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2 - Jaarverslag

0 - Inleiding
De wereld werd grondig dooreengeschud de afgelopen decennia. Ook Vredeseilanden evolueerde, maar onze globale organisatiestructuur bleef steeds dezelfde. Na de inhoud, is het nu tijd om de structuur te laten volgen. Zo kan de samenwerking tussen
collega’s en partnerorganisaties maximaal renderen voor boerenfamilies wereldwijd.
In 2016 sleutelden we dus aan deze nieuwe organisatiestructuur. Vanaf 1 januari 2017 werden we een internationale netwerkorganisatie, om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector.
De nieuwe structuur was meteen een aanleiding om ook ons financieringsmodel beter en transparanter te maken. De Koning
Boudewijnstichting gaf ons extra middelen om onze verschillende kantoren wereldwijd te ondersteunen in hun zoektocht naar
nieuwe financieringsmogelijkheden. Fondsenwerving is niet meer alleen een zaak van het kantoor in België.
De Belgische overheid blijft echter een belangrijke donor van onze programma’s. 2016 was het laatste jaar van een driejarig
programma dat subsidies ontving vanuit vanuit de Federale Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD). We zijn trots op de
resultaten en het verschil dat we konden maken voor boeren wereldwijd. U leest er meer over in dit jaarverslag. Tegelijk werkten
we met onze partnerorganisaties een nieuw programma uit voor de komende vijf jaar.
U merkt het: 2016 was een scharnierjaar voor Vredeseilanden. Meer nog dan anders, bedanken we onze bestuursleden, onze
collega's, onze vrijwilligers en alle andere stakeholders voor hun feedback en steun tijdens het voorbije jaar.
Madeleine Tsimi and Chris Claes, Algemene directeurs van Vredeseilanden internationaal
Jan Wyckaert, Directeur van Vredeseilanden in België

Over dit verslag
Dit jaar- en duurzaamheidsverslag behandelt het kalenderjaar 2016, en werd na goedkeuring door de Algemene
Vergadering op 17/06/2017 gepubliceerd op de Vredeseilandenwebsite. We rapporteren over al de 15 landen waar
Vredeseilanden actief is (in België en in Afrika, Latijns-Amerika en Azië).
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1 - De hoogtepunten van 2016
Vredeseilanden is actief in 14 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In 2016 gaven we ondersteuning en financiële steun
aan 83 partnerorganisaties. Het overgrote deel zijn boerenorganisaties. Zo bereikten we rechtstreeks meer dan 55.000 mannen
en 27.000 vrouwen op het platteland.
Sinds 2010 timmeren onze collega’s in Vietnam aan de uitbouw van een Participatief Garantiesysteem voor veilige en
biologische groenten. In dit systeem garanderen verschillende stakeholders (overheden, consumenten, ngo’s) samen dat de
groenten die op de markt komen, gezond zijn. In vergelijking met een dure, externe certificering, is dit systeem een betaalbaar
alternatief voor organisaties van kleinschalige boeren. Uit verschillende enquêtes blijkt dat er een grote markt is voor deze
veilige groenten en dat boeren hun inkomen sterk zagen toenemen.
In december 2016 werd het eerste Building Trust Seminar georganiseerd in Brussel: 92 ngo-medewerkers, vertegenwoordigers
van 33 boerenorganisaties, 16 vertegenwoordigers van financiële instellingen en 31 afgevaardigden van de retail- en voedingsindustrie kwamen samen om te bespreken hoe boerenorganisaties hun werking kunnen professionaliseren.
In Tanzania groeide MUVIKIHO uit tot een erg sterke organisatie. Zo sterk dat ze de prijsvorming voor groenten in de regio
kon beïnvloeden. In 2016 wilden verschillende exporteurs samenwerken met MUVIKIHO: ze konden een meerprijs van 20%
afdwingen voor boontjes en erwten. Meer en meer boeren willen zich aansluiten bij MUVIKIHO omwille van hun sterke
onderhandelingspositie.
Vredeseilanden ondersteunde de rijstboeren in Oeganda in hun verzet tegen de verlaging van de importtaxen voor twee
Pakistaanse bedrijven. Die lage importtaxen zouden de ontwikkeling van de Oegandese rijssector benadelen. Uiteindelijk
slaagden de boerenorganisaties in hun verzet: de overheid annuleerde de beslissing.
Jaarlijks komen zo’n 8000 vrijwilligers op straat in België om gadgets te verkopen ten voordele van Vredeseilanden. “OEI! De
boeren zijn bijna op” was de campagneslogan van dit jaar. De gemiddelde leeftijd van boeren gaat richting 60 jaar en jonge
mensen zien nauwelijks nog toekomst in de sector.
Een nieuwe generatie cacaoboeren is aan zet in Centraal-Amerika. 300 jongeren in de regio’s Matiguás en Río Blanco namen
deel aan vormingen om hen alle mogelijkheden van de cacaobusiness te laten ontdekken. Dit project wordt ondersteund door
Youca/Zuiddag.
In Senegal worden meer en meer bananen verkocht in dozen, waarbij de prijs bepaald wordt volgens kwaliteitsstandaarden.
Zo kunnen ze de winkels en supermarkten in Dakar en andere steden veroveren, in plaats van hun bananen in bulk te verkopen
op de lokale markt.
Tijdens de regionale rijstbeurs in Ouagadougou, Burkina Faso, ontmoetten boerenorganisaties en handelaars elkaar om te
discussiëren over welke variëteiten het best in de markt liggen, wat de beschikbare volumes van witte en voorgestoomde rijst
zijn, etc. Op het einde van de beurs waren 28 contracten afgesloten met een totale waarde van 5 miljoen dollar.
2016 was het jaar van de grote doorbraak voor TAKTIK, de Indonesische partner van Vredeseilanden die kaneelproducenten
verenigt. Ze ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar met hun klant Agripro Tridaya Nusantara. Door die
handtekening kreeg Taktik de toestemming van de bank voor een lening om een eigen opslagplaats te bouwen.
Op het eiland Sulawesi, Indonesië, telen boeren in Burau biologische cacao. Het Nederlandse bedrijf De Ruijter (bekend van
de hagelslag) bezocht de boeren eind 2016 en is geïnteresseerd om hun cacao te kopen.

4 - Jaarverslag

De vier koffiecoöperaties in het oosten van DR Congo komen steeds meer in het vizier van bedrijven die zich richten op de
specialiteitskoffies. De inspanningen die de boeren leverden om de kwaliteit van hun koffie te verhogen, worden beloond met
prijzen die tot vier keer hoger liggen dan bij de start van dit project. Meer en meer boeren sluiten zich dan ook aan bij de
coöperaties. Kawa Kabuya, één van de coöperaties, sloot haar eerste deal met Colruyt Group.
In Ecuador hebben collega’s van Vredeseilanden een goeie band met de overheidsadministratie van de stad Quito (vooral met
het departement dat de economische ontwikkeling bevordert). Samen publiceerden ze een kwaliteitshandboek voor
koffieboeren, gebaseerd op onderzoek naar de beste manier om de koffie na de oogst te behandelen. Deze handleiding wordt
nu gebruikt door koffieboeren in het noordwesten van Quito, op de Galapagos eilanden en in het zuiden van Ecuador.
Om de kwaliteit van koffie te bepalen, moet je kunnen ‘cuppen’: de koffie volgens een gestandaardiseerde methode proeven
en scoren. Die score bepaalt de kwaliteit en dus ook de prijs van de koffie. Maar veel boeren kunnen niet ‘cuppen’ en staan
dus in een zwakke onderhandelingspositie. Daarom introduceerde Vredeseilanden in Peru mobiele cupping labo’s. Die reizen
langs de dorpen van de koffieboeren en laten hen ontdekken hoe ze de kwaliteit van hun koffie kunnen verbeteren. Zo krijgen
ze ook meer inzicht in hun koffies. De methode werd door andere ngo’s en boerenorganisaties overgenomen.
Eind 2016 bracht Vredeseilanden in België een dialoog op gang tussen een groep consumenten en vertegenwoordigers van
supermarkten. Samen bedachten ze concrete pistes om duurzame producten meer onder de aandacht te brengen en productketens duurzamer te maken.
De organisatie- en bestuursstructuur van Vredeseilanden veranderde grondig. Vanaf 1 januari 2017 functioneren we als een
internationale netwerkorganisatie, met meer beslissingsmacht van collega’s uit de verschillende landen waar Vredeseilanden
actief is.
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2 - Duurzaamheidsverslaggeving binnen Vredeseilanden

“Enkele jaren geleden besliste Vredeseilanden om te rapporteren volgens het duurzaamheidskader van het Global
Reporting Initiative. Omdat we verwachten van bedrijven dat ze duidelijk maken hoe ze hun werking verduurzamen,
zijn we het aan onszelf verplicht om hetzelfde te doen. Ook in onze werking, zowel in onze kantoren als in onze
programma-activiteiten, staat duurzaamheid op de agenda. GRI helpt ons om stappen te zetten en om aan de
buitenwereld te tonen op welke punten we goed of zwak scoren.”
Chris Claes, directeur van Vredeseilanden internationaal

In België was Vredeseilanden bij de ngo-pioniers om in haar jaarverslag de GRI-criteria te volgen. Een groeiend aantal grote
bedrijven en organisaties wereldwijd engageerden zich om volgens dit duurzaamheidskader te rapporteren en hun
economische, sociale en milieu-impact te beschrijven. Ons jaarverslag 2013 won zelfs de prijs voor het beste Belgische
Duurzaamheidsverslag in de categorie ngo’s, uitgereikt door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
We houden in onze rapportering rekening met de speciale GRI-indicatoren voor de ngo-sector. Sinds 2014 rapporteren we
volgens de G4 standaard, de ‘in accordance – core’ optie. In GRI-jargon betekent dit dat we enkel over de kernindicatoren
zullen rapporteren, en minstens één indicator per ‘materieel’ (i.e. meest relevant en impactvol) aspect zullen behandelen. Het
volledige overzicht van alle GRI-indicatoren is achteraan dit verslag opgenomen (annex 5).
De G4-standaard legt een grote nadruk op de betrokkenheid van stakeholders om de meest relevante en meest impactvolle
aspecten voor de verslaggeving van Vredeseilanden te bepalen. We deden deze oefening tijdens de Algemene Vergadering van
juni 2015. In onze AV zijn immers onze belangrijkste stakeholdersgroepen vertegenwoordigd. Aangezien we vanaf 2017 in een
nieuwe organisatiestructuur functioneren, is het nodig om onze indicatoren nog eens onder de loep te nemen. Het
internationaal management team heeft een aantal sleutelindicatoren opgesteld. Deze zullen bijgestuurd en opgevolgd worden
door de internationale Raad van Bestuur.
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3 - Strategische keuzes
3.1

Bepalen van onze globale focus

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de huidige en komende generaties toegang hebben tot betaalbaar kwaliteitsvoedsel? De
wereld van genoeg eten voorzien wordt één van de grootste uitdagingen van deze generatie.
De uitdaging is gigantisch:
• Tegen 2050 zal de wereldbevolking aangroeien tot voorbij 9,6 miljard mensen. Steden groeien snel. De voedselproductie
moet met 50% stijgen om iedereen te voeden.
• De bodemvruchtbaarheid vermindert, water wordt een schaars goed. En klimaatverandering versnelt deze processen.
• Lage landbouwprijzen en armoede dwingen boeren ertoe om hun velden te verlaten. Jongeren zien geen toekomst in de
landbouw.
Op dit moment wordt 70% van ons eten geteeld door kleine familiebedrijven. Als we deze boeren geen goeie plaats geven in
onze voedselketen, zodat ze hun sociale en economische positie kunnen verbeteren, zal het onmogelijk zijn om een antwoord
te geven op bovenstaande uitdaging. Globale verandering vraagt dat alle spelers van de voedselketen – ook de boeren, die
meestal de zwakste schakel zijn – hun brood kunnen verdienen.
Vredeseilanden wil deze uitdaging aangaan, en onderschrijft volledig de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties.
In maart 2016 formuleerden we drie strategische prioriteiten die er mee voor moeten zorgen dat boeren beter geïntegreerd
worden in lokale en internationale voedselmarkten:
• We maken van boerenorganisaties sterke zakenpartners en zorgen ervoor dat hun leden op een klimaatvriendelijke manier
aan landbouw doen.
• We verbinden organisaties van kleine boeren met koplopers uit de voedingssector om nieuwe manieren van samenwerking
en zakendoen in de praktijk te zetten.
• We zoeken naar nieuwe manieren om vertrouwen en transparantie in de voedselketen te brengen, zodat consumenten
duurzame keuzes kunnen maken.
We doen dit niet alleen. Centraal in onze aanpak staat samenwerking met koplopers uit het bedrijfsleven, overheidsadministraties, banken en andere kredietverleners, onderzoeksinstellingen en andere spelers. We creëren de ruimte om samen antwoorden
te vinden op de globale problemen in ons voedingssysteem. En zetten ideeën in de praktijk om. Bijvoorbeeld:
• Tot nu toe zijn het vooral de boeren die alle risico’s en verliezen dragen als bv. hun oogst mislukt of als ze hun producten
– die dikwijls snel bederven – niet kunnen verkopen. Hoe kunnen we die risico’s en winsten beter verdelen onder alle spelers
in de keten?
• Hoe kunnen boerenorganisaties gemakkelijker aan leningen geraken om hun bedrijf uit te bouwen?
• Welke interne controlesystemen kunnen opgezet worden om kwaliteit en voedselveiligheid te garanderen?
• Wat zijn de meest duurzame businessmodellen voor voedingsbedrijven en supermarkten als ze willen samenwerken met
organisaties van kleinschalige boeren?
Daarnaast proberen we beleidsmakers en bedrijfsleiders te overtuigen om succesvolle praktijken te implementeren, en willen
we ervoor zorgen dat wetten aangepast worden om een duurzame toekomst van ons voedsel en van boerenfamilies te
garanderen. In al het lobbywerk zorgen we ervoor dat vertegenwoordigers van kleinschalige boeren mee aan tafel zitten en
mee kunnen beslissen over de toekomst van de landbouw- en voedingssector.
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3.2

Met welke boeren werken we samen?

Vredeseilanden werkt samen met boerenfamilies die het potentieel hebben om van hun bedrijf een winstgevende onderneming
te maken. Dikwijls zijn dit niet de meest kwetsbare boeren of landarbeiders. Bij die groep zijn de randvoorwaarden te
ongunstig (te kleine oppervlakte land om te bewerken, geen marges om te kunnen investeren) om via landbouw hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. Voor deze kwetsbare groep moet de overheid een sociaal vangnet voorzien
ofwel moeten zij de kans krijgen om aan een deftig loon voor andere boeren te gaan werken. Dat is niet het soort werk dat
Vredeseilanden opneemt; andere organisaties zijn daarin gespecialiseerd. Vredeseilanden daarentegen werkt samen met boeren
– en vooral hun organisaties – die wél een toekomst hebben in de landbouw. We ondersteunen hun organisaties om zich te
professionaliseren, en zorgen ervoor dat zij een betere positie hebben in de landbouwketens, wat de levensomstandigheden
van deze boerenfamilies kan verbeteren en een duurzame toekomst in de landbouwsector kan garanderen.
Schaal van landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden (gemiddelden) – DflD, 2015
Grootschalige commerciële landbouwbedrijven
<5%
<10% Kleine en middelgrote landbouwbedrijven

30-40%

30-50%

2-10%

Opkomende kleine en middelgrote landbouwbedrijven

Overlevingslandbouwers

Landloze boeren

3.3 Welke landbouwproducten staan centraal in onze werking?
Vredeseilanden besliste om zich te concentreren op een paar producten: koffie, cacao, rijst en verse groenten en fruit. De kern
van ons werk ligt op het ondersteunen en versterken van boerenorganisaties om duurzame langetermijnrelaties aan te knopen
met bedrijven en andere spelers (zoals banken) binnen en buiten de landbouwketen. Dikwijls zijn bepaalde praktijken of
systemen (bv. logistiek, kwaliteitsstandaarden) heel specifiek per landbouwproduct en voor een bepaalde markt. De rijstmarkt
met zijn grote volumes die op lokale marktjes aan lage prijzen verkocht worden, zit helemaal anders in elkaar dan de exportmarkt voor kwaliteitskoffies. Daarom specialiseren we ons. Opdat we meer kennis kunnen uitwisselen tussen collega’s en omdat
we op die manier ook het functioneren van de markt van een bepaald product kunnen beïnvloeden. Zo kunnen we onze
expertise veel gerichter uitspelen.
In bepaalde gevallen werken we ook met boerenorganisaties die andere producten telen (bv. boeren die kaneel telen in
Indonesië, theeboeren in Vietnam). Dit heeft te maken met keuzes die vroeger gemaakt zijn, of bepaalde vragen van bedrijven
of andere organisaties om samen te werken.
Koffie en cacao zijn twee producten die in grote delen van de wereld geteeld worden door kleinschalige boeren en als ‘cash
crop’ een groot verschil kunnen maken in het familie-inkomen. Deze exportgewassen hebben in het verleden al veel aandacht
gekregen (ze zijn de eerste producten waar de fairtradebeweging rond werkte), maar er zijn nog heel wat uitdagingen waar
Vredeseilanden een rol in kan spelen: hoe kunnen boeren beter omgaan met de onzekere prijzen die bepaald worden door
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internationale beurzen – wat het moeilijk maakt voor boeren om te investeren? En hoe een antwoord bieden op de gevolgen
van de klimaatverandering – waarbij het onmogelijk zal worden in bepaalde gebieden om nog koffie of cacao te telen?
Rijst is het meest geproduceerde en geconsumeerde voedselgewas ter wereld, ook al zijn de winstmarges klein voor boeren.
Omdat het zo’n strategisch belang heeft (hele steden zijn afhankelijk van rijst als dagelijks basisgewas) stelden regeringen
talloze wetten en regels op om prijzen te bepalen en voldoende stocks te voorzien. In Azië, maar meer en meer in Afrika,
hangt het inkomen van miljoenen boeren af van de rijststeelt. Geïrrigeerde rijst is echter ook verantwoordelijk voor een
significant deel van de globale uitstoot van methaangassen. Ook dit probleem moet aangepakt worden.
Uit onderzoek is gebleken dat verse groenten en fruit voor veel boerenfamilies een belangrijk deel van hun inkomen vormen.
Groenten en fruit moeten vers aan de man gebracht worden en - omdat ze snel bederven - worden ze meestal op lokale markten
dichtbij de productiezones verkocht. Toch bieden groenten en fruit ook kansen op exportmarkten. In het algemeen liggen de
winstmarges hoger voor boerenfamilies (in vergelijking met bv. rijst), maar aan de andere kant zijn de risico’s ook groot
(groenten en fruit moeten snel verkocht worden) en vraagt de teelt ook hoge investeringen.
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4 - Het Vredeseilanden netwerk

