BEDANKT!

Dank aan u en aan onze belangrijkste subsidieverleners: de Europese Unie, de Belgische
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse regering, het Waalse Gewest en
de Franse Gemeenschap, de provincies, talrijke Belgische gemeenten en ook 11.11.11, de
koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Solidariteitsobligaties: investeren in Oxfam-Solidariteit
Om de kosten aan ons kantoorgebouw te dekken, hebben we middelen nodig.
In samenwerking met Triodos Bank bieden we u obligatieleningen aan van 500
euro per stuk. In 2006 brachten die in totaal 423.500 euro op.
Meer weten? E-mail petra.vanwynsberghe@oxfamsol.be of bel 02 501 67 06.

Uw laatste wilsbeschikking: een betere wereld
voor de toekomstige generaties
In 2006 ontvingen wij maar liefst 158.373 euro uit legaten en testamenten.
Een mooie nalatenschap die werkt aan een toekomst zonder armoede.
In 2006 hebben onze Solidarity Partners samen 1.869.474 euro
gestort op de rekening van Oxfam-Solidariteit. Dit vertegenwoordigt
34% van onze eigen fondsen, waarvoor hartelijk dank! We willen ook
onze straatwervers bedanken die elke dag opnieuw nieuwe schenkers
overtuigen.

Oxfam-Solidariteit is lid van Oxfam-in-België en van Oxfam International.

Fiscaal attest :
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Alle giften van minstens dertig euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
Hebt u uw attest voor 2006 niet (goed) ontvangen? Geef ons een seintje
op fundraising@oxfamsol.be of via tel 02 501 67 64.
De zetduivel heeft toegeslagen: op de fiscale attesten is per abuis
een foute datum gedrukt. Geen nood, de fiscus is op de hoogte
en uw attest is perfect geldig.
Een lijst met alle projecten van 2006 vindt u op onze website www.oxfamsol.be
(rubriek ‘Oxfam?’). Dit document kan u ook op papier krijgen. Contacteer ons voor
een gedrukt exemplaar.
Ook een uitgebreid jaarrapport met alle details is verkrijgbaar op aanvraag.
Recht op informatie.
Via dit jaarrapport weet u hoe Oxfam-Solidariteit de geschonken fondsen
heeft besteed.
U hebt het recht bijkomende informatie te vragen.

d

Voor al uw vragen:
fundraising@oxfamsol.be of tel. 02 501 67 64

Oxfam Solidariteit vzw
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
Rekeningnummer: 000-0000028-28
V.U. Stefaan Declercq, Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel

Beste lezer(es),
Armoede heeft vele gezichten
2006 was het jaar van het klimaat. Of beter, van de bewustwording over de
klimaatverandering. Intussen is duidelijk dat ook op dit vlak de arme landen het
zwaarst geraakt worden. Dat merkt men nu al in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
Arme landen hebben minder middelen om zich te beschermen tegen de gevolgen
van de klimaatverandering (droogtes, overstromingen, stijging zeespiegel,…) en om
zich voor te bereiden op de toekomst. Ze worden dus dubbel getroffen door een
fenomeen dat grotendeels veroorzaakt is door de rijke, geïndustrialiseerde landen.
Nog opvallend in 2006 waren de vele complexe conflicten: Congo, Darfur, Irak,
Libanon, Palestina,… plus de talloze vergeten crisissen. Ontelbaar veel mensen
lijden elke dag onder armoede en onrechtvaardigheid. En altijd wordt het armste,
meest kwetsbare deel van de bevolking het hardst getroffen.
Toch is er geen reden tot doemdenken. Meer en meer mensen beseffen dat
scheefgetrokken machtsverhoudingen leiden tot armoede en onrecht. Meer
en meer mensen zijn zich bewust van de problematiek en passen hun gedrag aan.
Milieubewust leven en werken, ontwikkelingsorganisaties actief steunen (zowel
financieel als moreel), producten uit eerlijke handel consumeren, verder kijken dan
hun neus lang is,… Allerlei alternatieven ontwikkelen zich razendsnel en hebben veel
succes, ook in België.
Ook de aanhang van Oxfam groeit snel aan. Steeds meer mensen steunen de
partners en projecten van Oxfam-Solidariteit met een maandelijkse gift. Onze
tweedehandswinkels zijn succesvol, onze collega’s van Oxfam-Wereldwinkels noteren
een enorme groei in de verkoop van fairtradeproducten. Samen met partners uit de
hele wereld vormen we een snel groeiende beweging die gelooft dat een andere
wereld mogelijk is. Oxfam International vormt een structuur die onze acties wereldwijd
groepeert en versterkt.
Vandaag, in de 21e eeuw, zijn er meer dan voldoende middelen om elke persoon
op deze wereld te voeden, te beschermen tegen ziekten, toegang te geven tot zuiver
water, enz. We weten dus dat het mogelijk is en we aanvaarden niets minder dan
een wereld zonder armoede en uitsluiting.
Omdat armoede een onrecht is.

