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Voorwoord
We begonnen 2021 in de hoop en verwachting dat
het einde van de wereldwijde coronapandemie in
zicht was. Maar niets bleek minder waar. Bij het
sluiten van het jaar geldt voor een groot gedeelte
van de wereld – waaronder Nederland – opnieuw
een lockdown en nemen de besmettingscijfers
weer toe.
Corona legt heel veel bloot. Er was altijd al onvrede
en verdeeldheid in de Nederlandse samenleving,
maar door corona lijkt deze meer zichtbaar en
groter te worden. Ook het verschil tussen de
‘have’s’ en de ‘have not’s’ is er altijd al geweest
maar lijkt door het coronavirus meer in beeld te
komen en toe te nemen. Niet alleen hier, maar
zeker ook in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
De situatie van de mensen daar verschilt voor
menigeen sterk van de situatie van de mensen in
Nederland. Juist daarom zijn de activiteiten van
Oikocredit actueler dan ooit.
Midden in de nieuwe lockdown hebben we als
Oikocredit Nederland een online escapegame
gelanceerd onder de naam ‘Ontsnap uit armoede’.
Met deze game wilden we mensen laten ervaren
hoe het is om in de schoenen te staan van een
microkredietondernemer. Daarmee wilden we
een ander perspectief laten zien. Niet in de trant
van ‘daar is het nog erger’, maar veel meer:
‘er is hoop en perspectief’. Kijk maar: door middel
van microkrediet hebben mensen de kans te
ontsnappen aan de armoede.
In 2021 vierden we het 45-jarig bestaan van de
Vereniging Oikocredit Nederland. Al 45 jaar maken
we mensen bewust van armoedevraagstukken in
de wereld en de impact die microkrediet heeft om
armoede op te lossen, laten we concreet zien hoe
Oikocredit hier handen en voeten aan geeft en
sporen we mensen aan mee te doen door te
beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds,
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lid te worden van de Vereniging of te schenken
aan de Vereniging zodat we ons werk ook voor
toekomstige generaties voort kunnen zetten.
De inzet van de Vereniging is ook na 45 jaar
actueler dan ooit.
Ik wil onze medewerkers bedanken die wederom
grotendeels vanuit huis zich ingezet hebben
om de doelstellingen van de Vereniging in 2021
gestalte te geven, alsmede onze betrokken
Raad van Toezicht. Maar bovenal wil ik u bedanken
die met ons meedoet: als belegger, lid of schenker.
U helpt ons zeer om de wereld een stukje in de
goede richting te duwen.
Eric Holterhues
directeur Oikocredit Nederland
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1• Bestuursverslag 2021
 ikocredit International (hierna: Oikocredit) is een
O
coöperatie met honderden leden over de hele wereld.
Een aantal van hen zijn landelijke steunverenigingen die
het werk van Oikocredit promoten en kapitaal aantrekken
voor Oikocredit. Kapitaal dat in Nederland wordt
verworven, wordt door het Oikocredit Nederland Fonds
(hierna: Fonds) geïnvesteerd in Oikocredit.
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Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland
(hierna: Oikocredit Nederland of Vereniging) is een
van die landelijke steunverenigingen die werken aan
het vergroten van de bekendheid van het werk van
Oikocredit bij het Nederlandse publiek.
Oikocredit helpt mensen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika in staat stellen om een beter leven op te
bouwen. Dat doet Oikocredit door financiering en
capaciteitsopbouw te verstrekken aan partnerorganisaties
in deze regio’s. Zo werkt Oikocredit al ruim 45 jaar aan
een wereldwijde, eerlijke samenleving.
Dankzij onze ruim 6.000 leden kunnen wij als Vereniging
ons hiervoor inzetten in Nederland. We doen dit op twee
manieren:
1.	communicatie over het internationale werk van
Oikocredit en het bevorderen van bewustwording
over de doelstellingen die aan dit werk ten
grondslag liggen én

Fatumah heeft haar eigen
kapsalon in Oeganda.
Kapper zijn in Oeganda is
vaak seizoenswerk, dus
voor de rest van het jaar
heeft ze een andere bron
van inkomsten nodig.
Dankzij een microkrediet
heeft Fatumah een kleine
winkel geopend in het
gebouw naast haar kapsalon.
Door het geld dat ze
verdient met haar bedrijven
kan ze het schoolgeld van
haar kinderen en de huur
betalen.
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Wereldwijd zijn er 30

steunverenigingen, in 13 landen.
Oikocredit Nederland is de enige
Nederlandse steunvereniging.
2.	het aantrekken van gelden om het internationale werk
van Oikocredit te financieren.
Dit laatste gebeurt middels het Fonds dat wordt beheerd
door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds
(hierna: Beheerder). De Vereniging voert werkzaamheden
uit voor de Beheerder zoals de beleggingsadministratie
en het uitvoeren van marketingcampagnes.

2021 IN HET KORT

OIKOCREDIT NEDERLAND

1976 oprichtingsjaar
Utrecht
plaats van ons kantoor

9 medewerkers
1 directeur-bestuurder
4 leden van de Raad
van Toezicht

Doel

1. Communicatie over Oikocredits internationale
werk en bewustwording over de doelstellingen
die hieraan ten grondslag liggen.
2. Het aantrekken van gelden in het Oikocredit
Nederland Fonds.

✔ ANBI-status

VOLGERS
SOCIALE MEDIA





ACHTERBAN

HUN STEUN

Beleggers:
13.803

Belegd vermogen:
€ 153 miljoen

Leden:
6.132

Contributies:
€ 156.459

Social media fans:
6.521

Giften:
€ 620.146

3.950 (2020: 3.938)
742 (2020: 732)
1.029 (2020: 925)
693 (2020: 638)
82 (2020: 73)
25 (2020: 24)
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Kruip in de
huid van een
microkredietondernemer
met de
escapegame

Webinar Job
over impact van
culturele
verschillen op
het effect van
microfinanciering

Opiniestuk
in het Parool
28 augustus

OikoVisie
2021 1 & 2
Kluis op Vredenburgplein ter
promotie van de escapegame

Campagne Asha
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Dankzij de solar
package van
Oikocredit-partner
M-Kopa hoeft Jim
Kimol niet meer
naar de markt om
zijn telefoon op
te laden of tv te
kijken, maar kan
hij dit gewoon
vanuit huis doen.

In dit verslag geven wij verantwoording over de
activiteiten van Oikocredit Nederland over deze
werkvelden in 2021 en de behaalde resultaten.

Activiteiten rond communicatie
en bewustwording
Social media en website
Ook in 2021 waren we volop aanwezig op verschillende
sociale media. Al deze media hebben hun eigen
doelgroepen: van Instagram met een veelal wat jongere
doelgroep tot Facebook waar een deel van onze wat
oudere doelgroep te vinden is. We vinden het belangrijk
om breed op deze kanalen aanwezig te zijn om zo onze
boodschap van wereldwijde solidariteit te kunnen
vertellen.
Ons bereik is wederom op de verschillende kanalen
gegroeid: Facebook groeide van 3.938 pagina-likes naar
3.950, Twitter van 732 volgers naar 742, LinkedIn steeg
van 925 naar 1.029, Instagram groeide van 638 volgers
naar 693 volgers, de YouTube-abonnees groeiden van
73 naar 82 en tenslotte Spotify van 24 naar 25 volgers.

Onze website, www.oikocredit.nl, is daarnaast met
57.088 unieke websitebezoekers in 2021 één van onze
belangrijkste communicatiemiddelen. Verder hebben
we maandelijks een blog geschreven voor het online
platform Duurzaam Financieel.

OikoVisie en nieuwsbrieven
Naast sociale media speelt ons blad OikoVisie een
belangrijke rol wanneer het gaat om het communiceren
over het werk van Oikocredit. In 2021 hebben we het
magazine twee keer uitgegeven. Het najaarsnummer
stond daarbij in het teken van 45 jaar Vereniging.
Bekijk de laatste OikoVisie
via deze link of
scan de QR-code.
Naast OikoVisie brengen we elke maand een digitale
nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief spelen we in op
actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over de impact van
het coronavirus en nieuwe investeringen van Oikocredit.
Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief groeide van
13.337 eind 2020 naar 13.795 eind 2021.
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OikoTalk en webinar

Week van het Microkrediet
Van 6 tot en met 12 december organiseerden we
wederom - voor de derde maal - de Week van het
Microkrediet. In deze jaarlijkse week vragen we
aandacht voor de impact die microkrediet heeft op de
levens van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Zoals elk jaar proberen we in deze week een extra
eye catcher te ontwikkelen die in die week de aandacht
trekt van mensen die niet vertrouwd zijn met
microkrediet. Dit jaar hebben we een speciale online
escapegame ontwikkeld. Middels de game ‘Ontsnap
uit armoede’ kon de speler in de huid kruipen van een
microkredietondernemer – een cacaoboer in Ecuador –
en zo ervaren wat het is om in armoede te leven
en wat de impact is van microkrediet om daaruit te
ontsnappen. De game kon op de eerste dag van de
Week gespeeld worden in een speciale kluis die stond
op een centrale plek in Nederland: Vredenburg in
Utrecht.
In de Week van het Microkrediet communiceerden we
daarnaast nog meer dan normaal over de impact van
microfinanciering.
Bekijk de aftermovie van de Week van
het Microkrediet via deze link of scan
de QR-code.

