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“De kloof tussen arm
en rijk dichten”

Waarom Rick Denekamp lid
is van Oikocredit Nederland

45 jaar Oikocredit
Nederland
Inspireren en
bewustwording creëren
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Mensen inspireren én

bewustwording creëren
e financiering
45 jaar werken aan bekendheid over inclusiev
Op 15 oktober 2021 vierde Oikocredit
Nederland haar 45e verjaardag als
steunvereniging van Oikocredit! En
al die jaren helpen de leden van de
vereniging ons om het verhaal van
Oikocredit te vertellen. Zo werken
we met duizenden mensen samen
aan bewustwording over wereldwijde
armoede en de kansen die microfinanciering biedt om dit te bestrijden.

1975
In 1975 werd Oikocredit opgericht, een coöperatie
die organisaties én particulieren de kans bood
om hun geld te laten werken voor leningen
aan ondernemingen die mensen in arme
omstandigheden vooruit helpen. Het idee om
een ethische investering mogelijk te maken voor,
in eerste instantie, kerken en aanverwante
organisaties was behoorlijk innovatief in die tijd.
Maar om echte impact te kunnen hebben,
waren veel meer investeerders nodig.
En dat vraagt om goede promotie.

1976
Een jaar later, op 15 oktober 1976, is Oikocredit
Nederland de allereerste steunvereniging van
Oikocredit die in het leven wordt geroepen om
het werk dat Oikocredit doet bekend te maken
bij een zo breed mogelijk publiek. In veel andere
Europese landen, en daarbuiten, volgen mensen
het voorbeeld van de Nederlandse vereniging en
organiseren ze, vrijwillig, steunorganisaties om de
missie van Oikocredit wereldwijd bekend te maken
en investeerders aan te trekken die échte sociale
impact willen maken met hun geld.

Er zijn ongeveer 25
steunverenigingen actief,
onder meer in Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, België en de USA.
De steunverenigingen zijn allemaal als
zelfstandige entiteit lid van de coöperatie
Oikocredit. Elke vereniging heeft een eigen
stem tijdens de coöperatieve jaarlijkse
ledenvergadering. Zo is de inbreng van
regionale leden over heel de wereld
vertegenwoordigd.

2002
Ruim twintig jaar kunnen beleggers Certificaten
van Aandelen Oikocredit kopen via de vereniging
Oikocredit Nederland. Vanwege de steeds
uitgebreidere wetgeving over financiële producten
wordt in 2002 besloten om een apart fonds op te
richten, dat voldoet aan alle regels en dat onder
toezicht staat van De Nederlandsche Bank en de
Autoriteit Financiële Markten. Vanaf dat moment
kunnen mensen in Oikocredit beleggen via het
Oikocredit Nederland Fonds. Die regulering is
belangrijk, vooral bedoeld om de belangen
van de beleggers te beschermen.

Maar de vereniging Oikocredit
Nederland blijft minstens zo
waardevol als het Fonds. In de
praktijk voeren medewerkers van
Oikocredit Nederland de administratie
voor het Fonds en zij onderhouden
al het contact met leden, beleggers,
donateurs en andere relaties. Ook blijft
de vereniging dé plek om elkaar te
ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de
ledenvergaderingen en andere
bijeenkomsten.

Oikocredit Nederland
was de állereerste

steunvereniging
van Oikocredit

Samen met onze
ruim 6.000 leden
gaan we voor nog
eens 45 jaar!

2008
Sinds 2008 heeft de vereniging
Oikocredit Nederland de ANBI-status.
Dat betekent dat contributie en giften
aan de vereniging fiscaal aftrekbaar
kunnen zijn!

2021
De vereniging telt vandaag
de dag ruim 6.000 leden!
En dankzij hun, vaak jarenlange,
betrokkenheid is Oikocredit
Nederland in staat om al die
interessante activiteiten te
organiseren om Oikocredit en
haar missie zo bekend mogelijk
te maken in Nederland. Samen
gaan we voor nog eens
45 jaar!

T ZET:
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algemeen nut, heeft de vereniging Oikocredit
Nederland ook de ANBI-status.
Ga naar www.oikocredit.nl/memberprogramma of scan de QR-code voor
meer informatie of om direct lid te worden.

