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Verandering voorbij de waan van 
de dag

De nieuwjaarswensen van Karel Ver hoe -
ven, hoofredacteur van De Standaard,
hebben me dit jaar sterk geraakt. Hij
schreef: "De grote gebeurtenissen van
deze tijd versterken één na één hetzelfde
gevoel: we hebben veel te verliezen. Een
leven in veiligheid en welvaart is kost -
baar. Dat kwetsbare gevoel bezwaart ons.
We verlangen naar de onbezorgd heid van
weleer. De krant kan niet de troost bieden
zoals de kunst dat kan. Maar ze probeert
met lichtere tred door de wereld te gaan,
ondanks alle onrust in de pagina’s."

Een leven in veiligheid en welvaart is
kostbaar, zeker in tijden van terreur -
dreiging en vluchtelingenstromen. De
bomaanslagen van 22 maart versterken
het gevoel van onmacht. Nu de waan
van de dag wat is overgewaaid, drijven
de fundamentele vragen opnieuw bo -

ven. Hoe bouwen we aan een geweld -
loze samenleving, waar er een plek en
kansen zijn voor iedereen? Op welke
manier kunnen midden veld organisaties
hieraan bijdragen? En welke rol kan
Vredeseilanden hierin spelen?

Kunnen we door te investeren in fami -
liale landbouw en boerenorganisaties in
het Zuiden migratiestromen tegengaan?
Dragen we met onze duurzaam heids -
agenda in België bij aan een samen -
leving waarin iedereen, waar hij of zij
ook vandaan komt, een plek heeft? Zo
rechtlijnig werkt het natuurlijk niet. Er
spelen honderden andere elementen
mee, zoals toekomstperspectieven voor
jongeren, mogelijkheden tot het ver -
werven van een goed inkomen, kansen
om door te groeien in een organisatie.
Je verbonden voelen met een lokale
gemeenschap en voelen dat je bijdraagt
aan de uitbouw ervan als boer, als bur -
ger, als ondernemer, als jongere, ...

Toch hoop ik dat we een bescheiden rol
spelen. Misschien alleen al door het
voortouw te nemen om dingen anders
te doen. Anders met mekaar omgaan.
Vredeseilanden uitbouwen als een
organisatie waar de collega’s in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika evenveel te
zeggen hebben als wij hier in Leuven.
Blijvend de dialoog aangaan met
bedrijven en overheid en verbinding
met andere organisaties nastreven. De
waan van de dag overstijgen en blijven
zoeken hoe we als organisatie kunnen
bijdragen aan een betere wereld.

Dank om die stappen met ons te zetten. 

Dank voor de verbinding en onder steu -
ning.

Marianne Vergeyle
directeur Hoofdkantoor Vredeseilanden

Inleiding

Over dit verslag

Dit jaarverslag behandelt het kalenderjaar 2015, en werd
na goedkeuring door de Algemene Vergadering op
18/06/2016 gepubliceerd op de Vredeseilandenwebsite.
Zoals elk jaar combineren we ons jaarverslag met duur -
zaamheidsverslaggeving. We rapporteren zowel over de

activiteiten van Vredeseilanden in België, als over de
acti viteiten van onze partnerorganisaties in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika waar Vredeseilanden actief is (lijst op
pagina 15 en 16).
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Voor het zevende jaar op rij stellen we ons jaarverslag op
volgens de criteria van het Global Reporting Initiative. 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. www.globalreporting.org

Vredeseilanden was bij de ngo-pioniers in Vlaanderen om
in haar jaarverslag de GRI-criteria te volgen en daarvoor
werden we bekroond: ons jaarverslag 2013 won de prijs
voor het beste Belgische Duurzaamheidsverslag in de cate -
gorie ngo’s, uitgereikt door het Instituut voor Bedrijfs -
revisoren. www.bestbelgiansustainabilityreport.be

We houden in onze rapportering rekening met de speciale
GRI-indicatoren voor de ngo-sector. Deze besteden speci -

fieke aandacht aan de groeiende vraag van het brede
publiek om rekenschap af te leggen en transparant te rap -
porteren over wat er met publieke en privégiften gebeurt.
Tegelijk wordt de basisfilosofie van GRI behouden en
rapporteren de ngo’s over de positieve en negatieve impact
van hun activiteiten op economisch, sociaal en milieuvlak.

Sinds vorig jaar rapporteren we volgens de G4 standaard.
We kozen toen – en ook in dit verslag – voor 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 (zie pagina 77). We zochten geen externe
validatie voor dit verslag.

Duurzaamheidsverslaggeving volgens Global Reporting Initiative
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De G4 standaard legt een grote nadruk op de betrokken -
heid van stakeholders om de meest relevante en meest
impactvolle aspecten voor de verslaggeving van Vredes -
eilanden te bepalen. Zoals gepland deden we deze oefe -
ning tijdens de Algemene Vergadering van juni 2015. In
onze AV zijn immers onze belangrijkste stakeholders -
groepen (zie lijst pagina 11) vertegenwoordigd.

Volgende aspecten zijn voor Vredeseilanden cruciaal om
op te nemen in ons jaarverslag, aangezien het over de
kern van ons werk gaat. Dit werd door de leden van de AV
bevestigd:

• Economische impact van onze activiteiten bij de boe -
renfamilies waarmee en waarvoor we werken: dit meten
we in onze driejaarlijkse impactmeting (de volgende is
gepland voor eind 2016).

• Toewijzing van onze middelen en ethische codes voor
onze fondsenwerving, inclusief hoe we de privacy van
onze donateurs beschermen: al deze aspecten komen
jaarlijks aan bod in het financiële hoofdstuk.

• Totaal aantal medewerkers en verloop: de grafieken
vind je terug in hoofdstuk 5.

• Toelichting over hoe we onze programma-activiteiten
plannen, opvolgen, evalueren en er rekenschap over
afleggen: ook hier rapporteren we jaarlijks over.

Daarnaast werden volgende aspecten als meest belangrijk
en relevant gezien door onze stakeholders:

Wat betreft milieu:
1. Bijdrage aan het beschermen en her stellen van de

biodiversiteit in bepaalde gebieden.
2. Waterverbruik in onze kantoren en uitstoot van broei -

kasgassen bij transport van personeel.

Wat betreft personeelsbeleid:
3. Gelijke verloning voor mannen en vrouwen.
4. Opleidingskansen voor medewerkers.
5. Percentage lokale medewerkers in bestuurs- en senior -

management.

Wat betreft onze programma-activiteiten:
6. Betrokkenheid van stakeholders in de planning en

uitvoering van onze programma’s.
7. Arbeidsomstandigheden in de verschillende land bouw -

ketens die door Vredeseilanden ondersteund worden.
8. Bepalen van lobbystandpunten en beschrijven van

campagneresultaten.

Wat betreft financiën:
9. Beleid en procedures om corruptie tegen te gaan.

We hebben al deze Specifieke Bepalingen weerhouden en
zullen hier dit jaar en de komende jaren over rapporteren,
behalve:

• Biodiversiteit: dit aspect maakt deel uit van onze aa pak
richting meer ecologische duurzaamheid (zie pagina 49)
en we zullen onze bijdrage aan het behoud of verhogen
van de biodiversiteit in dit kader gaan meten. In de
toekomst zullen we er dus wel over rap porteren.

• Arbeidsomstandigheden: hiervoor ontwikkelden we nog
geen specifieke meetinstrumenten. We vinden het
belangrijker om de impact van onze activiteiten op de
levensomstandigheden van de leden van boeren orga ni -
saties (mannen en vrouwen) in zijn geheel in kaart te
kunnen brengen. Dit gebeurt tijdens de driejaarlijkse
impactmetingen.

• Percentage lokale medewerkers in bestuursorganen: dit
zullen we pas vanaf volgend jaar in kaart brengen.

G4 en betrokkenheid van onze stakeholders
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Vredeseilanden is actief in 14 landen
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In
2015 gaven we ondersteuning en finan -
ciële steun aan 134 partner organisa -
ties. Zo bereikten we rechtstreeks meer
dan 80.000 boerenfamilies.

In België werkten we verder samen met
koplopers uit het bedrijfsleven, met
organisaties uit het middenveld en
overheden, met grootkeukens over het
hele land, met vrijwilligers en inspire -
rende mensen die nadenken over de
toekomst van landbouw en voeding
wereldwijd.

We beheerden een budget van
13.276.255 euro wereldwijd. Het
groot ste deel van onze middelen ging
naar Indonesië en de Afrikaanse
landen. Meer en meer Vredeseilanden
kantoren in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika halen zelf fondsen binnen van

stichtingen of overheden in hun regio.
18% van onze middelen bestaat uit gif -
ten van parti cu lieren, vooral uit België.
De giften die we binnenkrijgen via
sportieve eve nementen worden steeds
belangrijker.

Wereldwijd werken 166 mensen voor
Vredeseilanden. 56% zijn mannen en
44% vrouwen. De gemiddelde werk -
nemer is 42 jaar.

In december behaalde Vredeseilanden
het EFQM label ‘Recognised for Excel -
lence’ voor kwaliteitszorg en continue
verbetering in bestuur en beheer van
onze organisatie. Zie pagina 34.

Vredeseilanden transformeerde zich
verder naar een netwerkorganisatie,
met een meer horizontale structuur en
meer bestuursverantwoordelijkheden
voor de verschillende kantoren in

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Waar
de organisatie tot nu aangestuurd werd
door een Algemene Vergadering, een
Raad van Bestuur en een hoofdkantoor
hoofdzakelijk samengesteld uit mensen
van België, evolueerden we verder naar
een internationale aansturing van onze
werking. Zie pagina 35.

Ook in 2015 kreeg Vredeseilanden heel
wat erkenning voor haar werk. Tien keer
ging een medewerker van Vredeseilan -
den spreken op een internationale
conferentie. We werden ook door zes
nieuwe internationale netwerken uit -
genodigd om intensiever samen te
werken. Om bijvoorbeeld een platform
op te zetten om de ontwikkeling van
boerenorganisaties op te volgen. Of om
trainingen te organiseren over duur -
zaamheidsstandaarden in de rijst sector.
Op die manier krijgen onze erva ringen
internationale weerklank.

Jaarverslag - 7

Hoofdstuk 1: Dit was 2015: kerncijfers en hoogtepunten
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Met steun van de Bill & Melinda Gates Foundation
ontwikkelde Vredeseilanden de Inclusive Business Scan,
een methode om boeren en boerinnen feedback te laten
geven over hun positie in een bepaalde landbouwketen.
De methode is gebaseerd op SenseMaker, een innovatieve
manier om een groot aantal gefragmenteerde verhalen te
laten interpreteren door de vertellers zelf, de boeren dus.
Kwalitatieve data worden via SenseMaker omgezet naar
patronen en cijfers, en op die manier krijgen we inzicht

in de complexe relaties tussen boeren en de personen die
hun producten kopen. Door patronen bloot te leggen
kunnen we onze Vredeseilanden programma’s beter laten
aansluiten bij wat de boeren zelf aanvoelen en waar zij
knelpunten zien. De Inclusive Business Scan werd uitge -
voerd in Nicaragua, Indonesië, Senegal en DR Congo. Op
die manier verzamelden we de opinies van meer dan 2500
boeren. 

Inclusive Business Scan: the farmers’ voice

Op 8 december liep het Brusselse Kaaitheater vol voor The
Foodture, een colloquium en avondvoorstelling over de
toekomst van ons eten, dat we organiseerden in samen -
werking met FEVIA, Boerenbond, Fairtrade Belgium en
The Shift. Negen to do’s voor een meer duurzaam aan -
koopbeleid binnen de voedings- en retailsector werden

voorgesteld. ’s Avonds belichtten vijf centrale gasten
vanuit een verschillende invalshoek hun visie op het
thema. Tegelijkertijd daagden we met de campagne Let’s
#SaveTheFoodture de Belgische supermarkten uit. Om
verder te kijken dan een lage prijs en om van duurzame
voeding de gewoonste zaak van de wereld te maken.

The Foodture

In oktober 2015 lanceerden we een nieuwe website voor
Vredeseilanden. Drie principes stonden voorop bij de ont -
wikkeling: nog transparanter communiceren over wat Vre -
deseilanden doet en bereikt, de mensen achter Vredes -
eilanden – en hun ervaringen – naar voren schuiven, en
een betere presentatie van de verschillende Vredes -
eilanden regio’s. Ook de mogelijkheid om crowdfunding te

doen of sponsoring acties op te zetten via onze website
werd toegevoegd.

De nieuwe website bereikt een pak meer bezoekers. Daar -
enboven volgen steeds meer personen onze Engelstalige
blog of schrijven zich in op onze e-nieuwsbrieven.

Een nieuwe website voor Vredeseilanden

Op het hoofdkantoor daalden het elektriciteits- en water -
verbruik voor het derde jaar op rij. Het aantal vliegtuig -
reizen steeg echter enorm, o.w.v. de vele fysieke ontmoe -
tingen die nodig waren om onze nieuwe organisatie -
structuur vorm te geven, en door het toegenomen aantal

fondsenwervende mountainbike tochten. Inzetten op
kwaliteitsvolle ICT infrastructuur en – waar mogelijk –
goede internet verbindingen zijn een aandachtspunt voor
de komende jaren.

Milieurealisaties



1. Waarom Vredeseilanden?

Op een duurzame manier bijdragen aan
het voeden van de groeiende wereld -
bevolking. Zorgen voor een beter leven
voor boerenfamilies. De armoede op het
platteland verminderen. Dat is het
objectief van Vredeseilanden vzw.

• Daarom ondersteunt Vredeseilanden
boeren en boerinnen wereldwijd om
zich beter te organiseren in sterke
commerciële organisaties, die kun nen
voldoen aan de vraag van de markt.

• Daarom werken we samen met ver -
schillende spelers uit de landbouw -
ketens (leveranciers van zaaigoed,
groothandelaars, verwerkende bedrij -
ven, verdelers, supermarkten en con -
sumenten) en versterken we de posi -
tie van de boerenorganisaties in die

landbouwketens, zodat ze zelf hun
toekomst in handen nemen en de prijs
krijgen die hun product waard is.

• Daarom stapt Vredeseilanden naar
over heden en bedrijven, om samen te
zoeken hoe ze met hun beleid kan sen
kunnen creëren voor boerenfami lies.

Maar hoe begin je daar aan? Precies dat
zoekt Vredeseilanden uit. Steeds met
onze partners in 15 landen: boeren -
organisaties, bedrijven, onderzoeks -
instellingen en overheden. Bescheiden,
maar ambitieus. Want het is een lastige
weg. Marktstudies uitvoeren, continu
overleg organiseren, de commerciële
capaciteiten van boerenorganisaties
aanscherpen, nieuwe kennis opbouwen,
overheden en bedrijven overtuigen van
het potentieel van kleinschalige land -
bouw, ...

Niet alleen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika, maar ook in België, staan
samenwerking en dialoog centraal. Met
koplopers uit het bedrijfsleven, met
organisaties uit het middenveld en
overheden, met grootkeukens over het
hele land, met inspirerende mensen die
nadenken over een andere economie.
Want het volstaat niet solidair te zijn
door mensen elders in de wereld te
helpen. Echte solidariteit vraagt een
wereldwijde transitie naar een duur -
zame economie. Met een duurzame
voedselproductie én -consumptie. 

Dankzij de inzet van duizenden vrij -
willigers en de keuzes van geënga -
geerde consumenten, blijft het niet bij
woorden.

Hoofdstuk 2: Strategie Vredeseilanden

Jaarverslag - 9
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2. Structurele verandering en
pilootprojecten

Vredeseilanden wil niet alleen het ver -
schil maken voor de duizenden boeren
waarmee we als organisatie recht -
streeks samenwerken. Onze ambities
reiken verder. Daarom stellen we sinds
enkele jaren duidelijke structurele
veranderingen die we willen bekomen
voorop.
Onder structurele verandering wordt
verstaan:
• een verandering in het beleid van

een land of regio, of van een grote
speler; 

• een duurzame verandering;
• een verandering die een concreet

project met een beperkte groep
boerenfamilies overstijgt;

• een verandering die belangrijk is
voor meerdere stakeholders.

Voorbeelden hiervan zijn:
• het aankoopbeleid van een bepaald

bedrijf veranderen;
• het landbouwkrediet in een bepaald

land toegankelijker maken;
• de koffiesector in een regio opwaar -

deren.

Die agenda’s voor structurele verande -
ring staan als leidraad voorop. Het con -
crete werk met boerenorganisaties in de
verschillende landbouwketens zijn dan
‘pilootprojecten’: innovatieve projecten
of voorbeelden die ons bewijskracht
geven om een structurele verandering
te bekomen. We maken onderscheid
tussen twee types pilootprojecten, met
elk een eigen, specifieke aanpak.

• Overheden staan voor gigantische
uitdagingen om hun groeiende
steden te voeden. Vredeseilanden

ondersteunt de ontwikkeling van
efficiënte landbouwketens en markt -
systemen, waarbij boerenorganisa -
ties hun regio van basisvoedsel kun -
nen voorzien. De nadruk ligt op grote
volumes van een bepaald landbouw -
product, efficiënt transport en een
constante aanvoer.

• Consumenten hechten de laatste
jaren veel belang aan hoge en uni -
forme kwaliteits- en veiligheids stan -
daarden, producten die het hele jaar
door beschikbaar zijn, duurzaamheid,
traceerbaarheid, ... Markten en be -
drijven passen zich bijgevolg voort -
durend aan, en zoeken meer en meer
naar samenwerking met organisaties
van kleinschalige boeren, vooral voor
niche-producten. Vredeseilanden
zoekt mee naar win-winsituaties en
probeert moderne markten ‘inclusief’
te maken voor boerenorganisaties.
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3. Onze stakeholders

Constant overleg en dialoog met onze
stakeholders zit in het DNA van
Vredeseilanden. Wie zijn de belang -
rijkste stakeholders die onze missie de
komende jaren mee helpen realiseren?
Je vindt ze hieronder opgesomd. Alge -
meen kunnen we stellen dat flexibele
partnerschappen en ad hoc samen -
werkingen met onze stakeholders meer
dan ooit noodzakelijk zijn. De snel ver -
anderende wereld en plots opduikende
marktopportuniteiten voor boerenorga -
nisaties vragen steeds meer flexibiliteit
om hier vlot op in te spelen.

3.1. Partnerorganisaties, hun leden
en gemeenschappen

Boerenorganisaties zijn onze belang -
rijkste stakeholders in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. We ondersteunen hen
zowel in hun econo mische ontwikkeling,
als in hun activi teiten om de wetgeving
in hun land aan te passen. Ongeveer één
derde van onze partnerorganisaties zijn
boeren organisaties. In 2015 onder -
steunden we 134 organisaties in 14 lan -
den in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Ongeveer 54.000 mannen en 28.000
vrouwen genieten zo onze rechtstreekse
steun.

Dit is echter slechts de helft van het
verhaal. Om onze structurele agenda’s te
verwezenlijken, werken we – direct of
indirect - ook samen met andere organi -
sa ties: bedrijven, overheden, krediet -
instellingen, kamers van koophandel,
organisaties van de civiele samenleving
zoals ngo’s, consumentenorganisaties,
… Sommige van hen worden financieel
ondersteund door Vredeseilanden. Met
elk van de partnerorganisaties die geld
krijgen van ons, sluiten we een drie -
jaarlijks samenwerkingscontract af
waarin we hun rol in het programma

specifiëren. Dit staat beschreven in het
Chain Intervention Framework (CIF – zie
pagina 20). Daarnaast stellen we jaar -
lijks een financieringscontract op met
hen, gekoppeld aan het actieplan voor
dat jaar.

Waar mogelijk willen we evolueren naar
een partnerschap gebaseerd op het
uitwisselen van kennis, in plaats van
een donor partnerschap. In het nieuwe
programma zal dan ook nóg meer nadruk
liggen op het financieren van specifieke
interventies in de landbouwketen, in
plaats van financiering van de algemene
werking van de boerenorganisatie of
ngo. Private spelers kunnen voor heel
concrete activiteiten betaald worden om
hun specifieke expertise ter beschikking
te stellen, bijvoorbeeld om bepaalde
opleidingen over kwaliteitscontrole te
organiseren.

Dikwijls zijn minderheidsgroepen de
zwaksten in de samenleving. Vredes -
eilanden kiest haar werkgebied niet
volgens etnische criteria, maar daar
waar minderheidsgroepen betrokken zijn
in de landbouwketens, besteden we
extra aandacht aan hun ‘empowerment’.
Dit is onder andere het geval in Hon -
duras (Lenca) en DR Congo (WaMbuti-
pygmeeën).

3.2. Donoren

In het financieel hoofdstuk alsook in
bijlage d en g vind je een overzicht van
al onze donoren in binnen- en buiten -
land. Zonder onze donateurs, geen
Vredeseilanden. We kunnen hen onder -
verdelen in volgende categorieën:
• overheden,
• bedrijven,
• stichtingen en ngo’s,
• giften van privépersonen,
• bedrijven die ons diensten aanbieden

i.p.v. geld (zie bijlage f).

3.3. Bedrijven

Privébedrijven zijn belangrijke partners
om de missie van Vredeseilanden uit te
voeren, zowel in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika als in België. Als we de land -
bouwketens zo willen organiseren dat
boerenorganisaties meer zeggenschap
krijgen in hun samenwerking met
andere spelers in de keten, dan dienen
we bedrijven bij onze activiteiten te
betrekken. Het bedrijfsleven zorgt voor
een stuwende kracht in de samenleving
en kan zeker ook bijdragen aan duur -
zame ontwikkeling.

Over de jaren heen zijn we dan ook
vaak initiatiefnemer geweest om bedrij -
ven, ngo’s en andere actoren zoals
overheden en wetenschappelijke instel -
lingen, samen rond eenzelfde tafel te
brengen. En daarin zullen we blijven
investeren. In België loopt dit bij -
voorbeeld via The Shift, maar vaak ook
in een rechtstreekse relatie. We praten,
wisselen kennis uit en experimenteren
met de bedrijven over kleinschalige
landbouw in het algemeen en over zo -
wel hun als onze rol in de landbouw -
keten in het bijzonder. 

Volgens Vredeseilanden beschikken be -
drijven over twee hefbomen. Enerzijds
kunnen ze onderzoeken hoe ze duur -
zame grondstoffen en landbouw produc -
ten van kleinschalige landbouw kunnen
aankopen. Anderzijds kunnen bedrijven
investeren in de ontwikkeling van die
kleinschalige duurzame landbouw: door
kredietverstrekking binnen de keten,
door het sluiten van stabiele leverings -
contracten, door mee te investeren in
boerencoöperatieven, enzovoort ...

Maar we zijn niet naïef. We weten dat
sommige bedrijven zich gemakshalve
allerlei schaamlapjes opspelden. We
weten dat er nog veel aan ‘green -
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washing’ wordt gedaan. Maar we willen
vooral vooruit kijken en innovatieve
pro jecten opzetten, vooral met de kop -
lopers van het bedrijfsleven die de prin -
cipes van maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap in de kernactiviteiten
toepassen.

3.4. Overheden en politici

Overheden zijn verantwoordelijk voor de
kaders waarbinnen kleinschalige land -
bouw zich kan ontwikkelen: platte lands -
infrastructuur, landbouw onder zoek en 
-voor lichting alsook wetgeving. Wet ge -
ving kan bijvoorbeeld landbouw gron den
beschermen tegen speculatie en (bui -
tenlandse) grootinvesteerders, of mono -
polies van groothandel en distributie in -
perken. Maar goede regel geving kan ook
de ontwikkeling van boeren organi saties
voortstuwen, of banken stimu le ren om
landbouwkrediet aan te bieden.

3.5. Academici en onderzoekers

Kennisinstellingen zoals universiteiten,
hogescholen en onderzoeksinstituten,
richten zich niet alleen op onderzoek,
kennisopbouw en -verspreiding. Ze spe -
len ook een belangrijke rol in (co-)in -
novatie. Door deel te nemen aan net -
werken met bedrijven, overheden en
ngo’s kunnen kennisinstellingen de
noden van de samenleving beter aan -
voelen. Door zulke samenwerking kan
nieuwe kennis bovendien sneller toe -
gepast worden.

3.6. Jongeren

De gemiddelde leeftijd van boeren en
boerinnen wereldwijd schommelt rond
de 60 jaar. Willen we een toekomst voor
onze landbouw, dan is het noodzakelijk
om jongeren kansen te bieden binnen
de landbouwsector. In onze werking
zijn jongeren in Indonesië, Centraal-

Amerika en de Andes regio de afgelopen
jaren een belang rijke stakeholder ge -
worden. De komen de jaren willen we
deze groep ook in andere regio’s na -
drukkelijker een stem geven.

In Vlaanderen heeft Vredeseilanden een
lange traditie van samenwerkingen met
scholen en jeugdverenigingen. Zij doen
niet alleen mee met de jaarlijkse
campagne, maar doen ook inspannin -
gen om hun eigen catering te ver duur -
zamen. Daarnaast richten we ons ook
naar individuele jongeren die mee wil -
len nadenken over de toekomst van ons
voedselsysteem.

3.7. Vrijwilligers en Vredeseilanden-
supporters in Vlaanderen

Jaarlijks gaan in januari zo’n 8.000 vrij -
willigers de straat op om aandacht en
steun te vragen voor boerenfamilies in
het Zuiden. Maar ook op andere manie -
ren zetten talrijke vrijwilligers zich het
jaar rond in voor Vredeseilanden: verta -
lers, gastgezinnen, vrijwilligers die over
Vredeseilanden vertellen in scholen, ...
De cijfers vind je op pagina 43.

