Schenken en nalaten

Joséfa (groen shirt) en
haar man Dennis werken
op het land, waar ze
wat kleinvee hebben en
maïs en watermeloen
verbouwen. Het land
heeft Dennis geërfd van
zijn 104-jarige oma; de
vrouw die zit.
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Met een lening via
Oikocreditpartner
Prodesa kon de familie
uit Nicaragua onder meer
nieuwe gewassen telen,
omheining plaatsen en
een waterput bouwen.
Al deze investeringen
hebben geleid tot betere
opbrengsten voor Dennis
en Joséfa.
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Missie, visie en doelstellingen van de vereniging van Oikocredit
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Bewustwordingscampagne 'Het
GeluksPakhuis' op Utrecht Centraal
Station.

Spreekbeurtpakket over microkrediet,
speciaal ontwikkeld voor
basisschoolleerlingen.

Een OikoTalk met twee cacaoboerinnen
uit Ivoorkust en Tony's Chocolonely.

De speciale leden-only-opening
van de microtentoonstelling in het
Tropenmuseum, als start van de
allereerste Week van het Microkrediet.



Wereldwijde impact
Oikocredit investeert in microkrediet, landbouw en
duurzame energie voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika
en Azië. Dat betekent toegang tot leningen voor kleine
ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen
bouwen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben
tot leningen.
Dat doet Oikocredit door het verstrekken van financiering
aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze
partners bereiken we 37,6 miljoen mensen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika middels toegang tot passende
financiële middelen. De partners van Oikocredit bestaan
voor ongeveer 80% uit microfinancieringsinstellingen en
daarnaast uit (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en
duurzame energie projecten.
Dat doen we al ruim veertig jaar. Om dit werk te kunnen
blijven doen zijn contributies van leden én schenkingen en
nalatenschappen van harte welkom. Dat maakt het mogelijk
om te blijven werken aan het promoten van Oikocredit en
het bereiken van mensen die een positieve, sociale impact
willen maken met hun geld.

HET WERK VAN DE VERENIGING IN
NEDERLAND
Om daar in Nederland bekendheid aan te geven is
Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland (hierna:
vereniging) opgericht. De vereniging heeft twee
doelstellingen:
•	Communicatie over het wereldwijde werk van Oikocredit. Zo willen we mensen bewustmaken van al
onze doelen, én
• Het aantrekken van gelden om Oikocredits werk te
financieren. Dit gebeurt door middel van het Oikocredit Nederland Fonds.
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Het realiseren van onze doelstellingen doen we
bijvoorbeeld door op sociale media te vertellen over
ondernemersverhalen, in ons kwartaalmagazine OikoVisie
verdiepende artikelen te schrijven over de impact en het
beleid van Oikocredits werk en informatie over microkrediet
op een laagdrempelige manier over te brengen voor jongere
doelgroepen door middel van een spreekbeurtpakket.

Eric Holterhues,
directeur Oikocredit
Nederland

Daarnaast organiseren we events, zoals OikoTalks, en
bewustwordingscampagnes, zoals het GeluksPakhuis
en de Week van het Microkrediet. Onze evenementen
zijn gratis te bezoeken en materialen zijn kosteloos te
downloaden op onze website. Maar dat betekent niet dat
de vereniging hier geen kosten aan heeft. Een (periodieke)
schenking of opname in een testament helpt de vereniging
Oikocredit Nederland om zulke activiteiten te kunnen blijven
organiseren. Met uw schenking of nalatenschap helpt u
ons dan ook om de impactinvesteringen van Oikocredit te
promoten in Nederland. En om meer mensen in Nederland
kennis laten maken met het werk van Oikocredit, zodat
we weer méér mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
kunnen helpen.
Doneren kan op verschillende manieren. In deze brochure
leggen we uit op welke manieren dat kan, zodat u kunt
kiezen wat het beste bij ú past. Komt u er niet uit? Neem
dan gerust contact met ons op. Wij danken u in elk geval dat
u ons in overweging neemt om te schenken of na te laten.
Eric Holterhues
directeur Oikocredit Nederland
Benieuwd naar wat we nog meer doen en een
uitgebreide toelichting?
Lees het verkort beleidsplan 2020-2022

