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Beste lezer,
Beste lezeres,
In 2016 kon ik vaak de slaap niet vatten. Een golf van gewelddadige aanslagen
hield de wereld in zijn greep. Ondertussen zijn meer dan 65 miljoen mensen op
de vlucht voor oorlog, geweld en honger.
Als wereldwijde ontwikkelingsorganisatie staat Oxfam niet aan de zijlijn.
Samen met onze partners, samen met onze medewerkers, actievoerders,
vrijwilligers en alle betrokken partijen werken we aan duurzame oplossingen.
Maar ook samen met jou.
In juni 2016 lanceerden we onze eerste crowdfunding. 290 schenkers
zamelden geld in voor een mini-melkerij in Bittou, Burkina Faso. Afgelopen
zomer werden de nieuwe machines ingehuldigd. Daardoor kan de lokale melk
een plaats op de markt veroveren en concurreren met de goedkope importmelk
van de multinationals. De melkboerinnen hebben weer een toekomst. De
Belgische melkproducenten van Fairebel verenigden voor dit project hun
krachten met de producenten uit Burkina Faso, want ook zij moeten opboksen
tegen het Europese beleid van overproductie.
Soms vraagt verandering meer tijd. We voeren al meer dan drie jaar campagne
tegen extreme ongelijkheid in de wereld. De cijfers liegen er niet om: amper
8 mannen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Dat
onze Krijg Gelijk-campagne veel weerklank vindt, geeft mij hoop. Wereldleiders
als voormalig Amerikaans president Barack Obama en de voorzitter van de
Wereldbank verwezen al naar onze boodschap. De komende jaren blijven we
strijden tegen extreme ongelijkheid. We stoppen niet voordat er concrete
oplossingen komen.
Jouw steun was en is onmisbaar voor ons. Hopelijk kunnen we ook de
komende jaren samen mooie veranderingen teweeg brengen.
Bedankt!
Veel leesplezier,

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit

2016: Oxfam op het terrein
28%

ten
Midden-Oos b
en Maghre

In Syrië en de buurtlanden,
bezet Palestijns gebied
en de Westelijke Sahara
staat humanitaire hulp
centraal. We zorgen er
voor levensnoodzakelijke
middelen als voedsel,
drinkwater, sanitair en
hygiënekits. Met lokale
partnerorganisaties
werkt Oxfam om de
levensomstandigheden van de bevolking in deze conflictgebieden te verbeteren.
Door beleidsbeïnvloeding proberen we tot een duurzame en vreedzame oplossing te komen
voor deze conflicten.

13%

Zuidoost-Azië

In Laos, Cambodja en
Vietnam ijvert Oxfam voor een
betere sociale bescherming,
voor textielarbeiders en voor
de mensen die werken in
de informele sector, zoals
straatverkopers. Door zich te
organiseren in vakbonden,
kunnen zij hun rechten beter
verdedigen en afdwingen.
Daarnaast werkt Oxfam
samen met lokale partners
om de bevolking voor te
bereiden op natuurrampen
en de gevolgen van de
klimaatverandering. In
Laos ligt het accent ook op
duurzame en biologische
landbouw en eerlijke handel.

18%

Latijns-Ame
rika en
n
ïbe
Cara

In Latijns-Amerika is
Oxfam actief in Nicaragua,
Guatemala, El Salvador en
Cuba. Onze hoofdprioriteit
is de bevolking zo goed
mogelijk voor te bereiden
op natuurrampen. Samen
met de lokale en nationale
autoriteiten richten we
preventiecomités op en
stellen we noodplannen
samen. Een ander belangrijk
thema is de verdediging
van vrouwenrechten. Door
autonome groepen te vormen,
kunnen zij zich beter laten
gelden. Een laatste prioriteit
is onze strijd voor meer
voedselsoevereiniteit.

41%
Afrika

In Mali, Burkina Faso,
Mozambique en DR Congo
focussen Oxfam en haar
partners zich vooral op de
ontwikkeling van familiale
en duurzame landbouw. We
geven landbouwvormingen
en ondersteunen
landbouworganisaties. Door
samen met hen overheden
en bedrijven onder druk
te zetten, proberen we
de toegang tot grond te
garanderen. In landen die te
lijden hebben onder droogtes
of conflicten, zoals Niger
en de Centraal-Afrikaanse
republiek, verlenen we
humanitaire hulp.

De financiële balans
ACTIEF

(in euro)
2015

2016

2.242.134
830.291
3.579.154
38.572
0
6.690.151
30.250
164.100
178.483
7.062.984

2.285.426
641.250
4.274.312
45.177
139.471
7.385.636
30.250
160.071
178.483
7.754.440

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

340.864
4.557.660
43.500
1.651.454
9.995.107
1.116.210
17.704.795

350.838
3.977.371
31.600
1.605.545
8.003.365
2.192.833
16.161.552

TOTAAL ACTIEF

24.767.779

23.915.992

VASTLIGGEND
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Immobilisations en cours
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.

