren ’90 zijn
we geëvolueerd naar de A.W.I.P.-beweging (Another World Is Possible) in het begin van de jaren 2000.
Samen met de andere Oxfam’s wil Oxfam-Solidariteit aan deze beweging bijdragen vanuit haar
specifieke strijd voor sociale en economische rechten.Ik ben meer dan tevreden met het geleverde werk. Zonder de dagelijkse inzet van onze vaste en vrijwillige medewerkers was dit ondenkbaar. Maar ik wil hier speciaal ook de morele en financiële steun van elkeen van u vermelden die
dit mogelijk blijft maken. Waarvoor mijn hartelijke dank.
Stefaan Declercq
Algemeen Secretaris
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Het Charter van de Solidariteit is gebaseerd op 5 rechten

>

1. Het recht op duurzame
bestaansmiddelen :
Zelf kunnen zorgen voor je voedsel is de basis van een duurzaam bestaan. Alle burgers hebben recht op een aangepast landbouw- en voedselbeleid. Tegelijk moeten
ze een niet-discriminerend handelsbeleid kunnen uitwerken, dat gebaseerd is op
gezonde en milieuvriendelijke productiemethodes.
Ook arbeid is een fundamenteel sociaal recht. En de overheid moet er borg voor
staan - samen met vakbonden en arbeidsorganisaties - dat de normen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) overal afdwingbaar zijn.

Project : Recht op land
In de Colombiaanse hoofdstad Bogota kwam in april een
groot congres bijeen voor het
recht op land en voedselsoevereiniteit. De boerenorganisatie ANUC-UR – een partner
van Oxfam-Solidariteit – was
één van de organisatoren.
Boeren, inheemse gemeenschappen en Afrocolombianen debatteerden er over alternatieven om de 2,5 miljoen
binnenlandse vluchtelingen in
Colombia weer veilig naar hun
grond en dorpen te brengen.
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2. Het recht op sociale basisvoorzieningen
Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, onderwijs en drinkwater. Die basisvoorzieningen behoren tot het terrein van de openbare diensten, die onder de democratische controle van de bevolking staan. Zij kunnen in geen geval onderworpen worden
aan de regels van de vrije markteconomie en de vrije concurrentie.

Project : Boekentassen voor Palestina
Zo’n 40 m3 schoolbenodigdheden en medisch materiaal
zijn begin 2003 vanuit Melsbroek vertrokken naar de
Jordaanse hoofdstad Amman. Eindbestemming van deze
zending : de bezette Palestijnse gebieden. Al dit materiaal
was in België bijeengebracht door talloze vrijwilligers, tijdens een solidariteitsactie met het Palestijnse volk. In
totaal schonken de Belgen 3.238 boekentassen, zo’n 2,5
ton papier, schriften en balpennen. Het materiaal is – na
een ware administratieve hordeloop – uiteindelijk toch
goed ter plaatse aangekomen en verdeeld.

Spreiding per regio
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3. Het recht op leven, vrede en veiligheid
Staten en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties moeten werken aan
een mondiaal, niet-militair veiligheidsconcept : investeren in het voorkomen én
beheersen van gewapende conflicten, straffeloosheid tegengaan, de mensenrechten
doen respecteren en de wapenindustrie en –handel controleren. Samen met maatschappelijke bewegingen moeten zij zorgen voor veiligheid en vrede. Ze moeten
bescherming bieden aan de bevolking die in nood verkeert als gevolg van rampen of
conflicten. Ze moeten de inzet van de bevolking bij het werken aan de duurzame ontwikkeling bevorderen.

Project : Noodhulp in Mozambique
Het zuiden van het land werd
geteisterd door droogte. En
de provincie Nampula (in het
noorden) werd zwaar getroffen door de orkaan Delfina.
Oxfam-Solidariteit steunde
haar plaatselijke partner
UGCAN om hulp te bieden
aan de getroffen bevolking.