VOOR IN DE AGENDA

de algemene ledenvergadering van Oikocredit
Nederland. De vergadering start om 19.00 uur
en zal, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, op ons kantoor in Utrecht of online
plaatsvinden. Geef u op via 030-234 10 69 of

mail naar nederland@oikocredit.nl o.v.v.
‘ALV 15 november’.

Dit jaar is het thema ‘Ontsnap uit
armoede!’ En daar hebben we een unieke
escapegame voor gemaakt, waar iedereen
online aan kan meedoen.

➜ Vanaf 6 december is de
escapegame gratis online
te spelen. Ga naar
www.weekvanhetmicrokrediet.nl of
scan de QR-code om meer te lezen
over de escapegame en de Week van
het Microkrediet.

Het team van

15

15 november bent u van harte welkom op

Van 6 tot en met 12 december organiseert
Oikocredit Nederland weer de Week van
het Microkrediet! In deze week laten we
mensen in Nederland alles zien over de
impact die microkrediet heeft op de
levens van mensen in armere landen in
de wereld.

Lezingen en presentaties,
bijvoorbeeld op het Fair Fashion
Festival, Nederland Zingt of een
plaatselijke Rotary.

U DOET TOCH OOK MEE?
Dat kan al vanaf 20 euro per jaar! Daarmee
realiseren we activiteiten zoals de Week van het
Microkrediet, een profielwerkstukpakket voor
scholieren, webinars en andere publiciteitsacties
over het bestrijden van armoede met microkrediet.
En: omdat deze activiteiten bijdragen aan

OikoNieuws

Ook nodigen we u alvast uit voor onze algemene
ledenvergadering op maandag 23 mei 2022.
U bent dan van harte welkom om mee te praten
over de koers van de vereniging en het internationale
beleid van Oikocredit.

ERBIJ ZIJN?
mei

23

Oikocredit Nederland
wenst u alvast fijne
feestdagen

De algemene ledenvergadering op 23 mei
start om 20.30 uur. Voorafgaand, om 19.00 uur,
vindt de participantenvergadering plaats voor
beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds.
Geef u op via 030-234 10 69 of mail naar
nederland@oikocredit.nl o.v.v. de vergadering
die u wilt bijwonen. Na aanmelding sturen we u,
een paar weken voorafgaand aan de vergadering,
de betreffende stukken toe.
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De kloof tussen
arm en rijk dichten

Ook in Amersfoort staat er geen groot kantoor. Dan weet
je dat er niet veel van het geld aan de strijkstok blijft
hangen. Want dat is natuurlijk altijd een punt van aandacht
bij goede doelen. Ik had dan ook direct een goed gevoel
bij Oikocredit.”

bij”
“Daar draag ik graag mijn steentje aan

Rick Denekamp is vader van twee jongens
van 18 en 16, woont in Zeist, is ondernemer
en lid van Oikocredit Nederland. Hij heeft
jarenlang gewerkt bij grote Nederlandse
banken. Sinds begin 2021 is hij een
adviesbureau begonnen en dat bevalt goed.
Zijn jarenlange ervaring en kennis zet hij nu
in om ondernemers te helpen bij hun
financieringsaanvraag. Want mensen die
willen en kunnen ondernemen, moeten
toegang hebben tot financiering, vindt hij.
Uiteraard wel met een goed businessmodel.

Oikocredit laat zien dat het ook
anders kan
“Voor Nederlandse ondernemers is het al lastig om aan
een krediet te komen, maar in het buitenland is dat vaak
nog veel complexer. Oikocredit zorgt dat ook deze ondernemers worden geholpen aan een (micro)krediet. Daarom
sprak Oikocredit mij ook zo aan en ben ik via mijn bedrijf
RD+P lid geworden van Oikocredit Nederland.”

Ondernemers helpen (duurzaam)
te ondernemen
Toen Rick startte met zijn eigen bedrijf wilde hij uit principe
ook een aantal goede doelen steunen. Maar dan wel iets
dat aansloot bij wat hij belangrijk vindt, dus ondernemers
helpen met financiering en duurzaamheid. Rick: “Daarom
steun ik Oikocredit Nederland en het Wereldnatuurfonds.
Ik ben net gestart als ondernemer dus het is nu een kleine
bijdrage maar als ik in de toekomst meer kan bijdragen,
ga ik dat ook zeker doen.”

