FairSpirit beleidsplan 2012 - 2014
Inleiding
Na een aanloop periode is in het voorjaar van 2009 de stichting FairSpirit opgericht. In de
aanloop periode zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om via het internet 1 op 1
microkrediet te realiseren van mensen in Nederland voor ondernemers in ontwikkelingslanden.
Daarna is in de eerste jaren gekozen voor een eenvoudig model, namelijk het verstrekken van
microkrediet voornamelijk via Kiva aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
Het lopende beleid uit de afgelopen periode wordt voortgezet. Voor de periode 2012-2013 zullen
nieuwe vormen van werving worden uitgeprobeerd om meer donaties binnen te krijgen. Het
uitlenen blijft vooralsnog grotendeels via Kiva verlopen. Een enkele nieuwe partij zal worden
uitgeprobeerd op kleine schaal. Tevens blijft de stichting openstaan voor samenwerking met
andere partijen om microkrediet voor ondernemers in ontwikkelingslanden te realiseren.

Doelstellingen van Stichting FairSpirit microkrediet
De doelstelling van de Stichting FairSpirit zoals neergelegd in de bij de Notaris gedeponeerde
statuten is het bestrijden van armoede in ontwikkelingslanden. De stichting tracht dit doel onder
meer te bereiken door:
 het promoten van microkrediet voor ondernemers in ontwikkelingslanden;
 Het verwerven van donaties en andere financiële middelen, die worden uitgezet als
microkrediet in ontwikkelingslanden;
 Het opzetten en/of uitvoeren van projecten rond microfinanciering in
ontwikkelingslanden;
FairSpirit beoogt een Nederlands kanaal voor microkrediet te zijn, zo direct mogelijk naar
ondernemers in ontwikkelingslanden. Met andere woorden, zoveel mogelijk 1 op 1 van de
mensen in Nederland naar de ondernemers in ontwikkelingslanden. Het is een kleinschalige
bottum-up benadering dicht bij de donateur en ondernemer. Daardoor ontstaat een grotere
betrokkenheid van donateurs.
De laagdrempelige aanpak in combinatie met werving en communicatie geheel via nieuwe
media/internet leidt tot meer microkrediet tegen relatief lage kosten.
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De periode 2009-2011
In de periode 2009-2011 is een eenvoudig model gehanteerd waarbij mensen doneren aan
FairSpirit die deze donaties via het Kiva (www.kiva.org) uitleent aan ondernemers in
ontwikkelingslanden. Dit als aanvulling op de mogelijkheid dat mensen in Nederland zelf een
account kunnen openen bij Kiva. Bij de oorspronkelijke donatie kan de gever zelf voorkeuren
aangeven voor bepaalde ondernemers, afgeloste leningen worden door FairSpirit herbelegd. Dit
heeft voor een regelmatige stroom inkomsten gezorgd van donateurs via de website.
Kiva
De donaties zijn voornamelijk via Kiva (www.kiva.org) uitgeleend aan ondernemers in
ontwikkelingslanden. Ook terugbetalingen van de leningen zijn telkens weer opnieuw uitgeleend
via Kiva. Het totaal aan microkredieten uitstaand via Kiva is inmiddels opgelopen tot ruim
€25.000 (stand november 2011). Dit is grotendeels uitgeleend aan vrouwen (meer dan 95%) en
verpreid over een groot aantal landen waar Kiva partners heeft. De meeste leningen zijn er in de
sectoren landbouw, voedsel, kleding en diensten.
Andere partijen
Behalve via Kiva is er nog via enkele andere partijen microkrediet verstrekt. In deze periode zijn
de leningen via MyC4 (www.myc4.com) afgebouwd vanwege te hoge verliezen op de account.
Verder zijn enkele andere partijen met een klein bedrag uitgeprobeerd, United Prosperity
(www.unitedprosperity.org) en Energy in Common (www.energyincommon.org). United
Prosperity is actief in India, een land dat tot nu toe ontbreekt bij Kiva. Er zijn momenteel echter
geen nieuwe leningen omdat de microkrediet sector herzien wordt na enkele misstanden bij de
microkrediet verstrekking in India. Ze zijn nu bezig met nieuwe partners, onder andere in Sri
Lanka, maar voorlopig staat het op een laag pitje. Energy in Common verstrekt kleine “groene”
leningen op energiegebied. Denk aan zonnepanelen en efficiente ovens. Het blijft vooralsnog
kleinschalig.
Microkrediet voorkeuren
De microkredieten worden in de eerste plaats naar gelang de voorkeur van de donateur uitgezet
bij Kiva. Daarnaast worden steeds meer leningen uitgezet van het geld van terugbetaalde
microkredieten. Daarbij wordt de keuze bepaald door FairSpirit microkrediet op basis van de
volgende voorkeuren.
- Voorkeur voor vrouwen, omdat de sociale impact daarvan groter is
- Voorkeur voor groene leningen (organische landbouw, recycling) al zijn deze nog
zeldzaam
- Voorkeur voor Kiva partners die een relatief lage rente rekenen aan hun ondernemers
- Leningen die FairSpirit en haar donateurs aanspreken. Denk aan leningen voor
activiteiten gezondheidszorg en educatie of bijvoorbeeld aan de leningen van Kiva
partner Patan (kleinschalig / vrouwen)
Het streven is om vrijvallende leningen op de Kiva account zo snel mogelijk weer uit te lenen.
Met andere woorden, de hoeveelheid geld die niet aan het werk is als microkrediet zo klein
mogelijk te houden.
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Beleid 2012/2014
Het beleid uit de periode 2009-2011 wordt gecontinueerd. Daarnaast zullen in 2012/2014 extra
mogelijkheden worden onderzocht voor het op grotere schaal realiseren van 1 op 1
microkrediet.
-

Bekijken van extra mogelijkheden voor fondsenwerving
Zoeken van sponsors in natura voor het dekken van de lopende kosten van de stichting.
Uitproberen van andere internet microkrediet platforms dan Kiva
Samenwerking met bestaande Nederlandse organisaties die met microkrediet werken als
er zich mogelijkheden voordoen.

Concrete voorbeelden zijn voor 2012 de volgende
- Een studente van de Saxion Hogeschool in Twente onderzoekt de mogelijkheden voor
groene microkredieten
- Een fondsenwerver maakt voor 2012 een fondswervingsplan.
- Uitproberen Microworld (www.microworld.org) met een klein bedrag

Begroting 2012
Inkomsten 2012
Donaties

€ 6.000

Bankkosten
Werving donaties
Onvoorzien
Totaal

Uitgaven 2012

€ 100
€ 200
€ 200
€ 6.000

€ 500

Toelichting
Alle ingekomen donaties worden voor 100% doorgestort op de Kiva account. Alle
werkzaamheden binnen de stichting FairSpirit worden zonder geldelijke vergoeding uitgevoerd
door de bestuursleden. Ook declareren de huidige bestuursleden geen onkosten. De notaris- en
bankkosten worden betaald uit de gewonnen Wereldprijs van 2000 euro. Werving vindt alleen
plaats via de website. De kosten voor de website worden gesponsord in natura door Haicu
webdesign. Er is in de begroting een bescheiden bedrag opgenomen voor werving van donaties
en onvoorziene kosten. Dit in verband met het geplande uitbouwen van de werving activiteiten
in 2012.
Begroting 2013 - 2014
De begrotingen voor 2013 – 2014 zullen worden opgesteld naar aanleiding van de resultaten in
het voorafgaande jaar.
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