Ook in 2021 hebben wij weer een aantal OikoTalks en
webinars georganiseerd. Vanwege de situatie rond het
coronavirus vonden deze digitaal plaats. In maart was er
een OikoTalk over de impact van culturele verschillen op
het effect van microfinanciering naar aanleiding van een
onderzoek dat onze stagiair Job van de Ven heeft
uitgevoerd. In mei is een webinar gehouden over de
nieuwe kostenstructuur. Voorts hebben we onze
achterban gewezen op een aantal webinars van
Oikocredit International en van Oikocredit US.
Bekijk via deze link de OikoTalk
met Job van de Ven of scan
de QR-code

Spreekbeurtpakket en pakket voor een
profielwerkstuk
In 2021 hebben we in het kader van bewustwording bij
een jongere doelgroep opnieuw ons spreekbeurtpakket
voor leerlingen van basisscholen en een pakket voor een
profielwerkstuk voor leerlingen van middelbare scholen
onder de aandacht gebracht.
Download het spreekbeurtpakket en het
informatiepakket voor het profielwerkstuk
via deze link of scan de QR-code

Free publicity
In 2021 hebben we beperkt free publicity gegeneerd.
Onze directeur Eric Holterhues schreef in een opiniestuk
in het dagblad Het Parool over het ter beschikking
stellen van vaccins in armere landen.
Over de jaarlijks terugkerende Week van het Microkrediet
schreven scholieren van de Utrechtse School voor
Journalistiek.
Lees de opiniebijdrage van onze
directeur in Het Parool via deze link
of scan de QR-code
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Lees het rapport via
deze link of scan de
QR-code

Oikocredit heeft in samenwerking met vijf partners onderzocht
welke impact de Covid-19 pandemie heeft op microkredietondernemers. Het doel was om te ontdekken welke veranderingen
de ondernemers hebben doorgemaakt in de afgelopen
12 maanden. In totaal hebben meer dan 2.500 mensen uit Kenia,
Peru, de Filipijnen en Oeganda meegedaan aan deze enquête.
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Jonas en Simone hebben
samen een boerderij in het
zuidoosten van Brazilië waar
ze maïs, soja, tarwe en hooi
verbouwen. Het stel wilde
graag de boerderij verder
uitbreiden. Dankzij een microkrediet via Oikocreditpartner
Cresol hebben ze nieuwe
machines kunnen kopen
en kassen kunnen bouwen.
Naast het verbouwen van
gewassen, kweekt het stel
nu ook hun eigen bloemen.
“We zouden nog niet de helft
hebben bereikt, van wat we
nu hebben” vertelt het echtpaar
over de hulp van Cresol.

Lees het stuk van de School voor Journalistiek
over de Week van het Microkrediet
via deze link of scan de QR-code.
De activiteiten rond communicatie en het bevorderen
van bewustwording worden voornamelijk gefinancierd
door contributies van leden en door giften aan de
Vereniging.

Activiteiten rond het aantrekken
van gelden in het Fonds
Veel aandacht is in 2021 gegaan naar de verandering
van de kostenstructuur van het Fonds. Zoals hierboven
aangegeven was de exploitatie van Oikocredit
Nederland te afhankelijk van het dividend van
Oikocredit. Indien het dividend 0% was, kon er geen
beheervergoeding worden ingehouden terwijl de kosten
voor het beheren en administreren van het Fonds en zijn
beleggers wel gewoon doorgaan en daar onafhankelijk
van zijn. Bovendien nemen deze kosten toe door de
toenemende druk van wet- en regelgeving. In de eerste
helft van 2021 is daarom veel werk verzet om de
kostenstructuur te veranderen en deze in lijn te brengen
met hetgeen gebruikelijk is in de markt. Sinds 1 juli 2021
is de beheervergoeding verlaagt naar 0,1% per kwartaal
en wordt deze berekend over het fondsvolume. Tevens

worden er per transactie 0,35% transactiekosten in
rekening gebracht. Dit garandeert voor zowel de
Beheerder van het Fonds, als voor Oikocredit Nederland
stabiele inkomsten, hetgeen noodzakelijk is om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze wijzigingen
zijn tevens doorgevoerd voor Certificaten van Aandelen.
De voorwaarden voor Certificaten van Aandelen zijn
geheel gelijk getrokken met die van het Fonds.
In 2021 is veel werk gaan zitten in het zo goed
mogelijk uitleggen aan de beleggers van het Fonds
waarom deze wijziging noodzakelijk is. We zijn verheugd
te constateren dat de wijziging slechts een geringe
uitstroom van beleggers tot gevolg had.
Door de wijziging zag de tweede helft van 2021 er anders
uit en konden we – mede door een hoger bedrag aan
giften dan oorspronkelijk begroot – wederom campagnes
houden. We voerden onder andere de volgende activiteiten
uit om meer beleggers en gelden aan te trekken:

Mediacampagnes
In november zonden we onze vertrouwde commercial
twee weken uit op televisie. Eind december was onze
radiocommercial wederom te horen rond de Top 2000.
Dat media-inzet via radio en televisie nog steeds lonend
is, merken we door de aanzienlijk hogere instroom van
beleggers en toevertrouwde middelen in deze periode.
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Felix Kango Yao heeft zijn eigen
apotheek in Ivoorkust. Toen er in
2011 een politieke crisis uitbrak
in Ivoorkust, moest Felix noodgedwongen zijn apotheek voor
zes maanden sluiten. Daarna
moest de apotheker helemaal
opnieuw beginnen, maar daar
had hij niet de financiële middelen
voor. Dankzij een microkrediet
via Oikocreditpartner Baobab kon
Felix zijn apotheek weer opstarten.
Van zijn eerste lening kocht hij
nieuwe voorraden en betaalde hij
zijn personeel.

Cadeau-actie
Ook in 2021 hebben we cadeaubeleggen gepromoot.
Deze vorm is vooral bedoeld om jongere beleggers aan
te trekken. Om het geven van een cadeaubelegging
nog leuker te maken hebben we wederom het speciale
Oikocredit microkrediet-memoryspel ingezet. In dit spel
koppelt men het juiste product aan de bijbehorende
microkredietondernemer. Een uniek spel, want alle
mensen op deze speelkaarten zijn ondernemers die met
behulp van microkrediet via Oikocredit hun bedrijf
hebben opgezet of uitgebouwd. Op deze manier maakt
men op een interactieve en laagdrempelige wijze kennis
met microkredietondernemers.

Kwartaalbericht en informatie via externe
websites
In 2021 hebben we de beleggers in het Fonds op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de
onderliggende portefeuille van Oikocredit middels
het kwartaalbericht. In 2021 hebben we dit bericht
uitgebreid met meer informatie waaronder de
duurzaamheidsaspecten van het Fonds.

Mijn Oikocredit en de app
Een belangrijk onderdeel voor het stimuleren van
deelname in het Fonds is een toegankelijke online
omgeving voor beleggers. Daarom hebben we ons in
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2021 wederom ingespannen onze online omgeving
Mijn Oikocredit verder uit te rollen onder onze achterban.
Eind 2020 maakten 7.758 beleggers gebruik van Mijn
Oikocredit, dit is gestegen naar 8.399 eind 2021 (60,8%
van het totaal aantal beleggers). Veel nieuwe beleggers
in het Fonds maken gebruik van Mijn Oikocredit.
Begin 2021 hebben we onze app gelanceerd, nadat we
deze hadden voorgelegd aan onze Ledenraad. Hierdoor
kunnen beleggers nu nog makkelijker hun belegging
beheren en aan- en verkopen realiseren. Ook leden van
de Vereniging kunnen hun lidmaatschap inzien. Via
zogeheten pushmeldingen houden wij gebruikers van
actuele onderwerpen op de hoogte, zoals nieuwe
financieringen van Oikocredit.

Resultaten van het Fonds en
Certificaten van Aandelen
In 2021 heeft het Fonds in totaal 772 nieuwe beleggers
mogen verwelkomen (2020: 882). Er stroomden in totaal
932 beleggers uit (2020: 709). Dit betekent dat het Fonds
netto daalde met 160 beleggers (in 2020 was er een
groei van netto 173 beleggers) van 13.963 begin januari
naar 13.803 eind december. In totaal stroomde € 21,6
miljoen aan volume in (2020: € 13,0 miljoen) en € 11
miljoen aan volume uit (2020: € 9,9 miljoen). Dit betekent
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derhalve dat het Fonds groeide van € 143,0 miljoen naar
€ 153,6 miljoen aan toevertrouwde middelen.
Voor heel 2021 hadden we oorspronkelijk veel hogere
ambities, maar mede door de wijziging van de
kostenstructuur en voor het tweede jaar een dividend
van 0% hield een aantal beleggers het voor gezien.
Naast beleggen in het Fonds kan geïnvesteerd worden
in Oikocredit middels Certificaten van Aandelen. Dit
product wordt niet meer actief aangeboden maar
bestaande beleggers kunnen wel bijbeleggen. Het aantal
beleggers in Certificaten van Aandelen daalde van 392
begin januari naar 372 eind december, het volume
daalde van € 20,2 miljoen naar € 17,4 miljoen. Dit werd
met name veroorzaakt door een paar certificaathouders
die een groter bedrag hadden geïnvesteerd en besloten
dit te schenken aan Oikocredit Nederland.
De afgelopen jaren hebben we ingezet op verjonging van
onze achterban om de continuïteit van het Fonds
te kunnen garanderen. Dit werpt zijn vruchten af.

