FairSpirit jaarverslag 2011
Introductie
In 2011 is een vergelijkbaar bedrag aan donaties binnengekomen als in 2010, namelijk een
bedrag van ruim €6000. Daarmee is het totaal bedrag dat uitstaat als microkrediet opgelopen
tot zo’n €27.000 en heeft FairSpirit tot nu toe ruim €100.000 aan microkredieten verstrekt. Dat
kan doordat het geld van terugbetaalde leningen telkens opnieuw wordt uitgeleend. Hetzelfde
geld wordt op die manier vele malen hergebruikt voor microkredieten.
Verreweg het grootste deel van de microkredieten is in 2011 uitgezet via Kiva in
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Amerika. Het uitlenen via United Prosperity in India is
stilgevallen, er zijn daar geen nieuwe lening aanvragen geweest in 2011 door problemen met
microkrediet in India. Bij wijze van proef is een klein bedrag uitgeleend via een nieuw platform:
Energy in Common. Energy in Common focust op leningen die bijdragen aan een duurzame
energievoorziening, bijvoorbeeld efficiënte, houtbesparende ovens en verlichting met behulp van
zonnepanelen.

Microkredieten in 2011
In 2011 is gebruik gemaakt van deze online platforms voor het uitzetten van microkreditet in
ontwikkelingslanden:
 Kiva
 United Prosperity
 MyC4
 Energy in Common
Kiva
Het uitlenen via Kiva verloopt goed. In een groot aantal landen waar Kiva partners heeft is
microkrediet uitgeleend aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Per eind 2011 is in totaal aan
meer dan 5000 mensen uitgeleend. Wel zijn er dit jaar meer defaults dan gebruikelijk. Dat wil
zeggen dat leningen niet (geheel) zijn terugbetaald. Dat heeft niet aan de individuele leners
gelegen, maar aan 2 partners van Kiva in Afrika waar het niet goed mee is gegaan, namelijk
SEM in Senegal en Microfund Togo in Togo. FairSpirit had vrij veel leningen via deze partners
uitstaan. Ze hebben namelijk een sterke focus op armoedebestrijding. Kiva heeft inmiddels de
relaties met deze partners beëindigd en FairSpirit leent dus ook niet meer via deze partners uit.
Per eind 2011 staat er voor ruim $35.000 dollar aan leningen via Kiva uit en is cumulatief bijna
$140.000 uitgeleend.
United Prosperity
Bij United Prosperity zijn geen nieuwe lening aanvragen geweest vanwege problemen met
microkrediet in India. Het geld van terugbetaalde leningen is daarom overgeboekt naar de Kiva
account en daar verder uitgeleend. De verwachting is dat Kiva in de loop van 2012 ook een
partner heeft in India zodat ook leningen in India via Kiva mogelijk zijn. Alle leningen zijn tot nu
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toe terugbetaald. Er is echter nog steeds geen zicht op nieuwe leningen via United Prosperity.
Het geld van terugbetaalde leningen zal daarom in 2012 ook worden overgeboekt naar Kiva.
MyC4
Er staan per eind 2011 geen leningen meer uit. Er is nog een klein bedrag terug gekomen van
leningen die gedefault waren. Dat geld wordt niet meer uitgezet via MyC4 maar overgeboekt
naar de Kiva account en wordt via Kiva verder uitgeleend.
Energy in Common
In 2011 is gestart met microkredieten uitzetten via Energy in Common. Er staat voor $250 aan
leningen uit. 6 leningen zijn ook al weer terugbetaald en opnieuw uitgeleend. Er zijn geen
defaults geweest.

Donaties in 2011
In 2011 zijn er enkele mooie acties geweest van organisaties en bedrijven die geld voor
microkredieten hebben opgeleverd.
- Een mooie eindejaarsactie van Merck-Serono. Relaties werden in de gelegenheid gesteld
om te kiezen voor een sector onder het motto U, Wij, Zij. Zie ook
http://www.fairspirit.nl/2011/03/21/microkrediet-eindejaarsactie/
- De junior kamer heeft het wereldhandelsspel gespeeld met een aantal ondernemers. Het
het prijzengeld is gedoneerd aan FairSpirit, zie
http://www.fairspirit.nl/2011/03/22/microkrediet-dankzij-wereldhandelsspel-van-dejunior-kamer-peelland/
- 6 families en particulieren hebben mooie bedragen gedoneerd van 250 euro of meer
- De rommelmarkt in Haaren heeft een tegen het einde van het jaar een mooie donatie
overgemaakt.

Website in 2011
De website heeft in 2011 bijna 5.000 bezoekers gehad. Zij hebben bij elkaar bijna 15.000
pagina’s bekeken. Dat is iets minder dan in 2010. Met name in de maanden oktober, november
en december zijn de bezoekersaantallen iets teruggelopen. Terwijl dat juist de maanden zijn dat
de meeste donaties binnenkomen. Het totaal aan donaties is met ruim €6.000 echter op peil
gebleven.
Samen met een marketing expert is naar de website gekeken om deze wat meer marktgericht te
maken. In 2012 zal de website verder worden verbeterd om meer bezoekers te trekken.
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Vooruitblik 2012
In 2012 zullen we de website verder verbeteren om meer bezoekers te trekken. Overwogen
wordt nog om een bescheiden budget voor online werving in te zetten zodra de website
verbeterd is. Ook zal een aanvraag voor sponsoring worden gedaan bij Google Adwords.
Verder zal het microkrediet platform MicroWorld worden uitgeprobeerd met een bescheiden
bedrag. Ook worden de mogelijkheden van het microkrediet platform Zidisha nader bekeken. De
risico’s zijn daar iets hoger en het zijn niet de armste ondernemers. Maar het mooie is dat je
rechtstreeks in contact bent met de ondernemer in Kenia of Senegal. Er is geen locale
microkrediet bank die als tussenpersoon fungeert. Ook hoeft de ondernemer slechts een hele
lage rente te betalen.
Begroting 2012
De begroting voor 2012 is vergelijkbaar met die van 2011. Alle ingekomen donaties worden voor
100% doorgestort op de Kiva account of eventueel één van de andere online microkrediet
platforms. De werkzaamheden binnen de stichting FairSpirit worden zonder geldelijke
vergoeding uitgevoerd door de bestuursleden. Ook declareren de huidige bestuursleden geen
onkosten. Er is in de begroting een bescheiden bedrag opgenomen voor werving van donaties
en onvoorziene kosten. Deze kosten en bankkosten worden betaald uit de 2000 euro van de
Wereldprijs waar FairSpirit in 2008 aan mee heeft gedaan. Werving vindt vrijwel geheel plaats
via de website. De kosten voor de website worden gesponsord in natura door Haicu webdesign.
Inkomsten 2012
Donaties

Uitgaven 2012

€ 6.000

Bankkosten
Werving donaties
Onvoorzien

€ 100
€ 200
€ 200

Toevoeging aan uitstaand
microkrediet kapitaal
Onttrekkling aan reserves

€ 6.000
€ 500

Totaal

€ 6.500

€ 6.500
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