“Meer en meer ngo’s werken samen met bedrijven. Maar wij gaan verder dan alleen maar aan tafel zitten. We werken
nauwer samen in specifieke landbouwketens. Vanuit de praktijk bekijken we wat werkt en wat niet werkt, en proberen
we het aankoopbeleid van bedrijven te veranderen. We zoeken naar structurele verandering. Dit werk vraagt een open
attitude van onze medewerkers. Ze moeten in staat zijn om met veel stakeholders samen te werken en zo verandering
te bekomen. Die multi-stakeholder aanpak maakt ons uniek.”
Karen Janssens, VECO Mesoamérica

Onze stakeholders
Constant overleg en dialoog met onze stakeholders zit in het DNA van Vredeseilanden. Dit zijn de belangrijkste stakeholders
die onze missie de komende jaren mee helpen realiseren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boerenorganisaties, hun leden en gemeenschappen
Donoren
Bedrijven
Overheden en politici
Academici en onderzoekers
Jongeren
Vrijwilligers en Vredeseilanden-supporters in België
Ngo’s en netwerken
Journalisten
Vredeseilanden-personeel

Een uitgebreider overzicht van al onze stakeholders en de organisaties waar we in het bestuur zitten, vind je terug op onze
website: www.veco-ngo.org/stakeholders.
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5 - Ons programma
5.1

Partnerorganisaties in 2016

In de tabellen hieronder, vind je een algemeen overzicht van de partnerorganisaties waar we mee samenwerkten in specifieke
voedselketens in 2016. 90% van de organisaties die gefinancierd worden door Vredeseilanden, zijn boerenorganisaties. We
kennen hun ledenaantallen, en kunnen dus duidelijk aangeven hoeveel mannen en vrouwen er beter van worden. De andere
10% organisaties die we ondersteunen, zijn lokale ngo’s. Geen enkel bedrijf waar Vredeseilanden mee samenwerkt, krijgt
financiële steun.
In 2016 ondersteunde Vredeseilanden 83 organisaties in 14 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ongeveer 55.000 mannen en bijna 27.000 vrouwen kregen zo onze steun.
Dit is echter maar de helft van het verhaal. Een inherent onderdeel van onze strategie is om ook andere organisaties en
overheden ertoe aan te zetten onze succesvolle ervaringen op veel grotere schaal te repliceren en via beleidswerk structurele
veranderingen bij bedrijven en overheden te bekomen. Op die manier krijgt een veelvoud aan boerenfamilies een kans op een
beter leven.
Type van partnerorganisaties

Welk type organisatie krijgt financiering van Vredeseilanden?
80
70

52%

Aantal organisaties

60

31%

50
40
30
20

17%

10
0
Geen financiering

Boerenorganisaties

5.2

Andere
organisaties

Privébedrijven

Boerenorganisaties

Wel financiering
Andere organisaties

Privébedrijven

Lidmaatschap van boerenorganisaties

Het aantal boerenfamilies dat Vredeseilanden bereikt via hun organisaties, is de laatste drie jaren gestegen (zie grafiek
hieronder). In sommige regio’s startten we nieuwe samenwerkingen op met grotere organisaties, in andere regio’s groeide het
aantal leden van boerenorganisaties omdat boeren merken dat het lidmaatschap hen meer oplevert dan alleen naar de markt
te trekken.
In Indonesië en West-Afrika ligt het aantal boeren dat we bereiken significant hoger. In Indonesië heeft Vredeseilanden veel
meer partnerorganisaties (18) in vergelijking met andere regio’s (gemiddeld 8). In West-Afrika is er een lange traditie van
boeren die zich groeperen volgens het hoofdgewas dat ze telen, wat resulteert in boerenorganisaties met veel meer leden in
vergelijking met de andere regio’s.
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Leden van boerenorganisaties die rechtstreekse steun krijgen van Vredeseilanden
40.000

30.000

20.000

10.000

0
2014
VECO Andino
VECO Oost-Afrika

2015
VECO Indonesië
VECO Mesoamérica
VECO R.D. Congo

2016
VECO Vietnam
VECO West-Afrika

Evolutie per regio:
VECO Indonesia
Het aantal leden van commerciële boerenorganisaties groeide sterk de afgelopen jaren. De nieuwe leden worden aangetrokken
door de diensten die het lidmaatschap hen oplevert (opleidingen en advies), en ook door het feit dat verkopen in groep meer
winstgevend is. De boerenorganisaties slaagden er de afgelopen jaren immers in om zaken te doen met interessante opkopers
of bedrijven: de transparante prijzen en de hogere winsten trokken nieuwe boeren aan.
VECO Andino
Ook in de Andes regio bereikten we steeds meer boeren. De koffiecoöperaties in Peru (in Junín en San Martin) zien veel jonge
mensen onder hun nieuwe leden. Die organisaties begonnen ook diensten te leveren voor de cacaoteelt en -verkoop (aangezien
koffieteelt in die regio heel veel gevolgen ondervindt van klimaatswijzigingen), wat ook nieuwe leden aantrok. In Ecuador
begon Vredeseilanden in een nieuwe regio samen te werken met een organisatie die zich toelegt op de verkoop van biologische
bananen, wat ook een deel van de stijging verklaart.
VECO East Africa
Vredeseilanden experimenteerde in deze regio met nieuwe organisatiestructuren in de groenten- en fruitsector. Nieuwe
boerengroepen startten op.
VECO Vietnam
In 2014 en 2015 kende de samenwerking met bepaalde boerenorganisaties in Vietnam een trage opstart, omwille van de
bureaucratische molen. Het duurde verschillende maanden vooraleer we toestemming kregen om onze activiteiten te starten
in de provincies Hoa Binh en Ha Nam.
Rainforest Alliance vroeg aan onze collega’s in Vietnam om organisaties van theeboeren te versterken en te ondersteunen bij
het opzetten van interne controlesystemen om kwaliteitsstandaarden te behalen. In een eerste project organiseerden we
vormingen voor 395 boeren (verbonden aan 17 theebedrijven), die op hun beurt 4.080 boeren opleidden. In een
vervolgproject werden 20 boerenleiders gevormd, die hun kennis doorgaven aan 2.273 boeren. Hier ging het vooral over het
introduceren van duurzame landbouwpraktijken m.b.t bodemvruchtbaarheid.
VECO West Africa
In 2014 verloren veel bananenboeren in Senegal hun volledige oogst door overstromingen. In 2015 namen ze opnieuw actief
deel aan alle activiteiten.
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VECO DR Congo
Sinds 2014 groeperen boeren zich in de koffieproductiezones rond wasstations om hun koffie te verwerken. Die boerengroepen
vormen op hun beurt 4 koffiecoöperaties die instaan voor het opkopen en exporteren van de koffie. Het succes van de export
en de hogere prijzen die de boeren uitbetaald krijgen, zorgen ervoor dat nieuwe leden zich aansluiten bij bestaande groepen,
en dat er maand na maand nieuwe wasstations gebouwd worden.
5.3

Lidmaatschap en gender

Er is nog steeds een grote kloof tussen het aantal mannen en vrouwen die bereikt worden met onze activiteiten (zie grafiek
hieronder). Driekwart van de leden van de boerenorganisaties waarmee Vredeseilanden samenwerkt, zijn mannen. Vrouwen
hebben nog steeds minder toegang tot land, leningen en technologie, wat betekent dat ze niet dezelfde startpositie hebben
als mannen. Ook krijgen vrouwen nog steeds niet dezelfde kansen tot opleidingen en andere manieren om nieuwe kennis te
vergaren. Onderzoek wijst uit dat als ze wél dezelfde startpositie en kansen zouden krijgen, ze 20 tot 30% meer voedsel zouden
produceren in vergelijking met mannen. Vredeseilanden engageert zich om betere genderanalyses uit te voeren bij de start
van nieuwe programma’s. Het zal ons toelaten om onze interventies beter af te stemmen op vrouwen.
Aantal mannen versus vrouwen die we bereiken in onze programma’s
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Hoogtepunten van het programma

België
In België zijn we blijven werken met vooraanstaande bedrijfsleiders, maatschappelijke organisaties en overheden, met
cateringdiensten over het hele land, en met vrijwilligers en inspirerende mensen die nadenken over de toekomst van de
landbouw en voedselaanbod in een globale context.
In 2016 hebben we een nieuw project gelanceerd, genaamd “Voedsel voor de toekomst”, een uniek partnerschap tussen ons
als ngo, een universiteit (KU Leuven), een retailer (Colruyt Group) en een overheid (de provincie Vlaams-Brabant). Deze vier
partners hebben zich geëngageerd in een co-creatieproces om enkele cruciale duurzaamheidsthema’s rond de voedselsector
aan te pakken. Samen werken zij aan de ontwikkeling van drie tastbare voedselketens: Andesgewassen (bv. quinoa), zeewier
uit Indonesië en peulvruchten uit Oost-Afrika.
Daarnaast startten we het co-creatieproces Citizens for the Foodture met professionals uit de retailsector en consumenten. We
zochten naar manieren om duurzame voedselconsumptie van de niche naar de mainstream te trekken. De vijf grootste
Belgische supermarkten (Carrefour, Colruyt Group, Delhaize, Lidl en Aldi (Noord), namen deel aan vier co-creatiesessies. Het
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consumentenpanel (beginnend met 100 leden en eindigend met 40) weerspiegelde de diversiteit van de Belgische consumenten: van overtuigde consumenten (die regelmatig Fair Trade, biologisch enz. kopen), tot de “wel willen maar niet doen”consumenten, die naar schatting de grootste groep zijn in België (70%). Samen ontwikkelden ze instrumenten die duurzame
keuzes voor deze middengroepen makkelijker en toegankelijker maken. Dat leidde tot zeven concrete ideeën die uitgetest
kunnen worden: Boer zkt klant, Klant zkt boer; Pay what you want; Greencard; Easy Pick; Shop in de shop; Easy Click en Good
Food Score. Meer info op www.vredeseilanden.be/citizensforthefoodture.
Een van de sleutels tot een duurzaam voedselsysteem, zijn professionele boerenorganisaties die vertrouwen genieten bij
andere deelnemers in de voedselketen: voedselverwerkers, handelaars, maar ook leveranciers van diensten en financiële
instellingen. Vredeseilanden organiseerde daarom in december 2016 het eerste Building Trust Seminar in Brussel. 92 ngomedewerkers, vertegenwoordigers van 33 boerenorganisaties, 16 vertegenwoordigers van financiële instellingen en 31 afgevaardigden van de retail- en voedingsindustrie kwamen samen om te bespreken hoe boerenorganisaties hun werking kunnen
professionaliseren. Het evenement was tevens de officiële lancering van het netwerk AMEA, waarvan Vredeseilanden
oprichtend lid is.
DR Congo
Ons werk in de koffiesector dat vier nieuw opgerichte koffiecoöperaties koppelt met markten voor specialiteitskoffie, werd
gedurende het jaar goed gedocumenteerd. Daarnaast heeft Vredeseilanden acht kleine coöperaties van rijstboeren ondersteund
in de Ruzizi vlakte, een uitgebreid gebied op de grens met Rwanda en Burundi, ideaal voor de rijstteelt. Samen willen zij de
lokale markt veroveren, in het bijzonder grote markten zoals de stad Bukavu. In de voorbije drie jaren heeft één van de
rijstcoöperatieven, ADPA, respectievelijk 400, 650 en 700 ton rijst geleverd aan de brouwerij Bralima. Dit betekent 32% van
de totale hoeveelheid aangekocht door de brouwerij. ADPA overtuigde een financiële partner om werkkapitaal te verschaffen
zodat zij de rijst van hun leden kunnen kopen en verzamelen. Ze bouwden ook ervaring op in het onderhandelen van prijzen,
het afsluiten van contracten enz. ADPA inspireerde zo de andere coöperaties, en de lessen uit het Vredeseilanden-programma
werden opgenomen in een belangrijk nieuw programma dat werd ontwikkeld door de Wereldbank (Programme intégré de
croissance agricole dans les Grands-Lacs). Omwille van politieke problemen in de DRC is dit programma echter niet opgestart
in 2016, zoals was gepland.
Ecuador
In Ecuador motiveerde onze partnerorganisatie APECAP jonge mensen om in de koffiebusiness te stappen. APECAP organiseerde verschillende opleidingssessies: hoe koffieplanten verzorgen, hoe gewasziekten zoals koffieroest aanpakken, hoe
compost maken, hoe oogsten, wat te doen na de oogst, en hoe koffie cuppen (proeven). Elke jongere kreeg een kwart tot een
hele hectare land om de geleerde lessen in praktijk te brengen. De ervaring werd gedeeld in netwerken zoals de Rurale
Dialooggroep, de Raad van Advies over koffie en cacao, en de technische commissie van de provincies Imbabura en Loja. Zo
inspireerden de jongeren de nationale strategie voor eerlijke handel.
e leden van de koffieorganisatie AACRI kunnen beter omgaan met onverwachte omstandigheden in hun omgeving. Via het
planten van bomen en het invoeren van nieuwe technieken om de bodemkwaliteit te verbeteren en waterbronnen te
beschermen, zijn ze beter aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering. Daarenboven diversifieerden ze hun
inkomensbronnen: ze verkopen nu ook fruit en hout.
VECO Andino publiceerde een handleiding voor de productie van kwaliteitskoffie, samen met CONQUITO (het Metropolitaans
Agentschap voor Economische Promotie van Quito) gebaseerd op onderzoek rond naoogstpraktijken. Het onderzoek betrok
boeren op de Galapagoseilanden en jonge koffieboeren in het Zuiden van Ecuador. Door de toepassing van nieuwe praktijken,
konden ze de kwaliteit van de koffie sterk verbeteren.
De kleinschalige producentenorganisaties Chuya Mikuna en PACAT hebben commerciële relaties opgezet met kleine en middelgrote ondernemingen zoals gespecialiseerde winkels, hotels en lokale supermarkten. Het was een interessant begin om hun
klantenbasis te diversifiëren en hun risico’s op een meer doeltreffende wijze te beheren, en tegelijkertijd hun capaciteiten en
volumes te verhogen om zo ook in de toekomst te voldoen aan de vereisten van de grote supermarkten.
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Honduras
Consorcio Agrocomercial in Honduras is een commerciële vereniging van acht boerenondernemingen die verse groenten
produceren en verkopen. Zij zijn erin geslaagd om het totaal van verkochte volumes en variëteiten aanzienlijk te verhogen
(tot 35 verschillende producten). 100% van wat het Consortium verzamelt van de boeren is ook echt verkocht. Momenteel
hebben zij contracten met vier supermarkten: La Colonia (Consorcio heeft 70 tot 80% van hun vraag naar groenten geleverd),
Antorcha, Los Andes en El Colonial. Zij hebben een constante aanvoer en de aanvaardingsgraad van hun producten is hoog
(94%). De prijzen betaald aan de boeren ijn stabieler dan vroeger. Vrouwen kregen ook meer kansen en opleidingsmogelijkheden, dus merk je ook dubbel zoveel vrouwen die actief meedraaien in de boerenondernemingen.
VECO Mesoamerica is ook begonnen met het bouwen van allianties tussen coöperatieven van groenteboeren en de fastfoodketen “Subway”. Inclusieve bedrijfsprincipes (langetermijnrelaties, transparante voorwaarden, delen van risico's en winsten)
staan daarbij centraal. Momenteel leveren meer dan 33 kleinschalige boeren gezonde groenten van hoge kwaliteit aan winkels
in het land.
Indonesië
VECO Indonesia heeft zwaar ingezet op het koppelen van boerenorganisaties met privébedrijven als Bloom Agro, PT PMA,
Javara, Organic Land, Gassol Organik, Tama Jaya Sejahtera, MTC, Indokom, Mars, UD Glory, Suryaning Galang Kangin, Comextra
Mayora en Pod Bali. Dit betekent dat een groeiend aantal lange-termijnpartnerschappen tussen privé-actoren en boerenorganisaties nu gebaseerd is op inclusieve bedrijfspraktijken. Productpromotie op beurzen en zakelijke bijeenkomsten (beide
rechtstreeks met individuele kopers en via platforms voor basisproducten) hebben een belangrijke rol gespeeld in dit proces.
Inclusieve bedrijfspraktijken hielden in: duidelijke contracten, technische bijstand van de onderneming aan de boeren,
communicatie van kwaliteitsvereisten en prijsinformatie, voorafbetalingen, deelnemen aan tripartiete overeenkomsten met
financiële instellingen, en materiaal (bv. verpakkingsinstallaties) leveren.
Nicaragua
In Nicaragua bewijst boerenorganisatie La Campesina duidelijk welke commerciële vaardigheden nodig zijn om succesvol te
zijn in de cacaobusiness. La Campesina’s leiderschap onderscheidt zich van andere organisaties in transparantie en goede
communicatie, wat leidt tot vertrouwensrelaties met de kopers. Bovendien zijn zij erin geslaagd om nieuwe markten aan te
boren omdat zij actief deelnemen aan vele netwerken. Op lokaal niveau hebben zij contact met de overheid en de vereniging
van coöperatieven, terwijl zij op nationaal niveau het rondetafelnetwerk Canicacao leiden. Zelfs op Centraal-Amerikaans
(Amacacao) en internationaal niveau (ICCO) zijn zij aanwezig in de leidende organisaties van de cacaosector. Als resultaat
daarvan heeft La Campesina zijn klantenportefeuille uitgebreid: zij hebben 30 ton UTZ en biologisch gecertifieerde cacao
verkocht aan Ritter Sport en 31 ton aan Ethiquable. Tevens hebben zij een verkoopcontract ondertekend met Daanhouwer
(Nederland).
Naast het ondersteunen van specifieke coöperatieven was VECO ook actief op sectorniveau, in het koppelen van haar
partnerorganisaties met besluitvormers uit de publieke en private sector. Samen verrichten we analyses en formuleerden we
strategieën om de competitiviteit te verbeteren. We zouden bijzonder graag de regio promoten als een belangrijke producent
en exporteur van fijne aromatische cacao. VECO’s partner AMACACAO (Asociación Mesoamericana de Cacao y Chocolate Finos),
is begonnen met het definiëren van normen voor de Centraal-Amerikaanse fijne chocolade, om kleinschalige producenten
toegang te geven tot de nichemarkt van hoog-aromatische chocolade.
Eind 2016 werd een regionaal forum gehouden met alle belanghebbenden waarmee VECO Mesoamérica gedurende drie jaar
werkte in Nicaragua en Honduras om de cacaosector te verbeteren. Dit evenement was een kans om nieuwe uitdagingen te
analyseren en allianties te sluiten om de inclusie van kleinschalige producenten in nieuwe markten te verbeteren, zoals deze
van de fijne en aromatische cacao.

