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Beste lezer,
Beste lezeres,
Parijs in zicht
29 november 2015, Klimaattop Parijs
In de straten van de Franse hoofdstad roept een gigantische massa de
wereldleiders op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat.
Eindelijk een écht engagement om onze planeet te beschermen – dat is wat ook
Oxfam eist, vanop de eerste rij. Die eis kunnen we enkel op tafel leggen omdat
we al een halve eeuw op uw steun mogen rekenen. Meer dan 50 jaar van protest,
projecten en solidariteit om te strijden tegen armoede en onrecht.
Oxfam blies vorig jaar 50 kaarsjes uit. Tijdens dat jaar hebben we alle facetten van
ons werk in de kijker gezet. Maar we wilden vooral u bedanken. U zorgt ervoor dat
we samen kunnen werken aan een betere wereld.
Werken om mensen te helepen die alles verloren hebben door een ramp of een
conflict, zoals in Gaza, Syrië of de Filipijnen (coverfoto). Werken met onze partners
om kleine boeren en textielarbeidsters, vrouwen, mannen en kinderen wereldwijd
een toekomst te helpen opbouwen.
Werken ook om politieke en economische machthebbers te beïnvloeden, zodat
ze zich inzetten in de strijd tegen ongelijkheid, en ze zich eindelijk voor het
klimaat engageren.
Laten we afspreken in Parijs om samen sterke maatregelen te eisen om
ongelijkheid tegen te gaan. We rekenen op u, ook daar.
Uw steun is kostbaar voor ons, en daar kunnen we u nooit genoeg voor
bedanken.
Bedankt!
Veel leesplezier,

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit

2014 actie zuiden
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Voor een familiale
duurzame landbouw
Toegang tot land,
aanpassing aan de
klimaatverandering en de
droogte en begeleiding
van teelt tot verkoop:
dat was het actieterrein
van onze partners in Mali,
Mozambique, Burkina
Faso en de Democratische
Republiek Congo. De
focus lag daarbij op de
ontwikkeling van een
familiale, lokale en duurzame landbouw, waarbij gelijkheid tussen man en vrouw enerzijds en de
strijd tegen ondervoeding anderzijds centraal staan.
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Bescherming
van arbeiders in
de informele sector

Krachten bundelen
om verandering
te eisen

Helpen en
heropbouwen bij
ravage en conflict

In zo’n twintig landen in deze
regio hebben we geijverd voor
de bescherming van arbeiders
in de informele sector, zoals
de straatverkopers. Tegelijkertijd steunden we ook de
vakbonden en hun netwerk. In
Laos werken vijf partnerorganisaties in het bijzonder aan
de landbouw, de eerlijk handel en een grotere weerbaarheid tegen natuurrampen.

In Latijns-Amerika zijn de
partners van Oxfam op twee
terreinen actief. Enerzijds
leren ze de lokale boeren
hoe landbouwtechnieken
aan te passen aan de
klimaatverandering en
natuurrampen. Anderzijds
ondersteunen ze het lokale
maatschappelijk middenveld
om van hun regering wetten
te eisen die de natuurlijke
hulpbronnen beschermen en
lokale boeren toegang geven
tot land.

Aanhoudende conflicten
hebben de inspanningen
voor ontwikkeling in de regio
ondermijnd. Daardoor waren
onze projecten in bezet
Palestijns gebied, in Syrië
of in de Westelijke Sahara
voornamelijk beperkt tot
humanitaire hulp. Er werd
heel wat voedsel verdeeld, en
andere levensnoodzakelijke
producten. Onze partners
blijven ook erg actief ijveren
voor een duurzame oplossing
voor deze conflicten.

De financiële balans
ACTIEF

(in euro)
2013

2014

2.318.403
747.001
0
0
3.065.404
29.750
153.260
178.483
3.426.897

2.303.213
836.311
2.852.574
25.931
6.018.029
30.250
171.722
178.483
6.398.484

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen over maximum één jaar
Vorderingen over meer dan één jaar
Geldbeleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen
Overgedragen kosten Face to Face
Totaal vlottende activa

328.597
1.010.715
0
2.335.851
10.213.617
1.071.630
2.110.969
17.071.379

356.586
3.061.170
58.000
2.736.053
6.868.098
1.162.136
0
14.242.043

TOTAAL ACTIEF

20.498.276

20.640.527

VASTLIGGEND
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Aandelen in andere organisaties
Vorderingen en waarborgen
Lening aan Oxfam-Magasins du monde
Totaal vastliggend

U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank: www.nbb.be. Onze
rekeningen en het gebruik van onze fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke
bedrijfsrevisor. Andere financiële informatie is beschikbaar op: www.ngo-openboek.be.

