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Beste lezer,
Beste lezeres,
2015 – een jaar van menselijke warmte
Het jaar 2015 werd getekend door de migratiecrisis, door de meer dan 60
miljoen mensen wereldwijd die op de vlucht zijn voor confict en de vier
miljoen Syrische vluchtelingen. Zonder daarbij de sombere momenten van de
terreurgolf in Frankrijk en de aardbeving in Nepal te vergeten.
2015 was ook het jaar waarin een akkoord werd bereikt op de VN-klimaattop
van Parijs. De vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap en
grote economische spelers kloppen zich hiervoor op de borst, maar het
maatschappelijk middenveld blijft waakzaam. Oxfam blijft erop aandringen dat
de zogenaamde ‘ontwikkelde’ landen hun engagementen moeten nakomen en
nog verder moeten gaan in de beperking van de CO2-uitstoot, de investeringen
in schone energie en de aanpassing aan de klimaatverandering.
Maar mij doet 2015 vooral denken aan hartverwarmende momenten: al
die mensen die bijeenkwamen in het Maximiliaanpark om migranten een
onderkomen, kleding, voedsel en menselijke warmte te bieden. Jouw gulheid
voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De klimaatmars waarbij 14.000
mensen in Oostende opriepen tot krachtige maatregelen voor het klimaat. En
tot slot, de inspanningen van onze 1.568 vrijwilligers, van de nagenoeg 1.000
wandelaars op Oxfam Trailwalker en het ongelofelijke werk van onze teams in
het veld.
Ik dank je uit de grond van mijn hart voor je vrijgevige en hoopvolle bijdrage.
Meer informatie en cijfers hierover lees je in dit jaarrapport 2015. Laten we er
samen voor zorgen dat 2016 en de komende jaren de veranderingen brengen
die nodig zijn voor ons allemaal.

Bedankt!
Veel leesplezier,

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit

2015: actie in het Zuiden
47%

Afrika

Voor een
duurzame
en familiale
landbouw

Het werk van Oxfam en haar
partners in Mozambique,
Mali, de Democratische
Republiek Congo, en
Burkina Faso was gericht
op de ontwikkeling van
de familiale, lokale en
duurzame landbouw. Om
dat te bereiken, wordt
voornamelijk ingezet op
de toegang tot grond, maar ook op de aanpassing aan de klimaatverandering en de droogtes.
Andere strijdthema’s van Oxfam in de regio zijn de plaats van de vrouw en ondervoeding.

12%

Zuidoost-Azië

Opkomen voor
arbeidsrechten
De partnerorganisaties
van Oxfam in Azië zetten
zich in voor de arbeiders
in de informele sector
(vaak vrouwen), zoals de
straatverkopers. Ze ijveren
ervoor dat de rechten van
die mensen gerespecteerd
worden en dat zij als
volwaardige burgers worden
beschouwd. De toegang
tot een betere sociale
bescherming vormt er een van
onze prioriteiten. In Laos ligt
de fous vooral op landbouw,
eerlijke handel en voorbereid
zijn op natuurrampen.

13%

Latijns-Ame
rika en
Caraïben

Een sterker
maatschappelijk
middenveld
In Latijns-Amerika is Oxfam
aanwezig in Guatemala,
Nicaragua, El Salvador en
Cuba. Samen met de lokale
partners werkt Oxfam er
vooral op twee fronten:
enerzijds de aanpassing van
landbouwtechnieken aan
de klimaatverandering en
natuurrampen, en anderzijds
de ondersteuning van het
maatschappelijk middenveld.

28% -

Midden-Oos
ten en
Maghreb

Humanitaire hulp en
ijveren voor vrede
Oxfam verleent humanitaire
hulp in Syrië en buurlanden,
in bezet Palestijns gebied en
in de Westelijke Sahara. De
hulpverlening beperkt zich
hoofdzakelijk tot het verdelen
van levensnoodzakelijke
producten (voedsel,
geneesmiddelen …). Maar
daarnaast zetten onze
partners ook actief in op
beleidsbeïnvloeding om
tot een vredelievende en
duurzame oplossing voor deze
conflicten te komen.