Jaarverslag -

15

Peru
Samen met de Universidad del Pacífico in Lima, de Belgische ambassade in Peru en APCI (het Peruviaans agentschap voor
internationale samenwerking), heeft VECO een wedstrijd gelanceerd rond inclusieve bedrijfsmodellen. De privéonderneming
Grupo Hualtaco en de organisatie van bananenproducenten CENBANOR kwamen daar als winnaars uit. Zij startten een proces
om meer inclusieve handelsrelaties uit te bouwen met hun leveranciers. De LINK-methodologie werd gebruikt om op
participatieve manier het nieuw bedrijfsmodel tussen Hualtaco en CENBANOR te structureren en een actieplan voor de
implementatie te ontwikkelen. Eind 2016 heeft de producentenorganisatie een aandeel van 30% in de exportonderneming,
wat betekent dat het kan deelnemen aan de besluitvorming. Het bedrijfsmodel omvat tevens ecologische praktijken, zoals
bijvoorbeeld een efficiënter waterverbruik en afvalbeheer. Het succes van de wedstrijd en het winnend bedrijfsmodel werden
gebruikt in een opleidingsprogramma voor toekomstige bedrijfsmanagers aan de Universiteit van Lima en andere regionale
universiteiten, rond inclusie van aankoopbeleid en de impact daarvan op het inkomen van kleinschalige boeren.
In de coöperatieven CAC Pangoa en CAC Satipo (Peru) nemen jongeren en vrouwen nu deel aan de besluitvorming van hun
lokale comités. Het percentage jongeren in leiderschapsposities is verdubbeld, dankzij hun deelname in leiderschapsscholen.
West-Afrika
Tijdens zijn bezoek aan de bananenplantages van Tambacounda, op 19 oktober 2016, heeft de President van Senegal financiële
steun van 2,5 miljard FCFA aangekondigd voor het heraanleggen van 500 hectare bananenvelden. Het doel is om een
productieniveau van 20.000 ton te bereiken, wat Senegal zou helpen om zelfvoorzienend te worden inzake bananen. Deze
steun is deel van het nationaal programma voor de ontwikkeling van de bananenketen, die officieel werd gevalideerd in januari
2016 na actief lobbywerk door VECO en haar partner UNAFIBS, de nationale unie van bananenketenactoren.
In de rijstsector heeft FEPOBRA – de organisatie van rijstproducenten in het Senegalese Anambébekken – succesvol vrouwengroepen ondersteund om hun rijst om een meer kwaliteitsvolle manier te verwerken. Ze konden ook een rijstpelmachine kopen,
wat de kwaliteit zou moeten verbeteren en het afval verminderen. In een interview met het dagblad “le Quotidien”, legt
Dr. Pape Abdoulaye Seck, de Senegalese Minister van Landbouw, de nadruk op het belang van goede productkwaliteit: “De
beste manier om mensen te overtuigen om iets te kopen is ervoor te zorgen dat de kwaliteit goed is. We hebben reeds een
betekenisvolle verbetering gezien in de kwaliteit van de lokale rijst in Senegal. Eens de mensen deze lokale rijst van goede
kwaliteit geprobeerd hebben, willen ze de ingevoerde rijst niet langer. Lokale rijst is door haar versheid van betere kwaliteit,
is beter verteerbaar en beschikt over een beter aroma.”
In de andere West-Afrikaanse landen waar VECO werkt, hebben we ook veel nadruk gelegd op het verbeteren van de kwaliteit
van lokale rijst. In Benin bijvoorbeeld zijn witte rijst en voorgekookte rijst duidelijk van betere kwaliteit dan bij het begin
van het programma: een laag percentage gebroken rijstkorrels (<3%), afwezigheid van onzuiverheden en een uniforme vorm
van de rijstkorrels. In Burkina Faso werd het fabrieksmodel van het verwerkingscentrum in Douna (met een strikte scheiding
van onverwerkte en verwerkte producten) gerepliceerd in andere rijstverwerkingscentra doorheen het land. In Niger heeft VECO
ook de organisatie van rijststoomsters ondersteund met verwerkingsuitrusting, technische opleiding, aanwerving van een
gekwalificeerde manager enz., wat hen geholpen heeft om kwaliteitsrijst te produceren (geen geur, weinig onzuiverheden,
100% hoofdrijst).
Tanzania
In Tanzania zijn de activiteiten van VECO onvermijdelijk verbonden met de voorziening en beter beheer van water, aangezien
het land sterk lijdt onder de gevolgen van de klimaatverandering. In de rijstsector werden 30 demonstratiepercelen opgezet
onder het Systeem van RijstIntensifiëring (SRI). In de dorpen Oria en Chekereni coachten we boeren om technologie in gebruik
te nemen om het efficiënter met water om te springen. Daarenboven werden drie irrigatieschema’s opgezet in de dorpen
Uchira, Kiruani en Oria. Doel is om innovatieve irrigatiepraktijken ingang te doen vinden die de levensomstandigheden
verbeteren en tegelijkertijd de milieu-impact verminderen via geïntegreerd water- en landbeheer. Deze schema’s werden eind
2016 afgerond en leveren bewijs van hoe je irrigatie kan ontwikkelen op maat van kleinschalige boeren.
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MUVIKIHO begon in 2012 met 125 leden uit drie groepen. Het werd opgericht met het doel om als kleine producenten sterker
te staan in onderhandelingen met exportbedrijven, maar de leden vonden snel dat ze niet opgewassen waren tegen de
bedrijven. Ze konden vaak niet anders dan de voorwaarden van deze bedrijven inzake prijzen en volumes te aanvaarden. Ze
konden niet kiezen aan wie ze verkochten, want eens een exportbedrijf hun naam op het Global GAP-certificaat zette, hingen
ze voorgoed vast aan dat bedrijf. In 2014 werd MUVIKIHO partner van VECO en twee jaar later is MUVIKIHO veranderd in een
sterke organisatie die nog 10 andere boerengroepen met 485 leden kon betrekken. Het zorgde voor een ommekeer in de manier
waarop bedrijven samenwerken met de boeren. In 2016 steeg de prijs die door de exportbedrijven werd betaald voor erwten
en Franse bonen met 20%, dankzij de sterke competitie tussen de bedrijven om contracten binnen te halen met MUVIKIHO.
Meer boeren willen nu lid worden. MUVIKIHO heeft tevens andere NGO’s en boeren geïnspireerd: in november 2016 werd
MUNIKIHO uitgenodigd door de Aga Khan Stichting om advies te geven aan boeren in Lindi en Mtwara (meer dan 1000 km
verder), over hoe een gelijkaardig model te bouwen voor hun fruit- en groenteondernemingen.
Als we de huidige situatie vergelijken met cijfers van drie jaar geleden, kunnen we zien dat landbouw nog steeds de
belangrijkste bron van inkomsten is. Het percentage inkomen uit landbouw zakte echter van 94,8% in 2013 tot 73,4% in 2016,
wat suggereert dat boeren zich steeds minder beroepen op landbouw. Zij hebben nu andere bronnen van inkomsten, zoals het
runnen van een kleine winkel, en ze zijn zich bewust van de nadelen van een te grote afhankelijkheid van een enkele bron
van inkomsten.
Oeganda
In 2016 heeft VECO discussies begeleid tussen actoren uit de Oegandese rijstsector, die de beslissing aanvochten van de
Oegandese overheid om de importbelastingen voor twee Pakistaanse rijstfabrikanten te verlagen van 345 USD (normaal extern
tarief in de EAC-zone) tot 250 USD per ton. De discussies leidden tot het annuleren van de beslissing. Dit is een positieve zet
van de overheid, aangezien het toelaten van goedkope import een negatief effect zou hebben gehad op de ontwikkelende
lokale rijstindustrie.
Het introduceren van een nieuw gewas, zoals chili, bij de fruit- en groenteboeren in Oeganda maakte dat 400 vrouwen en
860 jongeren in de sector instapten. Omdat chili een gewas is dat gemakkelijk kan bloeien op een klein perceel, een korte
groeicyclus heeft en droogtetolerant is, kunnen ook mensen met weinig startkapitaal een goed inkomen verdienen met de
teelt. Er is ook een grote vraag naar vanwege lokale supermarkten. Dit heeft niet alleen de levensomstandigheden van de
producenten verbeterd, maar ook het aantal gevallen van huiselijk geweld verminderd door de verbeterde positie van de
vrouwen.
Globaal
Sinds begin 2016 werken we nauw samen met SCOPEinsight, een Nederlandse organisatie die twee tools ontwikkeld heeft om
de bedrijfscapaciteiten van boerenorganisaties te evalueren. SCOPEinsight evalueert het professionalisme en de volwassenheid
van het beheer van boerenorganisaties, gebruik makend van haar breed geteste en robuuste evaluatiemethodologie, SCOPE
genaamd. Wereldwijd gebruiken heel wat organisaties deze methode, wat onderling vergelijken mogelijk maakt. Ons doel met
dit project is om de juiste vormingen voor boerenorganisaties in de verschillende VECO-regio’s te benadrukken en te stroomlijnen. Uiteindelijk hebben we 44 basis- en 35 pro-evaluaties uitgevoerd.
Met de steun van de Bill & Melinda Gates Foundation heeft VECO de Inclusive Business Scan (gebaseerd op SenseMaker)
ontwikkeld om realtime feedback te organiseren over hoe goed (of niet) kleinschalige boeren geïntegreerd zijn in een bepaalde
landbouwketen. SenseMaker is een innovatieve benadering gebaseerd op het verzamelen van grote hoeveelheden microverhalen die geïnterpreteerd worden door de verteller zelf. Over de voorbije drie jaren heeft VECO deze SenseMaker-toepassing
uitgerold in vier verschillende waardeketens over de hele wereld, en zo de stem van meer dan 2000 boeren in Nicaragua
(cacao), Senegal (rijst), Congo (koffie) en Indonesië (cacao) vastgelegd.
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6 - Planning, Learning and Accountability
6.1

Opvolging van onze programma’s

Vredeseilanden heeft een uitgebreid systeem om programma’s te plannen, te evalueren, eruit te leren en verantwoording af
te leggen. Dit Planning, Learning and Accountability systeem is erop gericht om te leren uit successen en mislukkingen.
Het biedt een kader voor het systematisch verzamelen van data om zo programma's gaandeweg bij te kunnen sturen. Maar het
PLA-systeem wil meer zijn dan dat. Het wil kritische reflectie stimuleren en inzichten delen met collega’s die in soortgelijke
situaties werken, maar ook met externe stakeholders.
Om kennisuitwisseling tussen de verschillende regio’s te stimuleren waar Vredeseilanden actief is en om het internationaal
Management Team de nodige informatie te kunnen bezorgen om beslissingen te nemen, ontwikkelden we een database om de
essentiële informatie toegankelijk te maken voor de hele organisatie. Dashboards tonen de belangrijkste data zoals partnerorganisaties, evolutie van leden van boerenorganisaties, uitgaven, etc.
Lees meer over ons PLA systeem op onze internationale website: www.veco-ngo.org/pla
6.2

De impact van de interventies van Vredeseilanden

Vredeseilanden meet om de drie en vijf jaar de impact van haar programma's. Gaan de leefomstandigheden van de boerenfamilies erop vooruit? Staan hun organisaties sterker? We onderzoeken of onze interventies het gewenste effect hebben en of
we onze aanpak moeten bijsturen.
In 2016 voerden we zo’n impactmeting uit. Dit was een intensief proces van dataverzameling en interviews met leden van de
boerenorganisaties rond volgende thema's:
• Is het inkomen van boerenfamilies in de projecten (landbouwketens) verhoogd? Zijn hun levensomstandigheden verbeterd?
• Hebben boeren en hun organisaties meer invloed in de landbouwketen? Zijn hun organisaties sterker en professioneler
geworden?
• Zijn boeren en hun organisaties veerkrachtiger geworden om met tegenslagen en veranderende omstandigheden om te gaan?
• Gebruiken boerenorganisaties de natuurlijke hulpbronnen op een duurzamere manier?
• Welke positie hebben de vrouwen in de landbouwketen en binnen hun organisaties? Verhoogt hun inkomen en kunnen ze
zelf beslissen waar dat geld naartoe gaat?
• Wat is de positie van jongeren in de boerenorganisaties?
• Wat is de bijdrage van Vredeseilanden aan veranderingen in bepaalde landbouwsectoren (rijst, bananen, ...)?
In elke regio waar Vredeseilanden actief is, werd één bepaalde landbouwketen geëvalueerd door een extern bureau. Hierbij
lag de focus op rijst, koffie en cacao, omdat dit producten zijn waar veel regio’s rond werken, en we zo de resultaten onderling
kunnen vergelijken. De andere activiteiten werden geëvalueerd door medewerkers van Vredeseilanden. De resultaten werden
voorgelegd en bediscussieerd met onze partnerorganisaties en tijdens regionale planningsdagen bij aanvang van een nieuwe
programmacyclus.
www.vredeseilanden.be/impact
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7 - Bestuurlijk verslag: Vredeseilanden in beweging

In 2016 werd het Vredeseilanden huis “gerenoveerd”. Sinds 1 januari 2017 heeft onze organisatiestructuur namelijk
een volledige make-over ondergaan en zijn we een internationale netwerkorganisatie geworden. Deze verandering
hebben we gedaan om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector, nu
en in de toekomst.

7.1

Organisatie structuur

Het is niet meer van deze tijd dat een NGO/Niet-gouvernementele organisatie die internationaal aan duurzame ontwikkeling
werkt, volledig bestuurd wordt vanuit België, met een Vlaamse Raad van Bestuur, een Algemene Vergadering die volledig uit
Belgen bestaat, en een hoofdkantoor in Leuven waar ook amper mensen van buitenlandse origine werken.
Tot nu toe werden globale doelstellingen voor de organisatie centraal afgesproken en daarna vertaald in programmadoelstellingen in de verschillende landen. Ook al gebeurde dit met veel participatie van onze medewerkers en input van onze
partnerorganisaties, toch willen we nu een stap verder gaan en echte beslissingsmacht over de globale koers van onze
organisatie geven aan vertegenwoordigers uit alle regio’s waar Vredeseilanden werkt (in de Raad van bestuur en directie).
Daarom werd, naast de vzw, een Stichting van Algemeen Nut opgericht, die vanaf 2017 aangestuurd wordt door een internationale Raad van Bestuur, een internationaal management team dat bestaat uit de verschillende directeuren van de Vredeseilanden programma’s in de verschillende regio’s. Internationale projectteams (clusters) zullen samenwerken rond specifieke
thema’s en expertise delen.
Een internationaal ondersteunend kantoor (financiën, communicatie, programma-ondersteuning, impactmeting) fungeert als
draaischijf. De meeste collega’s werken nu nog vanuit België, maar geleidelijk aan zullen meer en meer van dit soort functies
opgenomen worden door collega’s in andere delen van de wereld. Dat betekent ook dat de activiteiten van Vredeseilanden in
België een aparte Vredeseilanden regio worden, zoals ook Vredeseilanden in West-Afrika (VECO West Africa), Vredeseilanden
in de Andes regio (VECO Andino) etc. Naar de toekomst toe, zullen nieuwe organisaties lid kunnen worden van de Vredeseilanden netwerkorganisatie.
Vorige organisatie structuur:
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Organisatie structuur vanaf 2017:

Internationale Raad van Bestuur

Raad van aangeslotenen

Algemeen directeurs

Management Team
(= algemene directeurs + directeurs van de verschillende regio’s)

VECO Mesoamérica

VECO Andino
VECO Indonesië

VECO Vietnam
Nieuw VECO

Internationaal
ondersteunend
kantoor
Nieuw VECO

VECO West-Afrika

VECO DR Congo

VECO Oost-Afrika

Vredeseilanden
in België

Het nieuwe Vredeseilanden in een notendop
• Een echte globale organisatie met internationale aansturing en uitstraling.
• Acht regiokantoren die meer autonoom werken, maar wel lid blijven van onze nieuwe netwerkorganisatie en dus globale
waarden en strategieën delen. (We blijven één organisatie).
• Een meer horizontale organisatie die bestuurd wordt vanuit de verschillende regio’s.
• Meer internationale projecten die gecoördineerd en uitgevoerd worden in verschillende landen.
• Meer actieve samenwerking en uitwisseling van kennis tussen collega’s en organisaties die wereldwijd met dezelfde thema’s
bezig zijn.
• Een organisatie die minder afhankelijk is van middelen van de Belgische overheid.
7.2

Vredeseilanden vzw

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit 86 leden van onze belangrijkste stakeholders. Dit zijn vrijwilligers, deskundigen uit verschillende organisaties of privébedrijven, mensen uit overheidsadministratie, leden van de Raad van Bestuur en ex-personeelsleden. In totaal zijn er 35 vrouwen en 51 mannen lid (31/12/2016).
De duur van het lidmaatschap is onbeperkt. Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden van onze Algemene
Vergadering. Zijn/haar kandidatuur wordt dan op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd. De huidige personeelsleden van Vredeseilanden zijn door de statuten uitgesloten als lid van de AV.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Zij stelt de Raad van Bestuur aan en keurt de jaarrekeningen, begroting en
bijhorend verslag goed. In de schoot van de AV is er een financiële commissie die de financiële verslagen ter voorbereiding
van elke Algemene Vergadering in detail doorneemt.
In 2016 heeft de AV, naast haar formele verplichtingen, mee vorm gegeven aan de laatste fase van de transitie naar een
netwerkorganisatie. De leden van de Algemene Vergadering discussieerden over het nieuwe Belgische programma binnen de
nieuwe structuur, de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.
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Vormgeven van duurzaamheidsbeleid
Soms wordt ons gevraagd wie onze duurzaamheidsverantwoordelijke is. Ootmoedig bekennen we dan dat niemand
binnen Vredeseilanden daarvoor verantwoordelijk is. Het is namelijk een taak, rol, bevoegdheid én verantwoordelijkheid van ons allemaal. Voor de Algemene Vergadering zetten we in op vergaderplekken dichtbij een station en op
duurzame catering, de Raad van Bestuur stelt duurzaamheid voorop als criterium om haar beslissingen aan te toetsen.
We hebben duurzaamheidstools uitgewerkt om onze landbouwketens te screenen op zowel sociale, ecologische als
economische duurzaamheid. In België werken we rond duurzaam aankoopbeleid van bedrijven, het eigen aankoopbeleid en werken we aan een duurzaam personeelsbeleid.
Eén duurzaamheidsverantwoordelijke hebben we dus niet. Iedereen moet het waarmaken.

