Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Oikocredit International Support Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 0 3 5 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Berkenweg 7

Telefoonnummer

0 3 3 4 2 2 4 0 4 0

E-mailadres

info@oikocredit.org

Website (*)

https://www.oikocredit.coop/en/about-us/support-foundation

RSIN (**)

8 0 4 9 0 6 6 1 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd in ontwikkelingslanden

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Thos Gieskes

Secretaris

Bart van Eyk

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Ging Ledesma

Algemeen bestuurslid

Petra Lens, Patrick Stutvoet, Mirjam 'Lam

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The objectives of the foundation are:
(to cause) the promotion and support of the development of individual and
organisational capacities of people with low incomes in developing countries;
(to cause) the enabling of these people of gaining access to the necessary re• sources
far their enterprises, and to make these enterprises (or cause them to be made) better
able to improve the quality of life of these people and their communities, and everything
connected therewith or contributing thereto, all in the broadest sense.
The foundation shall endeavour to achieve its objective by, among other things:
receiving subsidies and donations and subsequently providing subsidies, making
donations, work with platforms, provide innovative solutions to provide the needs tfor
low income people and their communities, providing loans and/or providing advice (or
having advice provided);
Supportng Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U .A.,

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

The capacity building or technical assistance provided with support through ISUP helps
Oikocredit partners acquire new knowledge, skills, technology, and access to markets,
strengthening their capacity for governance and management, both in financial and
social performance.
The following standards guide Oikocredit in its efforts to help strengthen its partners'
social performance:
1. Smart Campaign's Client Protection Principles (CPP),
2. Social Performance Task Force's Universal Standards on Social Performance
Management (USSPM); and,
3. Consumer Protection Code created by Gogla, a global association for the off-grid
solar energy industry.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The financial resources of the foundation shall consist of
- subsidies and donations;
- grants, legacies and inheritances;
- other financial means.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

The foundation seeks to achieve its purpose - amongst others - by:
a. supporting the activities of Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative
Socie-ty U.A., a co-operative having its corporate seat at Amersfoort ("Oikocredit") and
supporting its project partners and generating financial means by means of subsidies
or otherwise to finance the above mentioned
microfinance; and
b. placing financial means of Oikocredit at the disposal of support associations to
fi-nance their overhead costs insofar as these cannot be paid from own earnings,
con-tributions, grants, legacies and so on.

https://www.oikocredit.coop/en/about-us/support-foundation

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

The members of the board cannot claim financial compensation or remuneration from
the foundation, other than expenses incurred whilst carrying out activities related to
their duties.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

2020 was a year like no other, especially for economically vulnerable groups, who bore
the brunt of the pandemic and its consequences. We redoubled our support for the
well-being of partners' staff, clients and members, and we provided additional
emergency funding through a solidarity fund. At the start of 2020, Oikocredit had 11
active capacity-building programmes. During the year, we undertook additional nine
new initiatives. Our capacity building spending over the year was € 0.7 million (the
same as in 2019), supporting 71 current and potential partners in 26 countries. 79.1%
of this support was for partners in the agriculture sector, 19.7% for financial inclusion
and 1.2% for other sectors. The regional split was 24.8% for Africa, 2.8% for Asia,
61.0% for Latin America and the Caribbean, and 11.5% for global programmes.
We are satisfied to have maintained this level of capacity support during the pandemic.

Url van het activiteitenhttps://www.oikocredit.coop/l/library/download/urn:
verslag. Vul de link in waar het uuid:1c82a5b7-c386-4825-89c0-95428c56b11e/isup+2019+activity+report.pdf?
activiteitenverslag te vinden is. format=save_to_disk&ext=.pdf

Open

1.733.000

€

Liquide middelen

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

6.288.000

6.288.000

€

€

+

+

€
1.546.000

€ 25.908.000

€

€

31-12-2019 (*)

0

€ 27.454.000

€ 27.454.000

+

€

€

€

€

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

€

€
3.000

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

The annual accounts can be found on https://www.oikocredit.coop/en/about-us/support-foundation

539.000

€

Effecten

Totaal

4.016.000

€

Vorderingen &
overlopende activa

+

0

€

Voorraden

0

€

Financiële vaste activa

0

0

€

Materiële vaste activa

€

0

€

– 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

31-12-2020

Activa

– 1 2

3 1

Balans

Balansdatum

2

04 van 06

6.288.000

463.000

5.822.000

3.000

+

€

€

€

€

3.000

31-12-2019 (*)

6.820.000

3.000

€ 27.454.000

€ 20.631.000

€

€

€

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

Nalatenschappen

€

0

€

Overige baten particulieren

€

0

Som van baten van particulieren

€

0

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

-263.000

Som van de baten

€

221.000

+

€
€

€

484.000

+
0

1.053.000

€

+

€
€

484.000

+
1.053.000

€

+

€

3.180.000

€

4.233.000

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

659.000

737.000

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

571.000

Som van de lasten

€

1.230.000

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€

659.000

+
737.000

€

+

-1.009.000

€

4.424.000

€

5.161.000

€

-928.000

The annual accounts can be found on
https://www.oikocredit.coop/en/about-us/support-foundation.

https://www.oikocredit.coop/en/about-us/support-foundation

Open

+