De financiële balans
ACTIEF

(in euro)
2014

2015

2.303.213
836.311
2.852.574
25.931
6.018.029
30.250
171.722
178.483
6.398.484

2.242.134
830.291
3.579.154
38.572
6.690.151
30.250
164.100
178.483
7.062.984

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

356.586
3.061.170
58.000
2.736.053
6.868.098
1.162.136
14.242.043

340.864
4.557.660
43.500
1.651.454
9.995.107
1.116.210
17.704.795

TOTAAL ACTIEF

20.640.527

24.767.779

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

Je 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.

2014

2015

1.108.475
2.078.540
5.680.431
8.867.446

1.108.475
2.582.810
5.386.527
9.077.812

19.946

193.126

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening B
Leningen
Totaal schulden op lange termijn

1.988.151
85.553
2.073.704

1.951.213
25.502
1.976.715

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

58.460
180.000
395.101
775.565
1.254.093
46.835
6.969.377
9.679.431

60.052
540.000
379.156
773.156
1.437.755
1.483.664
8.846.343
13.520.126

20.640.527

24.767.779

PASSIEF
SOCIALE FONDSEN
Patrimonium
Toegewezen fondsen
Overgedragen winst
PROVISIE
Provisie voor risico’s en kosten

TOTAAL PASSIEF

Beknopte resulta atrekening

(in euro)

UITGAVEN

2014

2015

ALGEMEEN SECRETARIAAT

773.376

657.726

14.621.698
992.652

18.906.549
85.437

NOORDACTIES

2.052.053

2.318.004

FONDSENWERVING
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

2.175.857
466.724
25.954
739.033
944.146

2.651.008
592.403
21.886
885.930
1.150.789

TWEEDEHANDS

7.119.937

7.475.111

BEHEER

1.453.409

1.608.191

TOTAAL UITGAVEN

28.196.330

33.616.589

INKOMSTEN

2014

2015

15.299

353

ZUIDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

11.952.823
10.516.553

16.728.098
15.138.079

NOORDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

973.582
832.097

1.166.866
1.008.047

ZUIDACTIES
Inbegrepen: uitgaven humanitaire crisissen

ALGEMEEN SECRETARIAAT

FONDSENWERVING
Subsidies voor personeel
Uitbatingsinkomsten
Inkomsten grote humanitaire crisis
TWEEDEHANDS
BEHEER
TOTAAL INKOMSTEN

7.506.099
59.881
6.846.634
599.584
		
8.035.101

7.767.792
59.627
6.921.230
786.935
7.654.236

448.863

509.609

28.931.767

33.826.954

oxfam in de wereld

Uitgaven volgens DE
5 CRUCIALE RECHTEN

Duurzaam bestaan 26%
Identiteit en diversiteit
8%
Sociale basisvoorzieningen 2%
Leven en veiligheid 64%

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
2015 bestond de confederatie uit 17
Oxfams. Deze 17 Oxfams waren actief
in meer dan 90 landen wereldwijd. Door
een gecoördineerde aanpak kunnen
we efficiënter werken.

+ Gehoord worden (transversaal)

Inkomsten eigen fondsen • excl. overheidssubsidies
Legaten 228.156 • 2%

Noodhulp
786.935 • 8%

Andere inkomsten
259.948 • 3%
Bestemde giften*
voor Zuid- en
Noord-acties
1.581.453 • 19%

Maandelijkse schenkers
4.440.517 • 50%
* Waarvan 238.906€
ontvangen van
11.11.11

Andere giften
1.479.159 • 16%

Netto opbrengst tweedehands
179.124 • 2%

Uitgaven algemeen
incl. medefinanciering (excl. tweedehands)
Noordacties
2.318.004 • 9%
Algemeen beheer
(Hoofdzetel)
2.265.917 • 9%
Fondsenwerving
2.651.008 • 10%
Zuidacties
18.906.549 • 72%

Het is mogelijk dat Oxfam, na een
natuurramp of conflict, meer giften
ontvangt dan het budget dat direct nodig
is voor de noodhulp aan de slachtoffers.
In dat geval kan Oxfam beslissen om een
deel toe te wijzen aan een ander humanitair
programma. We brengen de schenkers
hiervan op de hoogte.