Raad van Bestuur
Leden: Fons Vaes, Hilde Van Ongeval, Roosmarijn Smits, Annelies Van Raemdonck, Marc Bosmans, Marleen Bas, André Van
Melkebeek, Kristof Debrabandere, Koen Dolphen, Winanda Nuyttens en Arnout Desmet.
In de loop van 2016 verlieten Fons Vaes, Annelies van Raemdonck, Arnout Desmet en Marleen Bas de Raad van Bestuur. De
raad verwelkomde Karel Bolckmans en Marnix Somers als nieuwe bestuursleden.
Voorzitter Raad van Bestuur: Kristof Debrabandere nam de fakkel over van Fons Vaes in november 2016.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met kans op een eenmalige hernieuwing voor
opnieuw vier jaar. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en bepaalt de strategie van de
organisatie. In haar keuzes vertrekt de Raad vanuit de waarden van Vredeseilanden: inclusief denken, dialoog, participatie, en
duurzaamheid. De Raad bewaakt de duurzaamheidsperformantie van de organisatie. Dit gaat zowel over praktische beslissingen
als over keuzes binnen het programma.
De operationele verantwoordelijkheden delegeert de Raad aan de directie van de organisatie. De voorzitter en alle andere
bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen voor hun mandaat geen vergoeding en hebben evenmin een uitvoerende functie
binnen de organisatie.
De Raad van Bestuur heeft de principes van goed bestuur geïntegreerd in haar statuten en huishoudelijk reglement. Zij
baseerde zich op de ‘Goede praktijken en aanbevelingen voor het besturen van Social Profit organisaties’ van de Koning Boudewijnstichting. Er werden clausules opgenomen in verband met de nodige competenties, procedures voor het vermijden van
belangenconflicten, wijze van besluitvorming, evaluatieprocedures, ...
In de schoot van de Raad van Bestuur bestaat er een auditcomité. In 2016 gebeurden er twee audits: in West-Afrika en
Centraal Amerika. (zie hoofdstuk 12: financieel rapport)
De Raad van Bestuur heeft in 2016 de nodige aandacht geschonken aan het uitdenken van een nieuwe bestuursstructuur voor
de internationale netwerkorganisatie. Er werd een samenwerkingsakkoord tussen de nieuwe Stichting van Openbaar Nut (VECO
International) en Vredeseilanden vzw ondertekend. Hierin is vastgelegd hoe de giften van Belgische donateurs zullen verdeeld
worden over de verschillende regio’s, hoe het kapitaal van Vredeseilanden vzw zal verdeeld worden, etc. Op 5 oktober 2016
ontmoetten de twee Raden van Bestuur (Belgische en Internationale) elkaar voor een eerste gemeenschappelijke vergadering.
De nieuwe Belgische Raad van Bestuur keurde het nieuwe programma voor 2017-2021 goed, dat werd voorgelegd aan de
Belgische Overheid (DGD) om subsidies te verkrijgen.

Jaarverslag -

21

Directie
De directie bestond uit Marianne Vergeyle (Directeur hoofdkantoor) en Rogier Eijkens (Programmadirecteur). De directie werd
in 2016 het ganse jaar bijgestaan door Stef Steyaert (als veranderingsmanager). In de hoedanigheid van adviseur waakte Stef
erover dat alle genomen beslissingen compatibel waren met de evolutie naar een netwerkorganisatie. Jan Wyckaert werd als
nieuwe directeur van Vredeseilanden (in België) aangeduid sinds 1 januari 2017. Tot december 2016 was hij 1 van de 2 strategische adviseurs binnen Vredeseilanden.
Regionale VECO directeurs
In 2016 waren dit de regionale vertegenwoordigers van de verschillende VECO kantoren:
• Mark Blackett in Oost-Afrika
• Peter Sprang (tot 31/8/2016) and Dominique Vanderhaeghen (sinds 1/9/2016) in Indonesië
• Karen Janssens in Centraal-Amerika
• Johanna Renckens in Latijns-Amerika
• Hoang Van Tu in Vietnam (22/2/2016-21/11/2016)
• Madeleine Tsimi (sinds 08/01/2016) in West-Afrika
• Ivan Godfroid in DR Congo
7.3

VECO International (Stichting van Openbaar Nut)

Twee jaar lang werkten we aan het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur. Een nieuwe Stichting van Openbaar Nut
(VECO International) werd opgezet in Juni 2016. Deze legale entiteit is gekozen na een vergelijking tussen verschillende
vormen (vzw, coöperatieve vennootschap, stichting) omdat het de gemakkelijkste manier is om de internationale organisatie
vorm te geven, met de minste administratieve last.
Dit zijn de bestuursorganen van de Stichting van Openbaar Nut:
Internationale Raad van Bestuur
In oktober 2016 werd een nieuwe internationale Raad van Bestuur samengesteld. Daarbij werd gekeken naar een evenwichtige
samenstelling m.b.t. competenties en expertise (financieel beheer, HR, specifieke kennis over bepaalde landbouwsectoren of
domeinen), achtergrond en vertegenwoordiging (middenveld, bedrijfsleven, overheid), hun band met Vredeseilanden en
geografische spreiding. Net als de leden van de Belgische Raad van Bestuur, ontvangen zij ook geen vergoeding voor hun
bestuurswerk.
Deze nieuwe internationale Raad van Bestuur zal de grote beleidslijnen en strategieën uittekenen, gebaseerd op advies van
het Management Team. De Raad zal de vooruitgang van onze programma’s opvolgen, onze impact etc. Eén keer per jaar zal er
een gemeenschappelijk overleg plaatsvinden tussen het Management Team en de Raad, waarbij niet alleen zal gekeken worden
naar onze programma’s, maar ook zal gediscussieerd worden over algemene duurzaamheidsthema’s die van belang zijn voor
onze organisatie. De Raad is eindverantwoordelijke voor onze prestaties op sociaal, economische en milieu-vlak.
Raad van Aangeslotenen
Zoals in de nieuwe statuten vastgelegd is, zal de Raad van Bestuur advies krijgen van een Internationale Raad van
Aangeslotenen. Dit zijn afgevaardigden van de nationale/regionale adviesraden van onze regionale kantoren. Deze Raad van
Aangeslotenen zal samengesteld worden in de tweede helft van 2017.
Internationaal Management Team en internationaal ondersteunend kantoor
De vroegere landenvertegenwoordigers van Vredeseilanden worden vanaf 1 januari 2017 directeur van hun respectievelijke
entiteiten en lid van het internationaal Management team dat de dagelijkse leiding van de organisatie (VECO International)
zal opnemen. Op die moment hebben we slechts 1 directeur die ook afkomstig is uit de regio die ze aanstuurt (West-Afrika),
de rest zijn Europeanen. Dit zal echter veranderen de komende jaren.
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De globale financiële rapportering en de controle van de cijfers zal blijven gebeuren door de financiële dienst van een
internationaal ondersteunend kantoor. Dit internationaal ondersteunend kantoor fungeert als draaischijf en zal bepaalde
functies opnemen om de nieuwe structuur optimaal te laten functioneren (financiën, communicatie, programma-ondersteuning, impactmeting). De meeste collega’s werken nu nog vanuit België, maar geleidelijk aan zullen meer en meer van dit
soort functies opgenomen worden door collega’s in andere delen van de wereld.
Op onze website kan je kennismaken met de leden van het Internationaal Management Team en de medewerkers van het
internationaal kantoor.
Algemene Directeurs
Een nieuwe internationale Raad van Bestuur heeft een team van twee codirecteurs aangesteld, Chris Claes en Madeleine Tsimi.
Zij zullen in een transitieperiode de hele organisatie leiden naar een efficiënte en effectieve netwerkorganisatie.
7.4

Kwaliteitsverbetering

Hoe scoort Vredeseilanden op vlak van efficiëntie in vergelijking met andere organisaties? Hoe bepalen we onze strategie?
Worden onze partnerorganisaties genoeg betrokken? Hoe scoren we op vlak van leiderschap? Er zijn verschillende manieren en
‘tools’ om hier zicht op te krijgen. In 2011 spraken de Belgische ontwikkelingsorganisaties onderling af om EFQM te hanteren
als model voor kwaliteitszorg. Het is een model dat organisaties stimuleert om zichzelf voortdurend te bevragen en te verbeteren. De focus ligt op het behalen van evenwichtige en goede resultaten, die tegemoet komen aan de verwachtingen van
alle stakeholders: de doelgroepen (partnerorganisaties en boeren in Noord en Zuid), de medewerkers/sters, de maatschappij
en de kernstakeholders (leden van AV en RvB, vrijwilligers, private en institutionele donoren). In 2015 behaalden we het label
‘Recognised for Excellence’.
Daarnaast screende de Belgische overheid (via het consultancy bureau Deloitte) in 2016 alle Belgische ngo’s op hun bestuur
en management. Vredeseilanden behaalde hierbij een excellent resultaat en werd herkend als “programma ngo” voor de
komende tien jaar, waardoor we maakt om langetermijnfinanciering aan te vragen bij de overheid.
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8 - Mens en organisatie

In 2016 telde Vredeseilanden wereldwijd 166 medewerkers. Er kwam de voorbije jaren meer evenwicht in de verhouding
tussen mannelijke en vrouwelijke personeelsleden, wat positief is.
In ons kantoor in België bedraagt de anciënniteit gemiddeld 10,5 jaar. Sommige werknemers zijn zelfs al meer dan 30
jaar trouw aan de organisatie. Toch is het globale personeelsverloop aan de hoge kant.
Werknemers van Vredeseilanden wereldwijd hebben al aangegeven dat ze het heel belangrijk vinden dat er wordt
toegestaan om in training en ontwikkeling te investeren. Toch zien we dat het aanbod en/of de mogelijkheden niet
altijd voldoen aan de verwachtingen. Nu en in de toekomst, is het een uitdaging om (nog) beter te beantwoorden aan
de noden, eisen en verwachtingen.

8.1

Visie op mens en organisatie

Een van de kernwaarden van Vredeseilanden is altijd al ons geloof in mensen geweest, of het nu onze werknemers zijn, vrijwilligers of de vele andere stakeholders waar we mee werken om onze programma doelstellingen te bereiken. “Vredeseilanden
= haar mensen” blijft een kernwaarde in de nieuwe netwerkorganisatie. Dit wilden we in 2016 nog meer expliciet maken door
een visietekst te formuleren. Deze tekst legt de principes uit van wat Vredeseilanden belangrijk vindt in de relatie met haar
werknemers. Omdat we de input van iedereen respecteren en waarderen, werd al het Vredeseilanden personeel wereldwijd
betrokken bij het bepalen van de waarden en principes. Dit proces mondde uit in 6 thema’s die door iedereen in de organisatie
worden gedeeld en begrepen:
• Wij zijn de kracht van verandering
• We zijn een open en verbonden organisatie
• Personeelsontwikkeling is essentieel
• Eerlijke verloning
• Beoordeling van prestaties
• Transparante HR-systemen
8.2

Loonbeleid

Een van de principes dat in de strategie geformuleerd staat is ‘eerlijke verloning’. Vredeseilanden streeft naar een eerlijke
verloning van alle werknemers voor hun bijdrage aan de missie van de organisatie, rekening houdend met hun kwaliteiten en
relevante werkervaring, en in verhouding met andere gelijkaardige organisaties. Naast het loon en de bijdrage aan de missie
van Vredeseilanden, dragen ook andere elementen bij aan de motivatie van werknemers: flexibele arbeidsvoorwaarden,
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, kansen op nieuwe verantwoordelijkheden en opportuniteiten om samen te werken met
collega’s aan de andere kant van de wereld.
Op het vlak van loon en extralegale voordelen is er volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen werknemers met
een contract van onbepaalde en bepaalde duur. We werken niet met een prestatiebeloning of een ander bonus systeem.
Het salarissysteem in België is gebaseerd op de barema’s van de Belgische overheid. Er worden acht barema categorieën
gehanteerd waarin elke werknemer wordt ingeschaald op basis van zijn functie en het aantal jaren relevante werkervaring. Er
is er sprake van een gezonde loonspanning van 1 op 3. Het hoogste loon is met andere woorden drie keer groter dan het
laagste. De syndicale norm voor een goede loonspanning is 1 op 4. Elke medewerker ontvangt ook maaltijdcheques, een
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groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en de terugbetaling van woon-werkverkeer. Niemand krijgt een firmawagen. Op
het hoofdkantoor is één auto beschikbaar die iedereen indien nodig voor werkdoeleinden kan gebruiken.
In de Vredeseilanden kantoren wereldwijd hanteert iedere regio een eigen salarissysteem, gebaseerd op de lokale context. Elk
salarissysteem is wel opgebouwd volgens hetzelfde principe van inschaling per functie en op basis van relevante werkervaring.
De salarisschalen worden opgemaakt aan de hand van een vergelijkende studie met gelijkaardige organisaties. Vredeseilanden
wil zich net boven het gemiddelde positioneren, om op die manier competente werknemers te kunnen rekruteren. Er worden
hier eveneens extralegale voordelen toegekend. Dit kan zich vertalen in de vorm van hospitalisatieverzekering of levensverzekering, pensioenfonds, 13e maand, extra verlofdagen, transportvergoeding, ...
In 2017, willen we ons globaal loonbeleid updaten en aanpassen volgens de nieuwe visietekst.
8.3

Opleiding en vorming

Het derde organisatieprincipe uit onze visietekst is “ontwikkeling van medewerkers is essentieel”.
Doorheen de verdere loopbaan bij Vredeseilanden wordt blijvend aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van elke
medewerker. Vredeseilanden blijft ernaar streven om haar medewerkers op alle niveaus in alle regio’s waar we werken, zowel
individueel als collectief, permanent de kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Vredeseilanden wil een flexibele organisatie
zijn, waar mensen zich aanpassen aan nieuwe visies en langetermijndoelen van de organisatie én waar leren van elkaar
gestimuleerd wordt. Daarom wordt ‘leren’ expliciet als doelstelling opgenomen in haar strategisch plan.
Er wordt jaarlijks per persoon een opleidingsbudget voorzien. Als een bepaalde duurdere opleiding interessant is, dan kan dat
extra gebudgetteerd worden. Aanvullend worden gezamenlijke opleidingsinitiatieven opgenomen in het budget. De opleidingsinitiatieven worden in elk Vredeseilanden kantoor apart opgevolgd. In België werd er geïnvesteerd in opleidingen rond duurzame voeding, zelf-organiserende teams, communicatie, ... voor gemiddeld 37 uren per persoon.
De ontwikkeling van onze medewerkers is een constant proces. Het vraagt dan ook continue aandacht. Medewerkers van
Vredeseilanden wereldwijd hebben bij eerdere gelegenheden zoals tevredenheidsmetingen al aangegeven dat ze het heel
belangrijk vinden om te kunnen en mogen investeren in opleiding, training en ontwikkeling. Het aanbod en/of de mogelijkheden voldoen echter niet altijd aan de verwachtingen. Het is nu en in de toekomst een uitdaging om (nog) beter te
beantwoorden een de noden, behoeften en verwachtingen.
Naast de formele opleidingen worden gedurende het jaar regelmatig briefings voor het personeel gehouden. In 2016 waren er
speciale briefings over de evolutie naar een netwerkorganisatie. Dit was het geval in al de Vredeseilandenkantoren wereldwijd.
8.4

Bezorgdheden uiten

Als een werknemer zich ongelijk behandeld voelt of slachtoffer is van ongewenst gedrag, dan kan deze zich richten tot de
vertrouwenspersonen (1 in elk kantoor). De vertrouwenspersoon ontvangt de klachten van medewerkers, geeft raad, biedt
opvang, verleent hulp en bijstand en tracht te bemiddelen. Als bemiddeling niet helpt, kan een formele klachtenprocedure
geïnitieerd worden. De vertrouwenspersoon in België ontving in het voorbije jaar 2 klachten, die via bemiddeling werden
opgelost.
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8.5