Lees het meest recente jaarverslag

6



Basanti Meena vult
een emmer bij de
waterpomp. Deze
pomp werkte eerst
op diesel, maar is
onlangs vervangen
door een waterpomp
op zonne-energie. De
familie Meena heeft nu
altijd stromend water.
Voorheen was dat wel
eens anders. Als de
familie toen geen geld
had voor diesel, werkte
de pomp niet. Dat is
waarom Oikocredit ook
investeert in duurzame
energie. Veilige
bronnen van energie,
die zorgen voor een
sociale impact én die
goed is voor het milieu.
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86% van microkrediet
via Oikocredit gaat naar
een vrouw. Dat zijn
vrouwen zoals Beatrice
uit Ivoorkust. Ze
heeft een marktkraam
en verkoopt uien,
aardappelen,
cassave en bananen.
Door middel van
microkrediet kon
Beatrice haar
koopwaar op een
beter moment inslaan
bij tussenhandelaren,
waardoor ze nu meer
winst maakt.
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Opties voor schenken en
nalaten
Er zijn verschillende opties mogelijk met betrekking tot
schenken en nalaten aan de vereniging. Zo kunt u ervoor
kiezen om voor een bepaalde periode een vast bedrag te
schenken aan de vereniging, eenmalig een bedrag over te
maken of de vereniging op te nemen in uw testament.
Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland is een ANBI.
Dat betekent dat de vereniging geen schenkbelasting hoeft
te betalen en dat uw gift volledig ten goede komt aan het
oormerk dat u uw gift meegeeft.

OPTIE 1: PERIODIEKE GIFT
De vereniging heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw
schenking aan ons volledig aftrekbaar is bij de Belastingdienst
als u vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan de vereniging
van Oikocredit Nederland én dit vastlegt als schenking.
U kunt dit eenvoudig vastleggen door het formulier voor
periodieke schenking in te vullen.
• Overeenstemming periodieke gift downloaden
Het ondertekende formulier is het bewijs van uw periodieke
gift. Het is belangrijk dat als u jaarlijks schenkt aan Oikocredit
Nederland, het bedrag voor 31 december van het jaar naar
ons overgemaakt is. Meer informatie over het aftrekken van
uw schenking bij de Belastingdienst vindt u hier:
• Voorwaarden aftrekken gift bij Belastingdienst lezen

OPTIE 2: EENMALIGE GIFT
Ook giften die niet voor vijf jaar zijn vastgelegd zijn aftrekbaar
bij de belasting. Er is dan echter wel sprake van een drempel.
En dat is afhankelijk van uw persoonlijke, financiële situatie.
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Meer informatie over het aftrekken van uw schenking bij de
Belastingdienst vindt u hier:
• Voorwaarden aftrekken gift bij Belastingdienst lezen
Een (eenmalige) schenking kunt u rechtstreeks naar ons
overboeken. Uw gift is van harte welkom op rekening
(IBAN) NL07 TRIO 0379 2832 98 ten name van Oikocredit
Nederland, onder vermelding van uw naam en adres.
Vindt u het eenvoudiger om een donatie te doen via iDeal? Dat
kan hier:
•

www.oikocredit.nl/ideal-donatie

OPTIE 3: OPNEMEN IN TESTAMENT
Vindt u het belangrijk dat er na uw leven iets goeds met uw
geld gebeurt? En dat uw geld, of een deel daarvan, besteed
wordt aan projecten die u een warm hart toedraagt? Dan kunt
u overwegen om de vereniging op te nemen in uw testament
(hiervoor heeft u een notaris nodig). Dat kan op verschillende
manieren:
•

•

U kunt in uw testament opnemen dat u een vast
bedrag wilt nalaten aan de vereniging. We spreken
dan van een legaat. Bent u belegger in het
Oikocredit Nederland Fonds? Dan kunt u ook in
uw testament opnemen dat u participaties nalaat aan
de vereniging. . Daarmee vereeuwigt u uw belegging
Dat is pas maximaal rendement uit uw belegging.
Ook kunt u in uw testament opnemen dat u de
vereniging aanwijst als erfgenaam. We spreken dan
over een erfstelling. Dit kan ook voor een deel, dan is
de vereniging mede-erfgenaam.