2015
IN MALI WERDEN

8 drinkwaterpunten
750

hersteld, zodat meer dan
gezinnen weer toegang hebben
tot drinkbaar water.

DANKZIJ DE GIFTEN VAN

5.562 gulle gevers kon

noodhulp geboden worden
aan Nepal.

om de hoek
De wereld

2.650

geïnteresseerden hebben
deelgenomen aan onze twee
inleefateliers om meer te weten
te komen over globalisering en
klimaatverandering.

8.461 e-mails verstuurden we

samen naar de federale regering
om maatregelen te eisen tegen de
klimaatverandering.

1.836 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen in de Oxfamtweedehandswinkels en op specifieke evenementen zoals festivals
of Oxfam Trailwalker.

bedankt!
Aan de 55.000 mensen die elke maand
hebben bijgedragen tot de financiering
van onze projecten over de hele wereld.
Aan boekenwinkel De Slegte in
Hasselt, die 50 dozen met boeken
heeft geschonken aan onze
tweedehandswinkels.

Op zoek naar alternatieven?
Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?
Waar kan je kleding kopen die met respect voor de
rechten van textielwerkers is vervaardigd? Hoe je
eigen steentje bijdragen aan de strijd tegen economische ongelijkheid? Ontdek in groepsverband
de antwoorden op deze en andere vragen in onze
inleefateliers ‘De wereld om de hoek’.
Info en inschrijvingen:
www.oxfamsol.be/nl/inleefateliers

Aan de 948 wandelaars op Oxfam
Trailwalker en aan alle vrijwilligers en
supporters die hen aangemoedigd
hebben op het 100 km lange parcours.
Aan Cirque du Soleil voor de 106
plaatsen die zij ons geschonken
hebben.
Aan het Sint-Gummaruscollege dat
opnieuw geld heeft ingezameld voor
Oxfam Pakt Uit.
Aan Mobistar dat 2 geschenken van
Oxfam Pakt Uit toevoegde aan zijn
klantengetrouwheidsprogramma.
Aan Ish Aït Hamou om zijn stem te lenen
voor de klimaatfilm van Oxfam.
Aan alle vrijwilligers die de Oxfamtweedehandswinkels over heel het land
draaiende houden.

Oxfam-Solidariteit krijgt
ook subsidies van:
de Europese Unie, de Belgische DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking, het
Waals gewest en de Federatie WalloniëBrussel en het Waals agentschap voor
Lucht en Klimaat, de Vlaamse Regering, de
provincies Waals-Brabant, Luik, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen
en een aantal Belgische gemeenten, de
Nationale Loterij, de Japanse ambassade in
Cuba, CNCD en 11.11.11, het Internationale
Rode Kruiscomité, het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de Verenigde
Naties, het Canadian Humanitarian Assistance
Fund .

In dit jaarrapport lees je
hoe Oxfam-Solidariteit
haar fondsen gebruikt. Het is

laat ook je idealen na

mogelijk om bijkomende informatie te
vragen. Een jaarrapport met meer details
wordt je toegestuurd op aanvraag.

Oxfam opnemen in je testament,
dat is investeren in de
komende generaties.

Contacteer ons via
fundraising@oxfamsol.be
of per telefoon op 02 501 67 33.

Contacteer onze vertrouwenspersoon:
Nathalie Parenteau
npa@oxfamsol.be - 02 501 67 06

cyclus print

@oxfam_sol

www.facebook.com/oxfamsol

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

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.