“Als ik in de toekomst

meer kan bijdragen,

Ondernemer Rick Denekamp
is lid van Oikocredit Nederland:
“Het is een goed doel dat
ondersteuning verdient.
Hoe meer mensen meedoen,
hoe meer we samen een
verschil kunnen maken.”

De eerste kennismaking
Rick koos niet voor niets voor Oikocredit en het Wereldnatuurfonds. Hij kwam namelijk met beide in contact
tijdens een project voor een voormalig werkgever in
Argentinië. Rick: “Ik werkte mee aan een project over de
haalbaarheid van ecotoerisme in natuurparken van het
Wereldnatuurfonds in Argentinië. De natuurparken bestaan
met de gratie van donaties en de lokale bevolking. De
vraag was of er een duurzaam businessmodel mogelijk
was voor ecotoerisme. De lokale bevolking moest het ook
kunnen omarmen en dus betrokken worden. Er werd
bijvoorbeeld gekeken hoe de lokale bevolking kon bijdragen
aan en profiteren van het ecotoerisme. Zo werden lokale
ondernemers die op duurzame wijze wilden ondernemen,
in contact gebracht met Oikocredit. Ondernemers die in
harmonie met de natuur willen ondernemen voorzien van
geld, dat zijn precies de zaken die ik persoonlijk hoog in
het vaandel heb staan.”

“Ik had direct een goed
gevoel bij Oikocredit.”

ga ik dat ook zeker doen.”
Oikocredit is vrij ingetogen
Landbouwer Hernán
Moren aan het werk op
zijn akkers in Argentinië

“Ik ben lid geworden van Oikocredit Nederland om
ondernemers in andere delen van de wereld ook te helpen.
Oikocredit is vrij ingetogen. Hun bekendheid bij het
grote publiek zou best wel een stukje beter kunnen.
Daarom werk ik nu ook mee aan dit interview. Wellicht
helpt mijn verhaal om meer fondsen te werven zodat ze
die weer uit kunnen lenen.”

Het basisprincipe is gewoon goed

Mijn steentje bijdragen

“Oikocredit is een goed doel dat ondersteuning verdient.
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer we samen een
verschil kunnen maken. Ik ben sowieso een groot voorstander van geld lenen in plaats van gewoon geven.
Je kunt mensen wel geld geven, maar dan gaan ze daar
toch anders mee om. Door een krediet te geven, moeten
ze nadenken hoe ze hiermee geld kunnen genereren.
Kortom: er moet een duurzaam businessmodel aan ten
grondslag liggen. Ze moeten de lening tenslotte terugbetalen.
Dat geld komt dan weer terug in de lokale gemeenschap,
zodat een andere ondernemer daar weer gebruik van kan
maken. Dat basisprincipe is gewoon goed en je ziet ook
dat de samenleving dit ook steeds vaker steunt. Natuurlijk
ook door de inzet van Máxima voor microkrediet.”

“Ik lees altijd de informatie die ik krijg van Oikocredit
Nederland en kijk regelmatig op hun website.
Je kunt als lid ook naar de jaarvergadering gaan.
Het belangrijkste is dat de doelen worden gehaald.
Door het steunen van Oikocredit Nederland kunnen
we ook de kloof tussen arm en rijk wat dichten. Ook
daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ik zou best
meer willen doen voor Oikocredit. Ik denk dat als leden
ook op een andere manier een handje kunnen helpen,
er meer commitment is. Dat zou ik in ieder geval mooi
vinden!”

Geen grote kantoren
“Wat mij aansprak is dat Oikocredit geen grote kantoren
heeft. Ik heb gesproken met medewerkers van Oikocredit
in Buenos Aires, Argentinië. Daar werd ik gewoon bij de
mensen thuis ontvangen. Dat was hun kantoor.

Lees het volledige interview met lid
Rick Denekamp op:
www.oikocredit.nl/interview-lidmaatschap

5 redenen
om lid te worden
1 	Bijdragen aan bewustwording over
wereldwijde armoede

2 Al 45 jaar een community van impactmakers
3 Onderdeel van een wereldwijde beweging
4 Speciale acties exclusief voor leden
5 	Lid worden kan al vanaf € 20 per jaar
(fiscaal aftrekbaar)
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