Aantal personeelsleden

In 2016 telde Vredeseilanden wereldwijd 163 medewerkers. De grafiek hieronder toont het aantal medewerkers per regio in
2016.
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In 2013 hebben de kantoren in West-Afrika en Oost-Afrika een reorganisatie doorgevoerd van landenteams richting regionale
teams, waardoor het aantal medewerkers daalde. Sinds 2014 is er opnieuw een stijgende lijn, vooral in regio’s die extra
middelen ontvingen om hun programma uit te breiden.
In België worden alle werknemers aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Alleen in uitzonderlijke gevallen, voor
een specifieke tijdelijke opdracht of voor een duidelijk omschreven taak, wordt een contract van bepaalde duur opgemaakt.
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In de andere kantoren is het wél gebruikelijk om contracten van bepaalde duur te geven, die telkens verlengd kunnen worden.
Tegelijk worden onze activiteiten in België ondersteund door heel wat vrijwilligers die actief zijn in onze campagne, of die
een aantal taken op het secretariaat uitvoeren (vertalingen, lay-out, etc.)
8.6

Gender

Een aantal jaar geleden, waren mannen steeds in de meerderheid in deze
organisatie. Als we naar de voorbije jaren kijken, lijkt de man-vrouwverhouding
redelijk in evenwicht, wat een positieve trend is.
Als we de ganse organisatie bekijken, dan lijkt de man-vrouwverhouding in
2016 redelijk in evenwicht: 54% mannen en 46% vrouwen. Er is echter wel een
verschil tussen het kantoor in België en de andere kantoren. In de kantoren in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn er in verhouding veel meer mannen tewerkgesteld, terwijl er in het hoofdkantoor meer vrouwen werken.
8.7
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In 2016 werden in het merendeel van de Vredeseilanden programma’s meer
mensen aangeworven dan er uit dienst gingen. In België uit zich dat door het
feit dat er een aantal personen werden aangeworven voor een tijdelijke
opdracht of voor ons werkten als jobstudenten.
Personeelsverloop in 2016
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Evolutie van het personeelsverloop in de periode 2013-2016
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In 2013 ondergingen onze regionale kantoren in West en Oost Afrika een herstructurering, wat leidde tot een hoger aantal
personeelsleden die de organisatie verlieten. In 2014 werden in beide regio’s mensen aangenomen voor het nieuwe regionale
kantoor. Na 2014, stabiliseerde het globale personeelsverloop zich, maar het is nog steeds naar de hoge kant.
In het kantoor in België was er een eerder hoog personeelsverloop, maar dat kan uitgelegd worden door verschillende
kortetermijncontracten. Naar de toekomst toe willen we als doel een lager personeelsverloop bereiken.
8.8

Anciënniteit

In ons kantoor in België, proberen we altijd een gezonde mix tussen jong en meer ervaring te bereiken. In 2016, leidde dit
tot een gemiddelde duur van 10,5 jaar. Sommige werknemers zijn zelfs al meer dan 30 jaar trouw aan de organisatie.
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9 - Ecologische duurzaamheid in onze kantoren
9.1

Ecologische voetafdruk van ons kantoor in Leuven

De afgelopen jaren hebben we op het kantoor in Leuven sterk ingezet op een aantal milieubeleidsaspecten: vermindering van
water-, gas- en elektriciteitsverbruik, sterke aanmoediging van het gebruik van openbaar vervoer, gebruik van ecologische
schoonmaakproducten, en een groter aandeel fairtrade- en bioproducten in onze eigen catering. In 2011 verbouwden we ons
volledig pand naar een duurzaam kantoorgebouw.
Duurzaam werken houdt ook rekening met woon-werkverkeer. Uiteraard is thuiswerk mogelijk. 94% van de werknemers
verplaatst zich met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk. Ons kantoor ligt dichtbij het station (tien minuten
wandelafstand) en voor de fietsers is er een douche voorzien. Er zijn twee fietsen beschikbaar voor het personeel. We hebben
ook een Blue Bike abonnement, waarmee personeel gemakkelijk openbaar vervoer kan combineren met een Blue Bike voor
werkgerelateerde verplaatsingen.
De mailings die verstuurd worden naar privé donors en vrijwilligers zorgen voor het grootste deel van ons papierverbruik.
Sinds 2015 is het papierverbruik spectaculair verminderd, omdat we geen fondsenwervende brieven meer toevoegen aan
kranten en magazines. We printen wel meer uitnodigingen, flyers etc. voor evenementen in huis, en dus kopen we de laatste
jaren wel meer papier aan.
Voor onze koffie en versnaperingen op kantoor, kopen we producten die het Bio- of fairtradelabel hebben, tenzij er geen
gelabeld alternatief is voor een specifiek product. Als we lunches of versnaperingen voorzien tijdens vergaderingen, kiezen we
ook voor catering dat bio, Fair Trade en/of lokale producten gebruiken.
Kantoor- en schoonmaakproducten: alle schoonmaakproducten die aangekocht worden, komen van een ecologisch merk,
behalve voor de producten waarvan er moeilijk een ecologisch alternatief te vinden is. We kijken steeds naar hoe we sommige
producten kunnen vervangen met ecologische alternatieven.
De hoeveelheid afval blijft stabiel en we proberen zoveel mogelijk te recycleren. De papierverspilling is veel lager dan een
aantal jaar geleden: e-mails en documenten worden veel minder afgedrukt.
(Facturen van water, gas en elektriciteit zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar – eind mei 2017)
9.2

Ecologische voetafdruk van onze kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Sinds 2012 rapporteren we over de milieurealisaties van onze regiokantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hierbij
beperken we ons tot een aantal relevante kernindicatoren die voor alle kantoren gemakkelijk bij te houden zijn.
We merken geen grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar, behalve op vlak van mobiliteit. In de meeste regio’s
(Mesoamérica, West Afrika, Oost Afrika, Indonesië en Vietnam) is een uitbreiding van het programma naar omringende landen
in voorbereiding of opgestart. Het aantal vliegreizen en/of kilometers met auto is daardoor aanzienlijk toegenomen. In 1 regio
(Andino) is het aantal vliegtuigreizen licht gedaald, wegens een nieuwe programma gebied dat makkelijk bereikbaar is met de
auto.
Gebruik van openbaar vervoer blijft in de meeste regio’s praktisch gezien onhaalbaar door de slechte staat van wegen, door
beperkt aanbod of omwille van onveiligheid. Ook voor de verplaatsing van en naar het werk wordt veel gebruik gemaakt van
de wagen en wordt de fiets of te voet niet echt overwogen. Dit is soms een cultureel gegeven, verbonden met sociale status.
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Op vlak van gebruik van papier is er niet veel veranderd. Gerecycleerd papier is niet aanwezig in de meeste regio’s, of het
papier is er heel duur. Het personeel is wel gemotiveerd om zoveel mogelijk documenten te delen via email. In Nicaragua
zullen onze collega’s starten met de NGO ‘Los Pipitos’, die een recycling programma hebben. Ze installeren afvalverwerkingspunten in verschillende organisaties zodat iedereen elk soort papier kan achterlaten en er zo gerecycleerd kan worden zonder
kosten.
Het gebruik van spaarlampen is overal ingeburgerd. Voor 2017 is VECO Mesoamérica van plan om het kantoor in Managua te
verhuizen naar een plek waar meer zonlicht is en meer mogelijkheden om werkplekken te delen om zo het energieverbruik te
verlagen (airco en licht).
In een aantal kantoren zijn ze gestart met het gescheiden inzamelen van organisch afval, maar gescheiden afval sorteren is
in de meeste regio’s nog niet haalbaar. In Indonesië zijn onze collega’s verhuisd naar een nieuw kantoor met meer ruimte om
afval te sorteren. Ze implementeren ook dit afvalbeheersysteem in de antennes van de verschillende programma gebieden.
Omdat al onze kantoren, buiten België, gehuurd zijn, is renovatie onmogelijk. Hoewel, het kantoor in Butembo, DRC heeft een
zonnepaneel geïnstalleerd naast het kantoor, wat zorgt voor 100% van hun elektriciteit. Ook in het kantoor in Ouagadougou
zijn 8 zonnepanelen en 8 batterijen geïnstalleerd, wat voor 20% van hun elektriciteit zorgt.
9.3

Vliegtuigreizen

Reizen per vliegtuig blijft noodzakelijk in onze werking. In een internationale organisatie is regelmatig contact tussen collega’s
in verschillende werelddelen essentieel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Skype of Zoom om informatie uit te
wisselen, maar we merken dat face-to-face uitwisselingen dikwijls onmisbaar zijn. Verplaatsingen van België naar de landen
waar Vredeseilanden actief is en tussen de regionale kantoren onderling, zijn daarom noodzakelijk. We zijn ons ervan bewust
dat dit onze ecologische voetafdruk sterk verhoogt, en proberen zoveel mogelijk opdrachten te bundelen in één vliegtuigreis.
CO2-uitstoot van vluchten die
vanuit België geboekt worden
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zorgde voor extra internationale reizen in 2015 en het begin van 2016. Ook het succes van de Classics (fondsenwervende
mountainbike tochten in Indonesië, Nicaragua en Tanzania) verhoogt het aantal tickets van begeleiders en werknemers. We
engageren ons ook om alle vliegtuigreizen die vanuit het kantoor in Leuven gemaakt worden (door personeel en vrijwilligers)
te compenseren. De uitstoot wordt berekend via de formule van www.treecological.be. Het geld hiervan gaat naar een project
in Benin waar ze de standaarden testen van het Sustainable Rice Platform in een Afrikaanse context.

Een aandachtspunt voor de volgende jaren wordt: inzetten op kwaliteitsvolle en efficiënte ICT- infrastructuur waardoor fysieke
ontmoetingen kunnen worden gereduceerd. De trage internetverbindingen in sommige regio’s (vooral in Afrika) blijven het
grootste obstakel om vlot te kunnen communiceren via bv. videoconferencing.
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10 - Ecologische duurzaamheid in onze programma’s
Ecologische duurzaamheid als integraal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid in alle Vredeseilandenprogramma’s
Onze interventies en activiteiten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben niet alleen een impact op de levensomstandigheden van boerenfamilies, maar ze hebben ook gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid, watergebruik, uitstoot van bepaalde
broeikasgassen, etc.
In 2015 formuleerden een kleine werkgroep in België samen de Vredeseilanden visie over beheer van natuurlijke rijkdommen,
agrobiodiversiteit, klimaatsverandering, genetisch gemanipuleerde organismen en agroecologie.
In 2016 werden deze documenten besproken met een vertegenwoordiger van al de regio’s, herzien en aangevuld met goede
voorbeelden van Vredeseilanden programma’s. Je kan ze raadplegen op de Engelstalige Vredeseilanden website: www.vecongo.org/sustainability.
Deze werkgroep zorgde ook voor een verdere uitwerking van een lijst met pijnpunten per landbouwproduct (rijst, cacao, koffie
en fruit & groenten). Deze instrumenten werden gebruikt bij de impactmetingen aan het einde van het 2014-2016 programma.
Het resultaat van de metingen geeft duidelijk aan voor elke regio waar Vredeseilanden actief is, of ze naar een meer milieubewuste, duurzamere aanpak evolueren en wat er moet veranderen om de situatie te verbeteren.
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11 - Fondsenwerving

“We zijn misschien niet de grootste organisatie, maar we krijgen wel het vertrouwen van een brede waaier internationale donoren, zoals de Europese Unie, de Bill and Melinda Gates Foundation, het Common Fund for Commodities,
de Belgische Overheid, de FAO, én van veel toegewijde individuele donoren en vrijwilligers in België. Onze donoren
waarderen de openheid van onze organisatie: eerlijke dialogen en voortdurend leren van elkaar zijn belangrijk voor
ons. We zetten ons in om iedereen die onze organisatie financiert kwaliteitsvolle verslagen te bezorgen, die onze
impact, de succesverhalen én de uitdagingen waarmee we in ons werk geconfronteerd worden, op een waarheidsgetrouwe manier in kaart brengen.”
Heleen Verlinden, fundraiser