2013

2014

1.108.475
2.201.267
4.822.267
8.132.009

1.108.475
2.078.540
5.680.431
8.867.446

25.570

19.946

2.010.617
144.013
2.154.630

1.988.151
85.553
2.073.704

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Schulden op lange termijn die dit jaar vervallen
Financiële schulden – leningen
Obligatielening A
Commerciële schulden
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten
Diverse schulden
Regularisatierekeningen
Totaal schulden op korte termijn

57.769
561.250
410.068
92.272
1.199.103
3.062
7.862.543
10.186.067

58.460
180.000
395.101
775.565
1.254.093
46.835
6.969.377
9.679.431

TOTAAL PASSIEF

20.498.276

20.640.527

PASSIEF
SOCIALE FONDSEN
Patrimonium
Toegewezen fondsen
Overgedragen winst
PROVISIE
Provisie voor risico’s en kosten
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening B
Leningen
Totaal schulden op lange termijn

Beknopte resulta atrekening

(in euro)

UITGAVEN

2013

2014

ALGEMEEN SECRETARIAAT

452.218

773.376

16.651.978
473.258

14.621.698
992.652

NOORDACTIES

1.947.939

2.052.053

FONDSENWERVING
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

1.905.944
426.375
15.009
615.511
849.049

2.175.857
466.724
25.954
739.033
944.146

TWEEDEHANDS

6.742.802

7.119.937

BEHEER

1.153.486

1.453.409

TOTAAL UITGAVEN

28.854.367

28.196.330

INKOMSTEN

2013

2014

246

15.299

ZUIDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

13.923.649
12.331.350

11.952.823
10.516.553

NOORDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

991.222
854.840

973.582
832.097

ZUIDACTIES
Inbegrepen: uitgaven grote humanitaire crisis

ALGEMEEN SECRETARIAAT

FONDSENWERVING
Subsidies voor personeel
Uitbatingsinkomsten
Inkomsten grote humanitaire crisis
Diverse inkomsten

6.599.116
65.529
5.491.827
1.041.164
596

TWEEDEHANDS

8.029.379

BEHEER
TOTAAL INKOMSTEN

7.506.099
59.881
6.846.634
599.584
0
		
8.035.101

427.692

448.863

29.971.304

28.931.767

Uitgaven volgens DE
5 CRUCIALE RECHTEN

Uitgaven algemeen
incl. medefinanciering (excl. tweedehands)
Noordacties
2.052.053 • 10%
Duurzaam bestaan 23%

Algemeen beheer
(Hoofdzetel)
2.226.785 • 11%

Identiteit en diversiteit
6%

Fondsenwerving
2.175.857 • 10%

Sociale basisvoorzieningen 2%

Zuidacties
14.621.698 • 69%

Leven en veiligheid 69%
+ Gehoord worden (transversaal)

Inkomsten eigen fondsen • excl. overheidssubsidies
Legaten 1.193.461 • 13%

Noodhulp
599.584 • 6%

Andere inkomsten
171.289 • 2%
Bestemde giften*
voor Zuid- en
Noord-acties
1.414.684 • 15%
Andere giften
1.150.353 • 13%

Maandelijkse schenkers
3.818.980 • 41%

* Waarvan 294.241
ontvangen van
11.11.11

Netto opbrengst tweedehands
915.164 • 10%

oxfam in de wereld
Samen met Oxfam-Wereldwinkels
en Oxfam-Magasins du monde
vormt Oxfam-Solidariteit
Oxfam-in-België. Deze is op haar
beurt lid van de internationale
confederatie Oxfam. In 2014
bestond de confederatie
uit 17 Oxfams. Deze 17 Oxfams
waren actief in meer dan 90
landen wereldwijd. Door een
gecoördineerde aanpak kunnen

Oxfam-confederatie steunt projecten
in meer dan 90 landen

2014
20.000

mensen in Gaza konden na het
conflict in augustus geholpen
worden met zuiver water,
voedselhulp en de meest
dringende medische zorgen.