Halfweg richting
Millenniumdoelstellingen
In september 2000 ondertekenden alle VN-

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris
Oxfam-Solidariteit

lidstaten de Millenniumverklaring. Ze beloofden
tegen 2015 acht concrete, meetbare doelstellingen te
halen in de strijd tegen extreme armoede, honger,
analfabetisme, ziektes,…: de Millenniumdoelstellingen.
In 2007 zijn we halfweg, de tijd loopt nog steeds.

ç www.detijdloopt.be ç http://mdgs.un.org

Oxfam-begrippen verklaard:
Double impact
Oxfam-Solidariteit en haar partners werken op twee niveaus: hulp verlenen aan
mensen in een probleemsituatie,maar
ook druk uitoefenen op het beleid om
dergelijke probleemsituaties structureel te
vermijden.
Voorbeeld

in Mozambique werken we samen met
partners die waterputten installeren en
onderhouden. Maar we werken ook
samen met de lokale overheid zodat die
in de toekomst zuiver water kan garanderen aan haar bevolking.

Duurzame ontwikkeling
Oxfam-Solidariteit en haar partners denken steeds op de lange termijn.
Voorbeeld

in Laos ontwikkelen onze partners biopesticiden als alternatief voor dure
chemische verdelgers. Die zijn goedkoper, zorgen voor een betere oogst voor
de boeren en sparen het milieu.

Gender
Gelijkwaardigheid van man en vrouw is
een belangrijk thema voor OxfamSolidariteit. We evolueren naar een
situatie waarbij elke actie die we ondernemen en elke partner waarmee we
samenwerken aandacht hebben voor de
genderproblematiek.

Medefinanciering
De acties van Oxfam-Solidariteit worden
grotendeels betaald met subsidies (van de
lokale, regionale, nationale of Europese
overheid). Bij veel ontwikkelingsprojecten
betaalt Oxfam-Solidariteit 20% van de kosten en de overheid betaalt de overige 80%.

Eigen fondsen
Het budget dat Oxfam-Solidariteit
geheel zelfstandig beheert. Het is samengesteld uit giften van individuen (zoals u!)
en van onafhankelijke organisaties zoals
11.11.11. Een ander deel krijgen we via
Oxfam International en via anderen, maar
dat gaat dan om bestemde fondsen, zij
bepalen aan welk Oxfam-project de fondsen besteed worden.

Oxfam International
Lobby (=advocacy)
Oxfam-Solidariteit tracht het beleid te
beïnvloeden door overleg met instanties en
door haalbare alternatieven te presenteren
aan beleidsmakers. Oxfam-Solidariteit
heeft mensen in dienst die haar ideeën
bepleiten en verdedigen.

Koepel die 13 onafhankelijke Oxfams uit
verschillende landen verenigt. Met vereende
krachten kunnen we meer bereiken op het
terrein en meer wegen op het beleid. Alle
Oxfams samen hebben ongeveer 3.000
projecten in 100 landen. Elke Oxfam is
actief in de strijd tegen armoede, maar
legt daarbij eigen accenten en gebruikt
daarvoor lokaal aangepaste methodes.

Getuigenis:
Suranjan Kodituwakku, Green Movement of Sri Lanka.
“Met de steun van Oxfam-Solidariteit konden we na de tsunami vervuilde waterbronnen schoonmaken, zuiver water verdelen en sanitaire installaties bouwen, waardoor
er geen epidemies uitbraken. Nadien konden we vormingen organiseren over het
belang van de bronnen en het verantwoord omgaan met water. Hierdoor wordt in de
dorpen op een meer duurzame manier met water omgegaan.”

De financiële balans

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
• Portefeuille
• Termijnrekeningen en beleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen
Overgedragen kosten F2F

219.060
1.013.636

264.971
1.164.599

654.399
3.769.033
1.110.478
635.679
Nota A
7.402.285

746.348
1.417.193
1.780.536
790.580
2.127.886
8.292.113

Overlopende rekeningen
• specifieke rekeningen projecten
1.874.520
• te ontvangen subsidies
0
• reserves specifieke rekeningen in debet
0
• overdrachten AP2006
92.573
Openstaande transfers bij de partners
0
Verbindingskantoren
258.121
2.225.214
Totaal vlottende activa
9.627.500

1.260.740
65.000
0
35.434
1.053.852
411.726
2.826.752
11.118.865

TOTAAL ACTIEF

14.305.447

14.316.180

Nota A: vanaf 2006 worden de overgedragen kosten van de operatie weergegeven
als overgedragen kosten en niet meer opgenomen binnen de categorie ‘geïmmobiliseerde productie’ onder rubriek ‘geïmmobiliseerde productie’, zoals in 2004 en 2005.