11.1 Naar een meer gediversifieerde financiering
Vredeseilanden/VECO werkt sinds 2015 naar een meer gediversifieerde fondsenportefeuille en naar meer fondsenverwerving via
onze verschillende VECO-kantoren. Voordien was Vredeseilanden voornamelijk afhankelijk van subsidies van de Belgische
overheid. De grote meerderheid van de fondsen werd verzekerd door het Hoofdkantoor van Vredeseilanden. De lokale kantoren
focusten zich meer op de programmastrategie dan op het vinden van fondsen om hun programma’s te implementeren.
U kan de lijst van donors in bijlage 3 raadplegen.
Aangezien de organisatiestructuur van Vredeseilanden verschuift naar een internationale netwerkorganisatie, was het logisch
dat ons financieringsmodel zou volgen. Onder toezicht van Griet Dehandschutter, 'internationaal expert fondsenwerving' en
met de steun van het Venture Philantropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting werd de expertise rond fondsenwerving
opgebouwd. Dit maakte het mogelijk om stappen te zetten naar:
1. Een verminderde afhankelijkheid van onze hoofddonor, de Belgische overheid; in 2015 was DGD goed voor 69% van onze
financiering. In 2016 stonden we op 60%; ons doel voor 2017 is 58% te bereiken.
2. Meer lokale fondsenwerving: in 2015 gebeurde slechts 5% van alle financiering rechtstreeks door VECO-kantoren. Dit is in
2016 opgelopen tot 12%; ons doel voor 2017 is om 15% te bereiken.
3. Een meer gediversifieerde financiersportfolio: sinds 2015 heeft elk VECO-kantoor met een gemiddelde van twee nieuwe
financiers samengewerkt; we zouden graag een gemiddelde van drie zien tegen eind 2017.
Dit betekent dat ons financieringsmodel overeenkomt met de internationale financieringsrealiteit. Waarom, bijvoorbeeld, zou
een Australische stichting geld naar een Belgische bankrekening willen overschrijven om ons programma in Indonesië te
financieren, en niet rechtstreeks naar ons Indonesisch kantoor? Aangezien rekenschap, transparantie en kwaliteitsvolle
verslaggeving heel belangrijk zijn voor Vredeseilanden, zullen de globale normen voor financiële verslaggeving en kwaliteitscontrole de verantwoordelijkheid blijven van de financiële dienst van het internationaal kantoor.
11.2 Private fondsenwerving in België
Private fondsenwerving is een belangrijke bron van inkomsten voor Vredeseilanden: duizenden mensen in België steunen
Vredeseilanden en tonen zo dat wat wij doen gedragen wordt. Kortom, zij geven onze organisatie draagvlak. Ons doel is om
ongeveer 2 miljoen euro per jaar te werven via drie hoofdbronnen: onze jaarlijkse fondsenwervingscampagne in januari,
schenkingen en evenementen zoals de Vredeseilanden Classics ( fondsenwervende mountainbike reizen) en de loopwedstrijd
“20 km van Brussel”.
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In 2016 ...
• 9.990 vrijwilligers trokken in januari de straten van België op om steun te vragen; 95 scholen namen deel;
• 1.108 mensen namen deel aan een Vredeseilanden-evenement en werden gesponsord door vrienden en familie;
• 7.882 privé-donors steunden Vredeseilanden.
Aangezien onze organisatiestructuur veranderd is, zal ook de toewijzing van het geld uit de privé-fondsenwerving veranderen.
Vredeseilanden/VECO in België krijgt 35% van het inkomen om de kost van de privé-fondsenwerving te dekken. Elke VECOregio krijgt 5% van het inkomen. Het Internationaal Kantoor en VECO België ontvangen elk 10%. Een bijkomende 10% is
bedoeld voor innoverende initiatieven inzake fondsenwerving. Gereserveerde subsidies en schenkingen zullen rechtstreeks aan
de regio worden overgemaakt.
11.3 Transparantie
Vredeseilanden engageert zich om helder en transparante te communiceren naar alle donors over wat er gebeurt met de
fondsen die we ontvangen en de impact die we realiseren. Rekenschap en transparantie zijn voor ons hoofdpijlers. Ons systeem
voor Planning, Leren en Rekenschap afleggen (PLA – Planning, Learning and Accountability) overkoeplt al onze programma’s
wereldwijd. Dat laat ons toe om onze impact correct in kaart te brengen. Doorheen het jaar kan u de resultaten van ons werk
volgen op de website van Vredeseilanden. Ons financieel verslag maakt inzichtelijk hoe ons geld wordt besteed (zie volgend
hoofdstuk).
Daarnaast onderschrijft Vredeseilanden de Donor Bill of Rights, en werken we met verschillende initiatieven rond transparantie
en rekenplichtigheid in België: de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving, Donorinfo.be, NGO-Openboek.be.
11.4 Privacy van onze donors
Vredeseilanden gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor administratieve doeleinden en om onze donors te informeren over
onze activiteiten. In 2016 hebben we één klacht ontvangen, omdat we adressen uitwisselden met een culturele organisatie.
Al had dit delen niets te maken met fondsenwerving, we hebben uit dit incident geleerd en nemen het ernstig. Het is onze
bedoeling om contactgegevens nooit meer te delen en om 100% transparant te zijn over wat we doen met deze gegevens. Om
dit te waarborgen in de toekomst willen we onze interne processen en ethische codes formaliseren en specialisten vragen om
deze processen te checken. We willen klaar zijn wanneer de nieuwe Belgische wetgeving op de privacy van kracht wordt in
2018.
11.5 Samenwerken met bedrijven voor fondsenwerving: ons beleid
Privébedrijven zijn belangrijke belanghebbenden bij het vervullen van de missie van Vredeseilanden. Indien we voedselsystemen opnieuw willen uitvinden, moeten we bedrijven bij onze activiteiten betrekken. We geloven dat bedrijven een
drijvende kracht zijn voor de maatschappij en dat zij mee de motor zijn voor het bereiken van de globale doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling. We werken met Agrofair en de Colruyt Groep in België, Mars in Indonesië, Pacari in Ecuador, Ritter
Sport en Chocolats Halba, en zelfs met Walmart in Centraal-Amerika.
Bedrijven steunen het werk van Vredeseilanden op vele wijzen:
• Bedrijven steunen specifieke programma-activiteiten (bv. opleidingen) of investeren in specifieke uitrusting.
• In België nemen bedrijventeams deel aan de “20 km van Brussel” en ze worden gesponsord door hun werkgever. Sommige
fietsteams van de Vredeseilanden Classic ontvangen eveneens sponsoring van bedrijven.
• Ondernemers voor Ondernemers: we werken met deze organisatie die Belgische bedrijven zoekt die bereid zijn om specifieke
projecten te steunen of erin te investeren.
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In 2015 is het fondsenwervingsteam in België gestart met het opstellen van een interne code over hoe te beslissen al dan
niet fondsen van bedrijven te aanvaarden. Willem Elbers heeft ons denken geïnspireerd met zijn artikel “Doing business with
business: NGOs interacting with the corporate sector”, Nijmegen CIDIN, 2004. Deze interne code zal worden aangepast en
afgewerkt door het nieuw internationaal managementteam tegen de tweede helft van 2017.
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12 - Financieel Verslag – Vredeseilanden vzw
12.1 Inleiding
Dit verslag heeft betrekking op de financiële activiteiten van de hele VECO/Vredeseilandengroep in 2016. De belangrijkste
doelstelling van dit verslag is om een analytische voorstelling te geven van het geïntegreerde jaarverslag, d.w.z. in overeenstemming met de toekomstige structuur van een internationale netwerkorganisatie en niet meer volgens de oude structuur.
De opmaak van dit verslag met het oog op de toekomstige structuur biedt informatie over de omvorming naar een internationale netwerkorganisatie en zal het ook eenvoudiger maken om de cijfers in de toekomst te vergelijken.
2016 was ook het laatste jaar van het driejarenprogramma 2014-2016 dat werd gefinancierd door DGD, de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Een late start zorgde in 2014 voor een achterstand in de uitgaven. In 2015
werd vooruitgang geboekt bij het wegwerken van deze achterstand, maar dit gebeurde niet volledig. In 2016 werd een
grondige financiële analyse van het programma uitgevoerd om te verzekeren dat de uitgaven en inkomsten in de lijn van de
budgetten van de DGD lagen en aan de programmabeheerders werd gevraagd om de implementatie van het programma te
versnellen.
Als we terugkijken op het voorbije jaar, mogen we trots zijn dat we het DGD-programma met succes hebben afgerond, dat we
een nieuw vijfjarenprogramma bij de DGD hebben ingediend en dat de financiële structuur van de vernieuwde organisatie klaar
is om in de praktijk te worden gebracht.
12.2 Overzicht van ons budget: kosten
Kosten
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12.2.1 Overzicht per regio
De Vredeseilandengroep is actief in acht regio's: België, Centraal-Amerika, Andes, West-Afrika, DR Congo, Oost-Afrika, Vietnam
en Indonesië. Globaal gezien zetten de activiteiten in 2016 de lijn van 2015 verder. De kosten in de meeste regio's bleven op
hetzelfde niveau of kenden een lichte stijging in 2016. Hierop waren slechts twee uitzonderingen: DR Congo, waar het budget
daalde door de lagere uitgaven in het programma dat door het Common Fund for Commodities (Gemeenschappelijk Fonds voor
Grondstoffen) werd gefinancierd, en Centraal-Amerika, waar een diversifiëring van de fondsen leidde tot een budgetverhoging.
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België
De uitgaven aan programma's in België bleven stabiel in vergelijking met 2015. De activiteiten zijn opgedeeld in vier
programma's, waarvan er drie door de DGD worden gefinancierd: Out-of-Home catering, Inclusieve Moderne Markten en
Campagnes. Alleen in het laatste programma werd minder uitgegeven dan voorzien, maar het beschikbare budget werd met de
toestemming van de DGD overgedragen aan ondersteunende activiteiten voor de programma's. De cofinanciering voor dit programma werd voornamelijk gerealiseerd door middelen uit fondsenwerving bij particulieren in België. Het vierde programma,
Voedsel voor de Toekomst, wordt gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant en wordt geïmplementeerd in samenwerking
met de Universiteit van Leuven (KU Leuven) en de Colruyt Group.
Mesoamérica
Zoals reeds vermeld werd in Centraal-Amerika de grootste stijging van de uitgaven opgetekend, met ongeveer €400.000 meer
uitgaven dan vorig jaar. 87% van de ontvangen opbrengsten in 2016 werd besteed. Een deel van het ongebruikte saldo was
het gevolg van grote activiteiten rond thema's zoals cacao en projecten voor jongeren die respectievelijk door het Zwitsers
Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking en YOUCA (het vroegere Zuiddag) worden gefinancierd en doorlopen na 2016.
Bijna 100% van de overeenkomsten met lokale en strategische partners werden uitgevoerd tijdens het boekjaar.
VECO Mesoamérica slaagde erin om de financiering sterk te diversifiëren in 2016. De nieuwe fondsen werden voornamelijk
aangewend in de cacaosector en voor een deel ook in de groentesector. Zoals in de meeste regio's moest het DGD-programma
worden afgerond. Dit biedt een verklaring voor de helft van de stijging. Bovendien was er een toename in de verschillende
vormen van lokaal ingezamelde financiering1. Ongeveer 25% van het totale budget was afkomstig van zeven verschillende
donoren, waarvan de Fundación Progreso (€88.164) en Cosude (€144.756) de grootste waren.
1 Met “lokale financiering” bedoelen we het resultaat van de fondsenwerving die door het VECO-kantoor worden uitgevoerd, en niet door de fondsenwervers in België.
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Andino
Voor het programma in de Andes regio voor 2014-2016 was een budget van €2.800.000 voorzien. Eind 2016 was 100% van
dit budget besteed. Het programma richtte zich op Inclusieve Moderne Markten voor fruit en groenten en op de koffiesector
in Ecuador en Peru. Hoewel de DGD de belangrijkste donor blijft, ontvingen we ook belangrijke fondsen van HIVOS (€140.000)
en Peru Opportunity Fund ($120.000), beide lokale donoren, en van YOUCA (€250.000). In dezelfde periode implementeerde
VECO Andino ook twee synergieprojecten die door de DGD werden gefinancierd, waarvan één in Ecuador rond cacao, en een
jongerenproject in Peru. Beide projecten werden volledig uitgevoerd.
West-Afrika
Zoals in de meeste regio's ging het grootste deel van het budget in West-Afrika naar het programma dat door de DGD wordt
gefinancierd. Met de cofinanciering van 11.11.11 en financiering door particulieren uit België was dit goed voor bijna 80%
van het totale budget. Aangezien 2016 het laatste jaar was van het programma, lagen de uitgaven hoger dan in 2015 als
gevolg van de impactevaluatie, SCOPEinsight-workshops en enkele studies die voor onze partners werden uitgevoerd. Een ander
belangrijk programma in de regio is het rijstprogramma dat door de EU wordt gefinancierd. De kosten van bijna €280.000
werden voornamelijk door partners besteed en waren lager dan in het vorige jaar. Dit programma is verlengd tot augustus
2017.
DR Congo
De kosten in DR Congo kenden een daling in vergelijking met 2015. Dit was voornamelijk het gevolg van een daling in de
budgetten van CFC (Common Fund for Commodities) van €441.228 in 2015 naar €245.637 in 2016. Aan de andere kant werden
er interessante nieuwe opportuniteiten voor financiering geïdentificeerd via UNDP, de Wereldbank en het Internationaal Fonds
voor Landbouwontwikkeling (IFAD). Het is ook het vermelden waard dat Congo de enige VECO-entiteit is waarvan het
programma voor 2017-2021 volledig werd goedgekeurd door de DGD.
Oost-Afrika
Ondanks een financieringstekort van €189.000 bij de start van het jaar, was er een lichte stijging van de uitgaven in OostAfrika in vergelijking met 2015. De ondertekening van het UK-AID Food Trade-contract resulteerde in extra fondsen voor een
bedrag van €323.000 in 2016, en in 2017 zal bijkomend nog €600.000 volgen. Dit verhoogde de personeelskosten, maar
verminderde de transfers naar partners, omdat het Food Trade-contract niet toestaat dat er fondsen aan boerengroeperingen
worden overgedragen. De synergieprogramma's van de DGD in Tanzania en Oeganda werden met succes afgerond in 2016. Het
werk zal echter worden voortgezet met een nieuw DGD-programma om het volledige potentieel van deze irrigatieprojecten te
realiseren.
Vietnam
Voor het derde jaar op rij was VECO Vietnam volledig afhankelijk van middelen die werden ingezameld via fondsenwerving bij
particulieren in België om de afwezigheid van DGD-fondsen te overbruggen. Hierbij werd in totaal €187.000 overgedragen
aan de regio. Vietnam ontving ook €52.750 van 11.11.11 ter ondersteuning van de activiteiten in de regio. Onze collega’s
overtuigden ook Rainforest Alliance om de opleiding van theeboeren te ondersteunen. Er werd veel tijd besteed aan de
heropname van het programma in Vietnam in het nieuwe vijfjarenprogramma dat door de DGD wordt gefinancierd. We slaagden
er dan ook in om DGD-financiering binnen te halen voor onze acties rond rijst en groente, die ingaat vanaf 2017.
Indonesië
De uitgaven in Indonesië in 2016 lagen in de lijn van die van het vorige jaar en bleven binnen het budget. Van het totale
budget van €1.674.304 was 58% afkomstig van overheidssubsidies (DGD) en werd 32% lokaal ingezameld. MCA Indonesia
steunde ons bijvoorbeeld voor een totaalbedrag van €218.899 voor goede landbouwpraktijken van cacaoboeren in Flores. Een
andere belangrijke donor, AIP PRISMA, verstrekte €159.704 aan fondsen. De activiteiten waren vooral gericht op de productie
van ‘specialty’ koffie in Flores. In 2016 alleen al kregen meer dan 10.000 boeren een opleiding en werden er zes coöperatieven
gelinkt aan de koffie-exporteur Indokom (waarmee ze nu zaken doen).
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12.2.2 Ondersteuning voor programma's en communicatie
De kosten voor ondersteuning van de programma's kunnen in twee groepen worden opgedeeld. De eerste categorie omvat
voornamelijk de algemene werkingskosten van het team dat het programma ondersteunt en de kosten voor
managementondersteuning aan de VECO-kantoren. Dit ging bijvoorbeeld over ondersteuning voor de deelname van het team
van VECO Vietnam aan vormingen (reiskosten) en specifieke ondersteuning voor fondsenwerving, een bijzonder project
waarvoor we financiering ontvingen van de Koning Boudewijnstichting (zie vorige hoofdstuk). De managementondersteuning
voor de verschillende VECO-kantoren en de kosten van de impactevaluaties van de programma's werden gefinancierd met de
beheerfondsen van de DGD.
De tweede categorie omvat de kosten voor programma-activiteiten die op internationaal niveau werden uitgewerkt. Aan de
ene kant organiseerden we opleidingsprogramma's (bijvoorbeeld rond de versterking van boerenorganisaties, duurzaamheid,
enz.) en ontwikkelden we globale methodologieën (SCOPEinsight, Inclusive Business Scan, Impact Measurement framework)
waarbij bewijsmateriaal en kennis over de hele wereld werden gedeeld. De kosten in deze categorie zijn vooral het gevolg van
de organisatie van workshops om deze methodologieën te ontwikkelen en te delen. Aan de andere kant hebben we geïnvesteerd om onze impact als relatief kleine organisatie te vergroten door onze internationale professionele netwerken uit te
breiden, vooral door conferenties op hoog niveau bij te wonen. Vredeseilanden organiseerde een toonaangevend seminarie
(Building Trust) dat werd bijgewoond door belangrijke spelers uit de bank- en private sector en door vertegenwoordigers van
landbouwersorganisaties. Samen gingen ze op zoek naar oplossingen voor het gebrek aan financieringsmogelijkheden voor
organisaties van kleinschalige boeren. DGD was de belangrijkste financieringsbron voor de internationale programmaactiviteiten, maar we ontvingen ook middelen van de Bill & Melinda Gates Foundation voor de implementatie van de Inclusive
Business Scan en van de provincie West-Vlaanderen voor een kennisuitwisselingsinitiatief tussen groenteboeren uit Vlaanderen
en Nicaragua.
In het algemeen kwamen de uitgaven in 2016 overeen met het budget, hoewel de uitgaven in de tweede categorie relatief
hoger waren dan in de eerste als gevolg van de voorbereiding van onze omvorming naar een internationale netwerkorganisatie.
Communicatie gaat vooral over het opstellen en verspreiden van goede content via een reeks externe communicatiekanalen.
In die context hebben we het grootste deel van ons budget besteed aan hosting en onderhoud van onze internationale website
(bv. voor het design), vertalingen en de opmaak van e-nieuwsbrieven en gedrukte publicaties (design, druk, direct mail). We
investeerden ook in berichtgeving via de media in België, in het bijzonder via een radiocampagne in januari. Voor de eerste
keer in de geschiedenis van VECO organiseerden we ook een internationale communicatieworkshop om de uitwisseling tussen
collega's te stimuleren en om een wereldwijd communicatiebeleid en overeenkomsten uit te werken in onze nieuwe context
als internationale netwerkorganisatie.
12.2.3 Fondsenwerving
Fondsenwerving bij particulieren is belangrijk voor Vredeseilanden: duizenden vrijwilligers, donoren, sponsors, enz. steunen
Vredeseilanden en tonen zo ook dat veel mensen onze organisatie een warm hart toedragen. We streven ernaar om elk jaar
ongeveer 2 miljoen euro in te zamelen uit drie belangrijke bronnen: campagnes, giften en evenementen.
De kosten voor fondsenwerving voor 2016 waren gebudgetteerd op basis van de resultaten voor 2015. Tegen het jaareinde
hadden we echter om verschillende redenen €120.017 minder uitgegeven. We beslisten de eerste editie van een nieuw
evenement, het 'Inca Food Trail' niet te organiseren, dus er waren geen kosten voor een voorbereidende reis of voor de eerste
editie zelf. De kosten voor een belangrijk sponsoringsevenement, de 20 km door Brussel, vielen ook lager uit dan voorzien.
Bovendien vroegen we een lidmaatschap aan voor ‘testament.be’, een organisatie die mensen aanmoedigt om een goed doel
op te nemen in hun testament, waarmee we onze activiteiten kunnen voorstellen aan potentiële erflaters. Na de registratie
moesten we echter tot 2017 wachten voordat we effectief lid konden worden. Bijgevolg moesten we de lidmaatschapsbijdrage
voor 2016, die €25.000 bedroeg, niet betalen.
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Aan de opbrengstenzijde deden we het beter dan begroot, hoewel ons jaarlijks campagneweekend in januari had af te rekenen met slecht weer op
zaterdag, onze belangrijkste dag. Ondanks de zware inspanningen van onze
geweldige vrijwilligers om deze tegenslag goed te maken, sloten we af met
een daling van 21,5% in vergelijking met 2015. Deze daling werd echter
gecompenseerd door de opbrengsten uit evenementen (+7,8%), waarbij een
van de Vredeseilanden Classics het beter deed dan verwacht. We kregen ook
een extra gift van een van onze belangrijke donoren. Er waren ook enkele
personen die Vredeseilanden in 2016 hebben gesteund met een legaat
(€55.019). Het eindresultaat kwam €78.354 hoger uit dan verwacht, met
een totaal van €1.458.370 in plaats van de begrote €1.259.999, een verbetering met €41.284 ten opzichte van het resultaat van 2015. De verhouding tussen kosten en opbrengsten bedroeg 1 op 4,03 aan het einde van het
jaar, wat hoger is dan de wettelijke norm van 1 op 3.
Met het oog op de toekomst werd een ambitieus fondsenwervingsplan uitgewerkt om het hoofd te bieden aan de vermelde uitdagingen.