Vredeseilanden heeft duizenden sup -
porters die geabonneerd zijn op onze
nieuwsbrief of facebookpagina’s en zo
op de hoogte blijven van onze activi -
teiten. Ongeveer 5.000 mensen kregen
maandelijks een elektronische nieuws -
brief in hun mailbox. We hebben meer
dan 8.000 ‘volgers’ op Facebook, en
meer dan 2.000 via Twitter. Meer dan
200.000 mensen vonden het afgelopen
jaar de weg naar onze websites. Ook
onze privéschenkers vormen vanzelf -
sprekend een belangrijk onderdeel van
onze achterban: 7.399 personen ont -
vingen een fiscaal attest. Tot slot zijn
er mensen die Vredeseilanden steunen
door deel te nemen aan allerlei spor -
tieve events.

3.8. Netwerken in België en
internationaal

Vredeseilanden is actief in talrijke
samenwerkingsverbanden en netwerken
van organisaties die de belangen van
boerenfamilies verdedigen en/of plei -
ten voor meer duurzame kleinschalige
landbouw en het consumeren van
duurzame producten.

Internationaal:
• Sustainable Food Lab: Vredeseilan -

den is lid;
• Cocoa Sustainability Partnership in

Indonesia: Vredeseilanden is lid van
de Raad van Bestuur;

• Sustainable Rice Platform: Vredes -
eilanden is lid; 

• Seas of Change: Vredeseilanden is
lid;

• Offensive Riz en Afrique de l’Ouest:
Vredeseilanden voert een deel van
het programma uit;

• European Venture Philantropy Asso -
ciation: Vredeseilanden is lid;

• Agribusiness Market Ecosystem
Alliance (AMEA) platform: Vredes -
eilanden is stichtend lid.

In België:
• ngo-federatie: Vredeseilanden is lid

van de Raad van Bestuur, werkgroep
Financiën, werkgroep HRM, en an de re
overlegstructuren (synergie, admi -
nistra tieve vereenvoudiging, …);

• 11.11.11: Vredeseilanden is lid van
de Raad van Bestuur en andere over -
legstructuren;

• Transitienetwerk Middenveld: Vredes -
eilanden is lid;

• The Shift: Vredeseilanden is lid van
de Algemene Vergadering;

• Alterfin: Vredeseilanden is lid van de
Raad van Bestuur;

• Mo*: Vredeseilanden is lid van de
Raad van Bestuur;

12 - Jaarverslag



• BioForum: Vredeseilanden is lid van
de Raad van Bestuur;

• FairTradeGemeenten: Vredeseilanden
is lid van de stuurgroep;

• Fair Trade Belgium: Vredeseilanden is
lid van de Raad van Bestuur;

• Coalitie tegen de Honger: Vredes -
eilanden is lid van de werkgroep
privésector;

• Banaba Internationale Samenwerking
Noord-Zuid van de KHLeuven: Vredes -
eilanden is lid van de stuurgroep,
vervult een lesopdracht rond ‘Globa -
lisering, Politiek en Economie’ en is
lid van de opleidingscommissie;

• Netwerk Bewust Verbruiken: Vredes -
eilanden is lid van de Raad van
Bestuur;

• Ondernemers voor Ondernemers: Vre -
deseilanden is lid van de Algemene
Vergadering;

• New B: Vredeseilanden is lid van de
Algemene Vergadering;

• Collibri Foundation for Education:
Vredeseilanden was lid van de Raad
van Bestuur en nam het voorzitter -
schap waar tot begin 2015;

• Vereniging Ethische Fondsenwerving:
Vredeseilanden is lid van de Alge -
mene Vergadering;

• Klimaatcoalitie: Vredeseilanden is
lid;

• Kampani: Vredeseilanden is oprichter
en zit in de Raad van Bestuur.

3.9. Grootkeukens en hun klanten 

Een consument of chef-kok die kiest
voor duurzame voeding heeft een
enorme invloed op het beleid en de
praktijk van zowel landbouwers als
bedrijven in de voedingssector. In onze
huidige Belgische maatschappij eten
mensen ook meer en meer buitenshuis.
De out-of-home markt voor voeding
vertegenwoordigt 39% van de voe -
dingsmarkt. Binnen deze out-of-home
markt is de sociale catering die ver -
strekt wordt binnen besloten gemeen -
schappen (denk aan bedrijfs- en
schoolkantines, maaltijden in rusthui -
zen en ziekenhuizen), goed voor 35%.
Een niet te verwaarlozen sector dus.
Vredeseilanden zoekt samen met de

intendanten en koks van groot keukens
naar manieren om de klanten zo duur -
zaam mogelijke maaltijden voor te
schotelen. We doen dit enerzijds via
begeleidingstrajecten op maat van de
keukens, en anderzijds via ronde tafels.
Meer hierover op pagina 29.

3.10. Journalisten

Vredeseilanden wil een betrouwbare
referentie zijn voor journalisten over
thema’s gerelateerd aan duurzame land -
bouw en voeding.

3.11. Vredeseilanden-personeel 

Natuurlijk zijn ook de personeelsleden
van Vredeseilanden belangrijke stake -
holders. Regelmatige interne briefings
zorgen voor informatiedoorstroming en
feedback aan collega’s. Ex-personeels -
leden bieden we de kans om in onze
Algemene Vergadering te zetelen.

Jaarverslag - 13
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1. Inleiding

2015 was het tweede jaar van een drie -
jarige programmacyclus. Op de pagina’s

die volgen, lees je meer over de belang -
rijkste vorderingen, tegenslagen en
resul taten in onze verschillende pro -
gramma’s. De tabel hieronder geeft een

overzicht van de producten die centraal
staan in onze werking.

Hoofdstuk 3: De Vredeseilanden programma’s

Zuid- en Centraal-Amerika
Ecuador koffie, cacao, groenten
Peru koffie
Nicaragua groenten, cacao, maïs
Honduras groenten, cacao

Afrika
Senegal rijst, bananen, sesam, sesamolie
Benin rijst
Burkina Faso rijst
Niger rijst
Oeganda groenten, fruit, pindanoten
Tanzania rijst, groenten, fruit
DR Congo rijst, koffie

Azië
Indonesië biorijst, koffie, cacao, kaneel
Vietnam gezonde groenten, thee

Jaarverslag - 15

In de tabel op de volgende pagina’s
vind je een overzicht van al onze part -
nerorganisaties die in 2015 financiering
kregen van Vredeseilanden alsook hun
rol in het globale programma. Het
grootste deel van die (vooral boeren-)
organisaties bereiken hun leden recht -
streeks met hun activiteiten. Voor deze
organisaties kunnen we duidelijk aan -
geven hoeveel mannen en vrouwen er
beter van worden. 

Dit is echter maar de helft van het ver -
haal. 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 boeren -
families een kans op een beter leven.
Bij dit beleidswerk is het veel moei -

lijker om te becijferen hoeveel mensen
invloed van hun acties ondervinden,
vandaar dat we dit niet vermelden. 

In 2015 ondersteunde Vredeseilanden
134 organisaties in 14 landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië. Ongeveer
54.000 mannen en bijna 28.000 vrou -
wen kregen zo de steun van Vredes -
eilanden.
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Land Regio Thema samenwerking
Ecuador Intag koffie
Ecuador Quito koffie
Ecuador Tungurahua groenten
Ecuador Suscal groenten
Ecuador Esmeraldas cacao
Ecuador nationaal beleidswerk rond koffie
Peru Junin koffie
Peru Junin koffie
Peru San Martin koffie
Peru Trujillo asperges
Peru nationaal beleidswerk rond koffie J
Nicaragua Posoltega bananen

Nicaragua Waslala cacao
Nicaragua Matiguas cacao
Nicaragua nationaal beleidswerk rond cacao
Nicaragua Nueva Segovia maïs
Nicaragua Jinotega groenten
Nicaragua Matagalpa groenten
Nicaragua Matagalpa groenten
Nicaragua nationaal algemeen beleidswerk m.b.t. export
Nicaragua nationaal economische samenwerking
en Honduras
Honduras Copan cacao
Honduras Olancho cacao
Honduras nationaal onderzoek
Honduras Intibucá groenten
Honduras nationaal beleidswerk groenten
Honduras nationaal beleidswerk rond cacao
Indonesië Flores cacao

Indonesië Sulawesi cacao

Indonesië Sulawesi koffie
Indonesië Flores koffie

Indonesië East-Java koffie
Indonesië Centraal-Java gezonde rijst

Indonesië West-Java gezonde rijst
Indonesië Flores gezonde rijst
Indonesië Kerinci kaneel
Indonesië nationaal beleidswerk rond rijst
Indonesië nationaal beleidswerk rond cacao
Indonesië nationaal beleidswerk rond koffie
Vietnam Phu Tho veilige groenten
Vietnam Ha Nam veilige groenten
Vietnam Hanoi veilige groenten
Vietnam Phu Tho thee
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
La Asociación Agro-artesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI) 127 23
CONQUITO 103 21
Union of Agroecological Producer Organizations and Trade in Tungurahua (PACAT) 94 306
Chuya Mikuna 8 36
Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba de Esmeraldas (UOPROCAE) 123 35
FAPECAFES, APECAP, ECOPAR
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 547 131
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo 382 129
Oro Verde 790 90
La Red De Organizaciones Productivas Agropecuarias (REOPA) 63 17
Junta Nacional de Café (JNC)
Cooperativa Multisectorial Ángela Delgado (COOPEMAD) en Cooperativa Multisectorial La Esperanza de 0 57
Chiquimulapa (COOPEMUCHIQ)
CACAONICA 255 43
La Campesina 359 47
Mesa Nacional Cacao
CCAJ 225 56
COOSMPROJIN 62 16
COPRAHOR 41 4
ECOVEGETALES 77 17
Asociacion de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
PECOSOL

COAGRICSAL 270 79
APROSACAO 377 50
Fundación Hondureña de Investigación Agraria (FHIA)
Asociation de familias agropecurias artesanales Intibucanas Lencas (ASOFAIL) 200 85
Consorcio Agrocomercial de Honduras, FHIA
Comité National de Cadena de Cacao (APROCACAHO), FIDE, CATIE
Yayasan Ayu Tani (YAT), Jeringan Petani Wulang Gitang (JANTAN), Cacao Farmer Association Nangpenda (SIKAP), 596 197
SIKKA Farmer Organisation
Yayasan Wahana Sukses Pertanian Terpandang (WASIAT), Pusat Koperasi Tani Kakao AMANAH, Farmer Cooperative 8.586 913
Masagena, Cahaya Sehati, Parimo, Tinombo
Yayasan Jaya Lestari Desa (JALESA), Perhimpunan Petani Kopi Toraja (PPKT), Benteng Alla 3.182 389
Delegasi Sosial (Delsos), Lembaga Advokasi Masyarakat (LAPMAS), Society community Watuata (PERMATA), 2.996 883
Asosiasi Petani Kopi Manggarai (ASNIKOM), Farmers Ende coffee organisation, Semeru Yaya
Semeru Jaya (FO), LPKP-Malang (NGO), YPKGM-Lumajang (NGO) 28 9
Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bina Bakat (LSK-BB), Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI), 6.262 1.210
Organic Farmers Organisation Boyolali (APOB)
Simpatik 606 107
Yayasan Mitra Tani Mandiri Ngada (YMTM-Ngada), Assosiasi Petani Organik Mbay (ATOM) 4.426 764
Mitra Aksi 830 226
Aliansi Petani Indonesia (API), YAPSI, PPLH Bali, YLKI, AOI
Cocoa Sustainable Partnership
Specialty Coffee Association of Indonesia
Tan Duc Safe Vegetable Cooperative, Plant Protection Department of Phu Tho Province 30 99
Trac Van Organic Vegetable collaboration group, Ha Nam Women’s Union 1 18
CECAD Hoa Binh - Tan Lac 3 14
Luong Son Tea Cooperative 52 115
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Land Regio Thema samenwerking
DR Congo Zuid-Kivu rijst
DR Congo Noord-Kivu rijst

DR Congo Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri koffie
DR Congo Noord-Kivu, Zuid-Kivu beleidswerk
DR Congo nationaal beleidswerk
Senegal Tambacounda bananen
Senegal nationaal beleidswerk rond bananen
Senegal Velingara rijst
Senegal Podor rijst
Senegal Sokone sesam
Senegal nationaal beleidswerk rond sesam
Senegal nationaal beleidswerk rond rijst
Benin Collines rijst
Benin Collines voorgestoomde rijst
Benin nationaal beleidswerk rond rijst
Burkina Douna rijst
Burkina Douna rijst
Burkina nationaal rijst
Burkina nationaal beleidswerk rond rijst
Burkina nationaal beleidswerk
Mali nationaal rijst
Mali nationaal beleidswerk
Niger nationaal beleidswerk rond rijst
Niger Gaya rijst
Tanzania Simanjiro duurzame landbouw
Tanzania Moshi groenten en fruit
Tanzania Moshi rijst
Tanzania Kilimanjaro, Moshi passievruchten en ander fruit of groenten
Tanzania Arumeru fruit en groenten
Tanzania nationaal fruit en groenten
Oeganda Bugiri, Pallisa pindanoten
Oeganda Butaleja rijst
Oeganda Oost-Oeganda fruit en groenten
Oeganda nationaal beleidswerk
TOTAAL
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
COOPABA, CCOOSOPROA, ADPA 213 136
Ligue des Organisations des femmes Paysannes au Congo (LOFEPACO), Programme de Réhabilitation et de 303 183
Protection des Pygmées (PREPPYG), Association des Paysans pour le Développement Rural (APADER), 
Coopérative Centrale du Kivu (COOCENKI), Syndicat pour la Défense des Intérêts Paysans (SYDIP), SAPIN
Kawa Kenja (CPNCK), Kawa Kabuya, Kawa Kanzururu, Kawa Maber 3.954 993
La Fédération des Organisations Paysannes au Congo (FOPAC)
Conféderation Nationale des Producteurs Agricole du Congo (CONAPAC)
Association des Producteurs de la Vallée du Fleuve Gambie (APROVAG) 532 321
Union National de la filière de banane au Sénégal (UNAFIBS)
Fédération des Producteurs de Riz du bassin de l’Anambé (FEBROBA) 2.460 1.447
Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde (UJAK) 1.973 2.827
Fédération des Unions des Groupements Associés du Niombato (UGAN) 1.263 2,521
Fédération des Producteurs et Productrices de Sésame (FENPROSE)
Fédération Nationale des Producteurs du Riz au Sénégal (FNPRS)
Union des Riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C) 3.742 4.766
Union Régionale des Etuveuses de riz des Collines (URFER-C) 0 1.500
Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B)
Union Départementale des producteurs de riz de Douna 516 1.806
Union Départementale des étuveuses de riz de Douna (UDERD) 0 290
Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPRB)
Comité Interprofessionel du Riz au Burkina (CIRB)
Union Nationale des étuveuses de riz au Burkina
Plateforme Nationale des Producteurs de riz au Mali
Conseil Nationale des Organisations Paysannes au Mali
FUCOPRI
Sabon Sari 0 208
Simanjiro District Council
Moshi District Council
LOMIA 3.185 565
Kahe horticulture cooperative society, Kibo Hort cooperative 206 133
Muvikiho, Kibiu, Meha, Mayovega, Midawe Mshikamano, Midawe Umoja, Latrok, Parachich, Wakibiki, Ushauri 468 264
Tanzania Horticultural Association (TAHA)
Bugiri District Farmers Association, Pallisa District Farmers Association 2.701 3.276
Doho Irrigation Farmers’ Cooperative Society 498 67
4 cooperatives (Bududa, Tororo, Kwapa and Sabiny) 508 256
Uganda Cooperative Alliance, Uganda National Farmers’ Federation (UNFFE)
134 partnerorganisaties 46.873 27.909



2. Opvolging van onze programma’s

Alle programma’s worden gepland en
opgevolgd aan de hand van het Chain
Intervention Framework (CIF). Voor al
onze activiteiten (inter venties in de
landbouwketen, maar ook lobbywerk en
acties naar consumenten) geeft dit
kader duidelijk aan waar de interventie
op inzet en hoe het de voor opgestelde
resultaten wil behalen. Deze manier
van werken verzekert een gestandaar -
diseerde aanpak in alle regio’s waar
Vredeseilanden actief is. Op basis van
de CIFs worden de jaarlijkse opera tio -
nele plannen van Vredeseilanden en
partnerorganisaties opgesteld. Dit sys -
teem resulteert in een actievere partici -
patie van het Vredeseilanden team en
partnerorganisaties in de ontwikkeling
van het programma. Een belangrijk
voordeel van de CIF is dat de concrete
veranderingen in de keten worden
opgevolgd, alsook hoe alle stakeholders
daaraan hebben bijge dra gen. Voor elke
keten wordt halfjaarlijks een update ge -
maakt van het Chain Intervention
Report (CIR) en dit vormt de basis voor
de jaarlijkse rapportering.

De CIF is een belangrijk onderdeel ge -
worden van het overkoepelende Plan -
ning, Learning and Accountabi lity-
systeem (PLAs) van Vredeseilanden.
Dit monitoring- en evaluatie systeem is
gericht op leren uit successen en mis -
lukkingen en biedt een kader voor het
systematisch verzamelen van gegevens
en het gebruik ervan voor continue pro -
grammasturing. Maar het PLA-systeem
wil meer zijn dan dat. Het wil kritische
reflectie stimuleren en inzichten delen
met collega’s, maar ook met externe
stakeholders. We zetten de basis prin -
cipes op een rij.

• De informatie die via het PLA-
systeem verzameld wordt, moet nut -
tig zijn voor alle stakeholders van
het pro gramma.

• Het PLA-systeem bevordert partici -
patie van alle stakeholders en zelf -
kritische reflectie.

• De gedeelde inzichten dienen verder
te gaan dan de opsomming en
rapportage van resultaten. Het PLA-
systeem wil leren van elkaar stimu -
leren en mensen motiveren om die
kennis toe te passen in het vervolg
van het programma.

• Voortdurend nadenken over de zin en
de richting van het programma wordt
aangemoedigd. Naast resultaats -
meting wordt ook nadruk gelegd op
het proces dat leidde tot de waar -
genomen resultaten.

• Feedback in twee richtingen staat
centraal. Partnerorganisaties en boe -
ren kunnen feedback geven op de
geplande interventies en de doel -
treffendheid van Vredeseilanden.
Vredeseilanden kan op haar beurt
feedback geven op de activiteiten
van haar partnerorganisaties.

• Werken in de landbouwketen, vanuit
een regiokantoor of op het hoofd -
kantoor, zorgt voor andere rollen en
informatienoden. Het PLA-systeem
erkent dit en het systeem is aange -
past aan die verschillende niveaus.

• De resultaten van het programma, de
geleerde lessen en de daaruit voort -
vloeiende beslissingen worden syste -
matisch gedocumenteerd. Dit laat toe
om de informatie gemakkelijk binnen
de organisatie te delen alsook te
com municeren naar externe stake -
holders.

• Transparantie staat centraal: van
iedereen wordt een open en eerlijke
houding gevraagd om inzichten te

delen. Bijgevolg worden ook misluk -
kingen gerapporteerd aan onze part -
nerorganisaties en andere stake -
holders.

• Vredeseilanden streeft naar een een -
voudig, effectief en pragmatisch PLA-
systeem. Dit betekent dat we de last
om allerlei data te verzamelen tot de
essentie willen beperken en efficiënt
organiseren.

Vredeseilanden meet om de drie jaar
ook de impact van haar programma's.
Gaan de leefomstandigheden van de
ondersteunde boerenfamilies erop voor -
uit? Staan hun organisaties sterker? In
het jaarverslag van 2016 zullen we
daarover rapporteren. Deze impact me -
ting bestaat uit een intensief proces
van dataverzameling en interviews met
leden van de boerenorganisaties rond
vol gende thema's:

• Is het inkomen van boerenfamilies in
de pilootprojecten verhoogd?

• Hebben boeren en hun organisaties
meer invloed in de landbouwketen?

• Zijn boeren en hun organisaties veer -
krachtiger geworden om met tegen -
slagen en veranderende omstandig -
heden om te gaan?

• Gebruiken boerenorganisaties de na -
tuurlijke hulpbronnen op een duur -
zamere manier?

• Is de voedselzekerheid beter gewor -
den?

• Gender: welke positie hebben de
vrouwen in de landbouwketen en
binnen hun organisaties? Verhoogt
hun inkomen en kunnen ze zelf be -
slissen waar dat geld naartoe gaat?

www.vredeseilanden.be/impact 
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3. Belangrijkste evoluties per regio

3.1. VECO indonesia

Vredeseilanden ging in 2015 verder met
het versterken van boerenorganisaties
in de cacao-, koffie-, rijst- en kaneel -
sector. In bijna alle gevallen stelden we
vast dat de productiviteit steeg, dat de
productkwaliteit geleidelijk aan ver -
betert, en dat er nieuwe afzetmarkten
gevonden werden. De boeren hebben
echter niet alles zelf in de hand: de
wereldmarktprijzen van koffie en cacao
fluctueren sterk, en de klimaat verande -
ring laat zich voelen. Toch stellen we
vast dat de boeren veerkrachtiger ge -
worden zijn tegenover deze externe fac -
toren, o.a. door een beter beheer van
de inputs (zaden en meststoffen) en
door betere toegang tot kredieten om
moeilijkere periodes te over bruggen.

Eén van de meest markante posi tieve
evoluties is de samenwerking met de
provinciale bank van het eiland
Flores. Vorig jaar tekenden Vredes -
eilanden en deze bank het Memo ran -
dum of Under standing. De effec ten
laten zich dit jaar voelen: de boeren -
organisaties hebben ge mak kelijker
toe gang tot kredieten voor werk -
kapitaal. De organisatie ASNI KOM
kon zo de verkoop van koffie bonen
verdubbelen (van 35,7 ton in 2014
naar 70,4 ton in 2015) en ook SIKAP
zag haar ver koop volu mes stij gen van
16 ton in 2014 tot 58 ton in 2015.

De biologische rijstboeren op het eiland
Java blijven exporteren naar België via
de Indonesische exporteur PT Agro -
bloom en Belgische importeur en groot -
handelaar Biofresh, beide duurzame
partners. Twee mensen van Biofresh
brachten voor de eerste keer een
bezoek aan de rijstboeren.

Verschillende boerenorganisaties lieten
nieuwe klanten kennismaken met hun
producten op nationale en inter natio -
nale beurzen. In sommige gevallen
leidde dat tot veranderingen. Zo be -
slisten de kaneelboeren om hun product
meteen tot kleine stokjes te verwerken,
in plaats van stukken kaneelschors te
verkopen. En vroeger plantten en kap -
ten de boeren hun kaneelbomen op
hetzelfde moment (het duurt ongeveer
7 jaar vooraleer een boom volgroeid is).
Nu beslisten ze om hun bomen niet
allemaal tegelijkertijd te kappen, maar
jaarlijks te bekijken welke bomen het
meest geschikt zijn voor de kap. Dit
zorgt voor regelmatigere inkomsten
(niet om de 7 jaar) en zo houdt de
bodem ook beter water vast.

Al jaren probeert Vredeseilanden een
nationaal prijsdifferentiatiesysteem in
de rijsthandel op te zetten, waarbij de
Indonesische overheid de rijstprijzen
vastlegt naargelang de kwaliteit. Voor -
lopig wordt dit nog niet toegepast. Wel
erkent de overheid meer en meer het
belang van nationale kwaliteitsstan -
daar den. Dit heeft ook de marktpositie
van 'gezonde' rijst verhoogd. Tegelijker -
tijd heeft Vredeseilanden sensibilise -
rings acties ondersteund om de gezond -
heidsvoordelen van bruine rijst te pro -
moten: enerzijds voor ondervoede kin -
deren op het platteland, anderzijds om
een antwoord te bieden op de sterke
toename van diabetes in de steden.

Vredeseilanden bleef ook heel actief in
verschillende multi-stakeholder plat -
formen, zoals de Cocoa Sustainability
Partnership, Sustainable Rice Platform,
Indonesian Specialty Coffee Associa tion,
en de Sustainable Coffee Platform of
Indonesia. Onze aanwezigheid op deze
overlegplatformen geeft ons de moge -
lijkheid om succesvolle en minder
succesvolle ervaringen in onze samen -

werking met boerenorganisaties te
delen met andere spelers, alsook het
nationale beleid te beïnvloeden.

3.2. VECO Andino

In 2015 zijn er belangrijke vorderingen
geboekt om het inkomen van de
boer(inn)en te verhogen, voornamelijk
in de koffiesector. Zo constateerden we
bv. bij onze partnerorganisatie AACRI in
Ecuador een opvallende inkomens stij -
ging bij de koffieboer(inn)en (+87 %),
als gevolg van een gestage, duurzame
productiviteitstoename op de koffie vel -
den door de agro-ecologische aanpak.