Spreiding volgens doelstellingen
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4.Volkenrechten en participatie van de
burgers aan het openbare leven
Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking, ze moeten zich kunnen
organiseren in soevereine staten die hun eigen wetgeving opstellen en doen
naleven, met het oog op de belangen van de meerderheid van de bevolking.
Iedere burger heeft het recht deel te nemen aan de politieke besluitvoming.
Het soevereine beleid van de staten moet verankerd worden in het bestaande internationale recht.

Project : Proces tegen genocide

In Guatemala hebben verscheidene Indianengemeenschap-pen een proces aangespannen tegen ex-dictator Rios Montt, omwille van de genocide in de jaren ’80. Oxfam-partner Centro de Acción Legal para
Derechos Humanos (CALDH) geeft hen juridische bijstand. Niettemin
was Rios Montt toch kandidaat voor de presidentsverkiezingen van
november. Hij werd niet herverkozen. (www.justiceforgenocide.org)
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5. Het recht op identiteit en diversiteit
Iedereen heeft recht op een eigen identiteit : minderheden mogen niet langer het
slachtoffer zijn van discriminatie en achteruitstelling. Vrouwen moeten een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij. Maatschappelijke bewegingen én overheidsinstanties moeten iedere vorm van discriminatie op basis van geslacht, ras,
geloof en cultuur actief bestrijden.

Project : Eigen landbouwproductie voor
Sahrawi-vluchtelingen
Ook al vergde het vele toegevingen van de Sahrawibevolking, toch heeft ze het
jongste plan van Baker aanvaard. Marokko blijft echter weigeren en blokkeert de
organisatie van een referendum. Ondertussen tracht Oxfam-Solidariteit meer
gepaste voedselhulp te bieden (vers vlees en verse groenten). We moedigen ook
de landbouwproductie in de kampen en in de niet-bezette gebieden aan.
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Meer dan 300 vrijwilligers
Al eens een bezoekje gebracht aan onze tweedehandswinkels met kleding, brocante, informatica en boeken ? Of heb je deelgenomen aan onze campagne ‘Water, van
levensbelang niet van kapitaal belang’? Dan heb je vast wel eens één van de Oxfamvrijwilligers in actie gezien. Zij zijn tussen 16 jaar en 80-plus en ze doen echt allerlei :
verkoop, uitzoeken van kleding en brocante, selecteren van boeken, vertalingen en
administratie. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook projectbeheerder of stellen computers
weer op punt in ons atelier. Meer dan 300 regelmatige vrijwilligers en nog talloze
occasionele medewerkers zetten zich belangeloos in omdat ze geloven in de solidaire samenwerking tussen Noord en Zuid.
* Zin om ook Oxfam-vrijwilliger te worden ? Je kan hiervoor terecht in de Oxfam-winkel van Brugge, Heist, Oostende, Gent, Antwerpen, Wilrijk, Mechelen en Brussel.
Meer info vind je op onze website : www.oxfamsol.be/nl/helpen
of bel naar Josiane : 02/501 67 00
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Nieuws en acties …

> DE

WERELD OM DE

HOEK

> WATERCAMPAGNE & GATS
> COMMUNICATIE IN

EEN ANDER KLEEDJE

Solidariteitsobligaties
In 2003 werden opnieuw solidariteitsobligaties volgestort voor de financiering van diverse verbouwingswerken
aan de hoofdzetel van OxfamSolidariteit in Brussel. Het resultaat
bedroeg 153.000 euro, waardoor
de derde schijf op 456.000 euro
uitkomt van de beoogde
500.000 euro.
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… Nieuws en acties
>

De Wereld om de Hoek
In februari opende het atelier Mondiapolis zijn deuren voor jongeren in schoolverband
en voor organisaties van volwassenen. Een bezoek aan dit inleefatelier maakt de uitdagingen van de huidige globalisering meteen veel duidelijker. Mondiapolis participeerde aan het Europees en aan het Wereld Sociaal Forum.
Het Zuid-Afrika-atelier was reeds geopend in september 2002. We kregen 82 groepen of in totaal 1.629 personen op bezoek.