De gemiddelde leeftijd van nieuwe beleggers die in 2021
zijn ingestroomd is 46,9 jaar (2020: 44,3 jaar, 2019:
48,8 jaar, 2018: 55,5 jaar, 2017: 56,2 jaar). De gemiddelde
leeftijd van nieuwe beleggers die in 2021 zijn ingestroomd
is 46,9 jaar (2020: 44,3 jaar, 2019: 48,8 jaar, 2018: 55,5
jaar, 2017: 56,2 jaar). De gemiddelde leeftijd is dus
redelijk stabiel. Eind 2021 was de grootste groep beleggers
55+, zij vertegenwoordigden 35% (2020: 36%) van het
aantal beleggers en 29% (2020: 32%) van het volume.
Deze cijfers zijn belangrijk om de continuïteit van het
Fonds te waarborgen. De gemiddelde leeftijd van alle
beleggers is 57 jaar (2020: 56,5 jaar) en is redelijk stabiel.
Naast particulieren beleggen ook meer en meer
organisaties in het Fonds. Gemeentes en diaconieën
van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna: PKN)
die wilden beleggen in Oikocredit deden dat van
oudsher via het dienstencentrum van de PKN, omdat
de PKN ook lid is van Oikocredit. Eind 2020 heeft het
dienstencentrum van de PKN besloten met deze
dienstverlening te stoppen, omdat men het niet vindt
passen bij hun kernactiviteiten en er bovendien een
goed alternatief voorhanden is middels het Fonds.
In de loop van 2021 zijn daarom veel gemeentes en
diaconieën van de PKN overgestapt naar het Fonds.

Vereniging
In 2021 hebben we ons member programma, dat
dateerde van november 2018, geëvalueerd en geüpdatet
en voorgelegd aan onze Ledenraad. We hebben
wederom nieuwe leden mogen verwelkomen voor de

Esteban Cajas werkt in de werkplaats van zijn
ouders waar ze allerlei verschillende diensten
leveren. Van bijvoorbeeld het repareren van
huishoudelijke spullen tot het maken van
constructies voor grote vastgoedprojecten.
Dankzij de hulp van Oikocreditpartner Jardin
Azuayo heeft Esteban samen met zijn familie de
werkplaats kunnen openen. “Zonder de lening
hadden we dit bedrijf niet kunnen oprichten.”
Het gezin heeft nu een stabiel inkomen en ze
hebben nu de mogelijkheid om een betere
toekomst op te bouwen. “Ik hoop dat ons bedrijf
zal blijven groeien en dat mijn familieleden
kunnen gaan studeren.”
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Vereniging. In totaal traden 146 leden toe tot de
Vereniging (2020: 127). Desalniettemin is het aantal
leden gedaald. In januari hebben wij een
opschoningsactie gedaan: het lidmaatschap is
beëindigd van die leden die, ook na herhaaldelijk
aanschrijven, langer dan drie jaar hun contributie niet
hadden voldaan.
Om het ledenaantal verder te kunnen laten groeien
hebben we in november en december een aantal
speciale acties gehouden.
Met de in 2019 in het leven geroepen Ledenraad hebben
we zoals eerder aangegeven gekeken naar de app en
naar het aangepaste member programma. We zijn de
Ledenraad – die een diverse samenstelling heeft qua
lengte lidmaatschap, leeftijd en geslacht – zeer dankbaar
voor hun input in deze.

Interne organisatie
Ook in 2021 hebben de medewerkers van Oikocredit
Nederland, om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, voor een groot deel thuisgewerkt.
Er was elke dag minimaal één medewerker op kantoor
voor het verwerken van de in- en uitgaande post en
het aannemen van de telefoon. Hoewel niet ideaal,
zijn alle werkzaamheden normaal doorgegaan.
Aan de kennis en vaardigheden alsmede de
samenwerking binnen het team is onder andere gewerkt
middels verschillende trainingen. Zo waren er begin
2021 twee inspiratiesessies waarin we nadachten over
de middellange termijn van Oikocredit in Nederland,
was er een cursus over kerkelijke rechtspersonen en
een teambuildingsdag medio 2021.
Veel aandacht in 2021 is wederom uitgegaan naar de
implementatie van wet- en regelgeving. De Autoriteit
Financiële Markten (hierna: AFM) stuurde meerdere
malen questionnaires rond bepaalde thema’s.
Het invullen van dergelijke vragenlijsten kost veel tijd.
Uit deze questionnaires komen voorts aanbevelingen
van de AFM voor het beheren van beleggingsfondsen.
De implementatie van deze aanbevelingen heeft de
nodige voeten in de aarde. Speciale aandacht is in 2021
uitgegaan naar de uitvoering van de Wet ter voorkoming
van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna:
Wwft). De wetgever vraagt ons nieuwe beleggers
te screenen en verdachte transacties te monitoren.
Ons beleid in deze is sinds 1 januari 2021 aangescherpt
en zal ook in 2022 verder aangescherpt worden en
werkprocedures zijn hierop aangepast.
Vanwege het coronavirus kon de jaarlijkse studiereis niet
doorgaan. In plaats daarvan hebben twee medewerkers
een virtuele studiereis gemaakt naar Caravela in

Florence is waterverkoopster in haar dorp in Oeganda. Ze woont
daar samen met haar man en kinderen. Florence besloot om water
te gaan verkopen omdat ze bij haar toenmalige baan weinig
verdiende. Ook was er niet genoeg water in de gemeenschap.
Veel mensen in haar omgeving zijn niet aangesloten op het
leidingwater of ze vinden het onbetrouwbaar. Florence hoorde
van het programma van Oikocreditpartner Tugende om een
watertank te kopen. Tugende koopt de watertanks groot in,
dus de Oegandese kon de tank voor een goede prijs kopen.
Om de tank terug te betalen heeft ze een lening.
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Oikocreditpartner Caravela heeft een positieve
impact op de levens van de kleinschalige koffietelers in de regio. Dankzij Caravela hebben veel
kleinschalige boeren nu toegang tot internationale
markten. Daarnaast bieden ze trainingen,
technische ondersteuning en kwaliteitsanalyses
aan de koffieproducenten. Dit stelt boeren in staat
om koffie te produceren van hogere kwaliteit en
daarvoor ook hogere prijzen te vragen.

Latijns-Amerika, een coöperatie
van 4.000 kleine boeren die
koffie duurzaam produceren.
In 2021 heeft het kantoor
van Oikocredit Nederland
wederom haar volledige
CO2-uitstoot gecompenseerd
via de Climate Neutral Group. Verder blijft Oikocredit
Nederland zich uiteraard ook inzetten om uitstoot te
voorkomen door steeds meer communicatie digitaal
aan te bieden (OikoVisie en brieven bijvoorbeeld), het
scheiden van afval en doordat medewerkers meer
thuiswerken en/of voornamelijk met fiets en trein reizen
naar en van werk.

Vooruitblik
2022 is het laatste jaar van ons driejarenplan 2020 -2022:
Oikocredit gebouwd op drie pijlers: beleggen,
lidmaatschap en schenken. In 2022 zullen we verder
gaan met het positioneren van deze drie pijlers:
•	Beleggen: de nadruk zal liggen op het aantrekken van
meer beleggers en jongere beleggers en niet zozeer
op het aantrekken van hele grote volumes. Doordat
Oikocredit vanwege de pandemie minder financiering
heeft uitgezet is het thans erg liquide. Men heeft
derhalve minder nieuwe instroom van toevertrouwde
middelen nodig.
•	Lidmaatschap: ook in 2022 zullen we lidmaatschap
onder de aandacht brengen. We willen daarbij onder
andere kijken of we een jongere doelgroep aan
kunnen spreken die niet meteen wil gaan beleggen
maar wel geïnteresseerd kan zijn om lid te worden.
•	Schenken: schenkingen – onder andere middels
nalatenschappen – zijn een belangrijke bron van
inkomsten voor de Vereniging. In 2022 willen we het
nog makkelijker maken voor mensen om te schenken.

Evenals andere jaren zullen er veel projecten lopen
rond wet- en regelgeving, zoals de implementatie van
de zogeheten EU-taxonomie. Deze laatste dwingt
financiële producten om transparant te zijn over de
positieve en negatieve bijdrage die zij leveren aan
duurzaamheid. Daarnaast zal de uitvoering van ons
aangescherpte Wwft-beleid veel aandacht van ons
vragen. Al onze klantdossiers dienen ingericht te zijn
conform dit beleid. Dat betekent onder andere dat wij
alle beleggers in het Fonds opnieuw gaan identificeren
en daar waar gegevens ontbreken in de klantdossiers
deze moeten opvragen. Een omvangrijk project dat
veel van onze aandacht zal vragen in de eerste helft
van 2022.
Tenslotte blijft het vergroten van onze naamsbekendheid
en het bevorderen van de bewustwording die aan
onze idealen ten grondslag ligt prioriteit hebben.
Deze bewustwording is in deze onzekere tijden
belangrijker dan ooit. Zo bouwen we met elkaar aan
een “wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen
duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid
heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan
op te bouwen” (visie: Oikocredit).
directeur-bestuurder Oikocredit Nederland
Eric Holterhues
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2•Verslag Raad van Toezicht 2021
Vilson heeft een kleine
wijngaard in het zuiden
van Brazilië. Hij heeft een
lening via Oikocreditpartner
Sulcredi. En niet zonder
reden: Vilson heeft namelijk
de ambitie om zijn wijngaard
uit te breiden. Dankzij de
lening kon de Braziliaan
machines en voertuigen
aanschaffen om deze
uitbreiding te financieren.
“Ik heb de lening gebruikt
om mijn wijn te verbeteren
en mijn bedrijf beter te
positioneren”, vertelt Vilson.
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Als gevolg van de coronapandemie was 2021 opnieuw
een jaar waarin veel werd gevraagd van de directie
en medewerkers van Oikocredit Nederland (ON).
De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de
niet-aflatende inzet van ieder om, ondanks de lastige
omstandigheden, met creativiteit en energie te werken
aan de ambities van ON. Het stemt ons hoopvol dat
bekendheid met het werk en de doelen van ON nog
altijd gestaag groeit. Voor de Raad van Toezicht zelf
was het verheugend om Yang Soo Kloosterhof te
kunnen begroeten als nieuw lid.