In Junín en San Martin (Peru) is er ook
vooruitgang geboekt wat betreft de
koffiekwaliteit. Er wordt gewerkt met
een mobiele proef-eenheid, waardoor
de boer(inn)en en jongeren kunnen
leren proeven (cupping) en zien welke
kwaliteitsverbeteringen nodig zijn. Het
opleiden van jongeren is ook hier een
heel belangrijke factor. Ook in Ecuador
zijn er belangrijke stappen gezet op
vlak van kwaliteitsverbetering van
koffie. Medewerkers van VECO Andino
deden een belangrijk onderzoek op
27 boerderijen van de organisatie
Conquito. Ze namen water- en bodem -
stalen, namen enquêtes af bij de boe-
ren en brachten het hele verwerkings -
proces nauwkeurig in kaart, om de
defecten te detecteren. Het resultaat is
een stappenplan voor de boeren om de
koffiekwaliteit geleidelijk aan te ver -
beteren. Deze studie zal herhaald
worden bij andere boerenorganisaties
om zoveel mogelijk boer(inn)en en in -
stanties mee te krijgen in het verbete -
ren van hun kwaliteit en zo hun winst -
marge te verhogen.

Ook in de cacaosector in Peru is er
sterke en belangrijke vooruitgang ge -
boekt, met name rond de participatie
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van jongeren. We hebben gezien dat
het betrekken en vormen van jongeren
en het versterken van hun onder -
nemerscapaciteiten de dynamiek en de
ontwikkeling van de boerenorganisaties
versterkt. De jongeren in CAC Satipo,
CAC Pangoa en CAC Oro Verde zagen hun
inkomen stijgen: sommige jongeren
konden op hun velden het productie -
proces verbeteren, anderen vonden
werk binnen de organisaties of in
andere schakels van de koffiesector.

Het Peruaanse pilootproject in de
aspergeketen is in 2015 jammergenoeg
afgesloten. Eén van de redenen was de
verzwakking van boerenorganisatie
REOPA, op organisatorisch en commer -
cieel vlak, maar ook regelrechte cor -
ruptie en omkooppraktijken binnen het
bestuur speelden mee. Desondanks zijn
14 leden van REOPA Global Gap gecerti -
ficeerd, waardoor ze meer kans hebben
om hun product te verkopen op de
exportmarkt.

Naast het versterken van boerenorga -
nisaties, moedigen we tegelijkertijd
bedrijven aan om hun aankoopbeleid
‘inclusief’ te maken voor kleinschalige
boeren en hun organisaties. In een
‘inclusief’ zakelijk model worden boeren
gerespecteerd en gezien als volwaar -
dige spelers in de keten. Vredes -
eilanden gebruikt sinds 2012 de LINK
methode (ontwikkeld door The Inter -
national Center for Tropical Agriculture)
om 'inclusieve' relaties tussen bedrijven
en boerenorganisaties te bevorderen.
VECO Andino werkte in 2015 samen met
de Universidad Pacífica in Peru om
praktijkervaringen rond inclusiviteit te
verspreiden. Verder heeft VECO Andino
binnen de bedrijfsweek van diezelfde
Universidad Pacífica een video over de
LINK methode en de visie erachter kun-
nen presenteren aan 300 jonge bedrijfs -
studenten.

Zoals de vorige jaren is VECO Andino
sterk betrokken bij het bepalen van het
nationaal koffie- en cacaoprogramma in
Ecuador. We werken ook samen met het
Ministerie van buitenlandse handel en
konden een aantal prioriteiten op de
agenda houden: meer inclusie van de
kleine boeren in exportketens, speciale
aandacht voor jongeren binnen de land-
bouw en mechanismen om de diensten
voor deze boer(inn)en te verbeteren.
Verder bleef VECO Andino betrokken in
de “Grupo Diálogo Rural”. Binnen dit
platform hebben we ervoor gezorgd dat
verschillende actoren binnen de over -
heid (viceministers en staatssecretaris -
sen), uit de privésector, pers, boeren -
organisaties, ngo’s en de academische
wereld in debat gaan over welk soort
rurale ontwikkeling wenselijk is voor
Ecuador. Verschillende suggesties en
voorstellen zijn door de betreffende
ministeries meegenomen voor verdere
uitwerking, zoals: ruraal onderwijs, de
relatie supermarkten-producenten,
nieuwe financiële producten voor kleine
boer(inn)en, etc.

VECO Andino was aanwezig op tal van
evenementen om ervarigen te delen. Zo
was er de ‘Duurzaamheidsweek’, georga -
niseerd door Conquito en de Gemeente
Quito, en het kwaliteitskoffie-evene -
ment ‘Taza Dorada’. VECO organiseerde
ook een ronde tafel voor de koffie -
sector, ‘Foro de Diálogo del Subsector
Café’, om de synergie tussen de ver -
schillende actoren van de overheid, de
universiteit, privébedrijven, ngo’s en
boer(inn)enorganisaties te bevorderen.
De overheid en verschillende privé -
bedrijven waren vooral geïnteresseerd
in onze manier van samenwerken met
jongeren. Dit zal ook de focus worden
van het nieuwe programma van VECO
Andino 2017-2021.

3.3. VECO DR Congo

Het jaar 2015 kende hoogtes en laagtes
voor de koffie- en rijstboeren in het
Oosten van het immense Congo. De
veiligheidssituatie ten noorden van de
stad Beni is sinds oktober 2014 zeer
precair. Regelmatig lopen er meldingen
binnen van slachtingen in de dorpen.
De rijstboeren in de regio hebben geen
andere keuze dan hun velden te ver -
laten en zich te vestigen in andere
regio's. We verwachten niet dat de
veiligheidssituatie echt zal verbeteren
in 2016, behalve als er een sterke reac -
tie van de regering komt.

De rijstboerinnen in de Kyatengavlakte
aan de voet van het Rwenzori-gebergte
vechtten dan weer tegen de droogte.
Twee opeenvolgende seizoenen met
nauwelijks regen, deden vanzelfspre -
kend de opbrengsten kelderen. Gelukkig
was er eind 2015 wel weer een normaal
regenseizoen, en we hopen met de
rijstboeren dat de opbrengst opnieuw
goed zal zijn.

De koffiezones ten noorden van de
Evenaar kenden dan weer een periode
van extreme vochtigheid, veroorzaakt
door het fenomeen El Niño. Dit zorgde
ervoor dat de boeren hun koffie nau -
welijks konden drogen en dat de kwali -
teit verminderde. Ook brouwerij Brasim -
ba ondervond de gevolgen van de
hevige regen: de wegen werden zo mod -
derig, dat ze hun bier niet meer konden
transporteren. De stock bleef in de
brouwerij staan, en aangezien er tijde -
lijk geen nieuw bier gebrouwen werd,
verloren de rijstboerinnen van de orga -
nisatie LOFEPACO een afzetmarkt.

Net zoals vorig jaar zetten de vier
koffie coöperaties enorme stappen
vooruit, zowel op vlak van interne
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organisatie als op vlak van pro ductie
en verkoop. In februari 2016 telden
we 82 micro-wasstations die volledig
uit gerust zijn met het nodige ma -
teriaal (ontpulper, scha duwnetten,
hygro meter, ...), wat de kwaliteit
van de koffie aanzienlijk verhoogt.
Op het eiland Idjwi ver kocht de
coöperatie CPNCK haar koffie aan
5 dollar per kg aan een Koreaanse
handelaar. Dit was onge zien op het
eiland, en verhoogde de reputatie
van de coöperatie aan zien lijk.

Werkkapitaal vinden om de koffie bessen
op te kopen bij de boeren, vormt de
grootste uitdaging voor de coöperaties.
Dankzij integratie in het Joint Marke -
ting Initiative van Twin Trading, slaagde
de coöperatie Kawa Maber erin om
prefinanciering via Root Capital te
krijgen. Ook Kawa Kabuya slaagde erin
prefinanciering te vinden. Al blijft Kawa
Kanzururu voorlopig nog het zwakke
broertje. Aangezien de coöperatie vlak -
bij de Oegandese grens ligt, moet zij
het hardst vechten tegen smokkelaars
en opkopers die de boeren al een som
uitbetalen vóór de oogst, waardoor ze
nauwelijks nog significante hoeveel -
heden aan de coöperatie kun nen ver -
kopen.

In Noord-Kivu zijn twee coöperaties
van start gegaan die voor de eerste keer
een beperkte hoeveelheid kwaliteitsvol
rijstzaad verkocht hebben. Er ontston -
den ook een aantal rijstcoöperaties met
de bedoeling om hun rijst gezamenlijk
te verkopen, maar het ledenaantal is
nog te klein om de nodige volumes te
verzamelen. In 2016 zouden we de boe -
ren willen overtuigen om zich te vereni -
gen in één grote rijstcoöperatie.

In Zuid-Kivu is het landschap van rijst -
boeren eveneens zeer versnipperd. Daar

zetten de boeren een eerste stap rich -
ting samenwerking onder impuls van de
organisatie ADPA, die een contract
afsloot met de brouwerij Bralima en
andere rijstcoöperaties uitnodigde om
mee de gevraagde volumes te leveren.
Twee coöperaties (ADPA en COOPABA)
slaagden er ook in om de nodige midde -
len te verzamelen bij hun leden voor de
aankoop van een rijstpelmachine uit
Brazilië. Zo zullen ze in de toekomst
rijst van betere kwaliteit op de markt
kunnen brengen.

De Wereldbank erkent het werk van Vre -
deseilanden in de rijstketen en vroeg
ons om het voortouw te nemen bij de
uitvoering van haar volgend pro -
gramma. Zo zullen alle ervaringen in de
rijstketen ten goede komen aan meer
boerenfamilies.

3.4. VECO Mesoamérica

Het cacaoprogramma van Vredeseilan -
den in Nicaragua heeft een grote boost
gekregen omdat de overheid veel be lang
hecht aan de ontwikkeling van de cacao -
sector. Nicaragua is sinds 2015 erkend
als een land dat 100 % 'fine flavour'
cacao produceert. Het is dank zij een
nauwe samenwerking tussen de cacao-
experte van het Vredeseilanden kantoor
en de nationale overheid dat die erken -
ning er is gekomen. Ook de cacao uit
Honduras kreeg internationale erkenning
tijdens de wedstrijd 'Cacao d'Excellence
2015' tijdens het Salon du Chocolat in
Parijs, Frankrijk. Dit geeft de produ cen -
ten natuurlijk veel moge lijkheden om
zich beter te positioneren op de export -
markten van topkwaliteit cacao.

In de groentesector is die overheids -
belangstelling een stuk minder groot,
zowel in Nicaragua als in Honduras.
Bovendien is de concurrentie van uit
buurlanden geïmporteerde groenten

nog steeds groot. Toch zijn de coöpe -
raties van groentetelers erop vooruit
gegaan qua opbrengst en qua kwaliteit.
Bijna 100 % van de producten van de
drie coöperaties in Nicaragua beant -
woordt aan de kwaliteitseisen van de
markt. Dit laat toe om betere prijzen te
onderhandelen. In Honduras moet voor -
al ASOFAIL nog stappen zetten. Voor -
lopig beantwoordt nog maar 79 % van
hun productie aan de eisen van de
super markten.

In Nicaragua loopt de relatie tussen
Ritter Sport en de twee cacao coöpera -
ties CACAONICA en La Campesina nog
steeds vlot. Er is een open en trans -
parante communicatie en er wordt
gebruik gemaakt van de LINK methode
om bepaalde knelpunten te detecteren
en aan te pakken. In de groentesector
staan de supermarkten La Colonia en
Wallmart meer open voor dialoog en
willen ze meer groenten afnemen. La
Colonia heeft zelfs een financiering
voorzien van 10000 dollar aan
COPRAHOR om haar productie omhoog
te krijgen. In Honduras heeft ook
Chocolats Halba uit Zwitserland fond -
sen ter beschikking gesteld om o.a. de
opslaginfrastructuur van APROSACAO te
verbeteren.

Wat betreft de evolutie naar meer
duurzame landbouwpraktijken, hebben
vooral de cacaoproducenten in zowel
Nicaragua als Honduras tastbare stap -
pen gezet: er staan veel meer bomen
tussen de cacaoplantages. In Honduras
zijn de organisaties COAGRICSAL en
APROSACAO goed op weg op het bio-
certificaat te halen. In de groente -
sector werden stappen gezet om het
gebruik van chemische bestrijdings -
middelen te verminderen.

Bijna alle coöperaties hebben ook stap -
pen vooruit gezet op vlak van interne
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organisatie, bv. een meer democra -
tische verkiezing van de Raad van
Bestuur, betere informatiedoorstro -
ming, een betere boekhouding, betere
relaties met hun klanten en leveran -
ciers, etc. 

Op 25 en 26 september waren we
één van de sprekers op de grote
jaarlijkse conferentie van APEN, de
organisatie van exporteurs en pro -
ducenten van Nicaragua. We stelden
er onze visie op 'inclusieve' handel
voor. Een halve dag discussieerden
we samen met top bedrijven uit
Nicaragua over het belang van voe -
dingsbedrijven om op een inclu -
sieve manier samen te werken met
kleinschalige boeren. Partnerorga ni -
sa ties deelden er hun ervaringen.
Dit evenement kreeg ook veel natio -
nale media-aandacht en zette VECO
Meso américa zo verder op de kaart.

3.5. VECO West-Afrika

Sinds 1 januari 2015 heeft de West-
Afrikaanse Unie een gemeenschappelijk
tarief afgesproken voor de import van
rijst: op geïmporteerde rijst moeten
10 % taxen betaald worden. Elke staat
heeft wel nog de mogelijkheid om dit
tarief aan te passen op het moment dat
er onvoldoende rijst aanwezig zou zijn
om haar bevolking te voeden.

In Benin is de gemiddelde opbrengst
per hectare gestegen van 2 naar 3,7 ton
dankzij een beter irrigatiesysteem. De
installatie van een nieuwe machine die
rijstkorrels scheidt op basis van korrel -
grootte, zal ook toelaten om bepaalde
markten beter te bedienen.

In bepaalde streken van Benin en Niger
regende het niet genoeg en kwam het
zaaigoed te laat bij de leden aan. Dit

had negatieve gevolgen voor de vrou -
wen die rijst voorstomen, omdat ze niet
genoeg rijst konden opkopen. Hun
inkomsten daalden.

In Niger is de verwerkingseenheid om
rijst te stomen eindelijk geïnstalleerd.
De vrouwen hebben een krediet van
26 miljoen FCFA verkregen om rijst bij
boeren op te kopen. Die verwerkte rijst
brengen ze dan als groep op de markt.
Briketten gemaakt van het kaf van de
rijst raken steeds meer ingeburgerd als
brandstof, wat het kappen van bomen
vermindert. 

Zowel in Benin, Burkina Faso als Niger
werden verdere stappen gezet om de
rijstkwaliteit te verbeteren en ervoor te
zorgen dat de boerenorganisaties
competitief kunnen zijn. Dit gebeurde
aan de hand van vormingen en de
installatie van meer performante
machines en verwerkingseenheden. Er
gebeuren ook verdere testen met het
gebruik van zonneënergie. In Burkina
Faso startten de boerenorganisaties
met het opzetten van een markt infor -
matiesysteem om allerlei informatie
rond de rijstprijs en marktevoluties te
delen. 

In Senegal wordt jaarlijks ongeveer
1.000.000 ton rijst geconsumeerd. In
2014 besliste de Senegalese overheid
om de import van rijst tot 500.000 ton
te beperken om de ontwikkeling van de
lokale rijstsector meer kansen te geven.
Tegelijkertijd stelde ze kredieten ter be -
schikking als werkkapitaal voor boeren -
organisaties. Dit jaar zien we de gevol -
gen: grootverbruikers zoals het Sene -
galese leger zoeken nieuwe leveran -
ciers. Boerenorganisaties proberen nu
commerciële relaties aan te knopen met
deze spelers, maar geen van onze
partnerorganisaties is al klaar om grote
hoeveelheden te leveren.

Ook in Benin en Burkina Faso liggen
er kansen voor boerenorganisaties om
rijst te verkopen aan grote instellingen,
zoals ziekenhuizen of scholen. Het
Ministerie van Onderwijs en Alfabetise -
ring in Burkina Faso is bezig met het
uitschrijven van een aanbesteding voor
25.000 ton rijst. Dit kadert in een
algemene wet die bepaalt dat 80 % van
de overheidsaankopen van landbouw -
producten moeten gebeuren bij lokale
leveranciers.

In Senegal heeft UJAK 99,64 ton rijst
verkocht dankzij goeie relaties tussen
de producenten en vijf verwerkings -
eenheden waar de rijst gepeld wordt en
de slechte rijstkorrels eruit gehaald
worden. De vrouwen uit Anambé die
rijst voorstomen, hebben wel stappen
gezet in hun interne organisatie (beter
administratief en financieel beheer) en
volgden vormingen over marketing.
Dankzij een krediet van 10 miljoen FCFA
hebben ze hun activiteiten verder
kunnen uitbouwen.

De bananenboeren van APROVAG staan
sterker op de markt. Handelaars kopen
minder bananen bij individuele boeren
aan, maar onderhandelen meer recht -
streeks met APROCOB (de commerciële
poot van APROVAG). Via de samen -
werking met Colruyt Group, Agrofair en
Taste (zie kader) zijn er stappen voor -
waarts gezet. In de meeste boeren -
groepen steeg de productiviteit door
betere irrigatie en/of bemesting. De
boerengroepen werden opgeleid over de
beste manier om bananen te oogsten,
transporteren, wassen, verpakken etc.
Eén boerengroep (Nguène II) behaalde
het bio- en GlobalGAP certificaat. De
koepel APROVAG/APROCOB heeft het
fairtrade certificaat behaald. Bij aan -
komst van een testcontainer in Europa,
bleek de kwaliteit onvoldoende. Na eva -
luatie werd beslist om APROVAG eerst
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De Association des PROducteurs de la VAllée fleuve de la
Gambie (APROVAG) is een Senegalese organisatie van
bananenboeren die vandaag bestaat uit 10 lokale boeren -
groepen (Groupements d’Intérêt Economique – GIEs) in
7 dorpen in de buurt van Tambacounda. In de loop der
jaren groeide APROVAG uit tot een sterke boeren organisa -
tie. Sinds 2007 ondersteunt Vredeseilanden APROVAG in
hun ambitie om uit te groeien tot een professionele part -
ner in de Senegalese én internationale bananenhandel.

In 2010 komt fruitimporteur Agrofair in contact met
APROVAG. Agrofair is een coöperatieve vennootschap van
bananenproducenten uit Latijns-Amerika en Nederlandse
ethische investeerders. Ze brengen o.a. fair trade gecerti -
fieerde bananen van het merk “Oké” en “Eko Oké” op de
Belgische markt, die voornamelijk afkomstig zijn uit Peru.
Aangezien de markt van bio fairtradebananen in de lift zit
en het interessant is de aanvoer te diversifiëren met
bananen uit Afrika, zochten zij nieuwe producenten -
organisaties om mee samen te werken. 

Twee jaar na hun eerste kennismaking, besliste Agrofair
om APROVAG intensiever te ondersteunen met oog op
export. Daarop bracht Vredeseilanden hen in contact met
Colruyt Group, de grootste retailgroep van België. Zij
toonden interesse om de Senegalese bananen aan te
kopen. Dit alles resulteerde in een uniek partnerschap
waarbij transparantie en samenwerking ter ondersteuning
van kleinschalige boeren de sleutelwoorden zijn. De be -
doeling is om een efficiënte bananenketen vanuit Senegal
tot in België op te zetten, waarbij elke schakel wint.

Dit project stimuleert de producenten van APROVAG om
betere landbouwpraktijken toe te passen, kwaliteits con -

trolesystemen uit te werken, betere irrigatiesystemen op
te zetten, het logistiek traject tot in de haven van Dakar
zo efficiënt mogelijk te organiseren, en hun commerciële
capaciteiten te ontwikkelen.

Alle partners in de keten nemen hun verantwoordelijkheid
op. Agrofair biedt de nodige landbouwtechnische onder -
steuning en vorming en maakt duidelijke commerciële
afspraken met APROVAG. De stichting TASTE (Technical
Assistance for Sustainable Trade & Environment), nauw
verbonden aan Agrofair, formuleert projecten en probeert
zo financiering binnen te halen voor investeringen bij
APROVAG en de producentengroepen. Colruyt Group enga -
geert zich om minstens 50 % van de bio fairtradebananen
aan te kopen in een lange termijn samenwerking via Agro -
fair, indien APROVAG de gevraagde volumes en kwaliteit
kan aanleveren. Vredeseilanden faciliteert het gezamen -
lijk actieplan, versterkt de boerenorganisatie en verzorgt
de communicatie doorheen de keten.

Concreet engageren alle spelers zich om op middellange
termijn regelmatig een container bio fairtradebananen
vanuit Senegal naar België te verschepen, die – als alle
obstakels overwonnen zijn – uiteindelijk in de rekken van
winkels van Colruyt Group zullen belanden. Maar export is
niet het enige doel van dit project. APROVAG onder steu -
nen om de Senegalese ste den te bevoorraden en de
competitie met geïmporteerde bananen uit Ivoorkust aan
te gaan, is minstens even belangrijk. De internationale
standaarden geven richting om de kwaliteit van de
bananen op te krikken en zo een sterkere positie op de
Senegalese kwaliteitsmarkten te bedingen. Met een hoger
inkomen voor de bananen producenten als einddoel.
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klaar te stomen om de hoge kwaliteits -
markten van Dakar en andere steden te
kunnen bedienen, alvorens te expor -
teren. Dit zal hen toelaten om een
zekere routine op te bouwen en een
betere planning te maken.

3.6. VECO Oost-Afrika

De Tanzaniaanse overheid wil de rijst -
sector in het hele land versterken en
heeft geld vrijgemaakt voor investerin -
gen in opslaginfrastructuur en andere
initiatieven die de markttoegang voor
kleine boeren stimuleren. De bedoeling
is ook om gemeenschappelijke stan -
daarden voor de hele Oost-Afrikaanse
Unie af te spreken. VECO maakt gebruik
van deze dynamiek en zorgt ervoor dat
onze ervaringen in de samenwerking
met rijstboeren, doorstromen naar het
nationaal niveau. Bijvoorbeeld als het
gaat over systemen rond kwaliteits -
controle en transparantie, die toelaten
om de rijst van boer tot consument te
volgen. Ook in Oeganda werkt VECO
samen met het Nationaal Rijstplatform
en de Oost-Afrikaanse Grain Council om
rond gemeenschappelijke kwaliteits -
standaarden te werken.

In Tanzania zijn drie nieuwe bedrijven
geïnteresseerd om samen te werken met
LOMIA en hen te ondersteunen bij het
behalen van de vereiste kwaliteits stan -
daarden, wat ook zal leiden tot een
betere prijs voor de boeren. Eén van die
bedrijven wil de boeren ook kredieten
geven om het transport van de rijst te
kunnen organiseren.

We merken ook dat nieuwe praktijken in
de rijstsector beter verspreid raken. Zo
zagen de boeren die hun rijstvelden
bewerkten volgens het System of Rice
Intensification hun opbrengsten met
20 % stijgen en hun kosten voor zaai -
goed en andere inputs met 64 % dalen.

De groente- en fruittelers in Arumeru
and Moshi hebben significante stappen
vooruit gezet. Ze behaalden het Global
Gap certificaat dat hen toelaat om te
exporteren, en ze werkten ook aan be -
tere irrigatiesystemen. In de groente-
en fruitsector zijn contacten gelegd
met zeven bedrijven die bereid zijn om
op een inclusieve manier met klein -
schalige boeren samen te werken. VECO
ondersteunt hen nu om deze contacten
te valoriseren in commerciële relaties.
Daartoe worden allerlei vormingen ge -
geven. Bij MUVIKIHO zijn de resultaten
al zichtbaar: zij hebben duidelijk stap -
pen vooruit gezet op vlak van land -
bouwtechnische dienstverlening bij
hun leden, het verzamelen van de
groenten, en bewaken van kwaliteit
etc. Ze kunnen ook merkbaar betere
contracten afsluiten met handelaars. De
boerengroep Kibiu krijgt momenteel
ondersteuning bij de aanmaak van een
dossier om kredieten voor werkkapitaal
te verkrijgen.

Officieel is er in Oeganda een over -
koepelend platform voor de groente -
sector, maar dit orgaan functioneert
amper. VECO zal proberen om deze
instantie nieuwe dynamiek in te blazen,
aangezien dit cruciaal is om de export
te herlanceren (op dit moment mogen
er geen groenten uitgevoerd worden
naar de EU).

In Tanzania zagen 8 van de 11 boeren -
organisaties hun winstmarges stijgen,
in Oeganda 1 op 4. De boerengroepen
in Tanzania zijn over het algemeen
beter intern georganiseerd, hebben een
beter leiderschap en hebben meer toe -
gang tot kredieten.

De boerengroepen in Oeganda wer -
den vooral opgericht omdat externe
donors dat vroegen, niet omdat

boeren marktopportuniteiten zagen
die het noodzakelijk maakten om
een groep te vormen. De meeste
Oegan dese boerengroepen hebben
nog niet de juiste spirit om goed
georganiseerde bedrijven van hun
organisaties te ma ken. Ze hebben
een zeer afwachtende houding,
rekenen op subsidies, en zijn niet
gewoon om in te spelen op markt -
opportuniteiten. VECO wil deze boe -
ren organisaties extra begeleiden om
hun business plan helder te krijgen.
Indien de motivatie van de leden
onvoldoende blijkt, zal de onder -
steuning vanuit VECO stopgezet
worden. Met één boe rengroep stop -
te onze samenwerking al in 2015.

VECO en de Uganda Cooperative
Alliance (UCA) lieten een studie uit -
voeren om meer te weten te komen
over wat boerenorganisaties succesvol
maakt. De bevindingen werden gedeeld
met alle stakeholders, en de studie zal
ook als leidraad gelden bij de verdere
ondersteuning van onze partnerorgani -
saties.