2.910

partnerorganisaties van Oxfam
konden duurzame oplossingen
ontwikkelen voor de armoede in de
wereld. Dankzij hen hebben we
mensen
wereldwijd kunnen helpen.

20 miljoen

kelloGg
om de hoek
de wereld

De voedselmultinational Kellogg
heeft toegegeven aan de druk van
handtekeningen
en ging akkoord om
broeikasgassen aan te pakken
in zijn toeleveringsketen.

238.000

2.684

mensen bezochten onze
inleefateliers in Brussel om meer te
weten te komen over globalisering
en klimaatverandering.

lieten onze 45
1050 vrijwilligers
tweedehandswinkels draaien.

bedankt!
Aan de 50.000 mensen die ons elke
maand financiëel steunen, zodat we op
lange termijn armoede kunnen blijven
bestrijden.
Aan alle 1.500 vrijwilligers, die ons helpen
om elke dag beter en efficiënter te werken
Aan alle heldhaftige stappers van Oxfam
Trailwalker 2014, waaronder Steph & The
Clean-up Crew, die onderweg ook nog
het parcours schoonmaakten.
Aan Kumi Naidoo (Greenpeace), Winnie
Byanyima (Oxfam) en Sharan Burrow
(Internationaal Vakverbond) om mee
onze 50ste verjaardag te vieren.
Christian Dirkx en collega's van
IBM België om de personeelsdienst
van Oxfam op vrijwillige basis bij
te staan met strategisch advies.
Als erkenning voor hun inzet in het
vrijwilligersprogramma, deed de IBM
Foundation ook een gift van 900 euro
aan Oxfam.

Aan alle mensen die kozen voor
een Oxfam Pakt Uit geschenkje,
in het bijzonder aan het SintGummaruscollege (Lier) en aan
het Annuntia-Instituut (Wijnegem).

Inspireert dit u? Wenst u een
actie of een activiteit te organiseren ten
voordele van Oxfam-Solidariteit? Laat het
ons weten via fundraising@oxfamsol.be.
Uw initiatief verschijnt dan in de volgende
Oxfam&Partners.

V.U. Stefaan Declercq, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel

Ontdek de Oxfam inleefateliers "De wereld om
de hoek". Onthul samen met je collega's, klas of
hogeschool de geheimen van de globalisering of
strijd mee tegen de klimaatverandering aan de
hand van een
interactief rollenspel in een
indrukwekkend
en levensecht
decor.

Meer info en reserveren op www.oxfamsol.be,
02 501.67.12 of edu@oxfamsol.be

Oxfam-Solidariteit krijgt
ook subsidies van:

Aan mevrouw De Visscher uit Eeklo, voor
haar nalatenschap van 916.350 euro.
Ze was een geëngageerde vrouw; haar
idealen leven voort in de strijd tegen
armoede.

Oxfam-Solidariteit vzw
Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel
tel: +32 (0)2 501 67 00 - fax: +32 (0)2 511 89 19
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
web: www.oxfamsol.be
rek. nr.: BE37 0000 0000 2828 - BIC: BPOTBEB1

Een bijzondere belevenis

de Europese Unie, de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking, de regio
Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel en
het Waals agentschap voor Lucht en Klimaat,
de Vlaamse Regering, de provincies WaalsBrabant, Luik, Vlaams-Brabant, Antwerpen
en Oost-Vlaanderen en talrijke Belgische
gemeenten, de Nationale Loterij, het Federaal
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de
Japanse ambassade in Cuba, CNCD
en 11.11.11.

Dit jaarrapport informeert u
over hoe Oxfam-Solidariteit haar
fondsen gebruikt. Het is mogelijk om
bijkomende informatie te vragen. Een jaarrapport
met meer details wordt u opgestuurd op aanvraag.
Contacteer ons via fundraising@oxfamsol.be of per
telefoon op 02 501 67 33.

Oxfam-Solidariteit onderschrijft de
Ethische Code van de VEF.
U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat schenkers, medewerkers
en personeelsleden tenminste jaarlijks op
de hoogte gebracht worden van wat met
de verworven fondsen gedaan werd.

Samen met OxfamWereldwinkels en
Oxfam-Magasins du
monde vormt OxfamSolidariteit Oxfamin-België. Deze is op
haar beurt lid van de
internationale
confederatie Oxfam.