Meeting van Oikocredit voorbereid. Belangrijk onderdeel
van deze meeting waren de voorstellen van het nieuwe
zogeheten capital raising model van Oikocredit dat
consequenties kan hebben voor zowel het Fonds
als de toekomst van de vereniging. In de algemene
ledenvergadering van november werden zowel de
begroting goedgekeurd alsmede het lidmaatschap
van Yang Soo Kloosterhof van de RvT.

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) is in 2021 zes keer
samengekomen voor vier reguliere vergaderingen en
twee extra vergaderingen. Vanwege de coronapandemie
vonden nagenoeg alle vergaderingen digitaal plaats.
Daarnaast stonden er twee algemene ledenvergaderingen
op de agenda en nam een lid van de RvT deel aan
de Annual General Meeting (hierna: AGM) van Oikocredit
in juni en aan de Extra Ordinary General Meeting
(hierna: EGM) van Oikocredit in december. In mei
voerde een delegatie van de RvT het jaarlijks
functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.
In november volgde de RvT de jaarlijkse
compliance-training.

In alle vergaderingen van de RvT werd tevens stilgestaan
bij de samenwerking met Oikocredit International en
werd de rapportage over het voorgaande kwartaal
besproken. In 2022 zal de samenwerking met Oikocredit
International een vast agendapunt blijven, alsmede het
capital raising model.

In de februarivergadering werd de geüpdatete versie
van het prospectus voor Certificaten van Aandelen
vastgesteld. Ook Certificaten volgen de nieuwe
kostenstructuur van het Fonds. De voorwaarden voor
Certificaten van Aandelen en participaties in het Fonds
zijn geheel gelijk getrokken. Tevens werd het reglement
van de RvT vastgesteld.

In de extra vergadering in november werden de
uitkomsten van de EGM nabesproken.

De RvT kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen
jaar en zijn samenwerking met het bestuur van de
Beheerder, de medewerkers van Oikocredit Nederland
en de directeur-bestuurder. De RvT dankt alle
medewerkers voor hun inzet.

Raad van Toezicht van Oikocredit
Nederland
Jacobine Geel (voorzitter)
Reineke Beijdorff
Yang Soo Kloosterhof
Gerard Vesseur

Tijdens de vergadering in april keurde de RvT de
jaarcijfers 2020 goed en werd gekeken naar de impact
van de nieuwe wet Toezicht en bestuur.
In de extra vergadering van mei werd de AGM
voorbereid.
In september keurde de RvT de herziene insidersregeling
goed. Tevens werd de Summer meeting van alle
steunverenigingen van Oikocredit voorbereid.
In de vergadering van oktober werd goedkeuring
gegeven om de begroting voor te leggen aan de
algemene ledenvergadering en werd het jaarplan
goedgekeurd. Voorts werd Yang Soo Kloosterhof
voorgedragen als nieuw lid van de RvT aan de algemene
ledenvergadering. Tevens werd de Extraordinary General
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3. Risicoparagraaf
De 43-jarige Marina woont samen
met haar man en twee kinderen
in Ivoorkust. Ze heeft haar eigen
kledingwinkel genaamd Vision N
Vogue. In haar winkel verkoopt ze
luxe items zoals tassen, schoenen
en kleren. Ze haalt haar kleding
uit Frankrijk, Italië en Spanje.
Marina heeft een microkrediet via
Oikocredit partner Fin’elle. “Ik had
geld nodig om een grotere voorraad
te kopen. Ik hoorde goede dingen
over Fin’elle, dus heb ik daar een
lening aangevraagd.” Dankzij
deze lening is haar zaak gegroeid
en heeft ze een beter inkomen.
“Fin’elle heeft mij geholpen om mijn
droom te realiseren. Mijn volgende
stap zal zijn om mijn eigen huis te
kopen”, vertelt Marina.
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De Vereniging onderkent de volgende
risico’s:
Impact coronavirus
Oikocredit
Het coronavirus is een wereldwijde pandemie en kan
dus effect hebben op de terugbetalingscapaciteit van
partners van Oikocredit.
Oikocredit is een ervaren impact investeerder en
ruim 45 jaar actief in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Oikocredit heeft veelal een langdurige relatie met haar
partners. Oikocredit monitort de impact van het virus
op de partners nauwgezet en streeft ernaar hen ook
middels trainingen en dergelijke bij te staan.
Oikocredit Nederland
Wanneer de impact van het coronavirus ertoe leidt
dat Oikocredit minder dividend uitkeert, kan dit ertoe
leiden dat minder mensen gaan beleggen in het
Fonds.
Oikocredit Nederland streeft ernaar beleggers en
leden goed op de hoogte te houden van de impact
van het coronavirus op de partners van Oikocredit.
Daarnaast legt de Vereniging primair de nadruk op de
sociale impact van de investeringen van Oikocredit.

Dalende ledenaantallen en verouderde
achterban
Oikocredit Nederland heeft een dalend ledenaantal
en een achterban die in leeftijd toeneemt.
In 2018 is een nieuw member programma opgezet om
de kentering in het ledenaantal te keren en nieuwe
leden aan te trekken. Dit member programma is
opnieuw geüpdatet in 2021. De komende jaren willen
we inzetten op meer leden voor de Vereniging én
verjonging van de achterban.

Afhankelijkheid van inkomsten
De Vereniging streeft een goede spreiding van
inkomsten na om niet afhankelijk te zijn van één
bron van inkomsten. Door de wijziging van de
kostenstructuur is de Vereniging minder afhankelijk
van het dividend van Oikocredit. Daarnaast zet de
Vereniging in op groei van het aantal leden en groei
van de giften.
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4• Jaarrekening 2021

Een medewerker van theepartner
Njeru Industries Limited plukt de
theebladeren en doet ze vervolgens
in haar mand om daarna verwerkt te
worden. Njeru is een familiebedrijf
uit Kenia dat al meer dan 50 jaar
bestaat. Het bedrijf haalt 90 procent
van de theebladeren bij 9.000 kleine
boeren en biedt werkgelegenheid
aan ongeveer 100 mensen in de
lokale gemeenschap.
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Balans per 31 december 2021 (vóór resultaatbestemming)
(alle bedragen in €)

						
Toelichting		 31-12-21		31-12-20
ACTIVA											
VASTE ACTIVA									
Materiële vaste activa		
1
21.356		
29.160
												
Financiële vaste activa			 2						
		 Aandelen Oikocredit					 12.363.830		 10.460.688
		 Overige financiële vaste activa					
175.500		
184.500
									 12.539.330		 10.645.188
												
VLOTTENDE ACTIVA										
Vorderingen en overlopende activa			 3						
		 Rekening-courant gelieerde organisaties				
498.829		
166.249
		 Overige vorderingen en overlopende activa				
143.421		
181.691
									
642.250		
347.940
												
Liquide middelen		
4			 1.428.180		1.355.466
												
TOTAAL ACTIVA					14.631.116		12.377.754
													
PASSIVA										
									
Eigen vermogen			 5						
		 Bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’ 				 10.040.688		 9.611.890
		 Algemene reserve 					
1.294.919		 1.448.378
		Continuïteitsreserve					
634.960		 596.549
		 Resultaat boekjaar									
			 Bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’ 				
1.903.141		
428.798
			 Saldo baten en lasten					
408.545		 -115.048
									 14.282.253		 11.970.567
Kortlopende schulden en overlopende passiva
6						
			Crediteuren					
131.698		
35.200
		 Vooruit ontvangen contributies					
1.920		
1.725
		 Overige schulden en overlopende passiva				
215.245		
370.262
Totaal kortlopende schulden					 348.863		 407.187
												
TOTAAL PASSIVA					 14.631.116		 12.377.754
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Staat van baten en lasten over 2021
(alle bedragen in €)

		
Toelichting Realisatie 2021 Begroting 2021
Realisatie 2020
							
Baten								
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Giften
7
620.146
70.000
Contributies
8
156.459
163.015
Dividend op aandelen Oikocredit
9
Rentebaten		
Bijdrage Oikocredit
10
187.298
188.172
Kostendoorbelasting Stichting Beheer
Oikocredit Nederland Fonds
11
702.798
434.082
Beheervergoeding
12
37.541
Overige baten		
23
Totaal baten		
1.704.265
855.269

255.596
158.692
214.615
313.455
75
942.433

Lasten
								
		 Personeelskosten
13
679.050
721.378
611.329
		 Bureaukosten
14
383.820
201.793
184.069
		 Verenigingskosten
15
6.296
6.333
3.935
		 Wervingskosten
16
226.554
92.673
258.148
		 Totaal lasten		
1.295.720
1.022.177
1.057.481
								
Saldo baten en lasten		
408.545
-166.908
-115.048
								
Giften bestemmingfonds ‘Duurzaam Belegd’ 5
1.903.141
428.798
Totaal resultaat		
2.311.686
-166.908
313.750
									