Een andere studie had als doel de meest
succesvolle financieringsmodellen voor
Oegandese boerenorganisaties in kaart
te brengen. De resultaten werden breed
gedeeld met verschillende stakeholders.
In samenwerking met de Nationale Boe -
renfederatie werden de conclusies ook
gedeeld in zich op beleidsmakers en
financiële instellingen richtende media.
Daarnaast werd ook een grote briefing
georganiseerd voor financiële instel -
lingen, parlementsleden, leden van de
over heidsadministratie en het Oegan -
dese middenveld. In 2016 zal VECO
samen met banken nieuwe mogelijk -
heden tot financiering voor boeren -
organisaties onderzoeken en succes -
volle initiatieven verspreiden.
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3.7. VECO Vietnam

Een van grootste uitdagingen in
Vietnam is voedselveiligheid. Elke week
staat er wel een nieuw schandaal in de
krant. VECO Vietnam ondersteunt kleine
boerenorganisaties die veilige en/of
biologische groenten willen kwe ken
met raad en daad. Om aan te kunnen
tonen dat de groenten effectief veilig
of biologisch zijn introdu ceerde VECO
Vietnam het Participatory Gua rantee
System, als certificaat. Dit sys teem
werd o.a. geïmplementeerd bij de boe -
ren van Trac Van. In 2015 is hun in -
komen er sterk op vooruitgegaan. Dit
komt omdat ze erin geslaagd zijn om
een contract te tekenen met een bio -
logische groentewinkel in Hanoi. We
ondersteunen sinds 2015 ook twee
nieuwe groepen die veilige en bio lo gi -
sche groenten telen. Ook zij worden
ondersteund in het toepassen van het
PGS-certificeringssysteem en het vin -
den van een afzetmarkt in de stad.

Daarnaast is VECO Vietnam, gesteund
door het Innovatiefonds van Vredes -
eilanden, begonnen met de ontwikke -
ling van een innovatieve app en web -
site: de ‘Safe & Organic Food Finder’
(SOFF). Langs de ene kant zijn veel con -
sumenten bezorgd over de veiligheid
van hun groenten. Langs de andere
kant zijn veel winkels in Hanoi ge -
specialiseerd in veilige en biolo gische
groenten. Toch zijn de verkoop cijfers
van veilige en biologische groen ten
voorlopig nog bedroevend laag. Daar
zijn verschillende redenen voor, maar
één is dat consumenten niet altijd
weten welke winkels veilig zijn. SOFF
zet die winkels op de kaart: het zal con -
sumenten de weg helpen vinden naar
win kels die gecertificeerd zijn en vei -
lige en biologische groenten aan -
bieden. SOFF is gelanceerd in januari
2016.

Rijst is extreem belangrijk in Vietnam:
het is een van de grootste rijstprodu -
centen ter wereld en het is een essen -
tieel deel van elke maaltijd. Deson danks
zijn er verschillende aspecten van de
rijstsector die best hervormd kunnen
worden: huidige technieken gebruiken
te veel water, er worden te veel pesti ci -
den en kunstmest gebruikt, kleine boe -
ren werken keihard maar houden te
weinig over, etc. De overheid pro moot
kwantiteit boven kwaliteit: Viet nam
produceert goedkope rijst in gigantische
hoeveelheden. Al deze fac toren bedrei -
gen de duurzaamheid van de sector.
VECO Vietnam heeft in 2015 een onder -
zoeksbureau gevraagd om een studie te
maken van de mogelijkheden voor een
herstructurering van de sector. Dit
rapport is voorgelegd aan de over heid.
In 2016 wordt een beslissing ver wacht
over welke voorstellen uit het rapport
meegenomen worden en welke niet.

In december 2015 heeft LUSOTEC, een
thee-coöperatie, na een proces van bij -
na drie jaar het UTZ-certificaat behaald.
LUSOTEC is een van slechts 5 UTZ-
gecertificeerde thee-coöperatieven in
Vietnam. Dankzij dit certificaat produ -
ceren ze meer en betere thee. Hun pro -
ductiemethoden zijn ook duurzamer
dan eerst. In 2016 zal VECO Vietnam de
coöperatieve steunen om nieuwe kopers
te vinden.

In december 2015 liep het programma
in samenwerking met Rainforest
Alliance af. Binnen dit programma
heeft VECO Vietnam duizenden boeren
en een tiental theebedrijven getraind
om thee te verbouwen en verwerken
volgens de Rainforest Alliance-stan -
daarden. Dankzij dat certificaat komt
hun thee in aanmerking om door grote
theebedrijven zoals Unilever aange -
kocht te worden. In 2016 gaat een
nieuw programma met Rainforest

Alliance van start waarbij de nadruk ligt
op een ‘landscape approach’ om de
theesector duurzamer te maken.

3.8. Vredeseilanden in België

Vredeseilanden is er rotsvast van over -
tuigd dat boerenfamilies de sleutel voor
de toekomst in handen hebben. Als zij
een inkomen verdienen met duurzame
landbouw, werken ze zichzelf uit de
armoede, kunnen ze de wereld voeden
én verlichten ze de druk op de planeet.
Dat is het verhaal dat we in Vlaanderen
willen vertellen.

Tegelijk willen we duidelijk maken dat
het voedselprobleem niet alleen een
zaak is van boerenfamilies in Afrika,
Azië of Latijns-Amerika. Iedereen kan
deel van de oplos sing zijn: consumen ten
én de voedings- en retailsector. Meer en
meer bedrijven geven aan dat ze inspan -
ningen willen doen op vlak van duur -
zaamheid, gezien het belang ervan op
lange termijn. Dé uitdaging: hoe kunnen
niche-initia tieven toonaan gevend wor -
den? Dat is de uitdaging waar Vredes -
eilanden in België aan wil werken.

Samenwerking met Belgische retail-en
voedingssector
Soms krijgt Vredeseilanden de vraag
van partnerorganisaties in het Zuiden
die zich willen lanceren op de export -
markt, of we Belgische afnemers
kunnen vinden voor hun product. Ook
contacteren Belgische of internationale
bedrijven ons met het verzoek of we
met onze partnerorganisaties in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika een nieuwe
toeleveringsketen kunnen opzetten. In
beide gevallen zoeken we uit of hun
vraag samenvalt met onze aanwezig -
heid in een bepaalde regio of keten.

We willen daarbij niet louter bemidde -
laar zijn, maar via dit soort concrete
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projecten onze partnerorganisaties
versterken en bedrijven uit België
ondersteunen bij de afstemming van
hun aankoopbeleid op kleinschalige
landbouw. Specifiek moedigen we be -
drijven aan om hun aankoopbeleid
‘inclusief’ te maken voor kleinschalige
boeren en hun organisaties. Anders ge -
zegd, ervoor te zorgen dat deze boeren -
organisaties sterke spelers worden in de
landbouwketens waarin ze actief zijn.

Op dit moment speelt Vredeseilanden
een rol bij de ondersteuning van de
export naar België van passievruchten
uit Tanzania, en bananen uit Senegal.
De rijstketen uit Java (Indonesië) heeft
nauwelijks nog verdere ondersteuning
nodig en de export van asperges uit
Peru werd stopgezet (zie pagina 22). De

export van rijst uit Benin en het
daaraan gekoppeld leertraject werd
afgerond. De rijstboeren staan sterker
en brengen nu hun rijst onder eigen
merk “Saveur du Benin” op de lokale
markt. Daarnaast zijn een aantal andere
exportketens in voorbereiding: koffie
uit DR Congo, rijst uit Vietnam en soja
vanuit Brazilië. We werken daarvoor
samen met volgende bedrijven: Colruyt
Group, Agrofair, Biofresh en Special
Fruit.

Campagne: Let’s #SavetheFoodture
Meer dan 70% van ons eten kopen we
bij supermarkten. Daarmee beschikken
ze over de grootste hefbomen om posi -
tieve verandering te brengen in heel de
voedingsketen. Met de campagne Let’s
#SaveTheFoodture dagen we de Belgi -

sche supermarkten uit. Om verder te
kijken dan een lage prijs en om van
duurzame voeding de gewoonste zaak
van de wereld te maken. Kwaliteitsvol
voedsel geproduceerd met respect voor
het milieu, waar boeren van kunnen
leven... Dat is geen luxe, maar een
noodzaak om de toekomst van ons
voedsel en van miljoenen boeren fami -
lies veilig te stellen.

In de aanloop naar het jaarlijkse cam -
pagneweekend in januari, lanceerden
de vrijwilligers van Vredeseilanden ook
een stickeractie. Zo kon je op je klan -
tenkaart van de supermarkt de bood -
schap kleven: Mag het iets meer zijn?
‘t Is voor de boeren. Met deze actie
gaven we consumenten de kans om te
laten weten dat scherpe prijzen niet

Vredeseilanden organiseerde op 8 december, in samen -
werking met FEVIA, Boerenbond, Fairtrade Belgium en
The Shift, TheFoodture, een colloquium en avond voor -
stelling in een volgelopen Kaaitheater in Brussel.

Na de publicatie van het boek ‘Save the Foodture’ in 2014,
waarin een analyse gemaakt werd van duurzaam aankopen
en samenwerking met boerenorganisaties in België, was
dit een volgende mijlpaal in ons traject richting een meer
duurzame agro-voedingssector. Tijdens het collo quium in
de namiddag werd dieper ingegaan op concrete cases die
kunnen dienen als inspiratie om het aankoop beleid van
supermarkten en voedingsbedrijven te ver duurzamen.
Aankoopbeleid kan nl. een sterke hefboom zijn om
vooruitgang te maken in de verduurzaming van de agro-
voedingssector en het verbeteren van de positie van
landbouwers in de voedselketen. Negen to do’s voor een
meer duurzaam aankoopbeleid werden voorgesteld.

Voor het avondprogramma werden alle stakeholders van
Vre deseilanden uitgenodigd voor een voorstelling ‘Pastu -
res of the Foodture’, samengesteld door journalist/com -

ponist/auteur Gerry De Mol. In een mengeling van beeld,
muziek en gesprekken werd ingezoomd op de rol die ieder -
een kan spelen. Vijf gasten belichtten vanuit een ve schil -
lende invalshoek hun visie op duurzaamheid in de land -
bouw- en voedingssector (Piet Vanthemsche van de Boe -
renbond, Hendrik Draye van Carrefour, Jelle Goossens van
Vredeseilanden, Els Dietvorst als kunstenaar en schapen -
kweekster, en Ignaas Devisch als professor ethiek aan de
UGent).

The Foodture
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ten koste van de boeren mogen gaan.
Ook een tiental Bekende Vlamingen
steunden de campagne met een video -
boodschap.

Campagne: FairTradeGemeenten
De campagne FairTradeGemeenten, een
samenwerking tussen 11.11.11, Oxfam-
Wereldwinkels, Fairtrade Belgium en
Vredeseilanden blijft een succesver -
haal. Meer dan twee op drie Vlaamse
gemeenten is actief in de campagne,
van de 245 ingeschreven gemeenten
behaalden 170 de titel. Hiermee scoort
Vlaanderen veruit het best binnen de
internationale FairTradeTown Campaign
met 25 deelnemende landen. 

Duurzame catering bij grootkeukens
Vredeseilanden is ervan overtuigd dat
grootkeukens een voortrekkersrol kun -
nen spelen in de verduurzaming van de
voedingsgewoonten van de Belgen. De
catering in bedrijven, overheden, scho -
len, rusthuizen en ziekenhuizen is goed
voor 35% van de out-of-home markt.
Een niet te verwaarlozen sector dus.
Door begeleidingstrajecten op maat van
deze grootkeukens op te zetten én hun
klanten te bevragen en te informeren
over wat er op hun bord ligt, gaan onze
acties verder dan louter sensibilisering
over duurzaamheid binnen de voedings -
sector.

De begeleiding van grootkeukens van
de federale overheid, Fedorest, in op -
dracht van het Federaal Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling (POD DO), werd
begin 2015 afgerond. Ook het traject
met UZ Gasthuisberg Leuven werd
succesvol afgesloten. We startten de
begeleiding van twee OCMW keukens en
vier kinderdagverblijven. Alle deel -
nemende keukens/instellingen onder -
schreven het charter met de tien duur -
zame engagementen. Deze engage men -
ten hebben betrekking op verschillende
thema’s: naast het introduceren van
bio- en fairtradeproducten wordt ook
aandacht besteed aan voedselafval,
seizoensgroenten, duurzame vis, het
verminderen van de vleesconsumptie en
samenwerking met boeren van de regio. 

Eén van de belangrijkste knelpunten
voor grootkeukens is het vinden van
geschikte, duurzame leveranciers. Daar -
om organiseren we onder de noemer
‘Your Choice’ contacten tussen groot -
keukens en leveranciers. In 2015 werk -
ten we voor de eerste keer samen met
Horeca Expo, de grootste vakbeurs voor
Horeca en Grootkeukens van Vlaan de -
ren. Op woensdag 18 no vember ging de
‘Your Choice’ vakbeurs door in Gent, op
dé grootkeuken dag van Horeca Expo.
Op die manier kwa men nog meer pro -
fessionals in aanra king met duurzame
voeding. We presen teerden er de resul -

taten van ons bege leidingstraject van
UZ Leuven voor 300 aanwezigen uit de
grootkeuken sector. Deze case werd ook
voorgesteld op een seminarie in het
Belgisch pavil joen van de Wereldexpo
in Milaan op 10 juni en op 26 mei
tijdens de con ferentie ‘Voedselketen
verduurzaamt’ van het Belgische keten -
overleg.

De concrete begeleidingstrajecten en
onze zichtbaarheid op Horeca Expo gaf
Vredeseilanden legitimiteit en auto -
riteit waardoor we een referentie ge -
worden zijn in de bredere sector. We
merk ten ook dat steden en gemeenten
Vredeseilanden meer en meer weten te
vinden om de verduurzaming van lokale
catering te faciliteren. Steden zoals
Kortrijk, Leuven en Brugge vroegen
input bij het opstellen van een hand -
boek voor duurzame evenementen en
andere lokale besturen (zoals Overpelt
en Beersel) vroegen dan weer tips voor
de concrete verduurzaming van lokale
catering (in lokale scholen, OCMW’s,
enz.). Hetzelfde merken we bij bedrij -
ven. Zo organiseerde Java Foodservices,
een van de grootste distributie plat for -
men in België, op 30 juni 2015 in het
Java Food Experience Center een debat
met een aantal sleutelleveran ciers en
klanten over de rol van vraag en aan -
bod in een verduurzamings proces.
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Vredeseilanden wordt gemaakt door
haar mensen. Personeelsleden en vrij -
willigers in allerlei bestuursorganen die
de organisatie mee sturen. Het over -
zicht vind je hieronder. Een uitgebreide
beschrijving van de bevoegdheden van
de verschillende organen is terug te
vinden in het Huishoudelijk Reglement
dat te raadplegen is op onze website:
www.vredeseilanden.be/nl/over-ons/
missie.

1. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit
89 leden van onze belangrijkste stake -
holders. Dit zijn vrijwilligers, deskun -
digen uit verschillende organisaties of
privébedrijven, leden van de Raad van
Bestuur en ex-personeelsleden. Er zijn 

40 vrouwen en 49 mannen lid, 5 leden
zijn van buitenlandse origine. In 2015
kwamen er 2 nieuwe leden bij terwijl er
slechts 1 lid de AV verliet. We vinden
het belangrijk om de stakeholders een
structurele plek te geven binnen onze
Algemene Vergadering. Dit is een beleid
dat we de komende jaren verder willen
zetten.

De duur van het lidmaatschap is onbe -
perkt. Iedereen kan zich kandidaat stel -
len om lid te worden van onze Alge me -
ne Ver gadering. Zijn/haar kandida tuur
wordt dan op de eerstvolgende Alge me -
ne Vergadering voorgelegd. De huidige
personeelsleden van Vredes eilanden
zijn door de statuten uitgeslo ten als
lid van de AV. De lijst van de huidige
leden is opvraagbaar bij Vredeseilan-

den of te bekijken op onze web site:
www.vredeseilanden.be/nl/over-ons/
mensen/algemene-vergadering.

De Algemene Vergadering is het hoog -
ste 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
2015 heeft de AV, naast haar formele
verplichtingen, mee vorm gegeven aan
de uitbouw van de netwerkorganisatie
(zie pagina 35). Zij bevestigde de Raad
van Bestuur in de genomen stappen en
bepaalde de contouren van de transitie
naar een netwerkorganisatie mee. Tij -
dens de AV van juni 2015 werd er speci -
fiek ingezoomd op de rol van jongeren
binnen Vredeseilanden. De AV van
december viel samen met The Foodture,
een event dat we samen met The Shift,
Fevia, Boerenbond, Fairtrade Belgium
en het Kaaitheater organiseerden op
8 december (zie pagina 28).

2. Raad van Bestuur

Leden: Magda Aelvoet, Leen Bas, Patricia
Grobben, Roosmarijn Smits, Annelies
Van Raemdonck, Alfons Vaes, André Van
Melkebeek, Marc Bosmans, Arnout De
Smet en Hilde Van Ongeval. In de loop
van 2015 verlieten Magda Aelvoet,
Patricia Grobben en Leen Bas de Raad
van Bestuur. De AV van juni bekrach tig -
de Kristof De Brabandere als lid van de
RvB, de AV van december verwelkomde
Winanda Nuyttens en Koen Dolphen als
nieuwe bestuurs leden.

Voorzitter Raad van Bestuur: Alfons Vaes.

Hoofdstuk 4: Bestuurlijk verslag
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Een uitgebreide voorstelling van de
leden van de Raad van Bestuur is te
vinden op: 
https://www.vredeseilanden.be/nl/over-
ons/mensen/raad-van-bestuur.

De bestuurders worden benoemd voor
een periode van maximaal vier jaar met
kans op een eenmalige hernieuwing
voor opnieuw vier jaar. Bij de benoe -
ming van bestuurders of de hernieu -
wing van mandaten, streeft men naar
een evenwicht tussen kennis conti nuï -
teit en vernieuwingsbereidheid.

De Raad van Bestuur kan aan de Alge -
mene Vergadering voorstellen om,
indien zodanig gemotiveerd, een derde
mandaat toe te vertrouwen aan één of
meerdere RvB leden.

De Raad van Bestuur is verant woor -
delijk voor het algemeen beheer en
bepaalt de strategie van de organisatie.
In haar keuzes vertrekt de Raad vanuit
de waarden van Vredeseilanden: inclu -
sief denken, dialoog, participatie, en
duurzaamheid. De Raad bewaakt de
duurzaamheidsperformantie van de
organisatie. Dit gaat zowel over prak -
tische beslissingen als over keuzes
binnen het programma.

De voorzitter en alle andere bestuurs -
leden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen
voor hun mandaat geen vergoeding en
hebben evenmin een uitvoerende func -
tie binnen de organisatie. De opera tio -
nele verantwoordelijkheden delegeert
de Raad aan de directie van de organi -
satie. Het huishoudelijk reglement legt
de bevoegdheden en procedures van
beraadslaging en besluitvorming voor
de verschillende organen vast. De leden
van de directie staan wel op de loonlijst
van Vredeseilanden. Op 1 januari 2015
startte het duo Stef Steyaert en Mark
Hongenaert van Levuur de opdracht als

veranderingsmanager. Zij begeleiden als
adviseurs het transitieproces naar een
netwerkorganisatie.

De Raad van Bestuur heeft de prin -
cipes van goed bestuur geïntegreerd
in haar statuten en huishoudelijk
reglement. Zij baseerde zich op de
‘Goede prak tijken en aanbevelingen
voor het be sturen van Social Profit
organisaties’ van de Koning Boude -
wijnstichting. Er werden clausules
opgenomen in ver band met de
nodige competenties, pro cedures
voor het vermijden van belan -
genconflicten, wijze van besluit vor -
ming, evaluatieprocedures, ...

De Raad van Bestuur heeft in 2015 veel
aandacht geschonken aan de uitbouw
van Vredeseilanden als netwerkorgani -
satie. Het uitdenken van de bestuurs -
structuur vroeg de nodige aandacht. De
Raad liet daarnaast ook onze verschil -
lende programma’s evalueren en door -
lichten om lessen te kunnen trekken
voor de volgende programmacyclus.
Tegelijkertijd werd beoordeeld op welke
vlakken de verschillende Vredeseilan -
den kantoren uitgerust zijn om mee te
stappen in de nieuwe netwerk organi -
satiestructuur en waar bijsturing of
extra ondersteuning nodig was. De
denkdag van de Raad was volledig ge -
wijd aan de rol van de Raad van Bestuur
in de toekomstige organen en de rol
van de bestuursleden in het kader van
fondsenwerving.

Naast de directie worden er regelmatig
personeelsleden op de vergaderingen
van de Raad van Bestuur uitgenodigd
om te vertellen over hun werkgebied.
Op die manier vloeit informatie van
personeelsleden van Vredeseilanden
door naar de Raad van Bestuur.

In de schoot van de Raad van Bestuur
bestaat er een auditcomité. In 2015
gebeurden er twee audits: een manage -
ment audit in het regiokantoor van
West-Afrika en een financiële audit in
Oost-Afrika. De finan ciële audit ging
verder dan de ver plichte jaarlijkse
financiële audit uitge voerd door KPMG.
De interne audit was erop gericht de
bestaande financiële systemen te ver -
beteren.

3. Raad der Wijzen, Internationaal
Forum en Nationale Raden

Deze drie organen zijn statutair be -
paald en hebben een louter adviserende
bevoegdheid ten aanzien van de Raad
van Bestuur. We merken echter dat ze
de laatste jaren niet meer worden
samengeroepen. De nationale of regio -
nale adviesraden zullen in de toekomst
echter weer aan belang winnen. De
nieuwe internationale raad van bestuur
(zie pagina 35) zal zich immers laten
adviseren door een raad van aange slo -
tenen, die afgevaardigd zullen worden
vanuit de nationale adviesraden.

4. Directie

De directie bestaat uit Marianne Ver -
geyle (Directeur van Vredeseilanden in
België en Interne Diensten) en Roos
Peirsegaele (Programmadirecteur Zuid).
In september werd Rogier Eijkens aan -
gesteld als programmadirecteur. Rogier
heeft vier maanden naast Roos de
functie van programmadirecteur ver -
kend om vanaf 1 januari 2016 de volle -
dige verantwoordelijkheid op te nemen.
Marianne, Roos en Rogier nemen als
collegiaal orgaan de nodige beslissin -
gen voor Vredeseilanden alsook de
eindverantwoordelijkheid. De directie
werd in 2015 het ganse jaar bijgestaan
door Stef Steyaert (als veranderings -
manager). In de hoedanigheid van
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adviseur waakte Stef erover dat alle
genomen beslissingen compatibel wa -
ren met de evolutie naar een netwerk -
organisatie.

De directie vergadert om de twee weken
en wordt agendagewijs aangevuld met
het diensthoofd Personeel (Els Eeck -
hout) en de strategische adviseurs
(Chris Claes en Jan Wyckaert).

5. Personeel

Er werkten 166 mensen bij Vredes -
eilanden in 2015, verspreid over het
hoofdkantoor in Leuven en de regio -
nale kantoren in andere landen. De
lijst van medewerkers van het hoofd -
kantoor vind je op onze website:
https://www.vredeseilanden.be/nl/over-
ons/de-mensen.

De regionaal verantwoordelijken van
onze landen zijn Denise Lapoutre tot
13/7/2015 en Mark Blackett vanaf
1/8/2015 (Oost-Afrika); Rogier Eijkens
tot 31/5/2015 en Peter Sprang vanaf
1/6/2015 (Indonesië); Karen Janssens
(Midden-Amerika); Hanneke Renckens
(Andes); Eduardo Sabio tot 30/9/2015
en Mianne Van der Biest ad interim
vanaf 1/10/2015 (Vietnam); Ibrahim
Ouedraogo (West-Afrika); Ivan Godfroid
(Oost-Congo).

6. General Council en workshops

De General Council is een adviesorgaan
dat instaat voor de ondersteuning van
de beleidsvorming. Ze bestaat uit de
regionale verantwoordelijken, de leden
van de directie en de diensthoofden van
het hoofdkantoor. De General Council

bespreekt de uitvoering van de beslui -
ten van de Raad van Bestuur of de
directie. Tijdens de General Council
worden strategieën en doelen bespro -
ken. Er wordt altijd gestreefd naar een
consensus.

In 2015 kwam de General Council twee
keer samen aangezien de transitie naar
een netwerkorganisatie voldoende
overleg en afstemming vraagt. Dat was,
naast de opvolging van het pro gramma
en de opmaak van een nieuw strate -
gisch plan (2017-2021), dan ook het
belangrijkste agendapunt. De diversifi -
catie van de institutionele fondsen -
werving, waar de regio’s veel meer zelf
moeten zorgen voor lokale financiering,
vormt dan ook een wezenlijke verande -
ring in de werking.

Soms wordt ons op één of ander enquêteformulier
gevraagd naar onze duurzaamheidsverantwoordelijke.
Ootmoedig bekennen we dan dat niemand binnen Vre -
deseilanden daarvoor verantwoordelijk is. Het is namelijk
een taak, rol, bevoegdheid én verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Voor de Algemene Vergadering zetten we in
op vergaderplekken dicht bij 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 land -

bouwketens te screenen op zowel sociale, ecologische als
economische duurzaamheid. In België werken we rond
duurzaam aankoopbeleid van bedrijven, de directie opera -
tionaliseert duurzaamheid bij de verbouwing van de kan -
toorruimtes, het eigen aankoopbeleid en in duurzaam
personeelsbeleid.