>

Watercampagne & Gats
Water was het thema van onze Speerpuntactie in 2003. En het publiek werd op allerlei manieren aangesproken: via hun vakbond of vereniging, in de gezondheidssector
en op festivals, met dossiers en debatten. Jongeren participeerden in waterteams en
er werden 25.232 handtekeningen ingezameld voor de petitie
die meeging naar de top in
Cancún. Oxfam-Solidariteit coördineerde ook de werkgroep over
de Gats-akkoorden (handel in
diensten zoals ondermeer onderwijs, gezondheid, watervoorziening) onder de noemer ‘Onze
wereld is niet te koop. De civiele
samenleving op weg naar Cancún’.

>

Communicatie in een ander kleedje
Om kennis te maken met Oxfam-Solidariteit werd een handige presentatiebrochure
gerealiseerd (die heb je nu in handen). Daarnaast diept het gloednieuwe, driemaandelijkse tijdschrift Globo in elk nummer één thema grondig uit. Globo laat experten
aan het woord én legt de vinger op de kwalijke kanten van de neoliberale economie.
Voor het Cahier nr. 1 leverden specialisten een bijdrage over water en privatiseringen.
Cahier 2 werd een Special over ‘Gats, water is van levensbelang’.
Surf naar www.oxfamsol.be voor meer informatie over campagnes, acties en lobbying. Lees onze uitgebreide dossiers en het internationaal nieuws van de andere
Oxfam’s. En blijf op de hoogte van onze projecten in het Zuiden.
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Het financieel rapport

Actief
VASTLIGGEND
Geïmmobiliseerde productie
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel
Aandeel in Alterfin
Vorderingen en waarborgen
Totaal vastliggend
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 AP2003
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIEF
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2002

2003

2.512.356
301.710
2.814.065
24.789
42.116
2.880.971

110.257
2.448.445
294.888
2.853.590
25.500
84.249
2.963.339

Pm
1.383.161

Pm
1.403.508

678.340
725.848
1.727.736
545.458
5.060.542

650.265
740.284
1.826.598
805.920
5.426.575

2.361.854
0
338.277
103.509
2.803.640
7.864.183

2.414.583
0
25.326
257.017
2.696.926
8.123.500

10.745.153

11.086.839

Patrimonium/Vastliggend

4.823.686

2.963.339

=163%

Vlottende activa/Schulden
(- Overlopende rekeningen)

5.426.575.

3.566.228

=152%
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Passief

2002

2003

Waarborgen
Over te dragen saldo 2003
Provisie
Totaal Patrimonium

3.752.593
616.275
4.368.869
81.820
94.667
176.487
138.820
4.684.176
100.000
4.784.176

3.834.414
710.942
4.545.356
-1.147.296
1.186.805
39.509
138.820
4.723.686
100.000
4.823.686

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening B
Hypothecaire kredieten
Financiering voertuigen
Totaal schulden op lange termijn

766.479
790.409
84.533
1.641.421

848.996
697.605
157.631
1.704.233

88.709
374.954
410.573
452.711
104.738
1.431.684
2.079.029
0
1.584
84.231
4.319.556

131.795
570.947
384.276
474.046
227.201
1.788.264
1.923.296
552
9.712
73.731
4.558.921

10.745.153

11.086.839

PATRIMONIUM
Eigen vermogen
• Projecten Reserve
• Sociale Reserve
Saldo 2003
• Projecten Reserve
• Sociale Reserve

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Schulden op lange termijn dit jaar vervallend
Diverse schulden
Obligatielening A
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten
Regularisatierekeningen
Overlopende rekeningen projecten
Terug te betalen aan DGIS
Financiële schulden algemene rekeningen
Totaal schulden op korte termijn
TOTAAL PASSIVA
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Het financieel rapport