12.2.4 Algemeen beheer
Het budget voor het algemeen beheer steeg in 2016 met 14% of €143.306. De reden voor deze toename lag vooral bij de
voorbereiding van de vlotte overgang naar een internationale organisatie. Het budget voor de financiële dienst lag 37% hoger
omdat we sinds 2015 een extra financieel adviseur in dienst hebben voor de interne kwaliteitsbewaking (zie pagina x). Aan
het einde van 2016 werd een extra kracht aangeworven om als financieel verantwoordelijke te werken voor VECO België vanaf
2017. Bovendien werd een financeworkshop georganiseerd om de financiële managers uit alle regio's samen te brengen en op
één lijn te krijgen in het kader van de nieuwe financiële structuur van het netwerk.
Op het niveau van het directiecomité werd €131.479 uitgegeven aan directe kosten voor activiteiten ter voorbereiding van
onze omvorming naar een internationale organisatie, waaronder juridisch advies, vergaderingen van het management en de
Raad van Bestuur, enz. De kosten voor Human Resources (personeel en organisatie) lagen op hetzelfde niveau als in 2015. De
stijging die in dit verslag is opgenomen, is het gevolg van een wijziging in de verslaggeving. Vroeger werden de kosten voor
de coöperanten opgenomen bij “kosten voor coöperanten”. Deze categorie bestaat in het nieuwe formaat niet meer als aparte
budgetpost.
De kosten voor algemeen beheer bedragen slechts 10% van het totale budget. Dit is veel lager dan de toegestane bovengrens
van 20% om te voldoen aan de voorwaarden van de wet op het recht om fiscale attesten uit te reiken aan donoren.
Onder deze rubriek vinden we een aantal voorzieningen voor enkele sociale en fiscale geschillen en risico’s in hoofdkantoor
en enkele landen. In samenspraak met onze auditors konden we enkele van dergelijke voorzieningen terugnemen. Daarnaast
bestaan er in heel wat regio’s in het Zuiden voorzieningen om aan de lokale sociale wetgeving met betrekking tot einde contract of pensioen te voldoen.
12.3 Algemeen resultaat
12.3.1 Inkomstenbronnen
Sinds 2015 werkt VECO aan de afbouw van de afhankelijkheid van Belgische overheidsfinanciering (DGD), een grotere
diversifiëring bij de donoren en meer lokale fondsenwerving. Voor wat betreft onze doelstelling om het aandeel van de
overheidsfinanciering te beperken tot 58% tegen het einde van 2017, zijn we blij te kunnen melden dat dit eind 2016 reeds
tot 60% is gedaald. De fondsenwerving bij particulieren blijft belangrijk in ons fondsenwervingsmodel, en maakt 14% of
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€1.894.385 van de totale fondsen uit. Ongeveer 8% van de fondsen waren in 2016 afkomstig van verschillende stichtingen
en NGO's, waaronder 11.11.11, YOUCA, Rainforest Alliance, Heifer, RUAF en Cordaid. Twee categorieën kenden een sterke
stijging in 2016: multilaterale organisaties met fondsen van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen (CFC), de
Wereldbank, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), enz. en andere publieke financiering met fondsen van het Zwitsers
Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, UKAID en MCA Indonesia.
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Een bedrag van €1.545.124, hetzij 12% van de totale fondsen, werd lokaal ingezameld door de kantoren van VECO in 2016.
Dit is een verbetering met €909.989 of 7% in vergelijking met 2015. Vier van de regio's doen het erg goed op dit gebied,
met percentages van 17% tot 33% lokaal ingezamelde fondsen. Dit zijn bemoedigende stappen die ons dichter brengen bij
ons doel van 15% tegen het einde van 2017.
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12.3.2 DGD-programma 2014-2016
De inzet was hoog, aangezien 2016 het laatste jaar was van het DGD-programma. Het programma startte in 2014 met meerdere
maanden vertraging. Hierdoor werd slechts 80% van het doelbedrag uitgegeven aan het einde van dat jaar. De achterstand in
de uitgaven van €1.500.000 nam in 2015 af naar €1.000.000. Er moest in 2016 een extra inspanning worden gedaan,
aangezien we alle ongebruikte saldi aan de DGD moeten terugstorten en dit onze reputatie bij onze belangrijkste donor in het
gedrang zou kunnen brengen.
Aan het einde van 2016 hadden we 100% van het budget voor dit driejarenprogramma besteed. Het bestedingspercentage
voor het programma in België bedroeg 99%. Het vinden van de vereiste 20% cofinanciering van andere organisaties bleek een
grotere uitdaging. Na drie jaar werd slechts 10% gevonden. Het saldo werd aangevuld door fondsenwerving bij particulieren.
Uiteindelijk kwamen we uit op een ongebruikt saldo van €28.150,93 voor het programma Noord:
Objective
Inclusive Modern Markets
Out of Home
Awareness raising
PLA
Total

Budget 14-16
933.802,86
607.044,56
1.591.944,23
842.254,14
3.975.045,89

Realized
31/12/16
907.468,73
665.459,65
1.502.116,95
906.633,91
3.981.679,24

Extra income
2.284,34
32.499,84

34.784,28

% expenses
97%
104%
94%
108%
99%

Balance
28.618,56
–25.915,25
89.827,38
–64.379,77
28.150,93

Het Zuid-programma kwam wel aan de vereiste 20% cofinanciering. 101% van het budget werd besteed:
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Objective
Indonesië
Nicaragua
Honduras
Ecuador
Peru
RD Congo
Tanzania
Uganda
Senegal
West-Afrika
Totaal

Budget 14-16
4.010.265,54
2.197.852,18
1.205.160,65
1.454.754,65
1.401.418,89
1.566.604,88
2.222.408,60
771.300,50
983.646,00
2.453.956,63
18.267.368,52

Realized
31/12/16
4.306.854,40
2.427.573,73
1.073.806,56
1.550.189,62
1.283.895,58
1.515.260,22
2.060.385,25
965.429,87
977.090,95
2.400.562,02
18.561.051,21

Extra income
7.748,81
9.938,10
0,00
7.877,29
1.749,16
6.501,95
6.128,37
117.104,68
23.728,71
12.347,94
193.125,01

% expenses

Balance

107%
110%
89%
106%
91%
96%
92%
109%
97%
97%
101%

–288.840,05
–219.783,45
131.354,09
–87.557,68
119.272,47
57.846,61
168.151,72
–77.024,69
30.283,75
65.739,55
–100.557,68

Bijna het volledige budget voor de beheerskosten (99%) werd besteed, waardoor een klein ongebruikt saldo van €18.455,49
overbleef. We kunnen dus besluiten dat we op het vlak van financiën en fondsenwerving een zeer succesvol programma
voltooiden in de periode 2014-2016. Dit is bemoedigend voor het nieuwe programma 2017-2021. De financiering die aan de
DGD is gevraagd voor de volgende vijf jaar ligt op hetzelfde niveau als bij het programma voor 2014-2016, maar we streven
ernaar om onze andere financieringsbronnen verder te diversifiëren om op die manier het aandeel van de DGD in de totale
middelen voor het programma te reduceren naar 50% tegen 2021.
12.3.3 Algemeen resultaat (bijlage 3)
Ondanks het succes van het DGD-programma, stelt het financieel resultaat voor 2016 teleur met een negatief saldo van
€340.653,96. Om dit beter te begrijpen, moeten we het resultaat van 2016 vergelijken met dan van 20152.
Als we kijken naar de kosten in het DGD-programma in België zien we een stijging van de werkingskosten met €207.289 en
een stijging van de beheerkosten met €130.878 in vergelijking met 2015. De reden voor deze stijgingen is de versnelde
implementatie van het programma om de achterstand in te halen die was veroorzaakt door de trage start van het programma
in 2014. Omdat deze kostenstijging niet werd gecompenseerd door fondsen van nieuwe donoren en de DGD slechts 80% van
het budget voor het programma betaalt, gebruikten we meer middelen uit fondsenwerving bij particulieren om deze kosten te
dekken.
Bovendien werd slechts €35.313, oftewel iets minder dan 8%, van de €447.208 die vereist was om de 20% cofinanciering
voor de DGD-kosten in België te dekken gerealiseerd. Het financiële mechanisme was niet anders dan de vorige jaren. Dit was
dan ook verwacht en de ambities voor institutionele fondsenwerving voor het Belgische programma (Out-of-Home catering en
Inclusieve Moderne Markten) waren niet hooggespannen. Tegelijkertijd was 2016 echter ook het voorbereidingsjaar voor de
omvorming naar een internationale organisatie en kregen we de toestemming om deze omvorming te financieren door gebruik
te maken van het innovatiefonds voor 2016. In totaal werd €131.479 van dit fonds gebruikt in 2016. Dit bedrag werd vooral
besteed aan externe begeleiding en aan de oprichting van de toekomstige Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie.
Deze kosten zijn opgenomen onder Algemeen beheer, waardoor het budget steeg met 14% of €143.307. Naast de directe
kosten voor de voorbereiding van de omvorming naar een internationale organisatie, stegen ook de kosten in de financiële
afdeling door meer personeel en de organisatie van een financiële workshop. Beide kostenstijgingen zijn het gevolg van de
overgang naar de nieuwe structuur.

2 Zie het jaarverslag van 2015: Bijlage a (geconsolideerde resultatenrekening en b (balans).
3 Dit zijn fondsen die we verwerven bij stichtingen, lokale overheden etc.
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Naast de activiteiten in het kader van de omvorming, werd het innovatiefonds ook aangesproken voor andere doelen. In
Vietnam werd naast het overbruggingsfonds dat werd vermeld in Deel 2 van het overzicht per regio (€179.575) een bedrag
van €11.487 uit het innovatiefonds opgenomen voor de ontwikkeling van de website en applicatie van de Safe and Organic
Food Finder. We gebruikten €9.218 van onze eigen middelen in Tanzania voor CO2-compensatieactiviteiten in het kader van
ons lokale Synergie-programma. Tot slot werd €3.350 betaald aan APROVAG in Senegal als compensatie voor de mislukte
export van een container bananen.
Alles bij elkaar genomen, verklaren deze factoren waarom we in 2016 meer uitgaven dan we ontvingen en een negatief
resultaat van €340.652,96 boekten.
Dit resultaat is natuurlijk een belangrijk signaal voor de toekomst en zet ongetwijfeld extra druk op het financieringsmodel
van de internationale organisatie. In de nieuwe structuur zullen de fondsen uit fondsenwerving bij particulieren in België
rechtstreeks worden toegewezen aan de zeven andere regio's (5% elk) en aan het International Office van de internationale
organisatie (10%). Dit geld moet duidelijk worden aangevuld door een verdere diversifiëring van de lokale financieringsmiddelen.
Bij VECO in België is nu de impuls gegeven om de zoektocht naar financiering door publieke en particuliere donoren op te
drijven. De financiering voor de activiteiten van het International Office zal ook worden gezocht bij specifieke donoren die
interesse hebben in de financiering van methodologieën en organisatorische financiering, maar ook via de regionale kantoren.
12.4 Balans (bijlage 2)
De balans die is opgenomen in bijlage toont een momentopname van de financiële situatie van Vredeseilanden vzw per 31
december 2016. Het balanstotaal op die datum bedroeg €7.919.059, een daling met ongeveer €2 miljoen in vergelijking met
2015. Er zijn twee hoofdredenen voor deze daling.
De eerste reden is de beëindiging van het driejarenprogramma van de DGD. Alle DGD-subsidies moeten tegen het einde van
2016 worden opgebruikt en, zoals hierboven vermeld, behaalden we een bestedingspercentage van bijna 100%. Dit betekent
dat er geen DGD-fondsen moesten worden overgedragen naar 2017 en dat onze schulden (overlopende rekeningen) bijgevolg
daalden met €1,2 miljoen in vergelijking met 2015. Dezelfde daling is ook zichtbaar bij de Vlottende activa, geldbeleggingen
en liquide middelen. Aangezien de meeste fondsen werden gebruikt en er minder fondsen moesten worden overgedragen,
daalden automatisch ook onze liquide middelen in vergelijking met het vorige jaar.
Ten tweede heeft het negatieve resultaat van €340.652,96 een impact op het eigen vermogen van de organisatie, waardoor
het overgedragen resultaat daalde met bijna 30%, van €1.155.234 naar €814.584. Het sociaal fonds (€1.610.924), de
dekking materieel vast actief (€941.181), het werkkapitaal (€1.596.409) en het innovatiefonds (€200.000) en de andere
bestemde fondsen (€45.832) bleven onveranderd, waardoor het totale eigen vermogen uitkomt op €5.208.930.
Tot slot moet worden opgemerkt dat deze daling in het balanstotaal geen reden is tot bezorgdheid. Het eigen vermogen
bedraagt 66% van de totale passiva. Dit is een goede solvabiliteitsratio voor een organisatie. Anders gezegd, Vredeseilanden
heeft meer eigen fondsen en minder schulden. Daarnaast hebben we een goede liquiditeitsratio van 1,95. Dit betekent dat we
voldoende middelen hebben om onze schulden en verplichtingen op korte termijn te dekken. Dit zijn kenmerken van een
gezonde organisatie die een goede basis leggen voor de toekomst van de internationale netwerkorganisatie.
12.5 Interne audit en fraudepreventie bij Vredeseilanden/VECO
Sinds het einde van 2015 is bij het International Office een financieel adviseur actief die zich volledig richt op het verbeteren
en standaardiseren van de interne financiële procedures, praktijken en hulpmiddelen. Een van zijn taken is het uitvoeren van
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interne financiële audits bij de verschillende VECO-kantoren om zo zwakheden in het financieel beheer te detecteren,
verbeteringen voor te stellen en te implementeren en fraude te voorkomen. Aangezien dit een nieuwe rol is in de organisatie,
stond de eerste helft van 2016 in het kader van opleiding en het opstellen van de nodige procedures en hulpmiddelen voor
het interne auditproces. Dit werd gedeeltelijk gefinancierd door de Vlaamse Federatie van NGO's. De resultaten (werkmethodes
en hulpmiddelen) werden op 24 november 2016 gedeeld met de financiële managers van de andere NGO's.
Een belangrijk doel van alle interne audits is om na te gaan of het bestaande interne controlesysteem adequaat en effectief
is (geïmplementeerd volgens plan). Bovendien wordt er continu gefocust op de verbetering van de bestaande processen door
aanbevelingen te formuleren om de vastgestelde risico's en zwakke punten te beperken.
De interne financiële audits die in een bepaald jaar moeten worden uitgevoerd, worden gepland door de internationale Raad
van Bestuur op basis van een voorstel van de interne auditeur en de uitvoerende bestuurders. De interne auditeur bepaalt de
specifieke opdrachtomschrijving voor elke interne audit op basis van de input van collega's bij het internationaal kantoor van
VECO en van de betrokken VECO-directeur. Na de afronding van een interne audit, stuurt de interne auditeur zijn verslag
rechtstreeks naar de Raad van Bestuur en naar de uitvoerende bestuurders en de directeur en financieel manager van VECO.
De lokale directeur en zijn/haar team zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbevelingen van de interne audit.
In de volgende regio's in 2016 werden interne audits uitgevoerd:
• West-Afrika (februari) in samenwerking met An Vanhulle van de Vlaamse Federatie van NGO's: regionaal kantoor in Burkina
Faso en lokaal subkantoor (antenne) in Benin.
• Centraal Amerika (april): regionaal kantoor in Nicaragua en lokaal subkantoor (antenne) in Honduras.
• Oost-Afrika (oktober): opvolging van de aanbevelingen van de interne audit van december 2015 in het regionaal kantoor
in Tanzania.
De belangrijkste zwakke punten die bij deze interne audits werden vastgesteld: onvoldoende controle op het gebruik van
voertuigen, lage kwaliteit van de loonberekeningsdossiers, onvoldoende kennis van Excel en het feit dat de principes van een
analytische boekhouding, een boekhouding op transactiebasis en budgettoewijzing door budgethouders onvoldoende worden
toegepast. Dankzij deze bevindingen kunnen we onze financiële ondersteuning beter afstemmen op de behoeften van de
verschillende financiële managers binnen VECO.
Aangezien er een geval van fraude (met betrekking tot voorafbetalingen van reiskosten en onkosten) werd vastgesteld door
de directeur van VECO Indonesië is er daar begin 2017 een interne audit gepland. In 2017 zijn er ook andere interne audits
gepland in onze kantoren in de Andesregio en in de DR Congo.
De financieel adviseur heeft naast de rol van interne auditeur, ook een rol als kwaliteitsadviseur. Deze verantwoordelijkheid
omvat gesprekken met nieuwe financiële manager in VECO-kantoren en ondersteuning bij de toepassing van de aanbevelingen
van audits. Er is ook een regelmatige opvolging van de eerdere interne audits gepland, inclusief vervolgaudits waar nodig.
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Bijlage 1: Resultatenrekening

I

Bedrijfsopbrengsten

13.474.605,52

11.451.721,35

1.448.819,65
1.448.819,65

Euro

11.298.882,09

9.306.140,78

1.804.798,92

1.804.798,92

370.924,50

340.781,65

13.846.191,18

11.806.649,80

60

55.393,00

55.393,00

600/8

59.940,00

59.940,00

609

–4.547,00

–4.547,00

B. Diensten en diverse goederen

61

4.992.603,65

1.888.101,59

504.088,55

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

5.340.796,23

3.082.090,82

256.971,56

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
en immateriële en materiële vaste activa

630

144.064,63

87.203,29

1.849,21

635/8

16.417,37

–14.077,69

–1.831,94

G. Andere bedrijfskosten

640/8

3.296.916,30

6.707.938,79

700.579,24

Bedrijfswinst (+)

70/64

Bedrijfsverlies (–)

64/70

–371.585,66

–354.928,45

–12.836,97
0,00

Bedrijfskosten

74
60/64

75

22.377,06

13.690,30

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

13.609,32

13.609,32

752/9

8.767,74

80,98

Financiële kosten

65

9.177,23

5.441,18

B. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in waarde van andere
vlottende ,activa dan bedoeld onder II.E.

651

0,00

C. Andere financiële kosten

652/9

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)

70/65

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–)

65/70

1.461.656,62

0,00

Financiële opbrengsten

9.177,23

5.441,18

0,00

–358.385,83

–346.679,33

–12.836,97

Uitzonderlijke opbrengsten

76

22.421,44

0,00

12.836,97

A. Aanpassingen aan afschrijvingen en waardeverminderingen van
immateriële en materiële activa

760

0,00

B. Aanpassingen aan waardeverminderingen financiële vaste activa

761

0,00

C. Aanpassingen aan voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en
kosten

762

0,00

763

22.401,36

D. Winst uit verkoop van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke kosten
VIII Uitzonderlijke kosten
IX

70/74
73

C. Andere financiële opbrengsten

VII

Euro

73

F. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in voorzieningen voor
risico’s en kosten

VI

2016

Euro

Lidgelden, schenkingen, legaten

2. Toename (–); Afname (+) in voorraad

V

2016

2016
Codes
Subsidies

1. Inkopen

IV

WESTAFRIKA

D2.

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

III

HOOFDKANTOOR

D1.