Eén duurzaamheidsverantwoordelijke hebben we dus niet.
We doen het met ons allen.

Vormgeven van duurzaamheid



34 - Jaarverslag

Hoe scoort Vredeseilanden op vlak
van efficiëntie in ver gelijking met
andere organisaties? Hoe bepalen
we onze strategie? Worden onze
partnerorganisaties genoeg be trok -
ken? Hoe scoren we op vlak van lei -
derschap? Er zijn verschillende ma -
nieren en ‘tools’ om hier zicht op te
krijgen. In 2011 spraken de Belgi -
sche ontwikkelings orga nisaties onderling af om EFQM te
hanteren als model voor kwaliteitszorg. Het is een model
dat organisaties sti mu leert om zichzelf voortdurend te
bevragen en te ver bete ren. De focus ligt op het behalen
van evenwichtige en goede resultaten, die tegemoet
komen aan de ver wach tingen van alle stake holders: de
doelgroepen (partner organisaties en boeren in Noord en
Zuid), de mede wer kers/sters, de maatschappij en de kern -
stake holders (leden van AV en RvB, vrij willi gers, private
en institutionele donoren).

EFQM werkt in twee fases. In een eerste fase evalueren
organisaties zichzelf en formuleren ze voor hen belang -

rijke verbeteringstrajecten. Wie die
processen ook in de praktijk brengt,
mag zich 'Committed to Excellence'
noe men. Vredeseilanden koos voor
een efficiëntiemeting van de onder -
steunende diensten. Daarnaast
zochten we naar de integratie van
onze activiteiten in België (die be -
hoor lijk verschillen van onze wer -

king in Afrika, Azië en Latijns-Amerika) in het globale
Planning-Learning en Accountabilitysysteem van Vredes -
eilanden.

Organisaties die dit intern verbeteringstraject doorlopen
hebben en bovendien een stevig managementsysteem
ontwikkeld hebben, kunnen een stap verder gaan. Externe
auditeurs van EFQM beoordelen dan alle management -
systemen (leiderschap, medewerkers, kernresultaten,
monitoring, interne en externe communicatie, ...). Orga -
nisaties die positief scoren, krijgen het label 'Recognised
for Excellence'. Op 21/12/2015 behaalde Vredeseilanden
– als derde ngo in Vlaanderen – dit label.

Vredeseilanden bepaalt het EFQM-label voor kwaliteitszorg
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Vredeseilanden evolueerde het laatste decennium gron -
dig, maar onze globale organisatiestructuur bleef steeds
dezelfde. Om nog beter te kunnen doen wat we willen,
zullen we echter onze manier van samenwerken tussen de
verschillende kantoren en partnerorganisaties grondig
moeten aanpassen.

De wereld is de afgelopen decennia immers sterk door
elkaar geschud: de klimaat- en financiële crisis laten zich
voelen. Elk moment kan een nieuwe voedselcrisis uit -
breken. De Noord-Zuid kloof verdwijnt: globaal gezien
wordt de wereld rijker, maar de ongelijkheid binnen som -
mige landen neemt steeds grotere proporties aan. Tegelijk
staan de middelen voor internationale samenwerking en
ontwikkelingssamenwerking onder druk.

Ook de directe omgeving waarin Vredeseilanden werkt,
veranderde: een aantal van onze partnerlanden zijn opge -
klommen tot ‘midden inkomen landen’ en in die landen is
onze rol de afgelopen jaren sterk veranderd: minder recht -
streekse ondersteuning van boerenorganisaties, maar
meer focus op kennisuitwisseling. Duurzaamheidsthema’s
komen steeds meer op de voorgrond bij grote (multi -
nationale) ondernemingen, en zij zoeken o.a. meer
samen werking met boerenorganisaties. We werken dan
ook vaker samen met de voedings-, retail- en zelfs cate -
ringsector, en we worden daarvoor alsmaar sterker erkend.
En tenslotte willen we meer gaan inzetten op structurele
veranderingen, op de duurzame transformatie van de hele
voedingssector.

Het afgelopen jaar werkten we vooral aan het ontwerpen
van een nieuwe bestuursstructuur voor Vredeseilanden.

Waar de organisatie tot nu aangestuurd werd door een
Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een
hoofdkantoor hoofdzakelijk samengesteld uit mensen van
België, zijn we nu aan het evolueren naar een inter -
nationale aansturing. In die zin zal er naast de vzw door
Vredeseilanden een Stichting van Openbaar Nut opgezet
worden die aangestuurd zal worden door een inter -
nationale beheerraad, een raad van aangeslotenen waarin
onze regiokantoren vertegenwoordigd zullen worden door
lokale stakeholders en een internationaal management
team samengesteld door de directeurs van onze regio -
kantoren en een algemeen directeur. Deze Stichting zal de
internationale afstemming, overleg, uitwisseling en op -
bouw van kennis en expertise voor haar rekening nemen.
Wij zijn er van overtuigd dat we zo een beter antwoord
zullen kunnen bieden op de noden van de huidige en toe -
komstige tijd waarbij kennis en expertise niet meer vanuit
het Noorden naar het Zuiden overgedragen worden maar
lokaal opgebouwd en verstevigd worden via uitwisseling
en samenwerking.

Vredeseilanden in beweging: van een Vlaamse ngo naar een internationale netwerkorganisatie
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1. Duurzaam personeelsbeleid

Vredeseilanden maakt werk van een
duurzaam personeelsbeleid waarin de
medewerker centraal staat. Dat bete -
kent duurzaam omgaan met personeel
en hun talenten, hun vermogens, hun
energie, net zoals duurzaamheid op glo -
baal vlak staat voor het benutten van
middelen zonder deze uit te putten
voor toekomstige generaties. Sterker
nog: zoals cradle-to-cradle wenst dat
het gebruik van middelen in staat is
nieuwe middelen op te leveren of zich
te vernieuwen, zo wil Vredeseilanden
ook omgaan met haar teamleden, met
hun energie, hun mogelijkheden, hun
competenties, hun talenten, hun enga -
gement en hun inzet. We willen hen
niet opgebruiken. Integendeel, we wil -
len dat ze zich bij ons voortdurend kun -
nen herbronnen en vernieuwen.

We willen dat teamleden samenwerken
op basis van hun talent en 'goesting';
dat iedereen waarde kan toevoegen
vanuit waar hij/zij goed in is. Want
wanneer alle betrokkenen doen waar zij
goed in zijn, gaat alle energie stromen
en komt er iets moois tot stand. Met
veel plezier en in een krachtige setting.
In zo'n team kent iedereen zijn eigen
kracht en dat van zijn teamleden.

In 2015 was welzijn op het werk
een brandend actueel thema. De
gewijzigde wetgeving hierrond en
de relevantie voor de organisatie
waren aanleiding om in te zetten op
een degelijk pre ventiebeleid (zie
verder ‘welzijn’). Één van de waar -
den van de organisatie is ‘Vredes -
eilan den = haar mensen’. We wil len
er dan ook voor zorgen dat alle

medewerkers respectvol en eerlijk
be handeld worden, met duidelijk -
heid over de arbeidsvoorwaarden en
een goeie samenwerking met col -
lega’s. Een glo baal HR policy kader
legt de principes uit die Vredes -
eilanden belangrijk vindt in de rela -
tie met haar medewerkers. We zien
erop toe dat dit in de ganse orga -
nisa tie wordt toegepast en nage -
leefd.

1.1. Introductie

Alles start bij de aanwerving: iedere
nieuwe medewerker moet vertrouwd ge -
raken aan de organisatie, de organi -
satiecultuur en de arbeidsvoorwaarden.
Een goede introductie is dan ook cru -
ciaal. Iedere medewerker ontvangt de
nodige documenten en informatie om
zich in te werken. Voor elke functie
wordt een specifiek introductie pro -
gramma opgemaakt met algemene en
functie-specifieke informatie. Door de
introductie te evalueren, kunnen we
waar nodig bijschaven.

1.2. Loopbaan en ontwikkeling

Doorheen de verdere loopbaan bij
Vredeseilanden wordt blijvend aandacht
besteed aan de persoonlijke ontwikke -
ling van elke medewerker. Er is jaarlijks
een functioneringsgesprek en – op het
einde van het jaar – een evaluatie ge -
sprek. In deze gesprekken gaat er veel
aandacht naar algemene en functie -
gerelateerde competenties alsook naar
de doelen voor het daaropvolgende
jaar. Telkens wordt bekeken of er even -
tueel opleidingen nodig zijn om compe -
tenties te verwerven/te versterken of
om de jaardoelen te halen.

Vredeseilanden blijft ernaar streven om
haar medewerkers op alle niveaus in
alle regio’s waar we werken, zowel indi -
vidueel als collectief, permanent de
kans te geven zichzelf te ontwikkelen.
Vredeseilanden wil een flexibele organi -
satie zijn, waar mensen zich aanpassen
aan nieuwe visies en langetermijn -
doelen van de organisatie én waar leren
van elkaar gestimuleerd wordt. Daarom
wordt ‘leren’ expliciet als doelstelling
opgenomen in haar strategisch plan.

In 2015 werd verder ingezet op een
‘competentiesprong’. Het doel is om
binnen enkele jaren het Vredes eilan -
den-personeel een stap vooruit te laten
zetten op het vlak van competenties
die aansluiten bij onze kernactivitei -
ten. Vanuit concrete noden op organi -
satieniveau zetten we in op maatwerk
en zoeken we oplossingen in de vorm
van stages, uitwisselingen, cursussen
op maat, ...

Er werden zes thema’s geformuleerd
waarrond competenties (verder) ont -
wikkeld dienen te worden: 

1. Ondernemerschap en entrepreneur -
ship;

2. specifieke expertise rond bepaalde
producten of productgroepen (rijst,
koffie, groenten, ...);

3. organisatievormen van boeren;
4. opschaling;
5. kapitaliseren en strategisch com -

municeren;
6. professioneel werken en efficiëntie. 

Nadat individuele noden en behoeften
werden geïdentificeerd, kwam in 2015
een aantal leertrajecten verder tot
stand: een groepsopleiding rond spre -
ken voor publiek, een uitwisseling tus -

Hoofdstuk 5: De sociale balans van Vredeseilanden
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sen communicatie-collega’s uit Indo -
nesië en Ecuador, deelname aan cursus -
sen van de landbouwuniversiteit Wage -
ningen door enkele collega’s uit VECO’s
wereldwijd, studienamiddagen over
business plannen, ...

De ontwikkeling van onze mede -
werkers is een constant proces. Het
vraagt dan ook continue aandacht.
Medewerkers van Vredeseilanden
wereldwijd hebben bij eerdere
gelegenheden zoals tevre den heids -
metingen al aangegeven dat ze het
heel belangrijk vinden om te kun -
nen en mogen investeren in oplei -
ding, training en ontwikkeling. Het
aanbod en/of de mogelijkheden vol -
doen echter niet altijd aan de ver -
wachtingen.

Het is nu en in de toekomst een uitda -
ging om (nog) beter te beantwoorden
een de noden, behoeften en verwach -
tingen. We moeten verder verduide -
lijken hoe ons opleidingsbeleid werkt,
bij wie je terecht kan wanneer je een
opleiding wil volgen, wat je kan ver -
wachten van bijvoorbeeld je leiding -
gevende en welke verantwoordelijkheid
je hier zelf in draagt, ...

Er wordt jaarlijks per persoon een oplei -
dingsbudget voorzien. Als een bepaalde
duurdere opleiding interessant is, dan
kan dat extra gebudgetteerd worden.
Aanvullend worden gezamenlijke oplei -
dingsinitiatieven opgenomen in het
budget.

Naast de opleidingen in het kader
van de competentiesprong werd in het
hoofdkantoor geïnvesteerd in oplei din -
gen rond coaching, duurzaamheid,
duur zame voeding, ... voor gemiddeld
37 uren per persoon.

Zowel leidinggevenden, inhoudelijke
programmamedewerkers als administra -
tief ondersteunend personeel volgen
opleidingen. In praktijk zien we dat
programmamedewerkers ongeveer 50%
van het totaal voor hun rekening ne -
men, leidinggevenden en administratief
ondersteunende medewerkers elk onge -
veer 25%.

Naast de formele opleidingen organi -
seert het hoofdkantoor gedurende het
jaar regelmatig briefings voor het per -
soneel. In 2015 waren er 21 briefings
rond uiteenlopende thema’s: nieuwe
evoluties in de programma’s in de VECO-
kantoren wereldwijd en in België, fond -
senwervende activiteiten, projecten en
beslissingen van de directie, onze jon -
gerenwerking, ...

1.3. Welzijn

Vredeseilanden zet zich in om het wel -
zijn van de werknemers tijdens het werk
te garanderen. Er wordt gestreefd naar
een gezond evenwicht tussen werk en
gezin. Werknemers kunnen hun uur -
rooster afstemmen op hun persoonlijke
noden en behoeften. Ouderschapsver -
lof, tijdskrediet en loopbaanverminde -
ring worden toegekend.

In het najaar van 2014 werd de Belgi -
sche wetgeving rond welzijn op het
werk aangepast. Er is nu veel meer
aandacht voor psychosociale aspecten
waaronder burn-out en stress. In 2015
bleek hoe actueel het thema was. Burn-
out kwam uitgebreid aan bod in aller -
hande media. Ook bij Vredeseilanden
werden we geconfronteerd met de reali -
teit.

Samen met een stagiair Personeelswerk
hebben we gewerkt aan een risico -
analyse en een preventieplan voor
welzijn op het werk.

In eerste instantie werd er een enquête
uitgestuurd die peilde naar de tevre -
den heid aan de hand van vijf A’s:
Arbeids inhoud, Arbeids omstandig he -
den, Arbeidsverhoudingen, Arbeids -
voor  waarden, Arbeidsorganisatie. Er
was een heel hoge responsgraad dus we
konden de resultaten gebruiken als een
element in de risicoanalyse.

De resultaten van de enquête werden
verder besproken met een experten -
groep, samengesteld uit collega’s die
een rol spelen in welzijn op het werk
(personeelsvertegenwoordigers, ver -
trou wenspersoon, directie, personeels -
dienst). De expertengroep maakte zelf
een inschatting van wat de mede wer -
kers zouden geantwoord hebben. Dit
kwam grotendeels overeen met de
resul taten van de enquête.

De enquête legde een aantal aan -
dachtspunten bloot en we werkten een
preventieplan uit om deze punten te
verbeteren.

1. Aandachtspunt: de invloed van de
medewerkers in/op de organisatie:
duidelijkere communicatie en gro -
tere betrokkenheid creëren.
Preventieplan: we creëren een feed -
backcultuur in beide richtingen. Er
wordt duidelijk gecommuniceerd
over beslissingen die op manage -
ment niveau genomen worden en
medewerkers krijgen de mogelijk -
heid om hier verder op in te gaan,
vragen te stellen, opmerkingen te
geven, ... tijdens teamvergade rin -
gen/andere overlegmomenten.

2. Aandachtspunt: de medewerkers er -
varen stress in hun werk.
Preventieplan: het element stress
wordt expliciet opgenomen in het
format van de functionerings -
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gesprekken om het op die manier
van dichterbij, maar ook formeel op
te volgen.

3. Aandachtspunt: er heerst onduide -
lijkheid over het opleidingsbeleid.
Preventieplan: er wordt duidelijk ge -
communiceerd hoe er met oplei din -
gen wordt omgegaan en de noden
en behoeften worden gedefinieerd. 

4. Aandachtspunt: er spelen veel vra gen
rond burn-out: wat is het, hoe kun -
nen we het herkennen, wat kun nen
we doen om dit tegen te gaan, ...
Preventieplan: er wordt een briefing
georganiseerd over burn-out en er
is een informatiefiche ter beschik -
king gesteld.

Het opmaken van een preventieplan is
één ding, het naleven is een ander. We
voorzien momenten om het op te vol -
gen, te evalueren en indien nodig aan
te passen.

1.4. Gelijkheid

Op alle vlakken wordt gelijkheid nage -
streefd. De organisatie discrimineert op
geen enkele manier op basis van leef -
tijd, geslacht, nationaliteit of religie.
In het arbeidsreglement staat duidelijk
vermeld dat de arbeidsvoorwaarden
gelden voor alle werknemers. Tijdens
opleidingen en introducties worden
medewerkers hierop attent gemaakt.
Ook bij het aanwerven van nieuwe per -
soneelsleden, het bepalen van de pro -

gramma’s en het kiezen van partner -
organisaties is non-discriminatie een
leidend begrip. De eindverant woorde -
lijkheid voor het respecteren van de
non-discriminatie ligt bij de perso -
neels verantwoordelijke.

Als een werknemer zich ongelijk be han -
deld voelt of slachtoffer is van onge -
wenst gedrag, dan kan deze zich richten
tot één van de twee aange stelde
vertrouwenspersonen in het hoofd -
kantoor of bij de vertrouwens persoon in
het landenkantoor. De ver trouwens -
persoon ontvangt de klachten van de
slachtoffers, geeft raad, biedt opvang,
verleent hulp en bijstand aan het
slachtoffer en tracht te bemiddelen. De
vertrouwenspersonen worden ken baar
gemaakt via het arbeidsreglement dat
elke werknemer ontvangt bij zijn/haar
introductie in het hoofd- of regio -
kantoor.

De vertrouwenspersonen ontvingen het
afgelopen jaar geen klachten. In de
regionale kantoren nemen de ver trou -
wenspersonen ook de rol van preventie -
adviseur op zich. In het arbeids regle -
ment zijn maatregelen voorzien ter pre -
ventie van TBC, HIV/aids, ...

In de organisatie heerst een open sfeer
waar constructieve kritiek altijd een
plek kan krijgen via vergaderingen,
briefings of gesprekken. Ook in de
functionerings- en evaluatiegesprekken
kunnen klachten of opmerkingen be -
sproken worden.

Vredeseilanden investeerde net als de
voorgaande jaren in informele momen -
ten, onder andere een jaarlijkse perso -
neelsuitstap, een nieuwjaarsreceptie,
een afscheidsfeest, teamactiviteiten,
... Ook in de landenkantoren worden
personeelsevenementen georganiseerd,
bijvoorbeeld teambuilding activiteiten,
nieuwjaarsfeestjes, ...

1.5. Sociaal overleg

Vredeseilanden heeft minder dan
50 werknemers in dienst in het hoofd -
kantoor en is bijgevolg niet verplicht
een ondernemingsraad of vakbonds -
afvaar diging te installeren.

Er zijn twee officiële personeels verte -
genwoordigers aangesteld vanuit de
personeelsvergadering, waarvan één
vakbondsafgevaardigde. De personeels -
vertegenwoordigers organiseren de per -
soneelsvergaderingen. In 2015 namen
twee nieuwe personeels vertegen woor -
digers de fakkel over van hun voor -
gangers.

1.6. Ziekte en arbeidsonegvallen

In 2015 werd in de regiokantoren een
beperkt aantal ziektedagen en arbeids -
ongevallen genoteerd. Op het hoofd -
kantoor liep het aantal ziektedagen fel
op vanwege enkele langdurige afwezig -
heden. 404 van de in totaal 493 ziekte -
dagen zijn te wijten aan de revalidatie -
periode na operaties of burn-out.

Hoofdkantoor VECO-kantoren
Aantal ziektedagen 493 (op 47 werknemers) 126 (op 119 werknemers)
Aantal arbeidsongevallen 0 1
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2. Sociale Balans (per 31/12/2015)

In deze rubriek geven we een aantal
cijfers en toelichtingen over het perso -
neelsbestand van Vredeseilanden (si -
tuatie op 31/12/2015).

De cijfers over het hoofdkantoor werden
verzameld aan de hand van statistieken

en rapporten uit het elektronische
loonprogramma. De cijfers over de ove -
rige kantoren zijn uit de audit verslagen
overgenomen.

2.1. Personeelsbestand

In 2015 telde Vredeseilanden wereld -
wijd 166 medewerkers. We merken dat

het totale aantal medewerkers een
stijgende tendens vertoont. In 2013
hebben we in twee regio’s een reorga -
nisatie doorgevoerd 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.
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In België worden alle werknemers aan -
geworven met een contract van onbe -
paalde duur. Alleen in uitzonderlijke
gevallen, voor een specifieke tijdelijke
opdracht of voor een duidelijk om -
schreven taak, wordt een contract van
bepaalde duur opgemaakt.

In de andere VECO’s is het wél gebrui -
kelijk om contracten van bepaalde duur
te geven, die telkens verlengd kunnen
worden.

Als we de ganse organisatie bekijken,
dan lijkt de man-vrouwverhouding rede -

lijk in evenwicht: 56% mannen en 44%
vrouwen. Er is echter wel een interes -
sant verschil tussen het hoofdkantoor en
de andere kantoren. In het laatst ge -
noemde zijn er in verhouding veel meer
mannen tewerkgesteld, terwijl er in het
hoofdkantoor meer vrouwen werken.
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We zien ook dat vrouwen meer ver -
tegenwoordigd zijn in de leeftijds cate -
gorieën tot 35 jaar en mannen in de
hogere leeftijdscategorieën.

Deeltijdse werknemers krijgen dezelfde
extralegale voordelen als voltijdse
werknemers. Er wordt geen onderscheid
gemaakt.

De salarisgelijkheid tussen mannen en
vrouwen bedraagt in de ganse organisa -
tie 100%. Wanneer ze dezelfde functie
uitoefenen, ontvangen mannen en
vrou wen hetzelfde loon.

2.2. Personeelsverloop

In 2015 werkten we op het hoofd -

kantoor met enkele jobstudenten en
werkten een aantal extra personen
tijdelijk bij ons voor een specifieke
opdracht. Zo groeide het personeels -
bestand. Het stijgend aantal mede -
werkers wereldwijd blijkt ook uit de
evolutie van het personeelsverloop. Er
werden meer mensen aangeworven dan
er uit dienst gingen.
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2.3. Verjonging

De meeste aanwervingen betreffen
men sen in de leeftijdscategorie 31-40
jarigen. De groep 18-30jarigen is ook
aan een opmars bezig.

De gemiddelde leeftijd voor de ganse
organisatie is 42 jaar. Op het hoofd -
kantoor ligt de gemiddelde leeftijd
(44 jaar) enkele jaren hoger dan in de
andere VECO’s (40 jaar).

We zetten op het hoofdkantoor in op
verjonging, zowel bij nieuwe aanwer -
vingen als door de inschakeling van
stagiairs. Deze laatsten zorgen voor

vernieuwing en verjonging binnen de
organisatie. Ze brengen nieuwe ideeën,
visies, werkmethodes alsook actuele en
up-to-date kennis binnen. Bovendien is
het een goede rekruteringsbasis om
personeel aan te werven. Het werken
met stagiairs biedt de mogelijkheid om
jonge mensen te laten doorgroeien bij
Vredeseilanden of in de Noord-Zuid -
sector. We bieden stageplaatsen aan in
het hoofdkantoor alsook in de VECO’s
wereldwijd. In 2015 werkten we samen
met stagiairs op de personeelsdienst,
duurzame catering, lobbywerk en com -
municatie.

Het hoofdkantoor werkte in 2015 ook
met een vrijwilliger in het kader van

EVS (European Voluntary Service). Dit
uitwisselingsprogramma biedt jonge
Europeanen de kans om werkervaring op
te doen in een ander Europees land.
Onze communicatiedienst werd op die
manier gedurende zes maanden ver -
sterkt door een Catalaanse jonge vrouw.

Ook in andere VECO’s wordt geregeld
samengewerkt met stagiairs van lokale
universiteiten. Sinds 2009 heeft Vre -
deseilanden zich ook ingeschakeld in
het juniorprogramma van BTC (Belgi -
sche Technische Coöperatie). Dit pro -
gramma geeft jongeren de kans om een
eerste beroepservaring op te doen in de
ontwikkelingssamenwerking. Deze jon -
geren werken minimaal één en maxi -
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maal twee jaar in een project van BTC
of een programma van een Belgische
ngo. In 2015 waren er zes BTC juniors
aan de slag in Ecuador, Peru, Vietnam
en Tanzania.

2.4. Vrijwilligers

Jaarlijks gaan zo’n 8.000 vrijwilligers in
januari de straat op om aandacht en

steun te vragen voor boerenfamilies
wereldwijd. Maar ook op andere
manieren zetten talrijke vrijwilligers
zich het hele jaar in voor Vredes eilan -
den:

• 369 kernvrijwilligers waren ambassa -
deurs van Vredeseilanden in hun ge -
meente. Zes van hen gingen op reis
naar Senegal om onze partner organi -

saties te bezoeken;
• 5 jongeren gingen op reis naar Sene -

gal en gaven animaties in secundaire
en lagere scholen;

• 7 vrijwilligers hielpen mee met ver ta -
lingen en redactiewerk, of ze maak -
ten video’s, of hielpen mee op het
secretariaat.

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 vaardig -
heden, 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 vol -
ledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen
werknemers met een contract van onbepaalde en be -
paalde duur, zowel op het hoofdkantoor als in de andere
VECO’s.

Het salarissysteem van het hoofdkantoor is gebaseerd op
de barema’s van de overheid. Er worden acht barema cate -
gorieën gehanteerd waarin elke werknemer wordt inge -
schaald op basis van zijn functie en het aantal jaren rele -
vante werkervaring. Elke medewerker ontvangt ook maal -
tijdcheques, een groepsverzekering, hospitalisatie ver -
zekering en de terugbetaling van woon-werkverkeer.