2006

Patrimonium
Eigen vermogen vzw – overgedragen saldo 969.655
Resultaat van het boekjaar over te
maken aan eigen vermogen
717.204
1.686.859
Reserve voor sociaal passief
0
Resultaat boekjaar over te maken aan
reserve voor sociaal passief
0
Waarborgen
138.820
Over te dragen saldo
1.825.679
Provisie
100.000
Totaal patrimonium
1.925.679

220.375
138.820
2.266.428
112.500
2.378.928

Schulden op lange termijn
Obligatielening B
Hypothecaire kredieten
Financiering voertuigen
Totaal schulden op lange termijn

1.673.631
561.892
31.697
2.267.219

Legaten
€ 158.373

6%

3%

220.375
1.907.233
0

1.356.059
607.345
87.696
2.051.100

574.044
251.543
3.116.966
2.826.752
0
0
5.943.718

Overlopende rekeningen
Overdracht inkomsten projecten

5.049.912

3.715.581

14.316.180

14.305.447

2%

Caraïben

Inkomsten van andere
organisaties (waaronder
andere Oxfams)
voor Zuidacties
€ 1.499.586

Solidarity Partners
€ 1.869.474

28%

34%
Noodhulp
(inc. Tsunami)
€ 641.847

Centraal-Afrika

West-Afrika

7%
Centraal-Amerika
Zuid-Amerika

16%

2%

Inclusief medefinanciering
150 projecten in 30 landen

Uitgaven algemeen

10%

9%

34%

Exclusief medefinanciering

Noordacties (educatie en
campagne)
€ 1.337.435

Zuidelijk Afrika

Zuid-Oost-Azië
inc. Tsunami)

17%

12%

11%
15%

Netto opbrengst tweedehands
(zonder stock-waarde)
€ 895.580

Kosten voor algemeen beheer
€ 1.698.637

12%
Fondsenwerving
€ 915.361

7%

223.525

14.108.945
9.038.879
2.870.790

9.951.275
5.152.527
2.139.474

1.489.955
810.896

1.337.435
640.163

617.406
152.474
19.970
156.488
288.474

915.361
198.859
16.640
211.125
488.737

Tweedehands

4.463.607

Beheer

Zuidactie
Inbegrepen: medefinanciering
Inbegrepen: uitgaven Tsunami
Noordactie
Inbegrepen: medefinanciering
Fondsenwerving
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

TOTAAL UITGAVEN

Maghreb en Midden-Oosten

4%

206.212

71%

Inclusief medefinanciering

2005

2006

148.533

158.373

Zuidactie
Inbegrepen: medefinanciering

10.968.418
9.350.896

7.142.126
5.249.403

Noordactie
Inbegrepen: medefinanciering

933.063
626.909

840.811
642.263

Fondsenwerving
Subsidies voor personeel
Uitbatingsinkomsten
Inkomsten Tsunami

6.553.175
28.337
1.706.647
4.818.191

2.901.620
45.284
2.283.077
573.259

5.240.784

Tweedehands

5.295.865

6.182.275

1.428.494

1.475.112

Beheer

1.331.700

1.103.063

22.314.620

19.143.492

25.230.754

18.328.268

Onze rekeningen en het gebruik
van onze fondsen worden jaarlijks
gecontroleerd door een
onafhankelijke revisor.

TOTAAL INKOMSTEN

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Mexico, Colombia,
Ecuador, Haïti, Cuba,

EDUCATIE
∂ In onze interactieve inleefateliers krijgen jongeren een

Het recht op
een duurzaam bestaan: iedereen heeft recht
op waardig werk. Zowel in de stad als op het
platteland.
sociale basisvoorzieningen: iedereen heeft
recht op zuiver water, gezondheidszorg en
onderwijs. Het is de plicht van de overheid die
diensten te voorzien, dat is niet de taak van de
privésector.
leven en veiligheid: we bieden hulp in noodsituaties en werken aan preventie om toekomstige rampen beter op te vangen.
gehoord te worden: al te vaak krijgen individuen én hele volkeren een beleid opgedrongen
door anderen. Wij vinden dat ieders mening telt
en dat iedereen zijn eigen beleid mag bepalen.
identiteit en diversiteit: iedereen is gelijkwaardig, ongeacht kleur, geloof, geslacht,…
De positie van vrouwen is een belangrijk punt
in het werk van al onze partners.

andere blik op de wereld en op de relaties tussen
Noord en Zuid. Onder andere via rollenspelen leren ze
over het leven in Zuid-Afrika en in Bolivia en over de effecten van de
globalisering. In 2006 kregen onze ateliers 3.882
bezoekers over de vloer. Ons team zorgde ook voor 32 externe
animaties, zo werden nog eens 800 jongeren gesensibiliseerd.