Uitgaven
ALGEMEEN SECRETARIAAT
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingkosten
ZUIDACTIE
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingkosten
Uitbatingskosten van andere Oxfam’s
Medefinanciering
NOORDACTIE
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingkosten
• Campagnes, educatie
• Fondsenwerving
Medefinanciering

2002

2003

247.338
78.283
24.056
145.000

229.874
81.012
23.645
125.217

13.163.419
620.833
111.413
1.468.816

10.332.006
619.367
102.269
1.348.197
518.281
7.743.893

10.962.357
1.824.610
620.669
104.694
250.888
218.380
629.979

FONDSENWERVING (*)
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingkosten
Afschrijvingen

1.383.039
263.784
91.284
194.649

833.322
382.995
85.063
12.421
167.417
118.095

TWEEDEHANDS
Personeel
Uitbatingkosten
Afschrijvingen
Verlies op vorderingen

3.992.921
2.065.469
1.754.598
172.854

4.375.727
2.143.952
1.910.383
167.699
153.693

BEHEER
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingkosten
Afschrijvingen
Medefinanciering

1.322.160
504.193
127.398
114.471
235.722
340.376

1.287.793
546.415
141.502
129.761
172.930
297.185

TOTAAL UITGAVEN

20.550.449

17.991.435

(*) Toelichtingen bij fondsenwerving :
1. Teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen subsidieerbare en niet-subsidieerbare Noordacties,werden de activiteiten voor fondsenwerving en publiciteit in de rekeningen afgesplitst van educatie en campagnes.
2. Sedert september 2003 heeft Oxfam-Solidariteit een rekruteringsactie van nieuwe schenkers opgestart,gebaseerd op de
methode van “directe dialoog”op de openbare weg.De campagne beoogt uitsluitend het onderschrijven van bestendige
bankopdrachten met een minimum van 2,5 euro per maand.De
hieraan verbonden kosten worden pas gedekt na een aantal
maanden.De afgeschreven bedragen worden opgenomen aan
de kostenzijde van fondsenwerving op de jaarrekeningen.
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Ontvangsten

2002

2003

ALGEMEEN SECRETARIAAT
Subsidies voor personeel
Andere inkomsten
Administratieve kosten

22.434

268.014

22.434

268.014

ZUIDACTIE
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatinginkomsten
Inkomsten van andere Oxfams
Medefinanciering

9.254.812
78.318
431.394
1.036.110

10.115.521
71.543
524.368
808.992
749.871
7.960.748

NOORDACTIE
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatinginkomsten
• Campagnes, educatie
• Fondsenwerving
Medefinanciering

2.230.865
413.741
45.081

7.708.990

70.881
1.000.879
700.282

FONDSENWERVING
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatinginkomsten

1.052.376
76.238
56.907
128.219

791.012
929.687
5.033
0
924.653

TWEEDEHANDS (*)
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatinginkomsten

5.002.457
995.796
4.006.661

4.869.267
953.469
0
3.915.797

BEHEER
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatinginkomsten
Andere
Medefinanciering

1.030.993
158.265
119.395
406.569
8.699
338.065

953.298
192.961
80.010
400.468

17.541.561

18.188.163

TOTAAL INKOMSTEN

279.859

(*)Toelichting bij de resultaten van de tweedehandse sector :
Het netto-resultaat van de Tweedehandse sector dat bijdraagt tot de eigen middelen van Oxfam-Solidariteit is gevoelig gedaald t.o.v. vorig jaar.
Deze daling is volledig toe te schrijven aan de dalende inkomsten uit tweedehands textiel, vanwege een zeer slechte conjunctuur, met overaanbod en een stijgende afvalfractie en lage verkoopprijzen. De uitbatingkosten bleven stabiel. Bovendien mag een deel van de loonkost beschouwd
worden als een subsidie voor socio-professionele integratie van – overwegend laag gekwalificeerd – personeel in deze sector.

Eigen middelen

Fondsenwerving
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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.

www.vef-aerf.be

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