Onze directieleden en algemeen directeur ontvangen een
loon op basis van het loonbarema directie of algemeen
directeur. Zij ontvangen naast de algemene extralegale
voordelen bijkomend een representatievergoeding en een
smartphone met abonnement.

Niemand krijgt een firmawagen. Op het hoofdkantoor is
één auto beschikbaar die iedereen indien nodig voor
werkdoeleinden kan gebruiken.

Op het hoofdkantoor is er sprake van een gezonde loon -
spanning van 1 op 3. Het hoogste loon is met andere
woor den drie keer groter dan het laagste. De syndicale
norm voor een goede loonspanning is 1 op 4.

Er is geen performantiebeloning of ander bonussysteem
voorzien, noch op het hoofdkantoor, noch in de andere
VECO’s.

In de VECO’s wereldwijd hanteert iedere regio een eigen
salarissysteem, gebaseerd op de lokale context. Elk sala -
rissysteem 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 orga -
nisaties. Vredeseilanden wil zich net boven het gemid -
delde positioneren, om op die manier competente werk -
nemers te kunnen rekruteren.

Er worden hier eveneens extralegale voordelen toegekend.
Dit kan zich vertalen in de vorm van hospitalisatie verze -
kering of levensverzekering, pensioenfonds, 13e maand,
extra verlofdagen, transportvergoeding, ...

Loonbeleid
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Naar een kleinere ecologische
voetafdruk

1. Milieurealisaties hoofdkantoor

De afgelopen jaren heeft Vredeseilan -
den op het hoofdkantoor sterk ingezet
op een aantal milieubeleidsaspecten:
vermindering van water-, gas- en elek -
triciteitsverbruik, sterke aanmoediging
van het gebruik van openbaar vervoer,
gebruik van ecologische schoonmaak -
producten, en een groter aandeel fair -
trade- en bioproducten in onze eigen
catering.

In 2011 verbouwden we ons volledig
pand in de Blijde Inkomststraat naar
een duurzaam kantoorgebouw. Daar

plukken we nog steeds de vruchten van.
Waterverbruik en elektriciteit daalden,
tot onze eigen verrassing, ten opzichte
van de vorige jaren. Voor de daling
van het waterverbruik hebben we geen
verklaring. Wat betreft stroomverbruik
hebben we een systeem uitgerold
om alle sluimerverbruik in het kantoor
drastisch te doen dalen en hebben we
de halogeenspots in de refter vervan -
gen door led-verlichting.

Het gasverbruik is dan weer gestegen
ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te
maken met de verbouwing van de kel -
der, onze refter. Deze werd al jaren ge -
teisterd door een groot vochtprobleem.
In 2015 hebben we de kelder gehalveerd
en afgeschermd met een houten wand,

terwijl de keermuur een meter verder
werd geplaatst, een trap werd gemon -
teerd en grote schuiframen nu het licht
in de kelder trekken. De op waardering
van onze eetruimtes heeft de waarde
van het gebouw verhoogd, de toegang
tot de tuin vergemakkelijkt en een bij -
komende ruimte gecreëerd voor het
samenbrengen van grote groepen.
Tijdens de verbouwing was er weliswaar
warmteverlies via de tijdelijke houten
wand, wat heeft geleid tot een verho -
ging van het gasverbruik.

Duurzaam werken houdt ook rekening
met woon-werkverkeer. Uiteraard is
thuiswerk mogelijk. 92% van de werk -
nemers verplaatst zich met het open -
baar vervoer of de fiets naar het werk.

Hoofdstuk 6: Milieubeleid van Vredeseilanden

Waterverbruik Elektriciteit Aardgas
(in m3) (kWh) (gj)

2010 203 29.755 8.242
2011* 149* 16.351* 4.109*
2012 116 28.435 7.434
2013 119 26.440 7.703
2014 120 21.205 4.604
2015 103 20.040 5.357

* 2011 is een atypisch jaar qua verbruik omdat het pand toen verbouwd werd, en we een aantal maanden in een gebouw verbleven waar het verbruik
van elektriciteit en aardgas inbegrepen was in de huurprijs (gegevens van die maanden ontbreken hier dus). 
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Ons kantoor ligt dichtbij het station
(tien minuten wandelafstand) en voor
de fietsers is er een douche voorzien.

Reizen per vliegtuig blijft noodzakelijk
in onze werking. In een internationale
organisatie is regelmatig contact tus -
sen collega’s in verschillende wereld -
delen essentieel. Er wordt zoveel moge -
lijk gebruik gemaakt van skype om
informatie uit te wisselen, maar in de
meeste landen waar we werken (zeker
in Afrika) is de internetverbinding te
onstabiel om videoconferenties te orga -
niseren. Bovendien zijn face-to-face
uitwisselingen zoveel waardevoller. Ver -
plaatsingen van Noord naar Zuid 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. In 2015 steeg het
aantal vliegreizen enorm. Het succes
van de Classics (fondsenwervende
mountainbike tochten in Indonesië,
Benin, Nicaragua en Tanzania) verhoogt
het aantal tickets van begeleiders. Deze
vliegtuigtickets van de deelnemers zijn
niet meegerekend in dit overzicht.
Daarnaast zijn er twee General Councils
georganiseerd om onze collega’s uit de
landenkantoren de transitie naar een
netwerkorganisatie mee vorm te laten
geven.

We engageren ons ook om alle vlieg -
tuigreizen die vanuit het hoofdkantoor

gemaakt worden (door personeel en
vrijwilligers) te compenseren. Al enkele
jaren gebruiken we de berekenings -
methode van Ecolife, eerst via de
website www.compenCO2.be, nu via
de web site www.treecological.be. Het
geldbedrag gaat naar een specifiek
Vredeseilanden-project in Tanzania. In
dat project zoeken we samen met
Masai-herders naar oplos singen om de
bodem vrucht baarheid van hun gronden
te behouden en het water in droge
periodes beter te beheren.

Een overzicht van alle milieu-indica -
toren voor het hoofdkantoor vind je in
de tabel op de pagina hiernaast.

Vliegtuigreizen CO2-uitstoot CO2-compensatie
(km per jaar) (kg) (euro)

2011 722.910 247.345 6.470
2012 531.445 180.500 4.061
2013 725.510 247.030 5.549
2014 721.670 248.780 5.595
2015 1.201.430 417.317 9.219
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realisatie realisatie realisatie
2013 2014 2015

PAPIER

totale aankoop A4-papier per jaar (aantal vellen) 120.000,00 60.000,00 180.000,00
totale aankoop A4-papier per persoon per jaar (aantal vellen) 2.666,67 1.304,35 4.000,00
aandeel gekocht gerecycleerd A4-papier ten opzichte van wit papier 100% 100% 100%
totale verbruik A4-papier per jaar voor mailings (aantal vellen) 1.013.900 1.011.500 416.722

De verstuurde mailings naar sympthisanten vormen het grootste aandeel in papier -
verbruik. Dit daalde echter spectaculair omdat we dit jaar geen fondsenwervende
brieven bij kranten of tijdschriften voegden. In 2015 hebben we wel meer drukwerk
voor events in huis geprint waar door er meer papier werd aangekocht.

KANTOORBENODIGDHEDEN

bedrag ecologisch kantoormateriaal tov het totaal 9% 11% 7%

Doordat er eind 2014 een grote aankoop van kantoormateriaal gebeurde, moest er
in 2015 nauwelijks aangekocht worden.

VOEDINGSPRODUCTEN

bedrag aankopen voedingsproducten met label Biogarantie en/of fair trade 83% 96% 83%

Als een voedingsproduct wordt aangeboden in een variant met het label bio of fair
trade, dan wordt ervoor gekozen om deze variant aan te kopen.

ONDERHOUDSPRODUCTEN

bedrag aankopen ecologische onderhoudsproducten tov de totale aankopen 90% 90% 90%

Alle aangekochte onderhoudsproducten zijn van een ecologisch merk, behalve
enkele producten waarvoor moeilijk een ecologisch alternatief gevonden kan
worden.
We houden continu in het oog of we bepaalde producten kunnen vervangen door
een ecologische variant.

WATER

jaarlijks verbruik in m3 119 120 103
m3/persoon/jaar 2,64 2,61 2,19

Milieurealisaties hoofdkantoor
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realisatie realisatie realisatie
2013 2014 2015

ENERGIE

elektriciteit: groene stroom
kwh/persoon/jaar 587,55 460,98 632,51
verwarming
gj gas/persoon/jaar 171,10 1.000,09 1.151,30

Vredeseilanden gebruikt groene stroom.
De winter van 2015 was kouder waardoor er meer verbruik was van electriciteit en
gas. 

AFVAL

hoeveelheid restafval per persoon per jaar (in kg) 8 8 8
hoeveelheid PMD-afval per persoon per jaar (in kg) 0,5 0,8 0,8
hoeveelheid papierafval per persoon per jaar (in m3) 0,8 0,5 0,5
hoeveelheid GFT-afval per persoon per jaar (in kg) 13,9 13,6 13,6
hoeveelheid drankverpakking met statiegeld tov de totale aankopen van flessen 95% 95% 95%

MOBILITEIT

professionele werkverplaatsingen: aandeel openbaar vervoer 66% 60% 59%
woonwerkverplaatsingen: aandeel km afgelegd met trein, bus, fiets of te voet 94,34% 92,37% 92,87%
vliegtuigreizen: km per jaar 725.510 721.670 1.201.430
omzetting van vliegtuigreizen in CO2-uitstoot: kg CO2-uitstoot per jaar 247.030 248.780 417.317
CO2 compensatie 5.549,00 5.595,49 6.567,85

Er zijn 2 dienstfietsen ter beschikking van de medewerkers.
We hebben een Blue Bike abonnement waardoor werknemers voor werkverplaat sin -
gen gemakkelijk het openbaar vervoer kunnen combineren met de een Blue Bike
fiets.
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2. Milieurealisaties van onze
kantoren in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika

Sinds 2012 rapporteren we over de
milieurealisaties van onze regio kanto -
ren. Hierbij beperken we ons tot een
aantal relevante kernindicatoren die
voor alle kantoren gemakkelijk bij te
houden zijn. Je kan de gegevens afle -
zen in de tabel op pagina 50-51.

We merken geen grote verschuivingen
ten opzichte van vorig jaar, behalve op
vlak van mobiliteit. In sommige regio’s
(West-Afrika, Oost-Afrika, Vietnam) is
een uitbreiding van het programma
naar omringende landen in voorberei -
ding of opgestart. Het aantal vlieg -
reizen en/of kilometers met auto is
daar door aanzienlijk toegenomen. Het
opstarten van de internationale net -
werkorganisatie heeft ook extra inter -
nationale reizen met zich meegebracht.
Dit wordt een aandachtspunt voor de
volgende jaren: inzetten op kwaliteits -
volle en efficiënte ICT infrastructuur
waardoor fysieke ontmoetingen kunnen
worden gereduceerd. De trage internet -
verbindingen in sommige regio’s blijven
het grootste obstakel om vlot te kun -
nen communiceren via bv. videoconfe -
rencing. In Oost-Afrika en West-Afrika
heeft het grote verschil in kilometers
ook te maken met een foute berekening
vorig jaar: alleen de vliegtuigreizen en
afstanden per auto die vanuit het
regiokantoor werden gemaakt, zijn toen
opgeteld. Dit jaar zijn ook de ver -
plaatsingen van onze collega’s die in de
kleinere kantoren dichtbij de boeren -
organisaties werken, meegeteld.

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 ver plaat -
sing van en naar het werk wordt veel
gebruik gemaakt van de wagen en
wordt de fiets of te voet niet echt over -
wogen. Dit is soms een cultureel gege -
ven, en verbonden met sociale status.
Op vlak van gebruik van papier is er
niet veel veranderd, het gebruik van
spaarlampen is overal ingeburgerd en
sommige kantoren maken gebruik van
alternatieve energiebronnen (zonne-
energie) voor hun voorziening van
energie. In een aantal kantoren zijn ze
gestart met het apart verzamelen van
organisch afval, maar gescheiden afval
sorteren is in de meeste regio’s nog niet
haalbaar.

3. Ecologische duurzaamheid als
integraal onderdeel van het
duurzaamheidsbeleid in alle
VECO programma’s

Onze interventies en activiteiten in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben
niet alleen een impact op de levens -
omstandigheden van boerenfamilies,
maar ze hebben ook gevolgen voor de
bodemvruchtbaarheid, watergebruik,
uitstoot van bepaalde broeikasgassen,
etc.. Het meten van ecologische aspec -
ten is daarom een essentieel onderdeel
van de globale duurzaam heids scree -
ning, en ook in de drie jaar lijkse
impactmeting rapporteren we over het
gebruik van natuurlijke hulp bronnen.
De volgende impactmeting vindt eind
2016 plaats.

Door de sterke nadruk op economische
en sociale duurzaamheid de voorbije
jaren, stelden we vast dat het ecologi -
sche aspect wat in de vergeethoek was
geraakt. Er was nood aan een duidelij -
kere visie en standpunt over bepaalde
aspecten van ecologische duurzaam -
heid. Een kleine werkgroep bestaande

uit personeel van hoofdkantoor en
regionale kantoren ging aan de slag.
Het eerste jaar (2014) formuleerden ze
samen de Vredeseilanden visie over be -
heer van natuurlijke rijkdommen, agro -
biodiversiteit, klimaatsverandering,
genetisch gemanipuleerde organismen
en agroecologie. Deze teksten zijn te
vinden op onze (Engelstalige) website:
https://www.veco-ngo.org/en/news/
reflections-and-positions-veco-aspects-
sustainability.

In 2015 vertaalden we deze visie in
concrete handleidingen voor onze col -
lega’s om cruciale ecologische aspecten
in een bepaalde landbouwketen beter
te kunnen opvolgen en bijsturen. We
maakten een lijst van alle ecologische
pijnpunten per productgroep. Zo stoot
rijst in geïrrigeerde velden (rijstplanten
staan onder water) significante hoe -
veelheden methaan uit, of geeft het
ontpulpen van koffiebonen heel wat
organisch afval. Hoe ga je daarmee om?
In 2016 zullen de handleidingen voor
collega’s klaar zijn. Er is alvast een
thesisstudente gestart die ons speci -
fieke meetinstrumenten voor de rijst -
sector zal aanleveren.
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VECO Vietnam VECO Mesoamérica VECO RD Congo

2014 2015 Doel 2016 2014 2015 Doel 2016 2014 2015 Doel 2016

Papier- en tonergebruik

Gerecycleerd papier beschikbaar? neen neen neen ja neen neen neen

% recycled papier 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Sensibiliseringsmomenten voor het ja ja ja ja ja ja ja ja ja
personeel ivm (overmatig) papier-
gebruik?

Percentage van gerecycleerde toners 100% 100% 74% 0% 0% 0%

Energie

Gebruik van energiezuinige ja ja ja ja ja ja 100% 100% 100%
(gloei)lampen?

Energiebesparende maatregelen ja ja ja ja ja ja ja
(uitzetten PC, monitors, ...)?

Temperatuur van de airco? 25° 20-25° 20-25° 20-24° 24° 24° geen airco geen airco geen airco

Mobiliteit

Werkgerelateerde reizen:

– vliegtuigreizen 8 36 35 8 5 24* 26 40 55

– auto (in km) 30.000 56.090 40.000 62.803 50.349 50.100 36.661 35.000 45.000

– openbaar vervoer (route) 20 15 16 10 16 nvt nvt nvt

Pendelen:
– auto/motor (aantal 10 10 11 7 8 8 9 8 8

personeelsleden)

– openbaar vervoer (aantal 0 0 0 4 4 4 nvt nvt nvt
personeelsleden)

– te voet/met de fiets (aantal 1 2 2 0 0 0 3 2 1
personeelsleden)

Water

Gebruik van regenwater neen neen neen neen neen neen neen neen neen

Afval

Afvalscheiding of recyclage papier papier papier papier papier papier GFT GFT GFT
plastic plastic

Milieurealisaties van Vredeseilanden kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

neen, behalve

notitieboekjes

laptops niet hele dag
verbinden

airco alleen tussen 
10u en 16u

* Alleen internationale vluchten. Over het algemeen wordt de bus genomen voor reizen in de regio (bv. tussen de kantoren van Nicaragua en
Honduras).
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VECO Indonesia VECO Andino VECO East Africa VECO West Africa

2014 2015 Doel 2016 2014 2015 Doel 2016 2014 2015 Doel 2016 2014 2015 Doel 2016

neen neen neen ja ja ja neen neen neen neen neen neen

0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

ja ja ja ja ja ja ja neen ja neen neen

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

22-25° 22-25° – geen airco geen airco geen airco geen airco geen airco 25° 22-30°

155 140 169 180 170 3 70 50 3 7 5

14.853 14.000 20.000 20.000 18.000 6.739 140.000 140.000 6.379 42.774 47.020

92 97 100 0 6 6 0 0 0

motorfiets 8 13 11 1 4 4 1 13 13 1 2 2
auto 3

0 0 0 7 9 8 0 4 4 0 0 1

1 1 2 2 1 3

neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen voor kuisen neen

ja ja ja papier papier papier neen neen neen neen neen
plastic plastic plastic

GFT GFT GFT



52 - Jaarverslag



Jaarverslag - 53

Vredeseilanden krijgt vanuit verschil -
lende hoeken het nodige geld voor haar
werking (zie taartdiagram pagina 60).
Naast overheden en stichtingen komt
18% procent van onze inkomsten van
private fondsenwerving: giften van
particulieren of via fondsenwervende
evenementen. Ook al is het slechts 18%
procent, toch is het belang van private
fondsenwerving groot. Zonder deze
broodnodige ‘eigen middelen’ ontvan -
gen we immers geen overheidssteun.
Tevens geeft de hulp van zovele indivi -
duen ons legitimiteit en bewijst het dat
we een draagvlak hebben van mensen
die hun vertrouwen in Vredeseilanden
uitdrukken met een gift, hun medewer -
king aan onze campagne of hun deel -
name aan een actie of evenement.

Naast giften via direct marketing en
permanente opdrachten, giften van
bedrijven, legaten en het jaarlijkse
campagneweekend in januari, zijn onze

evenementen uitgegroeid tot een
belangrijke inkomstenbron:

• 917 lopers namen deel aan de Loop
naar Afrika (20 km van Brussel),

• 113 deelnemers fietsten een Vredes -
eilanden Classics,

• 141 mensen namen deel aan het
bene fietdiner i.s.m. P.A.R.T.S., de
dansschool van Anne Teresa De
Keersmaeker.

1. Ambassadeurschap is meer dan
een succesvolle marketing -
strategie

Research van Nielsen1 toont aan dat
83 % van de mensen in hun koopgedrag
vooral beïnvloed worden door hun
nabije sociale netwerk dat als ‘aanrader’
of ‘ambassadeur’ optreedt. Maar ambas -
sadeurschap is zoveel meer dan een
succesvolle marketingstrategie.

Vredeseilanden kan van bij de start
rekenen op trouwe supporters. Toenter -
tijd waren dat vrijwilligers die mee -
werkten aan de campagne en dona -
teurs. Vandaag kunnen we gelukkig nog
altijd rekenen op vele trouwe vrij -
willigers, trouwe donateurs. Op 18 april
brachten we topvrijwilligers vanuit alle
provincies samen om ons feedback en
ideeën te geven. Het werd een mooie
dag boordevol ideeën om de campagne
in hun gemeente meer te laten leven en
over hoe we hen blijvend kunnen be -
trekken en waarderen. Maar het zijn
vooral ook de warmte, de verbonden -
heid en de gedeelde drive voor de
missie en de waarden van Vredes eilan -
den die blijven nazinderen.

De laatste jaren kwamen er almaar
nieuwe potentiële ambassadeurs bij.
Fietsers die proefden van een Vredes -
eilanden Classic waren achteraf zo
enthousiast dat ze andere fietsers uit

Hoofdstuk 7: Fondsen werven bij Vredeseilanden: geen ‘one night stand’

Tien jaar Zuiddag, een feesteditie dus. Spanning troef op
24 januari toen een veertigtal jongeren stemden voor het
project dat zij wilden steunen. En, voor de vierde keer in
tien jaar, viel de keuze op Vredeseilanden. Een dol jaar
alweer voor Vredeseilanden, voor Vredeseilanden in
Nicaragua en het jongerenproject van onze partner organi -
satie La Campesina. Het project wil Nicaraguaanse jon -
geren meer, betere én duurzame toekomstmogelijkheden
bieden door hen mee het initiatief te laten nemen in de
cacaoteelt en -sector.

De Zuiddag campagne kende haar hoogtepunt op 22 no -
vem ber. Een 16.000-tal jongeren werkten die dag in een

bedrijf en het loon werd doorgestort aan Zuiddag ... en
dus aan Vredeseilanden in Nicaragua.

1 Nielsen Global Trust in Advertising Survey - Q3 2015

Zuiddag
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hun netwerk warm konden maken om
ook deel te nemen. Vaak blijft het ook
niet bij één deelname, bij elke nieuwe
Vredeseilanden Classic zien we bekende
gezichten terug. Enkele honderden
mensen namen al deel aan ons Bene -
fietdiner en maakten zo kennis met Vre -
deseilanden, met onze waarden, uitda -
gingen en plannen.

Kortom, de afgelopen tijd hebben we
geïnvesteerd in nieuwe fondsen wer -
vende modellen, maar hebben we ook
nieuwe ambassadeurs voor ons gewon -
nen. De tijd is rijp om met een aantal
van die ambassadeurs verder te gaan,
te ontdekken op welke manier zij hun
netwerk kunnen inschakelen. Veelbelo -
vend maatwerk.

2. Samenwerken met bedrijven voor
onze fondsenwerving

Vredeseilanden en bedrijven zoeken en
vinden elkaar steeds vaker voor het
realiseren van een maatschappelijke
meerwaarde. Ze zijn een belangrijke
stakeholder (zie pagina 11). Voorbeel -
den zijn de samenwerking met Colruyt
Group, Noliko, Agrofair, Mars, ... Bedrij -
ven kunnen een belangrijke motor zijn
in de ontwikkeling van een bepaalde
streek. Vredeseilanden legt haar exper -
tise, terreinkennis en haar goede con -
tacten met boeren(organisaties) in de
weegschaal van deze win-winsituatie.

Ook in de fondsenwerving werken we
samen met bedrijven: via Ondernemers
voor Ondernemers, voor de Loop naar
Afrika (20 km door Brussel) of een
Vredeseilanden Classic op maat van
bedrijfspersoneel. We verwachten dat

dit enkel zal toenemen. Sinds 2015
kiezen we al dan niet voor samenwer -
king met bedrijven op basis van een
aantal richtlijnen. Daarin worden de
basisvoorwaarden voor samenwerking
beschreven, alsook situaties waarin
samenwerking niét kan.

3. Privacy en transparantie

De privacy van onze donateurs is ge -
waarborgd. Vredeseilanden gebruikt de
persoonlijke gegevens enkel voor admi -
nistratieve doeleinden en om hen te
informeren over onze activiteiten.
Nooit wordt persoonlijke informatie
meegedeeld aan andere organisaties,
instellingen of bedrijven. Iedereen
heeft op elk moment het recht deze
gegevens in te kijken, te laten wijzigen
of te verwijderen. We ontvingen in
2015 geen enkele klacht.

Bovendien wil Vredeseilanden aan al
haar donateurs duidelijk en transparant
communiceren over wat er met het
ingezamelde geld gebeurt. Op onze
website beantwoorden we de veelge -
stelde vragen: www.vredeseilanden.be/
faq (onder financieel). Daarnaast werkt
Vredeseilanden mee aan onderstaande
initiatieven rond transparantie en
rekenschap:

De Vereniging voor Ethiek in de Fond -
senwerving waarborgt de morele kwali -

teit van fondsenwerving en van trans -
parantie van de rekeningen. Het recht
op informatie vormt een onderdeel van
die code. Dit houdt in dat schenkers,
medewerkers en personeelsleden ten -
minste jaarlijks op de hoogte gebracht
worden van wat we met de verworven
fondsen gedaan hebben. Dit jaarverslag
beantwoordt daaraan. We maken ook
jaarlijks een dossier op voor VEF. De
quotering wordt gepubliceerd op hun
website.

Een databank met objectieve informatie
en de gecontroleerde cijfers van hulp -
verlenende organisaties.

Ngo-openboek is een gegevensbank
over en van de Belgische ngo’s. De site
geeft weer hoe de gelden uit giften en
subsidies worden besteed.

Het project Filantropie.be is een initia -
tief van de Koning Boudewijnstichting.
De website wil een onmisbaar kruispunt
worden voor actoren in de social profit,
bijdragen aan de transparantie van de
sector en uitwisselingen tussen actoren
aanmoedigen.
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Inleiding

Dit jaarverslag bevat een volledig
financieel overzicht van de hele
Vredeseilandengroep, zowel van het
hoofdkantoor in Leuven als van onze
regionale kantoren in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Door volledig geïnte -
greerde cijfers te presenteren, kunnen
we een correct en volledig beeld geven
over het geheel van onze activiteiten.