Omdat de vereniging de ANBI-status heeft, is er geen
erfbelasting verschuldigd.
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OPTIE 4: BELEGGING OVERDRAGEN
Bent u ook belegger in het Oikocredit Nederland Fonds? Dan
kunt u ook een gift in participaties of een gift in dividend aan
de vereniging doen.
Een gift in participaties wordt vaak gedaan door (groot)ouders
aan (klein)kinderen. Zo leeft uw belegging voort!
Neem contact met ons op via nederland@oikocredit.nl of
030 234 10 69 voor meer informatie of om ons kantoor hier
opdracht toe te geven.

OORMERKEN
Wanneer u schenkt aan en/of de vereniging opneemt in uw
testament, kunt u ervoor kiezen om de gift een oormerk te
geven.
Keuze 1: Geen voorkeur
Wanneer u geen voorkeur voor een oormerk heeft, zet
de vereniging uw gift, legaat of erfenis daar in waar
dat op dat moment het hardst nodig is. Dat kan zijn
door uw nalatenschap te investeren in het vinden van
nieuwe beleggers door middel van voorlichting of
bewustwordingscampagnes, waardoor er veel mensen
bijkomen die gaan beleggen in het Oikocredit Nederland
Fonds.
Keuze 2: Algemene gift
U kunt ons helpen met het aantrekken van nieuwe beleggers
die, net als u, hun geld aan het werk willen zetten voor een
betere wereld. Want met een grotere groep beleggers kunnen
we meer mensen de mogelijkheid bieden een beter leven op
te bouwen. Dit noemen we een 'algemene gift’.
Keuze 3: Duurzaam Belegd
U kunt er ook voor kiezen dat uw schenking continu
geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de levens van
mensen. We doen dit door van uw gift aandelen te kopen bij
Oikocredit International. Zo wordt uw geld gebruikt om te
investeren in microkrediet, landbouw en duurzame-energieprojecten. Dit noemen we 'Duurzaam Belegd'. Het divididend
dat we ontvangen, komt ten goede aan het werk van de
vereniging.
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Mijn drijfveer is structurele ontwikkeling. Ontwikkeling dus waarbij
wat verbetert. Oikocredit verandert de situatie. Ze helpt boeren
in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen, juist
in moeilijke gebieden waar weinig organisaties zich aan willen
branden. Ze ondersteunt voor meer dan 80% vrouwen. Oikocredit
heeft daarmee een grote sociale impact.



Praktische informatie
ANBI-STATUS
De vereniging heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat
uw gift volledig gebruikt wordt om bijvoorbeeld een
bewustwordingscampagne te ontwikkelen om meer mensen
op de hoogte te stellen van Oikocredit of dat uw geld
continu geïnvesteerd wordt in het verbeteren van levens van
mensen. Voor u als schenker betekent de ANBI-status datw
gift fiscaal aftrekbaar kan zijn, waardoor u profiteert van
belastingvoordeel.

ALGEMENE INFORMATIE
Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
I. www.oikocredit.nl
E. nederland@oikocredit.nl
T. 030 234 10 69
KvK-nummer
40506029
Bankrekeningnummer
U kunt uw schenking overmaken op (IBAN) NL07 TRIO 0379
2832 98 ten name van Oikocredit Nederland. Vermeld daarbij
of het om een ‘algemene schenking’ gaat of een schenking
voor ‘Duurzaam Belegd’ en vermeld -indien mogelijk- uw
relatienummer.
Vind u het makkelijker om uw donatie via iDeal over te maken?
Dat kan hier:
•

www.oikocredit.nl/ideal-donatie

Meer informatie
• www.oikocredit.nl/schenken-en-nalaten
•

http://www.belastingdienst.nl/giften
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