E. Andere bedrijfsopbrengsten
II

GEINTEGREERD
TOTAAL

764/9

20,08

66

0,00

E. Andere uitzonderlijke kosten

664/8

0,00

Winst van het boekjaar (+)

70/66

Verlies van het boekjaar (–)

66/70

–335.964,39

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

–21.403,87

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

6.026,36

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

10.688,94

Winst (+) / verlies (–) van het boekjaar
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–340.652,96

12.836,97
0,00

–346.679,33

0,00

–346.679,33

0,00

OOSTAFRIKA

TANZANIA

UGANDA

DR CONGO

ANDINO

MESOAMERICA

VIETNAM

INDONESIE

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

1.556.676,50

934.460,46

622.216,04

1.030.043,93

1.132.404,40

1.672.234,15

287.949,88

1.566.463,08

1.556.676,50

934.460,46

622.216,04

1.020.842,91

1.125.008,43

1.670.865,66

287.949,88

1.554.285,70

9.201,02

7.395,97

1.368,49

1.539.581,91

923.987,66

615.594,25

1.030.410,66

1.135.152,03

1.672.444,08

287.605,13

1.584.398,37

711.844,44

283.626,39

428.218,05

314.505,16

397.385,87

447.609,32

89.804,54

639.264,18

482.410,79

336.972,73

145.438,06

284.729,32

350.314,16

356.712,33

178.835,85

348.731,40

820,33

820,33

21.156,33

6.410,85

9.880,52

604,53

16.139,57

8.856,33

–1.295,38

–1.039,34

25.805,39

372.184,82

859.537,29

19.399,55

554.457,83

0,00
0,00

0,00
344.506,35

302.568,21

41.938,14

17.094,59

10.472,80

6.621,79

410.019,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.904,59

10.472,80

6.621,79

0,00

0,00

–310,76

–2.251,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.177,37

344,75
–366,73

–2.747,63

–209,93

55,97

2.626,23

2.991,28

55,97

2.626,23

0,00

2.130,24

–17.935,29
1.240,98

1.772,30

2.991,28

1.240,98

1.772,30

0,00

1.605,81

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

2.130,24

1.605,81
2.781,35
–20,08
0,00

20.08

–16.162,99
9.564,39

0,00
0,00
0,00
0,00

9.564,39

0,00

20,08
0,00

0,00
17.094,59

10.472,80

–17.094,59

–10.472,80

51,73

51,73

6.621,79

–6.621,79

2.781,35

51,73

0,00

–6.598,00

–2.251,64

310,76

894,10

–5.426,78

–87,36

276,41

429,23

2.333,41

2.935,58

1.357,55

2.645,43

6.685,96

429,24

2.333,41

0,00
51,73

0,00

–310,76

276,41

0,00

2.935,58
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Bijlage 2: Balans
ACTIVA

GEINTEGREERD
TOTAAL
2016
Euro
801.570,59

HOOFDKANTOOR

WESTAFRIKA

2016
Euro
796.225,59

2016
Euro
3.869,16

738.189,65
715.158,84
715.158,84

738.189,65
715.158,84
715.158,84

0,00
0,00

14.492,81
14.492,81

14.492,81
14.492,81

0,00

8.538,00
8.538,00

8.538,00
8.538,00

0,00

63.380,94

58.035,94

3.869,16

63.380,94
55.630,06
7.750,88

58.035,94
55.630,06
2.405,88

3.869,16

VASTE ACTIVA
I
Oprichtingskosten
II
Immateriële vaste activa
III Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
1. In volle eigendom
2. Andere
B. Installaties, machines en uitrusting
1. In volle eigendom
2. Andere
C. Meubilair en rollend materieel
1. In volle eigendom
2. Andere
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa
1. In volle eigendom
2. Andere
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
IV Financiële vaste activa
A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Vorderingen
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
1. Deelnemingen
2. Vorderingen
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten

Codes
20/28
20
21
22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

VLOTTENDE ACTIVA
V
Vorderingen op meer dan één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Voorraden
1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking
3. Gereed product
4. Handelsgoederen
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop
6. Vooruitbetalingen
B. Bestellingen in uitvoering
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten
VIII Geldbeleggingen
IX Liquide middelen
X
Overlopende rekeningen

29/58
29
290
291
30
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1

7.117.489,23
3.008,50

5.567.925,36
200,00

292.673,76
0,00

3.008,50
135.139,00
135.139,00

200,00
135.139,00
135.139,00

0,00
0,00

135.139,00

135.139,00

111.469,36

49.231,19

19.604,82

111.469,36
669.169,12
5.714.503,57
484.199,68

49.231,19
619.243,69
4.505.466,41
258.645,07

19.604,82
148.858,34
124.210,60

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

7.919.059,83

6.364.150,95

296.542,92
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3.869,16

OOSTAFRIKA

TANZANIA

UGANDA

DR CONGO

ANDINO

2016
Euro

2016
Euro

2016
Euro

2016
Euro

2016
Euro

MESOAMERICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016
Euro
1.475,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

208.041,08
0,00

149.949,17
0,00

58.091,91
0,00

108.197,81
0,00

79.733,84
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.435,88

2.000,00

3.435,88

5.435,88
0,00
197.610,56
4.994,65

2.000,00

208.041,08

VIETNAM

INDONESIE

2016
Euro

2016
Euro
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475,84

0,00

0,00

691.860,35
0,00

90.815,03
0,00

167.741,34
2.808,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.808,50
0,00
0,00

43.696,93

238,44

44.590,73

2.413,92

35.756,79

3.435,88

43.696,93

44.590,73

2.413,92

35.756,79

145.701,66
2.247,52

51.908,90
2.747,13

62.255,21
2.245,67

238,44
49.925,43
29.569,97
0,00

600.835,71
46.433,90

87.952,16
448,95

81.955,21
47.220,84

149.949,17

58.091,91

108.197,81

79.733,84

693.336,20

90.815,03

167.741,34

1.475,84

0,00
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Bijlage 2: Balans
PASSIVA

Codes
EIGEN VERMOGEN
I Fondsen van de vereniging
A. Beginvermogen

10/15

GEINTEGREERD
TOTAAL

HOOFDKANTOOR

WESTAFRIKA

2016

2016

2016

Euro

Euro

Euro

5.208.930,09

10

5.072.231,17

1.804,53

0,00

0,00

100

0,00

IV Bestemde fondsen

13

4.394.348,09

4.438.515,25

V Overgedragen resultaat

140

1.155.234,96

1.070.395,25

1.804,53

–340.652,96

–346.679,33

0,00

Resultaat van het boekjaar
VOORZIENINGEN
VII

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
4. Overige risico’s en kosten

B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met
terugnemingsrecht
SCHULDEN

16

657.533,45

365.630,12

0,00

160/5

657.533,45

365.630,12

0,00

160

291.903,33

0,00

163/5

365.630,12

365.630,12

0,00

0,00

168

17/49

VIII Schulden op meer dan één jaar
A. Financiële schulden
5. Overige leningen
B. Handelsschulden
IX Schulden op ten hoogste één jaar
C. Handelsschulden
1. Leveranciers
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

2.052.596,30

926.289,66

294.738,39

17

0,00

0,00

0,00

170/4

0,00

0,00

0,00

174

0,00

175
42/48

982.278,41

624.827,37

125.924,50

44

306.151,00

87.338,70

92.244,41

440/4

306.151,00

87.338,70

92.244,41

45

476.019,90

432.074,74

6.259,17

1. Belastingen

450/3

58.528,50

37.607,41

1.823,35

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

417.491,41

394.467,33

4.435,82

F. Overige schulden
X Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA
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200.107,51

105.413,93

27.420,92

492/3

48

1.070.317,89

301.462,29

168.813,89

10/49

7.919.059,83

6.364.150,95

296.542,92

OOSTAFRIKA

TANZANIA

UGANDA

DR CONGO

ANDINO

MESOAMERICA

VIETNAM

INDONESIE

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

–2.948,98

–2.948,98

0,00

7.540,11

11.712,14

63.670,02

1.429,31

53.491,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.069,78

13.667,66

0,00
20.095,49

20.095,40

–23.096,11

–23.096,11

0,00

7.263,70

–786,88

47.668,96

1.429,31

50.556,20

51,73

51,73

0,00

276,41

429,24

2.333,41

0,00

2.935,58

0,00

0,00

0,00

0,00

38.210,89

72.524,52

52.253,37

128.914,55

0,00

0,00

0,00

0,00

38.210,89

72.524,52

52.253,37

128.914,55

38.210,89

72.524,52

52.253,37

128.914,55

0,00
0,00
0,00

210.990,06

152.898,15

58.091,91

100.657,70

29.810,81

557.141,66

37.132,35

–14.664,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.618,97

51.378,14

39.240,83

102.300,29

21.407,92

75.402,09

2.951,62

28.344,99

66.800,97

27.560,14

39.240,83

95.175,35

190,02

22.604,28

2.951,62

28.344,99

66.800,97

27.560,14

39.240,83

95.175,35

190,02

22.604,28

2.951,62

28.344,99

0,00

0,00

0,00

1.129,39

18.616,31

17.940,30

0,00

0,00

0,00

682,34

9.953,67

8.461,73

0,00

447,05

8.662,64

9.478,57

0,00

23.818,00

23.818,00

5.995,56

2.601,59

34.857,52

120.371,09

101.520,01

18.851,08

–1.642,59

8.402,88

481.739,58

34.180,73

–43.009,98

208.041,08

149.949,17

58.091,91

108.197,81

79.733,84

693.336,20

90.815,03

167.741,34
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Bijlage 3: Lijst donoren
Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2016 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet overeen
met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig boekjaar.
Donor
DGD – Belgische regering
EU Projecten
DGD synergy projects – Belgische regering
CFC – Common fund for Commodities
The Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Income
through Support for Markets in Agriculture
Food Trade
11.11.11
Loonsubsidies
Youca/Zuiddag
Cosude
Millennium Challenge Account – Indonesië
PNUD – coffee on the Island Idjwi, DR Congo
WWF
Leysen
Fundacion Progreso
Belgische steden en gemeenten
Provincie Vlaams-Brabant
PED/IFDC
Belgisch Fonds voor Voedselveiligheid
FDOV
IDH
KBS – Koning Boudewijnstichting
We effect
BILL GATES Foundations
Rainforest Alliance
Provincie West-Vlaanderen
TRDS
Heifer
Misereor
VAIS/Vlaamse Gemeenschap
Belgische Nationale Loterij
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Bedrag (euro)
7,224,647.24
438,219.62
437,272.01
366,701.63
279,566.48
270,154.09
229,147.44
202,453.84
162,900.82
144,756.14
126,339.53
122,095.78
95,986.10
89,267.35
88,164.35
81,339.35
67,470.86
53,506.85
52,329.80
45,318.38
43,382.89
40,000.00
39,553.12
39,306.48
37,379.99
35,608.18
35,016.13
34,159.67
31,954.27
30,132.05
30,000.00

Donor
Entrepreneurs for Entrepreneurs
Kenoli
FAO
Bos+
Special Fruit
Colruyt
BTC
CI Ecuador
NBV – Netwerk Bewust Verbruiken
Niebe
Colibri
Cordaid
Antwerpen
GILLES Foundation
RUAF
FEVIA VZW
OXFAM NOVIB
Provincie Limburg
Talitha Koum
SOS Faim
Global Giving
FDF/CFSI

Amount (euro)
29,709.00
18,175.18
17,538.74
15,423.40
13,686.36
11,102.28
6,701.76
6,443.89
5,887.52
5,290.48
4,949.36
4,637.27
4,579.86
4,350.83
4,000.00
2,875.52
2,416.30
1,900.27
1,286.62
231.60
159.60
142.88

Daarnaast kunnen we al jaren rekenen op Boma Cleaning Services: zij voorzien het kantoor in Leuven van alle schoonmaakproducten.
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Bijlage 3: Lijst gemeenten
Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2015 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet overeen
met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig boekjaar.
Gemeente
Mortsel
Mortsel
Grimbergen
Antwerpen
Gent
Bonheiden
Schilde
Aalst
Diest
Heusden-Zolder
Merelbeke
Rotselaar
Genk
Bonheiden
Genk
Oud-Heverlee
Maasmechelen
Tessenderlo
Holsbeek
Grobbendonk
Grobbendonk via Fairtrade
Holsbeek
Lanaken
Vorselaar
Menen
Tienen
Tienen
De Pinte
Zuienkerke
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Bedrag (euro)
8,944.00
8,888.00
5,877.00
5,000.00
5,000.00
4,615.00
2,940.00
2,527.09
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,200.00
2,000.00
1,868.75
1,667.60
1,624.00
1,406.25
1,250.00
1,248.00
1,230.00
1,230.00
1,224.00
604.95
550.00
400.00
357.14
357.14
249.97
50.00

Bijlage 4: Verslag van de Commissaris
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Bijlage 5: GRI-indicatoren – ‘core’-optie
General Standard Disclosures
Omschrijving

Pagina

Opmerkingen

Strategie en analyse
G4.1

Inleiding door de algemeen directeur

6

G4.2

Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten

7-8

www.veco-ngo.org/
sustainability (ENG)

Organisatieprofiel
G4.3

Naam van de organisatie

18

G4.4

Voornaamste activiteiten

7

G4.5

Locatie van het hoofdkantoor

G4.6

Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt

G4.7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

G4.8

Doelpubliek en stakeholders

9-10

G4.9

Omvang van de organisatie

25, 33,
bijlage 1 en 2

G4.10

Aantal werknemers volgens type werk, gender en regio, incl. vrijwilligers

G4.11

Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten

G4.13

Significante veranderingen in structuur

G4.15

Extern ontwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of initiatieven
die de door de organisatie werden ondertekend of onderschreven

32

G4.16

Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies in bestuursorganen

9

G4.17

Lijst van alle entiteiten in geconsolideerd financieel rapport

G4.18

Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport

G4.19

Lijst van alle materiële aspecten geïdentificeerd bij het bepalen van de inhoud
van het rapport

colofon
10-16
18

25
25
18-19

Materiële aspecten en reikwijdte
bijlage 1
Het nieuw internationaal
management team zal
deze oefening afwerken

G4.20

Reikwijdte per aspect binnen de organisatie

G4.21

Reikwijdte per aspect buiten de organisatie

G4.22

Herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslagen

G4.23

Belangrijke veranderingen in reikwijdte t.o.v. vorige verslaggevingsperiodes

G4.24

Overzicht van relevante stakeholders

9

G4.25

Basis voor identificatie en selectie van relevante stakeholders

9

www.veco-ngo.org/
stakeholders (ENG)

G4.26

Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het overleg
per type en stakeholdergroep

17

www.veco-ngo.org/
pla (ENG)

G4.27

Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod kwamen
en manier waarop de organisatie daarop reageerde

17

in 2017
Geen herdefiniëringen
Geen veranderingen

Stakeholder engagement

Verslagparameters
G4.28

Verslagperiode

cover

G4.29

Datum van het verslag

cover

G4.30

Verslaggevingscyclus

G4.31

Contact voor vragen i.v.m. het rapport

G4.32

GRI-keuze

6

G4.33

Beleid m.b.t. het zoeken van externe controle voor het verslag

6
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cover
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Omschrijving

Pagina

Opmerkingen

Goed bestuur
G4.34

Bestuursstructuur van de organisatie

18-19

G4.35

Proces om verantwoordelijkheid over duurzaamheid van hoogste orgaan
te laten doorstromen naar de rest van de organisatie

20-21

G4.36

Duurzaamheidsverantwoordelijke op hoogste niveau?

G4.37

Consultatieprocessen over duurzaamheid en programma effectiviteit
tussen stakeholders en hoogste bestuursniveau

20-21

G4.38

Samenstelling van hoogste bestuursniveau

20-21

G4.39

Relatie tussen hoogste bestuursorgaan en directie

20-21

G4.40

Proces om de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan te bepalen

20-21

G4.41

Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om belangenconflicten te vermijden

20-21

G4.42

Rol van het hoogste bestuursorgaan en directie in ontwikkeling en uitvoering van
duurzaamheidsbeleid en programma-effectiviteit

20-21

G4.45

Rol van het hoogste bestuursorgaan in risicomanagement op economisch,
ecologisch en sociaal vlak

20-21

G4.51

Vergoeding van hoogste bestuursniveau en directie

20-21

G4.52

Loonbeleid

23

G4.55

Loonspanning (procentueel)

23

G4.56

Code of conducts

G4.58

Interne en externe mechanismen om bezorgdheden te melden

20

Ethiek en integriteit
32
32

Specific Standard Disclosures
Materiële
aspecten

Indicatoren

Pagina

Opmerkingen

Economische performatie
EC1

Toewijzing van middelen: financieel jaarverslag, controlemechanismes,
kosten/opbrengsten fondsenwerving

EC6

Percentage lokale medewerkers in bestuursorganen

NG08

Ethische fondsenwerving - Fondsen per categorie en vijf grootste donoren en
de financiële waarde van hun bijdrage, beleid over het aanvaarden van giften

hoofdstuk 12
21
32, bijlage 3

Milieu – Energie
EN3

Energieconsumptie binnen de organisatie

28-29
Milieu – Water

EN10

Hergebruik van water

28-29
Milieu – Diensten

EN12

Bijdrage aan biodiversiteit

30

EN27

Bijdrage aan mitigatie

30

LA9

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per werknemerscategorie

24

LA13

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie

23

Sociaal – Werk

Sociaal – Mensenrechten
HR3

Aantal incidenten m.b.t. discriminatie

Geen meldingen

SO3

Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op corruptierisico’s

41-42

SO4

Communicatie en opleiding over anti-corruptiebeleid

41-42

Sociaal – Maatschappij

Jaarverslag -

59

Materiële aspecten

Indicatoren

Pagina

Opmerkingen

Sociaal – Verantwoordelijkheid
NG010

Toepassing van bepaalde standaarden m.b.t. fondsenwerving

32

Stakeholder
engagement

Processen om stakeholders te betrekken in de ontwikkeling, de
uitvoering, de controle en de evaluatie van beleid en programma’s

17

www.vredeseilanden.be/
impact

Planning, Learning
and Accountability

Systeem voor programma opvolging, evaluatie en leren, en
het aanbrengen van wijzigingen in het programma en communicatie
van deze wijzigingen

17

www.veco-ngo.org/
pla (ENG)

Gender en
diversiteit

Maatregelen om gender en diversiteit in de ontwikkeling, uitvoering,
opvolging en evaluatie van programma’s en leercyclus te integreren

12

PR8

Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet-naleven van
klantenprivacy en het verlies van klantengegevens

Privacy
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32

COLOFON
Voor algemene vragen over dit jaarverslag kun je terecht bij:
Nele Claeys
Communicatiedienst
016/31 65 80
nele.claeys@vredeseilanden.be
Voor vragen in verband met het financieel verslag kun je terecht bij
Rik Jacquemyn
Financieel verantwoordelijke
016/31 65 80
rik.jacquemyn@vredeseilanden.be

Vredeseilanden vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Leuven
www.vredeseilanden.be
info@vredeseilanden.be

Vredeseilanden is een onafhankelijke en pluralistische niet-gouvernementele organisatie die niet gebonden
is aan politieke partijen. We zijn lid van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en de
Vlaamse ngo-federatie.

Vredeseilanden volgt het EFQM kwaliteitssysteem en behaalde het ‘Recognised for Excellence’ label, uitgereikt door BBest.

U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen van Vredeseilanden gedaan
werd. Dit jaarverslag beantwoordt daaraan.
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Vredeseilanden vzw
Blijde Inkomststraat 50 | 3000 Leuven
Tel. 016-31 65 80 | info@vredeseilanden.be | www.vredeseilanden.be