De integratie van deze cijfers is welis -
waar een complex proces. Alle landen
moeten namelijk op een eenvormige
manier rapporteren aan het hoofd kan -
toor, volgens de gangbare Belgische
regels die vaak redelijk verschillen van
de boekhoudregels in andere regio’s.
Deze rapportering wordt dan geveri -
fieerd door de financiële dienst op het
hoofdkantoor. Daarna bezoeken de
plaatselijke revisoren van het inter -
nationale auditkantoor KPMG alle kan -
toren en maken een verslag van hun
bevindingen. Ook het hoofdkantoor
wordt aan een grondige controle onder -
worpen, meer bepaald door Clybouw
Bedrijfsrevisoren. Na een kritische le -
zing van alle verslagen van de verschil -
lende kantoren maakt het college van
commissaris-revisoren van Vredes eilan -
den, bestaande uit Clybouw Bedrijfs -
revisoren en KPMG, uiteindelijk haar
definitief verslag op (bijlage c).

Na de afsluiting van het boekjaar 2015
kunnen we opnieuw stellen dat Vre -
deseilanden financieel een kerngezonde
organisatie is, die de toekomst vol ver -
trouwen tegemoet treedt.

De financiële rapportering bestaat uit
drie delen: de resultatenrekening, de

balans en het verslag van de commis -
saris-revisor. De resultatenrekening
geeft een overzicht van alle kosten en
opbrengsten van de organisatie gedu -
rende één jaar. De balans is een over -
zicht van alle bezittingen en schulden
van Vredeseilanden op de laatste dag
van het jaar, waarover gerapporteerd
wordt. Het verslag van de commis saris-
revisor is een onafhankelijke opinie
over onze interne controlemechanismen
en over de correctheid van de weerge -
geven cijfers.

Naast de geïntegreerde balans en resul -
tatenrekening van de hele organisatie
Vredeseilanden, geven we ook een ge -
detailleerd beeld van de resultaten -
rekening van het hoofdkantoor.

Om op een correcte manier te kunnen
rapporteren aan onze verschillende
donoren en het grote publiek, werkt het
hoofdkantoor van Vredeseilanden met
een analytische boekhouding die kos -
ten en opbrengsten op twee verschil -
lende niveaus opsplitst: op het niveau
van afdelingen en op het niveau van
donoren. Voor onze regionale kantoren
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika wor -
den kosten en opbrengsten minstens
per donor opgesplitst.

1. Resultatenrekening

1.1. Analytische resultatenrekening
van het hoofdkantoor

In dit eerste deel focussen we ons op
het resultaat van het hoofdkantoor. In
tegenstelling tot de cijfers van de geïn -
tegreerde resultatenrekening (zie bij -
lage a) staan in de tabel op pagina 57
de kosten van het hoofdkantoor opge -

splitst per dienst. Dit heeft als voordeel
dat we zeer duidelijk kunnen aantonen
hoeveel we effectief besteden aan het
functioneren van elke dienst en – rui -
mer – aan algemeen beheer, aan fond -
senwerving en aan de realisatie van
onze programmadoelstellingen.

2014 werd gekenmerkt door een late
opstart van het DGD programma waar -
door er op het einde van dat jaar een
algemene onderbesteding werd vastge -
steld. In het budget voor 2015 werd
voorzien dat de activiteiten op kruis -
snelheid zouden komen. Dat verklaart
de verhoging van het budget.

Als we het effectieve resultaat 2015
met het budget 2015 vergelijken, dan
constateren we opnieuw een onder -
besteding. De programma’s in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika komen uit op
bestedingspercentage van ongeveer
85%, voor ons programma in België is
dit 90%. Ondanks deze onderbesteding
is er meer uitgegeven dan in het voor -
gaande jaar en is er een deel van de
achterstand van 2014 ingehaald. Op
pagina 56 zie je het overzicht met de
uitgaven per regio voor 2014 en 2015.

Daarnaast zien we in de tabel op
pagina 58 dat, in tegenstelling tot het
verlies van –85.532 euro dat voor 2015
werd ge budgetteerd, we uit komen op
een posi tief resultaat van 18.112 euro.
Dit is onder andere te ver klaren door de
goe de resultaten van de fondsen wer -
ving, zowel private als insti tutio nele,
maar ook lagere uitgaven op algemeen
be heer en fondsenwerving.

Hoofdstuk 8: Financieel jaarverslag 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015
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In 2015 werd er één fraudegeval – evenwel zonder verlies
van fondsen – vastgesteld door ons team in Congo. De be -
trokken medewerker werd onmiddellijk ontslagen. Werken
aan fraudepreventie en aan het verbeteren van interne
controlesystemen is dan ook een blijvend aandachtspunt
voor Vredeseilanden. Onze  Code of Conduct werd verder
verspreid over de verschillende regiokantoren. Maar ook
op een structurele manier willen we werken aan opleiding
en sensibilisering. Met het oog op een systematische
kwaliteitsverbetering van de financiële rapportering en
een verbetering van de interne financiële controle is de
financiële dienst van het hoofdkantoor gereorganiseerd
en uitgebreid. Eén extra persoon richt zich enerzijds
specifiek op de continue ondersteuning van de financieel
verantwoordelijken in de verschillende VECO kantoren en
anderzijds doet hij interne financiële audits.

De ondersteuning kan onder de vorm van vorming of
advies bij de verbetering van de procedures en processen,
bij het uitwerken van tools, … In 2015 startte een
nieuwe financieel manager in ons kantoor in RD Congo die
ter plaatse een introductie en vorming kreeg vanuit het
hoofdkantoor.

De interne financiële audits gebeuren in opdracht van het
auditcomité van de Raad van Bestuur. De nieuwe kracht

moet toelaten om deze interne financiële audits op een
meer systematische wijze te plannen, uit te voeren op te
volgen én ervoor te zorgen dat alle landenkantoren aan
bod komen. In 2015 gebeurde er een financiële interne
audit in onze kantoren in Oost Afrika. Deze financiële
audits zijn er steeds op gericht om mogelijke zwakheden
en risico’s te detecteren en meteen ook bestaande werk -
wijzen en systemen te verbeteren. Voor 2016 zijn er al -
vast 2 dergelijke financiële interne audits gepland in West
Afrika en Midden-Amerika.

Een aspect dat steeds aan bod komt bij ondersteuning
aan of interne audits van regiokantoren is het aankoop -
beleid. Er is een algemeen aankoopbeleid dat onder meer
stelt dat voor aankopen van 5.000 euro of meer minstens
3 offertes nodig zijn die onderling vergeleken moeten
worden om tenslotte voor de beste optie te kunnen
kiezen. In vele regiokantoren wordt deze limiet zelfs lager
gesteld omwille van de lokale marktomstandigheden en
gewoontes. Toch blijkt dat het een aandachtspunt blijft
om dit ook daadwerkelijk en behoorlijk in de praktijk uit
te voeren. Een struikelblok in verschillende regio’s waar
we werken is dikwijls de beperkte beschikbaarheid van
potentiële leveranciers voor specifieke diensten of goe de -
ren, of de weigerachtigheid van mogelijke leveranciers om
offertes te geven.

Corruptierisico’s en fraudepreventie
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

KOSTEN RESULTAAT 2014 BUDGET 2015 RESULTAAT 2015 %
ALGEMEEN BEHEER 915.531 1.108.068 1.016.774 92%

Directie en beleidsorganen 134.588 305.581 251.259 82%
Personeelszaken 148.597 134.383 124.272 92%
Financiën 323.136 344.287 321.393 93%
Secretariaat 123.819 134.317 131.029 98%
Strategieontwikkeling 185.391 189.500 188.820 100%

FONDSENWERVING 646.266 833.640 799.895 96%
Fondsenwerving 475.400 598.140 547.497 91%
Kosten doorgefactureerd aan derden1 170.866 235.500 252.399 110%

PROGRAMMA’S 9.811.654 13.464.931 10.084.792 75%

PROGRAMMA IN BELGIË 674.574 881.415 765.984 87%
Programma Noord 349.701 424.443 422.807 100%
Draagvlak 308.849 421.972 343.177 81%
Voorziening voor verenigingsrisico’s hoofdkantoor 16.024 35.000

ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING 1.412.845 1.633.239 1.552.558 95%
Communicatie 435.848 437.589 414.100 95%
Program Development Team 976.997 1.195.650 1.138.458 95%

PROGRAMMA IN AFRIKA, AZIË EN LATIJNS-AMERIKA 7.724.235 10.950.277 7.766.250 71%

COORDINATIE VAN DE PROGRAMMA EXPERTISE
Innovatiefonds 61.561 200.000 19.385 10%
Coöperanten 336.616 448.293 349.395 78%
Voorziening voor verenigingsrisico’s VECO’s 12.489 35.000 88.605

REGIO’S 7.313.570 10.266.984 7.308.865 71%
West-Afrika 1.331.648 1.776.874 1.550.578 87%
DR Congo 1.070.218 1.326.239 1.391.189 105%
Oost-Afrika 1.124.333 1.971.732 1.496.261 76%
Vietnam 307.857 405.622 333.670 82%
Indonesië 1.228.928 1.795.594 1.592.149 89%
Mesoamérica 912.000 1.627.179 1.269.549 78%
Andes 767.737 1.363.744 1.166.870 86%
Vanuit hoofdkantoor doorgestort naar regiokantoren, 
maar nog niet besteed aan programma2 570.849 –1.491.401

ALGEMEEN TOTAAL KOSTEN 11.373.451 15.406.639 11.901.460 77%

Resultaat 2015 ten opzichte van Budget 2015 en Resultaat 2014

1 Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor vliegtuigtickets van deelnemers aan Classics, T-shirts lopers, ... Deze kosten worden door Vredeseilanden ge -
maakt, maar de deelnemers aan deze evenementen betalen deze terug.

2 In 2015 is dit een negatief bedrag. Dit is te verklaren door de vele saldo’s van subsidies nog aanwezig in de regio’s op het begin van het jaar,
evenals door een vermeerdering van lokale financiering die niet via het hoofdkantoor passeert.
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OPBRENGSTEN RESULTAAT 2014 BUDGET 2015 RESULTAAT 2015 %
GOUVERNEMENTELE OPBRENGSTEN 7.492.567 10.239.819 8.420.082 82%
EU

Projectfinanciering 452.381 367.365 319.948 87%
DGD

Noordluik 993.784 1.322.000 1.242.422 94%
Zuidluik 4.712.583 6.882.366 5.376.214 78%
Subsidie voor structuurkosten DGD 330.198 335.698 335.698 100%
Subsidie voor NGO’s 29.947 27.110
BFVZ programma’s in het Zuiden 290.435 214.485 253.970 118%
Synergieprojecten 268.593 721.740 404.939 56%
PODDO 40.984 32.401 25.109 77%
Vlaamse Gemeenschap – VAIS 35.591 55.854 33.530 60%

PROVINCIES
West-Vlaanderen 0 81.086 85.652 106%
Limburg 8.000 0 4.800
Antwerpen 4.800 0 6.800
Oost-Vlaanderen 0 0
Vlaams-Brabant 10.000 15.090 32.615 216%

GEMEENTEN EN STEDEN IN BELGIË 49.768 7.875 55.046 699%
LOONSUBSIDIES (Maribel, Gesco, DAC) 289.450 173.911 216.228 124%
Andere subsidies (BIM, ...) 6.000 0

OPBRENGSTEN VAN NGO’S, STICHTINGEN EN BEDRIJVEN 1.864.117 2.625.712 1.188.036 45%
11.11.11 294.710 259.907 291.846 112%
Common Fund for Commodities 285.014 387.645 242.912 63%
STICHTINGEN, VZW’S EN NGO’S 1.284.393 1.218.205 618.279 51%
Lokaal ontvangen in het Zuiden 759.955
Bedrijven 35.000

OPBRENGSTEN PARTICULIEREN 2.102.720 2.205.576 2.216,981 101%
EVENEMENTEN (Loop naar Afrika, Classics, ...) 2690.706 415.000 470.230 113%
GIFTEN DONATEURSBESTAND 719.872 800.000 724.387 91%
PROSPECTIE 16.723 0
LEGATEN  37.261 0 65.289
MAJOR DONORS PROGRAMMA 191.886 50.000
ZUIDDAG  114.000 194.076 186.105 96%
CAMPAGNE 499.401 505.000 531.433 105%
DIVERSE OPBRENGSTEN 62.005 6.000 3.480 58%
Opbrengsten van kosten doorgefactureerd aan derden 170.866 235.500 236.058 100%

FINANCIELE OPBRENGSTEN + DIVERSE OPBRENGSTEN 54.141 50.000 94.472 189%
INTRESTEN  29.083 30.000 18.985 63%
DIVERSE OPBRENGSTEN 25.058 20.000 75.488 377%

TOTAAL OPBRENGSTEN 11.513.545 15.121.107 11.919.572 79%

ALGEMEEN RESULTAAT 140.094 –285.532 18.112 –6%
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Analyse van de kosten en opbrengsten

t Overzicht van de kosten 2014

Algemeen beheer
Kosten van algemeen beheer zijn de
werkings- en personeelskosten van de
ondersteunende diensten op het hoofd -
kantoor (secretariaat, personeel, finan -
ciën, Strategie Noord en Strategie
Zuid), van de directie en van de
bestuursorganen. Procentueel werd er
evenveel uitgegeven in 2014 als in
2015. In absolute cijfers zien we echter
een stijging van 101.242 euro ten
opzichte van 2014. Deze situeert zich
bijna volledig op het gebied van
directie, namelijk bij de kost voor de 

externe consultants die de overgang
naar een netwerkorganisatie begeleiden
(zie pagina 32). Het percentage blijft
met 8% in ieder geval onder de voor -
opgestelde 10%. Als fondsenwervende
organisatie zijn we wettelijk verplicht
dit percentage onder de 20% te
houden.

Fondsenwerving
De kosten voor fondsenwerving zijn
enerzijds de personeels- en werkings -
kosten van de januari-campagne en
anderzijds de kosten voor de fondsen -
werving doorheen het jaar. Tegenover
2014 noteren we een stijging van deze
kosten, in absolute cijfers, van 153.629
euro. Het succes van de Classics (moun -
tainbike tochten) verklaart dit: in 2015
gingen vijf edities door. Ook de organi -
satie van de Zuiddag-campagne was een
extra kost. Toch gaven we 31.745 euro
minder uit aan fondsenwerving dan
begroot en bedraagt het % fondsen -
werving, net als vorig jaar, 6% van de
totale kosten.

Ook al stegen de inkomsten uit private
fondsenwerving, toch merken we dat
we in vergelijking iets minder goed sco -
ren wat betreft de verhouding tussen
kos ten en opbrengsten: elke euro die
we aan fondsenwerving bij particulieren
besteden, levert ons 3,1 euro aan in -
komsten op. Dit heeft te maken met
het feit dat we enkele gelden van grote
donors (o.a. Ondernemers voor Onder -

nemers), die bedoeld zijn voor speci -
fieke projecten, vanaf dit jaar voor de
duidelijkheid in de categorie ‘stich -
tingen en bedrijven’ onderbrachten. De
wettelijke norm om fiscale attesten te
mogen uitreiken, is 1 op 3, en die halen
we dus nog steeds.

Kosten voor de realisatie van de
doelstellingen
Dit is het totaal van de uitgaven, na
aftrek van de kosten voor algemeen be -
heer en voor fondsenwerving. Deze uit -
gaven zijn zowel voor onze werking in
België als onze werking in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika. Onze werking in
België bestaat uit samenwerking met
bedrijven uit de voedings- en retail -
sector, lobbywerk, consumenten cam -
pagnes, begeleiding van grootkeukens
en sensibiliseringsactiviteiten. Com mu -
ni catie, het bijeenbrengen en ver sprei -
den van inzichten en resultaten van al
onze programma’s én de kosten in
België verbonden aan de ondersteuning
van onze programma’s wereldwijd staan
onder de noemer “Ondersteuning en
ontwikkeling”. Wanneer we het hebben
over onze werking in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, dan hebben we het
uiteraard over de bestedingen in de
verschillende landen zelf, maar ook
over de kosten voor de coöperanten in
het Zuiden. Een uitgebreid overzicht
van alle organisaties die financiële
steun genieten van Vredeseilanden,
vind je op pagina 16-19.
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Realisatie 2014 Budget 2015 Realisatie 2015
Algemeen Beheer 915.531 8% 1.108.068 7% 1.016.774 8%
Fondsenwerving 646.266 6% 833.640 5% 799.895 6%
Programma’s1 9.240.806 86% 13.464.931 87% 11.576.192 86%
Totaal 10.802.602 15.406.639 13.392.861

1 Voor de berekening van het percentage van de programma’s wordt geen rekening gehouden met eventuele saldo’s in de regio’s. Het cijfer betreft
enkel de werkelijke uitgaven in de regio’s.

86%

8%
6%

Realisaties 2015

Algemeen beheer
Fondsenwerving
Programma’s
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t Overzicht van de opbrengsten 2015

Vredeseilanden heeft vier belangrijke
bronnen van inkomsten die we hier -
onder kort bespreken.

Overheidssubsidies
Bij de overheidssubsidies blijft de fede -
rale Directie Generaal Ontwikkelings -
samen werking (DGD) veruit onze be -
langrijkste inkomstenbron. Het gaat
dan voornamelijk over de programma -
financiering, financiering vanuit het
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
(BFVZ), en enkele programma’s op de
budgetlijn ‘Synergie’. Daarnaast ontvin -

gen we een belangrijk subsidiebedrag
van de Europese Unie voor een project 
in West-Afrika en tewerkstellings subsi -
dies (GESCO, DAC en Sociale Maribel)
alsook subsidies van een aantal lagere
overheden in België (zie bijlage e). Het
blijft onze doelstelling om voor minder
dan 70% afhankelijk te zijn van over -
heidssubsidies. Dit jaar overschrijden
we dit percentage maar daar merken we
onmiddellijk bij op dat het gaat om de
middelen die via het hoofdkantoor op
onze rekening komen. De laatste jaren
wordt er immers meer en meer aan
fondsenwerving gedaan in de verschil -
lende VECOs. In 2015 ging dit over een
bedrag van 716.017,02 euro (zie bij la -
ge g). Die inkomsten gaan recht streeks
naar onze programma’s in Afrika, Azië
en Latijns Amerika, en pas seren niet via
het hoofdkantoor, van daar dat ze niet
in dit percentage zijn opgenomen.

Ngo’s, stichtingen en bedrijven
In deze rubriek vinden we de toe la -
gen van een aantal Belgische ngo’s en
stichtingen – waarvan 11.11.11 zeker
de belangrijkste is – en toelagen van
een aantal ngo’s en stichtingen uit
andere Euro pese landen – waarvan CFC
en Cordaid de belangrijkste zijn (zie
bijlage d).

Opbrengsten particulieren
Dit is een zeer belangrijke inkomsten -
bron voor Vredeseilanden. We vinden
hieronder vooral de giften die ons ge -

durende het jaar bereiken (permanente
opdrachten, giften op mailings, ...). Ze
kennen een stijgende evolutie die zich
al enkele jaren doorzet. Daarnaast is er
de opbrengst van de jaarlijkse cam -
pagne, waar we de laatste twee jaren
opnieuw een stijgende evolutie kennen.
De opbrengsten uit evenementen ken -
nen na een licht dipje in 2014 opnieuw
een beter jaar. We spreken hier uiter -
aard over de Loop naar Afrika (20 km
van Brussel), maar zeker ook over de
‘Classics’ (fietstochten). Meer over par -
ticuliere fondsenwerving op pagina 53.

Vanwege hun uitzonderlijk en onvoor -
spelbaar karakter blijven we de legaten
apart vermelden. In 2015 ontvingen we
3 legaten.

Financiële en diverse opbrengsten
Uiteraard wordt niet elke euro die bin -
nenkomt de volgende dag uitgegeven.
Daarom beleggen we regelmatig kas -
overschotten op korte termijn in vol -
strekt risicoloze instrumenten met
gegarandeerde rentevoet. Daarenboven
waken we er over dat deze beleggingen
zo ethisch mogelijk zijn.

In de diverse opbrengsten zitten onder
andere de inschrijvingsgelden voor de
vakbeurs ‘YourChoice’ maar ook de in -
komsten van het boek Save the Food -
ture. Financiële en diverse opbrengsten
samen staan in voor iets minder dan 1%
van onze totale opbrengsten.

Financieringsbronnen Realisatie 2014 Budget 2015 Realisatie 2015
Overheidssubsidies 7.492.567 65% 10.239.819 68% 8.420.082 71%
NGO’s, stichtingen en bedrijven 1.864.117 16% 2.625.712 17% 1.188.036 10%
Opbrengsten private personen 2.102.720 18% 2.205.576 15% 2.216.981 18%
Financiële en div. opbrengsten 54.141 0,5% 50.000 0,3% 94.472 0,8%
Totaal 11.513.545 15.121.107 11.919.572
Eigen middelen in VECO regio’s 716.017,02

10%

1%

18%

71%

Opbrengsten 2015

Overheidssubsidies
Ngo’s, stichtingen en bedrijven
Opbrengsten private personen
Financiële en div. opbrengsten
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1.2. Geïntegreerde resultaten -
rekening (zie bijlage a)

1.2.1. Kosten

Diensten en diverse goederen 
(61-rekeningen)
Dit zijn de kosten voor de werking van
zowel het hoofdkantoor als de landen -
kantoren.

Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen (62-rekeningen)
Dit is de totale loonkost van alle perso -
neelsleden, zowel van het personeel op
het hoofdkantoor in Leuven, als van de
coöperanten, als van het lokaal perso -
neel.

Afschrijvingen en voorzieningen 
(63-rekeningen)
Onder de afschrijvingen vinden we de
waardevermindering van investeringen
in het lopende boekjaar. Alle investe -
ringen in de landenkantoren worden in
het jaar van aankoop volledig afge -
schreven. In het hoofdkantoor worden
investeringen over verschillende jaren
afgeschreven volgens de door de Raad
van Bestuur vastgelegde afschrijvings -
termijnen.
Onder deze rubriek vinden we ook een
aantal voorzieningen voor risico’s en
kosten terug. De meeste van deze voor -
zieningen zijn verbonden met gebeurte -
nissen in onze kantoren in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika.

Andere bedrijfskosten (64-rekeningen)
Het belangrijkste bestanddeel van deze
rekening zijn, voor wat de VECO kanto -
ren betreft, de stortingen aan de ver -
schillende partnerorganisaties. Voor het
hoofdkantoor gaat het hier om een aan -
tal directe stortingen aan internatio -
nale netwerken.

1.2.2. Opbrengsten

Bedrijfsopbrengsten (70-74-rekeningen)
In de geïntegreerde resultatenrekening
worden alle reguliere inkomsten van de
organisatie samen vermeld. Deze wor -
den opgesplitst over drie rubrieken:
‘Subsidies’, ‘Schenkingen, legaten en
lidgelden’ en ‘Andere bedrijfs opbrengs -

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Giften 853.765 826.916 862.424 904.120 954.136 984.782 1.121.843 1.150.030

Campagne 636.808 604.611 623.068 588.635 540.152 456.441 499.401 531.433

Evenementen 111.063 156.903 323.052 356.362 294.753 517.162 444.215 470.230

Totaal 1.601.636 1.588.430 1.808.544 1.849.118 1.789.041 1.958.385 2.065.459 2.151.693

Legaten 232.161 20.000 0 4.280 245.410 321.864 37.261 65.289

Opbrengsten particulieren

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
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ten’. De meeste inkomsten bestemd
voor de landen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, lopen via het hoofd -
kantoor. De laatste jaren is de tendens
echter dat steeds meer stortingen van
stichtingen of subsidieverleners echter
rechtstreeks door de donor aan het
regiokantoor worden overgemaakt zon -
der via het hoofdkantoor te passeren.
Vredeseilanden zet dan ook in op meer
en meer lokale fondsenwerving.

2. Balans

De balans van Vredeseilanden vind je in
bijlage b. De balans bestaat uit vier
grote rubrieken die we hierna één voor
één kort overlopen. Deze balans bevat
uiteraard zowel het hoofdkantoor als de
regiokantoren in het Zuiden.

2.1. Vaste activa

Materiële vaste activa
In het hoofdkantoor vinden we onder
deze rubriek voornamelijk het gebouw
in de Blijde Inkomststraat waar de
kantoren van Vredeseilanden gevestigd
zijn, terug. Daarnaast bevat het vast
actief ook nog enkele kleinere posten,
voornamelijk informaticamateriaal. In
de regiokantoren is deze rubriek leeg.
Zij huren immers hun kantoorruimte.
Omwille van de geldende subsidieregels
worden de lokaal gedane investeringen
in het jaar van aankoop volledig
afgeschreven. Om die reden vinden we
ze ook niet terug in deze samenvatting
van de balans.

Financiële vaste activa
Het voornaamste onderdeel van deze
rubriek zijn onze aandelen in Alterfin
cvba, een coöperatieve vennootschap
voor kredietverlening aan micro finan -
cieringsintellingen en fairtradeorgani -
saties. Het dividend dat we jaarlijks

ont vangen van deze investering zetten
we telkens om in extra aandelen.

Daarnaast vinden we hier nog ons aan -
deel in New B cvba, een coöperatieve
die zich tot doel stelt een nieuwe
coöperatieve bank op te richten in
België, en een aantal waarborgen voor
huurcontracten, voornamelijk in de
landen waar we werken.

2.2. Vlottende activa

Voorraden
Onder deze rubriek vinden we de voor -
raden campagnemateriaal in het hoofd -
kantoor. De waarde van deze voorraden
is lichtjes gedaald ten opzichte van
vorig jaar: er werd meer campagne -
materiaal verkocht dan nieuw werd
aangekocht.