Resultaatbestemming										
			
		 Toevoeging aan bestemmingsfonds
		
‘Duurzaam Belegd’ 		
1.903.141
428.798
		 Mutatie Algemene reserve		
408.545
-166.908
-115.048
Totaal Resultaat		
2.311.686
-166.908
313.750
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Kasstroomoverzicht over het jaar 2021
(alle bedragen in €)

Toelichting
2021		2020
							
Mutatie aandelen Oikocredit
760.000		-1.047.236
								
Toegezegde giften bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’
1.903.141		 428.798
Mutatie nog te ontvangen giften bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’
-		 324.761
Ontvangen aflossing lening u/g
9.000		
4.500
Ontvangen dividend
-		
Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten
2.672.141		 -289.177
							

Toegezegde giften
620.146		 255.596
Mutatie nog te ontvangen giften
108.872		 166.367
Contributies
156.654		158.817
Bijdrage Oikocredit
187.298		 214.615
Kostendoorbelasting Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds
702.798		 313.455
Ontvangen rente
-		
107
Operationele lasten
-1.577.317		 -753.636
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
198.049		 355.321
							

Investeringen in materiële vaste activa
-1.670		
-6.963
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
-1.670		
-6.963
							

Uitgifte Certificaten van Aandelen
162.733		 344.009
Overboeking Certificaten van Aandelen
-2.296.056		
		
-2.133.323		344.009
			
Terugkoop Certificaten van Aandelen
-701.478		 -28.788
Mutatie te betalen terugkoop Certificaten van Aandelen
1.454		
7.300
		
-700.024		 -21.488
				
Ingehouden beheerfee
37.541		
							

									
										

Netto kasstroom uit certificeringsactiviteiten
-2.795.806		 322.521
Mutatie liquide middelen
72.714		 381.702
					
Liquide middelen			
Liquide middelen per 1 januari
1.355.466		 973.764
Liquide middelen per 31 december
1.428.180		 1.355.466
Mutatie liquide middelen
72.714		 381.702
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Toelichting op de jaarrekening 2021
(alle bedragen in €)

Algemeen
Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland (hierna: Oikocredit Nederland of Vereniging) is een vereniging die
gevestigd is aan de Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH te Utrecht. De statutaire doelstelling van Oikocredit
Nederland is de bekendheid van Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (hierna: Oikocredit)
te vergroten alsmede de deelneming in Oikocredit te bevorderen.

Gelieerde partijen
Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.
Oikocredit Nederland is lid van de coöperatieve vereniging Oikocredit en heeft één stem in de Annual General
Meeting. Oikocredit vergoedt jaarlijks een bijdrage aan de Vereniging ter dekking van operationele kosten.
Deze vergoeding is in onderling overleg overeengekomen.
Oikocredit Nederland Fonds
De administratie en marketing van het Fonds is uitbesteed aan de Vereniging. De gerelateerde kosten worden door
de Vereniging in rekening gebracht bij de Beheerder. Hiertegenover ontvangt de Beheerder een beheervergoeding
van het Fonds ter dekking van deze marketing- en administratiekosten en een vergoeding voor operationele kosten
van Oikocredit.
Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds
De Beheerder heeft de administratie en marketing van het Fonds aan de Vereniging uitbesteed. Op basis van
een kostentoerekening worden de kosten die de Vereniging maakt voor het Fonds doorbelast aan de Beheerder.
De kostentoerekening voor 2021 bedraagt € 702.798 (2020: € 313.455).

Certificering van aandelen Oikocredit
Oikocredit Nederland geeft Certificaten van Aandelen Oikocredit uit aan certificaathouders, slechts beperkt tot
bestaande certificaathouders.
Aan certificaathouders wordt een beheervergoeding in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt vanaf
1 juli 2021 op maandbasis berekend en wordt op kwartaalbasis in rekening bij de certificaathouders. Deze
beheervergoeding is een percentage en wordt achteraf (aan het einde van ieder kwartaal) per maand berekend over
het gemiddeld belegd vermogen op de Beleggingsrekening van de certificaathouder in die afgelopen maand.
Deze beheervergoeding bedraagt nu 0,40% op jaarbasis.
In 2021 is totaal voor een bedrag ad € 35.195 aan beheerkosten in rekening gebracht bij de certificaathouders
(2020: nihil).
Er worden vanaf 1 juli 2021 eveneens aan- en verkoopkosten in rekening gebracht aan de certificaathouders.
In 2021 is er voor € 2.346 aan- en verkoopkosten in rekening gebracht (2020: nihil).

Grondslagen
a. Algemeen
•	De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving. Ten opzichte van het voorgaand jaar hebben geen
wijzigingen in de grondslagen plaatsgevonden. De staat van baten en lasten bevat een kolom ‘begroting’ van
het boekjaar.
b. Grondslagen voor de waardering
•	De in bezit zijnde aandelen Oikocredit worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zijnde € 200 per aandeel,
of lagere intrinsieke waarde.
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• Langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of lagere intrinsieke waarde.
•	Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers, ultimo boekjaar.
Eventuele ongerealiseerde koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.
•	De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
op basis van de geschatte economische levensduur.
•	De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De kortlopende schulden dienen
binnen één jaar te worden afgelost. De liquide middelen staan ter directe beschikking.
c. Grondslagen voor de resultaatbepaling
•	Baten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Voor giften betekent dit in de praktijk
veelal bij ontvangst. Dividend wordt verantwoord op het moment van toezegging.
• Lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
d. Grondslag voor het kasstroomoverzicht
• Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Toelichting op de balans
(alle bedragen in €)

1) Materiële vaste activa
				
Verbouwing
Kantoor- Computers
Totaal
inventaris
Recapitulatie van de boekwaarde 		
per 31 december 2020				
Aanschafwaarden
58.768
45.518
81.554
185.840
Afschrijvingen
36.715
45.518
74.447
156.680
7.107
29.160
22.053
				
Overzicht mutaties 2021				
7.107
29.160
Stand per 31 december 2020
22.053
1.670
1.670
Investeringen
-3.597
-9.474
Afschrijvingen
-5.877
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Stand per 31 december 2021
16.176
5.180
21.356
				
Recapitulatie van de boekwaarde
per 31 december 2021				
Aanschafwaarden
58.768
45.518
83.224
187.510
Afschrijvingen
42.592
45.518
78.044
166.154
5.180
21.356
16.176
				
Geschatte economische levensduur
10 jaar
5 jaar
3 jaar
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2) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa
31-12-21
31-12-20
			
Aandelen Oikocredit
12.363.829
10.460.688
Overige financiële vaste activa
175.500
184.500
12.539.329
10.645.188
			
Nadere specificatie van de financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit

boekwaarde			 boekwaarde
begin boekjaar aankopen verkopen einde boekjaar
2020					
10.040.688
Aandelen Oikocredit ‘Duurzaam Belegd’
9.611.890
428.798
420.000
Aandelen Oikocredit eigen belegging
420.000
10.460.688
Totaal
10.031.890
428.798
					
					
2021					
11.943.829
Aandelen Oikocredit ‘Duurzaam Belegd’
10.040.688 1.903.141
420.000
Aandelen Oikocredit eigen belegging
420.000
12.363.829
Totaal
10.460.688 1.903.141

De aandelen Oikocredit zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van 100% (€ 200 per aandeel) vanwege het feit
dat Oikocredit aandelen tegen de nominale waarde uitgeeft en, indien de financiële positie van Oikocredit dit toelaat,
ook terugkoopt tegen 100%. De intrinsieke waarde van de aandelen Oikocredit bedraagt per 31 december 2021
€ 213,58 (31 december 2020: € 210,50).
Een deel van het bezit aan aandelen Oikocredit is aan de Vereniging geschonken en de Vereniging houdt volgens de
wensen van schenkers deze aandelen als ‘Duurzaam Belegd’ in bezit. Over aandelen welke als ‘Duurzaam Belegd’
aangemerkt zijn kan niet vrijelijk worden beschikt. Daarnaast heeft de Vereniging ook een deel van de eigen reserves
belegd in aandelen Oikocredit. De Raad van Toezicht wil daarmee de doelstelling van de Vereniging benadrukken.
Risico’s met betrekking tot aandelen Oikocredit:
	Projectenrisico
Projectenrisico’s zijn verschillend per financiering aan projectpartners en zijn afhankelijk van het gekozen
financieringsinstrument, de sector van de activiteiten (zoals landbouw, visserij, etc.), de kwaliteit van het
management, de financiële prestaties en vooruitzichten en een reeks van andere factoren. Voordat Oikocredit
de financiering van een project goedkeurt, worden al deze factoren zorgvuldig geëvalueerd en gewogen door
meerdere afdelingen. Goedkeuring is afhankelijk van een positieve beoordeling van het voorstel tot financiering
van het project door de Credit Committee (voor leningen aan projectpartners) of de Investment Committee
(voor investeringen in het aandelenkapitaal van de projectpartners) van Oikocredit. Desalniettemin kan het
voorkomen dat een projectpartner (een deel) van haar lening of rente niet terug kan betalen. Het projectenrisico
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omvat tevens landenrisico. Economische en/of politieke problemen, soms samen met extreem hoge inflatie,
kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de
betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Alle financieringen omvatten landenrisico’s. Om het landenrisico van de
financieringsportefeuille van Oikocredit te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio’s en landen.
	Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico betreft het risico dat Oikocredit problemen ondervindt in het aantrekken van fondsen en als
zodanig niet in staat is om aandelen in te kopen op verzoek van beleggers, partners te financieren, of aan
verplichtingen te voldoen aan andere tegenpartijen. Het liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd doordat Oikocredit
een ruime buffer aanhoudt van liquide middelen, zoals banksaldi en deposito’s.
Valutarisico
	Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in valutawisselkoersen. Het valutarisico dat een fonds loopt, houdt in hoofdzaak verband met beleggingen
waarvan de koers niet in euro’s is genoteerd. Een fonds kan zijn beleggingsportefeuille diversifiëren met het doel
dit risico te beperken. Tevens kunnen door het gebruik van valutatermijntransacties risico’s die verband houden
met valutawisselkoersschommelingen worden afgedekt. Dalende wisselkoersen van bijvoorbeeld de Amerikaanse
dollar, of lokale valuta ten opzichte van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten
en de reserves en kunnen daarom een negatief effect hebben op het uit te keren dividend op aandelen, evenals
op de intrinsieke waarde en prijs van de aandelen.
	Oikocredit verstrekt de financieringen aan haar projectpartners in Amerikaanse dollars, in euro’s en in de
lokale valuta van de landen waarin haar projectpartners actief zijn. Ultimo 2021 was de verdeling van de
ontwikkelingsfinancieringen over de verschillende valuta als volgt:
• Amerikaanse dollar 49%
• Euro 5%
• Britse pond 0%
• Lokale valuta 46%
	Oikocredit heeft voorwaarden gesteld bij het verstrekken van leningen in lokale valuta; leningen in lokale valuta
boven deze limieten moeten worden afgedekt met externe tegenpartijen. Oikocredit hanteert een value-at-riskmodel om de valutarisico’s in te schatten, te bewaken en te meten.