2015

2016

1.108.475
2.582.810
5.386.527
9.077.812

1.108.475
2.260.622
4.757.865
8.126.962

193.126

67.000

1.951.213
25.502
1.976.715

0
367.666
367.666

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

60.052
540.000
379.156
773.156
1.437.755
1.483.664
8.846.343
13.520.126

1.979.958
1.211.320
365.702
922.981
1.593.230
310.567
8.970.606
15.354.364

TOTAAL PASSIEF

24.767.779

23.915.992

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

2015

2016

ALGEMEEN SECRETARIAAT

657.726

314.282

18.906.549
85.437

17.645.352
463.599

NOORDACTIES

2.318.004

3.159.528

FONDSENWERVING
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

2.651.008
592.403
21.886
885.930
1.150.789

2.691.852
624.599
55.482
707.040
1.304.731

TWEEDEHANDS

7.475.111

7.602.955

BEHEER

1.608.191

1.647.127

TOTAAL UITGAVEN

33.616.589

33.061.096

INKOMSTEN

2015

2016

353

274

ZUIDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

16.728.098
15.138.079

14.683.874
13.553.819

NOORDACTIE
Inbegrepen: overheidssubsidies

1.166.866
1.008.047

1.192.273
1.078.169

FONDSENWERVING
Subsidies voor personeel
Uitbatingsinkomsten
Giften humanitaire hulp

7.767.792
59.627
6.921.230
786.935

7.994.973
65.448
7.751.424
178.101

TWEEDEHANDS

7.654.236

7.758.612

509.609

480.240

33.826.954

32.110.246

ZUIDACTIES
Inbegrepen: uitgaven humanitaire hulp

ALGEMEEN SECRETARIAAT

BEHEER
TOTAAL INKOMSTEN

Oxfam internationaal

Uitgaven volgens DE
5 CRUCIALE RECHTEN
Duurzaam bestaan 27%
Sociale basisvoorzieningen 1%
Gehoord worden 11%
Identiteit en diversiteit 3%
Leven en veiligheid 58%

Oxfam-Solidariteit is 1 van de 3 leden van
Oxfam-in-België; de 2 andere zijn OxfamWereldwinkels en Oxfam-Magasins du
monde. Oxfam-in-België is op haar beurt
lid van de internationale confederatie
Oxfam. In 2016 bestond de confederatie uit
20 Oxfams. Deze 20 Oxfams waren actief
in meer dan 90 landen wereldwijd. Door
een gecoördineerde aanpak kunnen we
efficiënter werken.

Inkomsten eigen fondsen • excl. overheidssubsidies
Legaten 314.742 • 4%

Oxfam is lid van:

Noodhulp
178.101 • 2%

Andere inkomsten
220.138 • 3%
Bestemde giften*
voor Zuid- en
Noord-acties
1.202.102 • 14%

Maandelijkse schenkers
5.135.178 • 59%

Andere giften
1.433.546 • 16%

Totaal : 8.639.464

* Waarvan 240.407€
ontvangen van
11.11.11

Netto opbrengst tweedehands
155.656 • 2%

Uitgaven algemeen
incl. medefinanciering (excl. tweedehands)
Noordacties
3.159.528 • 12%
Algemeen beheer
(Hoofdzetel)
1.961.409 • 8%
Fondsenwerving
2.691.851 • 11%
Zuidacties
17.645.351 • 69%

Samen naar een beter
milieubeheer
Wist je dat Oxfam-Solidariteit
sinds 2009 het EMASlabel draagt? EMAS is een
milieubeheer- en auditsysteem
van de EU voor bedrijven en andere
organisaties. Om dit label te behalen voor
ons hoofdkantoor, sorteren we afval,
beperken het papier- en energieverbruik,
compenseren vliegreizen… Ieder jaar
moeten we beter doen.

AB C

2016

1.162

mensen in België en 58.000
wereldwijd ondertekenden
onze petitie na de moord op
de Hondurese milieuactiviste
Berta Cáceres. Berta leidde
het protest tegen een dam die
de landbouwgrond van lokale
gemeenschappen zou ontnemen.
De investeerders hebben zich
ondertussen teruggetrokken uit
het project.

In onze tweedehandswinkels, op
de festivals en op evenementen
als Oxfam Trailwalker hebben
geweldige
maar liefst
vrijwilligers zich belangeloos
ingezet.

1.899

om de hoek
de wereld

2.873
26.061

handtekeningen
hebben we in 2016 verzameld
voor onze petitie tegen
belastingparadijzen, die we
overhandigden aan minister van
Financiën Johan Van Overtveldt.

130.715 euro

mensen hebben deelgenomen aan onze
twee inleefateliers en leerden
iets bij over globalisering en
klimaatverandering.

We hebben humanitaire hulp geboden aan de slachtoffers van de
voedselcrisis in Tsjaad, dankzij de vrijgevigheid van honderden
schenkers. In totaal hielpen we 350.000 mensen.

bedankt!
Aan de 69.000 maandelijkse schenkers,
want dankzij hen kunnen we samen
werken aan oplossingen voor armoede
en ongelijkheid.
Aan de 472 stappers die van de eerste
editie van Oxfam Peacewalker een
succes maakten.

Welkom in Bolivia
Wat kunnen we doen tegen de
klimaatverandering? Waar kan je kleding
kopen die gemaakt is met respect voor
de textielarbeiders? Ontdek het in onze
inleefateliers en reis mee naar Bolivia,
Cambodja, Burkina Faso of DR Congo.
Info en inschrijvingen:
www.oxfamsol.be/nl/inleefateliers

Aan de Europese Commissie voor hun
schenking van informaticamateriaal
om door te verkopen in onze
tweedehandswinkels.

Oxfam-Solidariteit krijgt
ook subsidies van:

Aan de 876 stappers die onverschrokken
100 km stapten tijdens Oxfam
Trailwalker.
Aan Orange, die haar klanten Oxfam Pakt
Uit’jes aanbiedt als welkomstgeschenk.
Aan de 3.545 festivalgangers die in
de zomer de Oxfam-festivalstand
bezochten.

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 ons via
oxfamsol@oxfamsol.be

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.