Geldbeleggingen en liquide middelen
Al onze beleggingen en het grootste
deel van onze liquide middelen bevin -
den zich op rekeningen bij Triodos Bank
en VDK Spaarbank. Dit is conform met
de beslissing van de Raad van Bestuur
om zoveel mogelijk van onze gelden op
een zo ethisch mogelijke manier te
beleggen. Omdat we via deze banken
geen transfers naar onze kantoren in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika kunnen
doen, blijven we enkel voor onze dage -
lijkse verrichtingen wel met Belgi sche
grootbanken werken.

Ook in de regiokantoren zijn er liquide
middelen aanwezig. Deze gelden wor -
den nauwgezet opgevolgd door de
financiële dienst op het hoofdkantoor.

Overlopende rekeningen
Deze rubriek bevat enkele opbrengsten
bestemd voor 2015 die we op
31/12/2015 nog niet hadden ontvan -
gen.

2.3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Vredeseilanden
vzw bestaat uit verschillende onder -
delen. Ieder jaar kijken we de ver -
schillende rubrieken na en doen we de
nodige aanpassingen.

Sociaal fonds
Het is evident dat wij als organisatie
over een sociaal fonds moeten beschik -
ken dat voldoende groot is om, in geval
van een zeer ernstige crisis, op een
correcte wijze afscheid te nemen van
een aantal personeelsleden. 

Dekking materieel vast actief
In onze balans staat op de actiefzijde
een belangrijk materieel vast actief. Dit
vast actief bestaat voornamelijk uit het
gebouw in Leuven waarover Vredes -
eilanden in volle eigendom beschikt.
Dat gebouw is essentieel voor de wer -
king van de organisatie. Indien we niet
over een dergelijk vast actief zouden
beschikken, zou dit onze werking be -
duidend bemoeilijken. Het is dan ook
essentieel om dit vast actief in te
dekken met eigen vermogen.

Werkkapitaal
Als organisatie zijn we voor een be -
langrijk deel afhankelijk van subsidies.
De uitbetaling van deze subsidies laat
nogal eens op zich wachten. Het ge -
beurt soms dat de overheid met een
vertraging van een drietal maanden
betaalt. Dit geldt zowel voor het DGD-
programma als voor de verschillende
dossiers van het BFVZ (Belgisch Fonds
voor Voedselzekerheid).

Vredeseilanden moet gedurende deze
periode in staat zijn de activiteiten
voort te zetten en de vaste kosten en
het personeel voor te financieren. Daar -
enboven moeten tijdens een dergelijke
periode ook de activiteiten in Afrika,
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Azië en Latijns-Amerika zo normaal mo -
gelijk doorlopen. Onze partner organi -
saties mogen niet de dupe worden van
het feit dat overheden maanden na
datum betalen. Om die periode te over -
bruggen, kunnen we het sociaal fonds
aanspreken en hebben we bijko mend
werkkapitaal ter beschikking.

Andere bestemde fondsen
Eventueel kan er voor andere specifieke
situaties een bestemd fonds gecreëerd
worden. Op dit moment is er geen nood
om een dergelijk specifiek fonds te
creëren. We hebben wel het innovatie -
fonds als dergelijk instrument. Onder -
nemende boerenorganisaties die willen
werken in zogenaamde ‘moderne mark -
ten’, moeten snel en flexibel inspelen
op veranderingen en opportuniteiten.
Vredeseilanden moet dus ook even
flexibel bepaalde activiteiten die
buiten het meerjarenprogramma vallen,
kunnen financieren. Daarom besloot de
Algemene Vergadering in juni 2011 het
al jaren bestaande ‘innovatiefonds’ een
nieuwe invulling te geven en hieraan
jaarlijks 200.000 euro te spenderen. Dit
fonds wordt geheel uit het eigen ver -
mogen gefinancierd. In 2015 gaven we
19.385 euro uit aan innoverende pro -

jecten, ditmaal in Vietnam. Onze col -
lega’s lanceerden een online platform,
dat consumenten helpt om de locaties
te vinden waar veilige en biologische
groenten te koop zijn (zie pagina 27).

Eigen vermogen zonder specifieke
bestemming
Het verschil tussen het huidige eigen
vermogen, het sociaal fonds, het fonds
dekking materieel vast actief, het inno -
vatiefonds en het werkkapitaal, is eigen
vermogen zonder een specifieke be -
stemming. Het is een ‘overige reserve’,
beschikbaar voor de werking van de
organisatie.

Sommige kantoren in het Zuiden be -
schikken nog over een kleine hoeveel -
heid eigen vermogen. Dit eigen ver -
mogen is afkomstig uit diverse lokale
opbrengsten (geen subsidies) gecumu -
leerd in het verleden.

Het eigen vermogen ziet er dus nu als
volgt uit:

2.4. Voorzieningen

Onder deze rubriek vinden we een aan -
tal 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 voor zie -
nin gen om aan de lokale sociale wet -
geving met betrekking tot einde con -
tract of pensioen te voldoen.

2.5. Schulden

Als we de schulden vergelijken met het
balanstotaal, zien we dat die zeer
beperkt zijn. Onder de schulden vinden
we enkele schulden aan leveranciers en
een aantal sociale schulden. Ook in de
Zuidlanden vinden we meestal diezelfde
schulden terug. Vredeseilanden heeft
geen lopende bankkredieten. De ‘ove -
rige schuld’ van hoofdkantoor bestaat
hoofdzakelijk uit het aan DGD terug te
betalen bedrag aan niet bestede sub -
sidies van het vorige driejaren pro -
gramma.

2.6. Overlopende rekeningen

Hier vinden we de subsidies die op
31 december 2015 nog niet uitgegeven
waren en dus doorgeschoven zijn naar
2015. Het gaat hier dus om fondsen die
reeds ontvangen werden in 2015 maar
pas in 2016 zullen uitgegeven worden,
onder meer het driejarenprogramma van
DGD, DGD-Synergie, BFZV, Zuiddag, AIP
Prisma, Cosude en enzovoort.
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Sociaal Fonds

Fonds dekking
materieel vast actiefBijkomend werkkapitaal

Overige Reserve

Innovatiefonds

Eigen vermogen – 
Na resultaatverdeling 2015

Sociaal Fonds 1.610.924
Fonds dekking materiaal vast actief 941.182
Bijkomend werkkapitaal 1.596.409
Innovatiefonds 200.000
Overige reserve 1.201.067
Totaal eigen vermogen 5.549.583
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GEINTE-
GREERD
TOTAAL

2015

Codes Euro

I Bedrijfsopbrengsten 70/74 13.239.701,90

D1. Subsidies 73 10.954.791,22

D2. Lidgelden, schenkingen, legaten 73 1.875.180,86

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 409.729,81

II Bedrijfskosten 60/64 13.391.945,95

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 71.041,65

1. Inkopen 600/8 62.389,65

2. Toename (–); Afname (+) in voorraad 609 8.652,00

B. Diensten en diverse goederen 61 4.068.437,19

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.045.220,45

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, en immateriële en 630 270.258,67
materiële vaste activa

F. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in voorzieningen voor risico’s en kosten 635/8 67.520,57

G. Andere bedrijfskosten 640/8 3.869.467,42

III Bedrijfswinst (+) 70/64 –152.244,05

Bedrijfsverlies (–) 64/70

IV Financiële opbrengsten 75 31.797,89

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 18.574,16

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 13.223,73

V Financiële kosten 65 15.531,61

B. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in waarde van andere vlottende activa dan 651 2.955,34
bedoeld onder II.E.

C. Andere financiële kosten 652/9 12.576,27

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 –135.977,76

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–) 65/70

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 4.755,47

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

D. Winst uit verkoop van vaste activa 763 239,84

E. Andere uitzonderlijke kosten 764/9 4.515,63

VIII Uitzonderlijke kosten 66 13.750,15

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 13.750,15

IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 –144.972,44

Verlies van het boekjaar (–) 66/70

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 163.084,24

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 8.555,08

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 0,00

Winst (+) / verlies (–) van het boekjaar 26.666,88

Bijlage a: Resultatenrekening 2015
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

11.900.338,76 1.537.916,86 1.495.261,95 1.110.095,13 1.138.603,04 1.214.869,03 291.011,41 1.560.872,28

9.676.113,72 1.537.916,86 1.477.205,30 1.091.447,90 1.136.125,40 1.213.095,81 291.011,41 1.541.141,38

1.875.180,86 0,00

349.044,18 18.056,65 18.647,23 2.477,63 1.773,22 19.730,89

11.892.398,55 1.528.631,35 1.477.064,17 1.218.056,89 1.152.205,45 1.259.974,58 295.694,20 1.577.187,33

71.041,65

62.389,65

8.652,00

1.759.194,65 329.885,18 520.390,34 339.166,65 288.142,04 194.996,41 90.755,09 545.906,83

2.841.210,62 319.818,24 480.883,12 287.144,00 312.064,38 326.110,44 165.548,33 312.441,32

90.653,97 116.577,55 0,00 1.020,79 13.211,32 41.168,69 7.626,35

–3.840,96 0,00 6.356,51 20.406,84 6.422,10 38.176,08

7.134.138,62 762.350,38 475.790,71 590.725,45 532.431,20 677.292,20 32.968,68 673.036,75

7.940,21 0,00 0,00 –13.602,41 –45.105,55 –4.682,79 –16.315,05

9.285,51 18.197,78 –107.961,76

19.233,13 0,00 0,00 0,00 1.048,14 1.581,84 5.755,02 4.179,76

18.574,16 0,00

658,97 0,00 1.048,14 1.581,84 5.755,02 4.179,76

9.061,38 0,00 0,00 0,00 4.480,67 858,36 1.131,20 0,00

2.955,34

6.106,04 0,00 4.480,67 585,36 1.131,20

18.111,96 –17.034,93 –44.382,07 –12.135,29

9.285,51 18.197,78 –107.961,76 –58,97

0,00 4.464,63 0,00 0,00 0,00 231,87 58,97 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 231,87 7,97

4.464,63 0,00 51,00

13.750,15 0,00

13.750,15 0,00

18.111,96 0,00 –17.034,93 –44.150,20 0,00 –12.135,29

0,00 18.197,78 –107.961,76

–18.197,77 107.961,59 17.034,93 44.150,20 12.135,28

354,47 734,89 1.141,21 6.204,81 119,69

0,00

18.111,96 0,00 354,48 734,73 1.141,21 6.204,81 0,00 119,69
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ACTIVA GEINTE-
GREERD
TOTAAL
2015

Codes Euro
VASTE ACTIVA 20/28 882.144,92

I Oprichtingskosten 20
II Immateriële vaste activa 21
III Materiële vaste activa 22/27 817.821,65

A. Terreinen en gebouwen 22 785.699,74
1. In volle eigendom 22/91 785.699,74
2. Andere 22/92

B. Installaties, machines en uitrusting 23 20.737,91
1. In volle eigendom 231 20.737,91
2. Andere 232

C. Meubilair en rollend materieel 24 11.384,00
1. In volle eigendom 241 11.384,00
2. Andere 242

D. Leasing en soortgelijke rechten 25
E. Overige materiële vaste activa 26

1. In volle eigendom 261
2. Andere 262

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27
IV Financiële vaste activa 28 64.323,27

A. Verbonden ondernemingen 280/1
1. Deelnemingen 280
2. Vorderingen 281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3
1. Deelnemingen 282
2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 64.323,27
1. Aandelen 284 54.958,82
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 9.364,45

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 9.046.365,11
V Vorderingen op meer dan één jaar 29 531,80

A. Handelsvorderingen 290
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 291 531,80

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 130.592,00
A. Voorraden 30/36 130.592,00

1. Grond- en hulpstoffen 30/31
2. Goederen in bewerking 32
3. Gereed product 33
4. Handelsgoederen 34 130.592,00
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 404.502,06

A. Handelsvorderingen 40
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 41 404.502,06

VIII Geldbeleggingen 50/53 5.987.994,04
IX Liquide middelen 54/58 2.100.439,93
X Overlopende rekeningen 490/1 422.305,28

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 9.928.510,03

Bijlage b: De balans per 31/12/2015
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

875.215,19 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.421,75 0,00 0,00

817.821,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785.699,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785.699,74 0,00

20.737,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.737,91 0,00

11.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.384,00 0,00

57.393,54 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.421,75 0,00 0,00

57.393,54 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.421,75 0,00 0,00
54.958,82 0,00
2.434,72 5.507,98 0,00 1.421,75

7.190.541,01 240.723,61 301.327,14 165.702,44 160.426,00 656.593,22 82.110,11 248.941,57
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,80

200,00 0,00 331,80
130.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.592,00 0,00

89.537,95 23.760,53 7.303,42 99.040,58 16.010,68 85.022,16 17.550,45 66.276,29

89.537,95 23.760,53 7.303,42 99.040,58 16.010,68 85.022,16 17.550,45 66.276,29
5.960.559,00 0,00 27.435,04

760.086,84 210.877,69 289.486,45 58.328,99 116.980,28 435.666,45 64.292,62 164.720,62
249.565,22 6.085,39 4.537,27 8.332,88 0,00 135.904,62 267,04 17.612,86

8.065.756,20 246.231,59 301.327,14 165.702,44 160.426,00 658.014,97 82.110,11 248.941,57
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PASSIVA  GEINTE-
GREERD
TOTAAL

2015

Codes Euro

EIGEN VERMOGEN 10/15 5.549.583,05

I Fondsen van de vereniging 10

A. Beginvermogen 100 0,00

IV Bestemde fondsen 13 4.394.348,09

V Overgedragen resultaat 140 1.128.568,08

Resultaat van het boekjaar 26.666,88

VOORZIENINGEN    16 641.116,08

VII A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 641.116,08

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 263.654,02

4. Overige risico’s en kosten 163/5 377.462,06

B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht 168 0,00

SCHULDEN  17/49 3.737.810,90

VIII Schulden op meer dan één jaar 17 0,00

A. Financiële schulden 170/4 0,00

5. Overige leningen 174 0,00

B. Handelsschulden 175

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.463.922,33

C. Handelsschulden 44 369.513,83

1. Leveranciers 440/4 369.513,83

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 340.840,23

1. Belastingen 450/3 20.659,40

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 320.180,82

F. Overige schulden 48 753.568,27

X Overlopende rekeningen 492/3 2.273.888,56

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 9.928.510,03

Bijlage b: De balans per 31/12/2015
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

5.418.910,50 1.804,53 –3.000,71 7.263,70 11.282,90 61.336,62 1.429,31 50.556,20

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

0,00

4.348.515,25 20.095,40 12.069,78 13.667,66

1.052.283,29 1.804,53 –23.450,59 6.528,97 –1.928,09 41.464,15 1.429,31 50.436,51

18.111,96 0,00 354,48 734,73 1.141,21 6.204,81 0,00 119,69

379.707,81 1.831,94 0,00 0,00 29.354,56 73.819,90 53.292,71 103.109,16

379.707,81 1.831,94 0,00 0,00 29.354,56 73.819,90 53.292,71 103.109,16

4.077,69 0,00 29.354,56 73.819,90 53.292,71 103.109,16

375.630,12 1.831,94 0,00

0,00

2.267.137,89 242.595,12 304.327,86 158.438,74 119.788,54 522.858,45 27.388,09 95.276,21

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

1.296.978,41 50.726,48 16.481,25 12.130,29 36.475,24 32.883,11 7.395,23 10.852,31

299.191,58 17.994,28 16.481,25 0,00 803,17 19.006,57 5.184,66 10.852,31

299.191,58 17.994,28 16.481,25 803,17 19.006,57 5.184,66 10.852,31

291.639,85 13.340,49 0,00 7.560,92 12.211,86 13.876,54 2.210,57 0,00

5.583,95 0,00 2.246,12 3.048,12 7.570,64 2.210,57

291.639,85 7.756,54 0,00 5.314,80 9.163,73 6.305,90

706.146,98 19.391,71 0,00 4.569,37 23.460,21

970.159,48 191.868,64 287.846,60 146.308,45 83.313,29 489.975,34 19.992,86 84.423,89

8.065.756,20 246.231,59 301.327,15 165.702,44 160.426,00 658.014,97 82.110,11 248.941,57
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Bijlage c: Verslag van de Commissaris
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

Donor Bedrag
DGD Zuid 5.376.214,26
DGD Noord 1.599.108,94
DGD Synergie 404.939,00
EU Projecten 319.947,72
11.11.11 291.846,08
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 253.970,00
CFC 242.911,60
Cordaid 222.991,00
Loonsubsidies 211.665,81
Zuiddag 186.105,00
Provincie West-Vlaanderen 85.652,00
Leysen 75.000,00
Koning Boudewijnstichting 70.000,00
Gemeenten en steden 61.546,21
IDH 56.182,00
SNV 42.167,79
Bill & Melinda Gates Foundation 36.650,67
Vais 33.530,18
Provincie Vlaams-Brabant 32.614,65
Misereor 32.000,00
Ondernemers voor Ondernemers 28.525,50
DGD Globale Contextanalyses 27.110,06
PODDO 25.109,20
Special Fruit 20.000,00
Kris Kras 16.870,00
Talita Koum 16.000,00
Colruyt Group 15.000,00
Bos+ 6.909,00
Provincie Antwerpen 6.800,00
Fevia vzw 6.261,00
SOS Faim 6.000,00
Provincie Limburg 4.800,00
Gillès Stichting 2.006,17
NBV – Netwerk Bewust Verbruiken 715,46

* 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.

Bijlage d: Lijst donoren*
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Gemeente Bedrag
Aalst 2.226,01
Antwerpen 4.500,00
Bonheiden 9.750,00
Boom 750,00
De Pinte 536,22
Diest 4.093,00
Geel 4.750,00
Genk 1.907,60
Grimbergen 6.366,00
Grobbendonk 1.400,00
Ieper 250,00
Laakdal 1.000,00
Lanaken 604,95
Maasmechelen 3.482,00
Malle 2.000,00
Mol 4.195,00
Oud-Heverlee 1.592,00
Rotselaar 2.200,00
Schelle 110,82
Schilde 5.000,00
Tessenderlo 1.250,00
Tienen 384,61
Vorselaar 1.100,00
Wichelen 345,00
Zele 1.060,00
Zottegem 1.000,00
Zuienkerke 50,00

* 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. Zo ondersteunde bv. Stad Mortsel onze werking
in 2015, maar de gelden kwamen pas in januari 2016 op onze rekening. 

Bijlage e: Lijst gemeenten*
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Wij zijn blij met de ondersteuning van volgende organisaties en bedrijven:

• Boma Cleaning Services voorziet ons hoofdkantoor al jaren van alle schoonmaakproducten.

• Het advocatenkantoor Eubelius geeft ons juridisch advies in onze rechts zaak tegen de heer Debels en bij een aantal
punctuele zaken.

Bijlage f: In-kind donaties
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Regio Donor Bedrag
VECO Andino HIVOS 44.925,10

POF 50.928,40
VECO RD Congo WWF 69.401,00

Eigen bijdrage rijstcoöperaties 17.631,77
VECO Indonesië Toraja Rural Development Society 28.086,88

The Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Income 
through Support for Markets in Agriculture 145.137,94
Millennium Challenge Account-Indonesia 20.812,67
Food and Agriculture Organisation 3.963,62
The Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food Security 6.148,63
WCF 121,30

VECO Mesoamérica Fundacion Progreso 74.593,94
(SCC) We Effect 38.341,48
KENOLI 18.475,24
HEIFER Nicaragua 71.044,33
HEIFER Honduras 19.888,70
Food and Agriculture Organisation 3.682,06

VECO West Africa Oxfam UK 8.246,85
VECO Vietnam SNV 13.704,28

Both ENDS 18.200,19
Rainforest Alliance 62.682,64

Bijlage g: Lokale inkomsten van VECO regio’s
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GRI-indicatoren – G4 – “core” optie

General Standard Disclosures

Omschrijving Pagina Opmerkingen

Strategie en analyse

G4.1 Inleiding door de algemeen directeur 3

G4.2 Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten 20, 49

Organisatieprofiel

G4.3 Naam van de organisatie colofon

G4.4 Voornaamste activiteiten 9-10

G4.5 Locatie van het hoofdkantoor colofon

G4.6 Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt 15

G4.7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 31

G4.8 Doelpubliek en stakeholders 11-13

G4.9 Omvang van de organisatie 15, 40, 64-65

G4.10 Aantal werknemers volgens type werk, gender en regio, incl. vrijwilligers 40-43

G4.11 Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten 43

G4.13 Significante veranderingen in structuur 32, 35

G4.15 Extern ontwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of initiatieven 34
die de door de organisatie werden ondertekend of onderschreven

G4.16 Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies in bestuursorganen 12-13

Materiële aspecten en reikwijdte

G4.17 Lijst van alle entiteiten in geconsolideerd financieel rapport 64-65

G4.18 Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport 5

G4.19 Lijst van alle materiële aspecten geïdentificeerd bij het bepalen van de inhoud 5
van het rapport

G4.20 Reikwijdte per aspect binnen de organisatie 5

G4.21 Reikwijdte per aspect buiten de organisatie 5

G4.22 Herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslagen /

G4.23 Belangrijke veranderingen in reikwijdte t.o.v. vorige verslaggevingsperiodes /

Stakeholder engagement

G4.24 Overzicht van relevante stakeholders 11-13

G4.25 Basis voor identificatie en selectie van relevante stakeholders 11

G4.26 Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het overleg 11-13, 20
per type en stakeholdergroep

G4.27 Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod kwamen /
en manier waarop de organisatie daarop reageerde

Verslagparameters

G4.28 Verslagperiode 3

G4.29 Datum van het verslag 3

G4.30 Verslaggevingscyclus 3

G4.31 Contact voor vragen i.v.m. het rapport colofon

G4.32 GRI-keuze 4

G4.33 Beleid m.b.t. het zoeken van externe controle voor het verslag 4
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Omschrijving Pagina Opmerkingen

Goed bestuur

G4.34 Bestuursstructuur van de organisatie 31

G4.35 Proces om verantwoordelijkheid over duurzaamheid van hoogste orgaan 32-33
te laten doorstromen naar de rest van de organisatie

G4.36 Duurzaamheidsverantwoordelijke op hoogste niveau? 33

G4.37 Consultatieprocessen over duurzaamheid en programma effectiviteit 32-33
tussen stakeholders en hoogste bestuursniveau

G4.38 Samenstelling van hoogste bestuursniveau 31

G4.39 Relatie tussen hoogste bestuursorgaan en directie 32

G4.40 Proces om de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan te bepalen 31

G4.41 Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om belangenconflicten te vermijden 32

G4.42 Rol van het hoogste bestuursorgaan en directie in ontwikkeling en uitvoering van 32
duurzaamheidsbeleid en programma-effectiviteit

G4.51 Vergoeding van hoogste bestuursniveau en directie 32

G4.52 Loonbeleid 43

G4.55 Loonspanning (procentueel) 43

Ethiek en integriteit

G4.56 Code of conducts 56

G4.58 Interne en externe mechanismen om bezorgdheden te melden 36

Specific Standard Disclosures

Materiële Indicatoren Pagina Opmerkingen
aspecten

Economische performatie

EC1 Toewijzing van middelen: financieel jaarverslag, controlemechanismes, 55, 59
kosten/opbrengsten fondsenwerving

EC6 Percentage lokale medewerkers in bestuursorganen Rapportering in 
jaarverslag 2016

NG08 Ethische fondsenwerving - Fondsen per categorie en vijf grootste donoren en 73, 54
de financiële waarde van hun bijdrage, beleid over het aanvaarden van giften

Milieu – Energie

EN3 Energieconsumptie binnen de organisatie 45-51

Milieu – Water

EN10 Hergebruik van water 45-51

Milieu – Diensten

EN12 Bijdrage aan biodiversiteit Rapportering in 
jaarverslag 2016

EN27 Bijdrage aan mitigatie Rapportering in 
jaarverslag 2016

Sociaal – Werk

LA9 Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per werknemerscategorie 39-40

LA13 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie 43

Sociaal – Mensenrechten

HR3 Aantal incidenten m.b.t. discriminatie 40
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Materiële aspecten Indicatoren Pagina Opmerkingen

Sociaal – Maatschappij

SO3 Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op 36
corruptierisico’s

SO4 Communicatie en opleiding over anti-corruptiebeleid 55

Sociaal – Verantwoordelijkheid

NG010 Toepassing van bepaalde standaarden m.b.t. fondsenwerving 54

Stakeholder Processen om stakeholders te betrekken in de ontwikkeling, de 20
engagement uitvoering, de controle en de evaluatie van beleid en programma’s

Planning, Learning Systeem voor programma opvolging, evaluatie en leren, en 20
and Accountability het aanbrengen van wijzigingen in het programma en communicatie 

van deze wijzigingen

Gender en Maatregelen om gender en diversiteit in de ontwikkeling, uitvoering, 20
diversiteit opvolging en evaluatie van programma’s en leercyclus te integreren

Privacy

PR8 Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet-naleven van 54
klantenprivacy en het verlies van klantengegevens
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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
Marianne Vergeyle
Directie
016/31 65 80
marianne.vergeyle@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, uitge -
reikt door BBest.

U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en perso neelsleden tenminste
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen van Vredeseilanden gedaan
werd. Dit jaarverslag beantwoordt daaraan.





Vredeseilanden vzw
Blijde Inkomststraat 50 | 3000 Leuven
Tel. 016-31 65 80 | info@vredeseilanden.be | www.vredeseilanden.be