						
Overige
financiële vaste activa
		
		
31-12-21		
31-12-20
Lening u/g 		

175.500		

184.500

De lening u/g is door Oikocredit Nederland in 2019 verworven middels een nalatenschap. De looptijd van de lening
is tot 30 juni 2041 en er is een jaarlijkse aflossingsverplichting overeengekomen van € 9.000. Het rentepercentage
bedraagt 1,5% en is maandelijks achteraf verschuldigd aan Oikocredit Nederland.
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3) Vorderingen
en overlopende activa
				
				
31-12-21
31-12-20
Recapitulatie van de vorderingen
en overlopende activa
				
Rekening-courant gelieerde organisaties
498.829		
166.249
Overige vorderingen en overlopende activa
143.421		
181.691
		
642.250		 347.940
				
Nadere specificatie van de vorderingen
en overlopende activa
			
			
Rekening-courant gelieerde organisaties
31-12-21		
31-12-20
				
Rekening-courant Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds 485.171		
75.103
Rekening-courant Oikocredit Nederland Fonds
13.658		
91.146
		
498.829		 166.249
				
De rekening-courant vordering op de Beheerder ter grootte van € 485.171 (2020: € 75.103) betreft met name het nog
te ontvangen bedrag van de kostentoerekening over 2021.
De rekening-courant vordering op het Fonds ter grootte van € 13.658 (2020: € 91.146) heeft enerzijds betrekking op
bedragen die door het Fonds verschuldigd zijn uit hoofde van overdrachten naar ‘Duurzaam Belegd’ en anderzijds
op bedragen die door de Vereniging ontvangen zijn ten behoeve van het Fonds.

Overige vorderingen en overlopende activa		
31-12-21		
31-12-20
				
-		
108.872
Nog te ontvangen legaat en erfenis		
-		
28.233
Vooruitbetaalde buy-out rechten commercial		
Vooruitbetaalde bijdrage KYC 2022		
89.516		
Betaalde borgsom		
19.150		
19.150
Vooruitbetaalde huur 		
11.133		
11.133
Vooruitbetaalde pensioenpremie		
665		
2.740
Vooruitbetaalde verzekeringspremie		
7.387		
7.457
-		
257
Omzetbelasting		
Diversen		
15.570		
3.849
		
In
de post ‘diversen’ zitten een aantal vooruitbetalingen
		
143.421		
181.691
waaronder uitgaven voor het missiepartnerschap.
				
Het bedrag dat verantwoord staat onder de post Vooruitbetaalde bijdrage KYC 2022 ad € 89.516 betreft een
ontvangen factuur voor kosten gerelateerd aan het klantidentificatieproces dat in 2022 verder geïntensiveerd wordt.
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4) Liquide middelen
		
31-12-21		 31-12-20
				
Triodos Bank N.V.				
Rekening-courant		
38.059		
95.771
Spaarrekening		
1.384.966		
99.990
		
1.423.025		 195.761
ING Bank N.V.				
Rekening-courant		
4.120		
10.503
Spaarrekening		
1.000		
1.149.167
		
5.120		 1.159.670
Kas				
Kassaldo		
35		
35
		
1.428.180		 1.355.466

De saldi op zowel de rekeningen-courant als ook de spaarrekeningen zijn per direct opvraagbaar. De rente op de
rekeningen-courant en spaarrekeningen zijn variabel en worden periodiek vastgesteld.

5) Eigen vermogen
							
		
01-01-2021
ResultaatMutatie Onverdeeld 31-12-2021
			bestemming
reserves
resultaat
Mutatie eigen vermogen					
Bestemmingsfonds
- 10.040.688
‘Duurzaam Belegd’
9.611.890
428.798
1.294.919
Algemene reserve
1.448.378
-115.048
-38.411
38.411
634.960
Continuïteitsreserve
596.549
Resultaat periode:					
Bestemmingsfonds 		
1.903.141
1.903.141
‘Duurzaam Belegd’
428.798
-428.798
408.545
408.545
Saldo baten en lasten
-115.048
115.048
							
Totaal eigen vermogen
11.970.567
2.311.686 14.282.253		

Bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’
Een groot deel van het eigen vermogen bestaat uit ontvangen giften waarbij bepaald is dat deze middelen duurzaam
belegd moeten blijven in aandelen Oikocredit. Dit deel van het vermogen wordt bestemmingsfonds ‘Duurzaam
Belegd’ genoemd en is te beschouwen als een niet-vrij-uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Het ontvangen
dividend over dit bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’ wordt jaarlijks als baten verantwoord.
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Het verloop van bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’ is als volgt:

		

2021

2020

Saldo begin van het jaar		
10.040.688
9.611.890
Toename door ontvangen en toegezegde giften		
1.875.313
301.528
Toename door ontvangen en toegezegde lijfrenten
27.828
127.270
Saldo eind van het jaar		
11.943.829		10.040.688

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is een gebonden reserve en mag niet uitgekeerd worden. De reserve wordt gevormd voor
mogelijke toekomstige tekorten of ter dekking van kosten bij ontbinding van de vereniging. De reserve wordt
berekend op 75% van de personeelskosten en bureaukosten van het afgelopen jaar. De onder de bureaukosten
verantwoorde éénmalige kosten ad € 216.256 voor het aanpassen van Titan en Mijn Oikocredit als gevolg van de
introductie van de nieuwe kostenstructuur van ONF per 1 juli 2021 worden niet meegenomen bij de bepaling van
de hoogte van de continuïteitsreserve.
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

		
		
2021		
2020
			
Saldo begin van het jaar		
596.549
591.484
Dotatie ten laste van de Algemene Reserve		
38.411
5.065
Saldo eind van het jaar		
634.960		 596.549
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6) Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-21

		 31-12-20

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende
passiva		
					
Crediteuren		
131.698		35.200
Vooruitontvangen contributies		
1.920		
1.725
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
215.245		 370.262
		
348.863		407.187
Nadere specificatie van de kortlopende schulden
en overlopende passiva					
					
Crediteuren		
131.698		35.200
					
Vooruitontvangen contributies		
1.920		1.725
					
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva					
Accountantscontrole		
8.954		8.750
Wervingskosten		
5.914		12.500
Te betalen loonheffing en sociale lasten		
40.555		
41.295
Te betalen omzetbelasting		
4.268		
Reservering vakantietoeslag en -dagen		
45.670		
34.192
Personeelskosten		
279		543
Inkoopverplichting certificaten van aandelen		
9.753		
8.300
Aankoopverplichting aandelen Oikocredit u.h.v. certificering
88.866		 260.526
Diversen		
10.986		4.156
		
215.245		370.262
					
Ultimo 2021 bestaat er, uit hoofde van de certificering van aandelen, een aankoopverplichting aandelen Oikocredit
ad € 88.866 (2020: € 260.526). In januari 2022 heeft hiervoor reeds een aankoop van € 50.000 plaatsgevonden en in
februari 2022 een aankoop van € 100.000.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
I. Certificaten
a) Certificering aandelen Oikocredit
Oikocredit Nederland certificeert aandelen Oikocredit voor particulieren en instellingen in Nederland die niet
rechtstreeks aandelen Oikocredit kunnen kopen. Dit is een van de doelstellingen van de Vereniging. De middelen
(gelden of dividendrechten) die Oikocredit Nederland van deze particulieren of instellingen verkrijgt, worden integraal
gebruikt voor aankoop van aandelen Oikocredit waartegenover Oikocredit Nederland Certificaten van Aandelen
verstrekt en registreert. Als gevolg van deze certificering heeft de Vereniging per 31 december 2021 voor een bedrag
van € 17.391.241 aandelen Oikocredit (2020: € 20.226.042) en heeft zij voor eenzelfde bedrag Certificaten van
Aandelen Oikocredit verstrekt.
b) Terugkoop uitgegeven certificaten
Oikocredit Nederland verleent haar medewerking bij terugkoop van uitgegeven certificaten wanneer zij de
ingekochte certificaten weer aan anderen kan uitgeven of, indien dit niet het geval is, wanneer Oikocredit bereid
is de aandelen in te kopen. Oikocredit Nederland en Oikocredit zijn niet verplicht tot terugkoop van uitgegeven
certificaten respectievelijk uitgegeven aandelen, maar beide organisaties hebben wel een inspanningsverplichting op
zich genomen. Tot op heden konden alle ter terugkoop aangeboden certificaten tegen de nominale waarde van de
certificaathouders worden ingenomen.
c) Uit te keren dividend
Oikocredit Nederland heeft in 2021 geen dividend ontvangen op de aandelen Oikocredit die zij houdt (2020: nihil). Er
is in 2021 derhalve geen dividend doorbetaald aan de certificaathouders.
d) Vrijstelling prospectusverpliching
Sinds 1 oktober 2008 maakt Oikocredit Nederland gebruik van een vrijstelling in de wet en de prospectusrichtlijn
en hoeft daarom geen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus meer te hebben. Deze
vrijstelling geldt bij jaarlijkse uitgifte van certificaten tot € 2,5 miljoen. In 2021 zijn er voor € 490.869 aan nieuwe
certificaten uitgegeven aan certificaathouders (2020: € 358.849).
Het verloop van de uitstaande certificaten is als volgt:

		
2021		
2020
					
Saldo begin van het jaar		
20.226.042		 19.910.821
Uitgifte certificaten		
490.869		
358.849
Inkoop en overdracht van certificaten		
-3.325.670		
-43.628
Saldo eind van het jaar		
17.391.241		 20.226.042
Ultimo 2021 bestaat er, mede uit hoofde van deze certificering, een aankoopverplichting aandelen Oikocredit.
Deze aankoopverplichting staat per 31 december 2021 opgenomen op de balans onder de kortlopende schulden en
overlopende passiva ad € 88.866 (2020: € 260.526). In januari 2022 heeft hiervoor reeds een aankoop van € 50.000
plaatsgevonden en in februari 2022 een aankoop van € 100.000.
II.	Lijfrenten
Er zijn verschillende personen die aan Oikocredit Nederland een periodieke schenking doen in de vorm van een
lijfrente. In 2021 heeft Oikocredit Nederland voor een bedrag van € 28.248 aan lijfrenten ontvangen (2020:
€ 127.270), waarvan € 27.828 voor ‘Duurzaam Belegd’ is bestemd en € 420 vrij besteedbaar is. Per balansdatum
is reeds toegezegd voor het jaar 2022: € 23.998 voor ‘Duurzaam Belegd’ en € 420 vrij besteedbaar.

30

• Jaarverslag 2021 • Oikocredit Nederland •

III. Huur
Vanaf 1 oktober 2014 is een huurcontract gesloten voor de huidige nieuwe kantoorlocatie, Arthur van Schendelstraat
550, Utrecht, met een looptijd van 10 jaar. Uit hoofde van dit contract bedragen de huurkosten voor 2022 € 31.390
en de servicekosten € 8.331.

Toelichting op de staat van baten en lasten
(alle bedragen in €)

7) Giften
De giften wisselen jaarlijks sterk en zijn nauwelijks voorspelbaar. Afwijkingen van de begroting zijn onvermijdbaar.
Ook een aantal certificaathouders bestemt zijn dividend als gift. In 2021 bedraagt het bedrag aan giften € 620.146
(2020: € 255.596).

8) Contributies
De minimumcontributie per lid over 2021 bedraagt € 20 (2020: € 20). Een aantal leden en donateurs draagt meer bij
dan de minimumcontributie. Het bedrag aan ontvangen contributies in 2021 (€ 156.459) is ten opzichte van 2020
(€ 158.692) licht afgenomen.

9) Dividend op aandelen Oikocredit
De dividenduitkering van Oikocredit aan Oikocredit Nederland heeft vooral betrekking op:
• De aandelen Oikocredit ‘Duurzaam Belegd’ en eigen aandelen Oikocredit
• De teruggekochte certificaten
• De werkvoorraad in bezit van Oikocredit Nederland
Op 14 juni 2021 heeft Oikocredit besloten geen dividend over het boekjaar 2020 vast te stellen en is door de
Vereniging in 2021 geen dividend ontvangen. Het ontvangen dividend in 2020 bedroeg nihil.

10) Bijdrage Oikocredit
Oikocredit vergoedt jaarlijks een bijdrage aan de steunverenigingen, zoals Oikocredit Nederland, ter dekking van
operationele kosten. Deze vergoeding is niet op arm’s length-basis (zakelijke gronden) afgesproken.

11) Kostendoorbelasting Beheerder
Op grond van een dienstverleningsovereenkomst zijn de marketing en de administratie van het Fonds uitbesteed
aan de Vereniging. Sinds 2005 worden op basis van een kostentoerekening de kosten die Oikocredit Nederland
maakt voor het Oikocredit Nederland Fonds doorbelast aan de Beheerder. Deze kostentoerekening bedraagt voor
2021 € 702.798 (2020: € 313.455).

12) Beheervergoeding
Aan certificaathouders wordt een beheervergoeding in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt vanaf
1 juli 2021 op maandbasis berekend en wordt op kwartaalbasis in rekening bij de certificaathouders. Deze
beheervergoeding is een percentage en wordt achteraf (aan het einde van ieder kwartaal) per maand berekend over
het gemiddeld belegd vermogen op de Beleggingsrekening van de certificaathouder in die afgelopen maand.
Deze beheervergoeding bedraagt nu 0,40% op jaarbasis.
In 2021 is totaal voor een bedrag ad € 35.195 aan beheerkosten in rekening gebracht bij de certificaathouders
(2020: nihil).
Er worden vanaf 1 juli 2021 eveneens aan- en verkoopkosten in rekening gebracht aan de certificaathouders.
In 2021 is er voor € 2.346 aan- en verkoopkosten in rekening gebracht (2020: nihil).
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13) Personeelskosten
		
Realisatie 2021
Begroting 2021
Realisatie 2020
					
Salarissen
517.141
511.172
454.170
Sociale lasten
78.288
86.899
63.855
Pensioenlasten
57.257
53.673
47.171
3.921
Tijdelijk personeel
650
Overige personeelskosten
25.714
69.634
42.212
		
679.050
721.378
611.329

Omgerekend naar voltijds dienstverband zijn er gedurende 2021 9,0 werknemers in dienst (2020: 8,0).

14) Bureaukosten
		
Realisatie 2021
Begroting 2021
Realisatie 2020
					
Huisvestingskosten
53.806
52.748
51.046
Administratie- en accountantskosten
25.754
27.782
71.376
Automatiseringskosten
237.953
75.056
25.642
Kantoor en algemene kosten
56.816
34.657
31.234
Rente en bankkosten
9.491
11.550
4.771
383.820
201.793
184.069

De gerealiseerde bureaukosten in 2021 komen in totaal € 182.027 hoger uit dan begroot hetgeen voornamelijk zit in
de automatiseringskosten (€ 162.897 hoger) en de kantoor en algemene kosten (€ 22.159 hoger).
De voornaamste reden dat de automatiseringskosten en de kantoor en algemene kosten hoger uitkomen is dat de
éénmalige kosten voor het aanpassen van Titan en Mijn Oikocredit als gevolg van de introductie van de nieuwe
kostenstructuur van ONF per 1 juli 2021 en de extra kosten in het kader van KYC (Know Your Customer) niet in de
begroting 2021 zijn opgenomen.
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15) Verenigingskosten
		
Realisatie 2021
Begroting 2021
Realisatie 2020
					
Kosten Raad van Toezicht
6.180
6.028
3.935
Algemene ledenvergadering
116
305
Kosten relaties
6.296
6.333
3.935

16) Wervingskosten

		
Realisatie 2021
Begroting 2021
Realisatie 2020
				
Massamedia (tv, radio en online)
147.482
166.559
Evenementen en overige acties
33.147
18.000
33.479
180.629
18.000
200.038
						
Online regulier
7.144
15.200
786
OikoVisie
19.693
37.000
35.830
Mailingen
9.878
9.000
8.728
Overig
9.210
13.473
12.766
45.925
74.673
58.110
					
226.554
92.673
258.148
				
De gerealiseerde kosten voor werving komt in 2021 in totaal € 133.881 hoger uit dan begroot.
Wervingskosten vormen de sluitpost op de staat van baten en lasten van ON. Doordat we binnen ON en ONF per
1 juli 2021 een gewijzigde kostenstructuur hebben geïmplementeerd heeft dat in 2021 uiteindelijk meer ruimte
gegeven om uitgaven te doen op het gebied van massamedia en evenementen.
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Bestuurdersbelangen
Het dagelijks bestuur van Oikocredit Nederland wordt uitgeoefend door de directie van de Vereniging. De directie
heeft per 31 december 2021 7,6 participaties in het Fonds (ultimo 2020: 7,6 participaties). Eind 2021 bestaat de
directie uit 1 persoon (2020: 1).

Bezoldiging
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Oikocredit Nederland de
arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland (zie www.
protestantsekerk.nl).

Bezoldiging leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben ervoor gekozen om hun werk onbezoldigd te doen. Zo geven zij
uitdrukking aan hun betrokkenheid. Alleen gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. Verder wordt er een
maaltijd aangeboden bij vergaderingen. In 2021 bedroegen de kosten voor de Raad van Toezicht € 6.180. Dit is
inclusief de kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering (€ 3.629). De leden van de Raad van Toezicht hebben
per 31 december 2021 gezamenlijk 124,93 participaties in het Fonds (2020: 125,06 participaties).
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Overige gegevens
Voorstel verwerking resultaat
Van het positieve resultaat over 2021 van € 2.311.686 wordt € 1.903.141 in overeenstemming met de bepaling
van de gevers aan het bestemmingsfonds ‘Duurzaam Belegd’ toegevoegd. Het restant ten bedrage van € 408.545
betreft het positieve saldo baten en lasten over 2021 en zal aan de algemene reserve toegevoegd worden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor de jaarcijfers 2021.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling waardoor er geen successierechten en schenkingsrechten verschuldigd zijn over schenkingen en legaten
aan Oikocredit Nederland.