COMMUNICATIE
∂ In 2006 publiceerden we onder meer vier Globo’s,
de nieuwe voorstellingsbrochure ‘Oxfam voor beginners’,
een infopakket over voedselsoevereiniteit (een brochure,
infofiches, een tentoonstelling en een spel), verstevigden we onze
aanwezigheid in de pers,…
∂ We verbeterden onze website www.oxfamsol.be technisch en
inhoudelijk. Vorig jaar kreeg de website 37.500 bezoeken per maand,
dat is inclusief de bezoeken aan onze jongerenwebsite Basta
(www.oxfamsol.be/basta). En meer dan 14.500 mensen ontvangen
onze maandelijkse e-newsletter. (Schrijf u ook in via onze website!)

Uitgaven: verdeling volgens de 5 cruciale rechten
Gehoord worden

Laos, Vietnam, India, Sri Lanka, Thailand, Indonesië (Atjeh),
Cambodja, Oost-Timor, Afghanistan,

10%

Identiteit en diversiteit

3%
Duurzaam bestaan

36%

Uitgaven medefinanciering
• Zuidacties € 5.152.527
• Noordacties € 640.163
• Tsunami: De uitgaven voor de reconstructie
na de Tsunami (Zuid-Oost-Azië – eind 2004)
worden gespreid over 5 jaar.

Oxfam actief op vele fronten
“Geen vergiftigd geschenk. Sociaal investeren. Waardig
werk. We staan er op!” meer dan 25.000 handtekeningen
van -onder andere- festivalbezoekers over het ganse land. Met deze
ruggensteun konden we in september bij minister van
Ontwikkelingssamenwerking Armand Dedecker aandringen op
evenwichtiger investeringsakkoorden. Dankzij uw stem heeft
Oxfam-Solidariteit het recht op waardig werk voor arbeiders in Zuid
en Noord bij onze beleidsvoerders beter kunnen verdedigen!

Oxfam-Solidariteit komt op
voor 5 cruciale rechten

Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Democratische Republiek Congo,
Rwanda, Mali, Burkina Faso, Eritrea,

u

Algemeen secretariaat

CAMPAGNE
∂ Op twee jaar tijd verzamelden we met de campagne

Israël, Bezette Palestijnse Gebieden, Westelijke Sahara, Libanon.

Zuidacties (inc. Tsunami)
€ 9.951.275

INKOMSTEN

101.569
1.702.799
487.012

Zuidacties: uitgaven per regio
Internationaal

2006

Algemeen secretariaat

Inkomsten eigen fondsen
Andere giften
€ 332.189

2005

1.686.859

Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn vervallend dit jaar 111.491
Diverse schulden
1.135.153
Obligatielening A
480.403
Schulden inzake belastingen, lonen
en sociale lasten
443.519
Regularisatie rekeningen
866.224
3.036.790
Overlopende rekeningen projecten
2.225.214
Terug te betalen (partnerwerking)
0
Financiële schulden algemene rekeningen 27.485
Totaal schulden op korte termijn
5.289.489

TOTAAL PASSIEF

UITGAVEN

u

Nota A
2.593.157
237.468
2.830.625
26.109
151.365
178.483
3.186.582

2005

u

1.475.475
2.568.417
270.778
4.314.670
Aandeel in Alterfin
26.000
Vorderingen en waarborgen
169.527
Lening aan Oxfam-Magasins du monde 178.483
Totaal vastliggend
4.688.680

Vastliggend
F2F geïmmobiliseerde productie
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materiaal

PASSIEF

u

2006

u

2005

u

ACTIEF

Beknopte resultaatrekening

Leven en veiligheid

Sociale
basisvoorzieningen

44%

7%

Uitgaven Zuidacties incl. medefinanciering

TWEEDEHANDS
∂ We openden in 2006 vijf nieuwe winkels: een tweede
winkel in Charleroi, een bookshop in Ukkel, een vintage
(kleding)winkel in Brussel en twee onlinewinkels (bij
eBay en bij Abebooks). Eind 2006 hadden we 38 winkels in België, een
overzicht vindt u op www.oxfamsol.be/shops.
∂ We organiseerden opnieuw grote boeken- en kledinginzamelingen in
samenwerking met partners als E5-mode, Shoe Discount en diverse
shoppingcentra in heel België. ∂ Dankzij de inzet van 95 betaalde
krachten en 474 vrijwilligers realiseerden we in 2006 een nettowinst
895.580 euro, een stijging van maar liefst 46% t.o.v. 2005.