Utrecht, 25 april 2022
Directeur Oikocredit Nederland
Eric Holterhues
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5. C
 ontroleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Ledenvergadering van Oikocredit
ontwikkelingsvereniging Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2021

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Oikocredit
ontwikkelingsvereniging Nederland te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Oikocredit
ontwikkelings-vereniging Nederland per 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640
‘Organisaties zonder winststreven.’
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Oikocredit ontwikkelingsvereniging
Nederland. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
•	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
•	alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het
bijzonder Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’
is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het
bijzonder Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven.’

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheid van de beheerder voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 ‘Organisaties
zonder winststreven.’ In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de vereniging;
•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
•	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
•	het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over
de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Amsterdam, 25 april 2022
Crowe Foederer B.V.
Origineel getekend door W. de Kroon MSc RA
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6. Meerjarenoverzicht 2017-2021

Als lid van Oikocreditpartner
Fedco wordt cacaoboer Stephen
Paintsil door deze coöperatie
geholpen om te voldoen aan
de vereisten voor Fairtradecertificering. Hierdoor krijgt
Stephen een betere prijs voor
zijn cacao. Veel cacaoboeren
krijgen vaak een te lage prijs
voor hun producten. Sinds de
Ghanees zich heeft aangesloten
bij Fedco is zijn leven veranderd:
“Ik verdien nu meer geld.
Ook komen buitenlandse
chocoladeproducenten mijn
cacaoplantage bezoeken.
Dat motiveert me.”
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(alle bedragen x € 1.000)
2021
2020
2019
2018
2017
					
Aantal leden
6.132
6.521
6.632
6.661
6.829
Mutatie aantal leden
-389
-111
-29
-168
-291
Aantal beleggers Oikocredit Nederland
372
392
401
413
420
Aantal beleggers Oikocredit Nederland Fonds
13.803
13.963
13.790
13.026
12.414
Mutatie aantal beleggers Oikocredit Nederland
en Oikocredit Nederland Fonds
-180
164
752
605
317
					
Oikocredit Nederland 					
Aandelen Oikocredit
29.666
30.426
29.379
28.032
27.475
Eigen aandelen Oikocredit
12.275
10.200
9.468
8.714
8.198
Uitstaande Certificaten van Aandelen
17.391
20.226
19.911
19.318
19.277
					
Uitgifte Certificaten van Aandelen
491
359
649
190
460
Inkoop Certificaten van Aandelen
-3.326
-44
-56
-149
-313
Mutatie ingelegd kapitaal Certificaten
van Aandelen
-2.835
315
593
41
148
					
Eigen vermogen Oikocredit Nederland
14.282
11.971
11.657
9.838
8.996
‘Duurzaam Belegd’ vermogen
11.944
10.041
9.612
8.489
7.852
Vrij besteedbaar vermogen(*)
2338
1.930
2.045
1.349
1.144
					
Oikocredit Nederland Fonds					
Aandelen Oikocredit
151.223
140.873
138.892
133.207
125.806
Ingelegd kapitaal Oikocredit Nederland Fonds
153.618
143.040
139.950
133.446
126.504
					
Uitgifte participaties Oikocredit Nederland Fonds 21.617
13.032
12.868
14.218
15.684
Inkoop participaties Oikocredit Nederland Fonds -11.039
-9.942
-6.364
-7.276
-4.891
Mutatie ingelegd kapitaal Oikocredit Nederland
Fonds
10.578
3.090
6.504
6.942
10.794
					
Eigen vermogen Oikocredit Nederland Fonds
629
617
608
611
607
					
Oikocredit					
Aandelenkapitaal
1.129.000 1.104.000
1.129.832 1.082.500
1.012.421
Intrinsieke waarde
213,58
210,50
214,41
214,84
217,91
Totaal bezit aandelen Oikocredit Nederland /
Oikocredit Nederland Fonds
180.889
171.299
168.271
161.239
153.281
% bezit Oikocredit Nederland
16,0%
15,5%
14,9%
14,9%
15,1%
					

(*) Inclusief de continuïteitsreserve.
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7. Personalia

De 49-jarige Margret runt al meer dan 20 jaar samen met haar man een
melkveebedrijf. Het echtpaar heeft samen vier kinderen, van wie er één oud
genoeg is om mee te helpen om de boerderij. Dankzij een microkrediet via
Oikocreditpartner Hofokam heeft het stel hun boerderij kunnen uitbreiden.
Margret en haar man begonnen met het melkveebedrijf, omdat dit iedere
dag inkomen genereert. Ze verkopen de melk aan bedrijven in hun omgeving,
aan de lokale markt en aan Hofokam. “Door onze boerderij steeds verder
uit te breiden, hebben we nu een hoger inkomen. Hierdoor konden we een
groter huis bouwen en het schoolgeld voor onze kinderen betalen.”
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Raad van Toezicht Oikocredit Nederland
Reineke Beijdorff
Benoemd als lid van de Raad van Toezicht in mei 2019,
lopende termijn tot november 2024.
Reineke Beijdorff (1976) is sinds 2019 board member en
Chief Marketing Officer (CMO) van Enreach, een Europese
groep die communicatie en samenwerkingsoplossingen
biedt aan het mkb. Daarvoor werkte zij als Marketing
Directeur voor een Nederlands telecom- en ICT-bedrijf
genaamd Voiceworks. Van 2002 tot 2017 bekleedde zij
verschillende (internationale) managementposities in de
financiële sector. Beijdorff studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en
volgde daarnaast de studie Amerikanistiek aan de
Universiteit van Amsterdam en Orleans (Frankrijk).
Beijdorff is tevens bestuurslid van Stichting Beheer
Oikocredit Nederland Fonds.
Reineke Beijdorff heeft geen participaties in het
Oikocredit Nederland Fonds.
Jacobine Geel, voorzitter
Benoemd als lid van de Raad van Toezicht in mei 2019,
lopende termijn tot mei 2024.
Jacobine Geel (1963) is sinds 2021 voorzitter van het
College voor de Rechten van Mens. Zij is daarnaast
sinds 2002 regelmatig te zien op televisie, met name in
de rol van presentatrice. Zo presenteerde ze de
programma’s Schepper & Co, De Grote Bijbelquiz en
Jacobine op zondag. Geel studeerde Theologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 is Geel
Vice Chairman of the Supervisory Board van CPS en
sinds 2019 voorzitter van de Raad van Commissarissen
van woningcoöperatie Vivare.
Jacobine Geel heeft geen participaties in het Oikocredit
Nederland Fonds.
Gerard Vesseur
Benoemd als lid van de Raad van Toezicht in mei 2019,
lopende termijn tot mei 2022.
Gerard Vesseur (1954) was tot zijn pensioen in 2019
CFO van Stedin Holding. Vesseur is opgeleid als
registeraccountant en heeft een carrière achter de rug
als accountant bij Arthur Andersen en als financieel
directeur bij Eneco. Sinds juni 2021 is hij part-time CFO
van Windpark Fryslân, het recent gebouwde windpak in

het IJsselmeer. Vesseur is tevens voorzitter van de
Stichting de Reisbeweging, en lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf.
Daarnaast is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PKN Leiderdorp. Vesseur is tevens
bestuurslid van Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds.
Gerard Vesseur heeft 124,93 participaties in het
Oikocredit Nederland Fonds.
Yang Soo Kloosterhof
Benoemd als lid van de Raad van Toezicht in november
2021, lopende termijn tot november 2025.
Yang Soo Kloosterhof (1982) is sinds 2018 oprichter
en CEO van Powerchainger, een bedrijf dat werkt aan
slimme en data gedreven oplossingen voor een
inclusieve energietransitie. Verder is Kloosterhof adviseur
en eigenaar van ComposYtum en adviseur bij Buro
Bries. Beide zetten zich in om organisaties te helpen hun
maatschappelijke impact te vergroten. Kloosterhof
studeerde verpleegkunde aan de Hanzehogeschool in
Groningen en volgde daarna de studies sociologie en
entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Kloosterhof is tevens bestuurslid van Impact Noord, lid
van de landelijke ledenraad van het Nederlandse Rode
Kruis en lid van de ledenraad Rabobank Groninger Land.
Yang Soo Kloosterhof heeft geen participaties in het
Oikocredit Nederland Fonds.

Directie Oikocredit Nederland
Eric Holterhues
Eric Holterhues (1972) is sinds 2017 directeur van
Oikocredit Nederland. Daarvoor werkte hij van 2000 tot
2017 in verschillende managementposities bij Triodos
Bank. Holterhues studeerde Theologie in Utrecht en
volgde daarnaast vakken in economie, beleid en
management en marketing en communicatie aan de
universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en
New York. Holterhues is tevens voorzitter van de Raad
van Toezicht van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
te Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht van de
Gerrit Rietveld Academie en tevens voorzitter van de
auditcommissie, lid van de Financial Committee van de
Nederlandse en Vlaamse Regio van de Jezuïeten en lid
van het bestuur van De Nieuwe Beurskoers.
Eric Holterhues heeft 7,6 participaties in het Oikocredit
Nederland Fonds.
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