FairSpirit jaarverslag 2012
Introductie
In 2012 is een lager bedrag aan donaties binnengekomen dan in 2011, namelijk een bedrag van
ruim €4500. Daarmee is het totaal bedrag dat uitstaat als microkrediet opgelopen tot zo’n
€31.000 en heeft FairSpirit tot nu toe ruim €175.000 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 2012 uitgezet via Kiva in
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Amerika. Bij wijze van proef is een klein bedrag uitgeleend
via een nieuw platform: MicroWorld. MicroWorld is vergelijkbaar met Kiva maar van origine Frans
en vooralsnog kleinschaliger.

Microkredieten in 2012
In 2012 is gebruik gemaakt van deze online platforms voor het uitzetten van microkreditet in
ontwikkelingslanden:
● Kiva
● Energy in Common
● MicroWorld
Uitlenen via United Prosperity en MyC4 is 2011 stopgezet. United Prosperity had geen nieuwe
lening aanvragen in 2012. De MyC4 account is afgebouwd in 2011 en verder niet meer gebruikt.
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 2012 is in totaal aan
meer dan 7000 mensen uitgeleend. Per eind 2012 staat er voor ruim 30.000 euro aan leningen
via Kiva uit en is cumulatief bijna 160.000 euro uitgeleend.
Energy in Common
In 2012 is gestart met microkredieten uitzetten via Energy in Common. Er staat voor $250 aan
leningen uit. Geld van terugbetaalde leningen is aan 5 microkredieten opnieuw uitgeleend. Er zijn
geen defaults geweest. Vanwege de insteek voor schone energie blijft Energy in Common voor
FairSpirit een aantrekkelijke organisatie. Maar er is bij dit platform geregeld een tekort aan
microkrediet projecten, waardoor het tegoed niet altijd kan worden uitgeleend. Uitbreiding van de
activiteiten via Energy in Common ligt dus op korte termijn niet voor de hand.
MicroWorld
Met een bedrag van 500 euro heeft FairSpirit bijgedragen aan 25 microkredieten bij wijze van
proef. Tot zover is dit goed verlopen. Er zijn geen defaults.
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Donaties in 2012
In 2012 zijn er 4 donaties geweest van 200 euro of meer. Het vermelden waard is de donatie
van de wereldwinkel in Amsterdam Noord. De wereldwinkel in Amsterdam Noord is gestopt met
de activiteiten en heeft een mooi bedrag aan FairSpirit geschonken, zie:
http://www.fairspirit.nl/2012/02/29/microkredietvoorvrouweninafrika4/
Daarnaast waren er 15 donaties van particulieren en kleine bedrijven. In totaal een mooi bedrag
van ruim 4500 euro.

Website in 2012
De website heeft in 2012 ruim 3.700 bezoekers gehad. Zij hebben bij elkaar ruim 10.000
pagina’s bekeken. Dat is over de hele linie iets minder dan in 2011.
Samen met een marketing expert is naar de website gekeken om deze wat meer marktgericht
te maken. De verbeteringen aan de website hebben echter nog niet tot meer bezoekers geleid.
Er zijn andere sites rond microkrediet bijgekomen, waardoor bezoekers FairSpirit minder snel
vinden.
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Vooruitblik 2013
In 2013 zullen we de website verder verbeteren om meer bezoekers te trekken. Het opnieuw
uitzetten van vrijvallende microkredieten zal worden voortgezet bij Kiva en zo mogelijk ook bij
Energy in Common en Microworld. Nieuwe donaties zullen weer voornamelijk via Kiva worden
uitgezet.
Verder zal het voor FairSpirit nieuwe microkrediet platform Zidisha (opgericht in 2009) worden
uitgeprobeerd met een bescheiden bedrag. 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 Afrika (o.a. Kenia, Senegal). Er is geen locale microkrediet bank die als
tussenpersoon fungeert. Ook hoeft de ondernemer slechts een lage rente te betalen.
Enkele van de voornemens uit het beleidsplan 20122014 waren om te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden voor fondsenwerving en te zoeken naar samenwerking met andere organisaties.
In 2013 zal opnieuw worden overwogen of er extra energie zal worden gestoken in deze
activiteiten of dat de huidige werkwijze (relatief low profile) voorlopig wordt voortgezet. In beide
gevallen zal de inzet van Fair Spirit zijn dat de donateursinkomsten volledig blijvend worden
ingezet voor microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
Begroting 2013
De begroting voor 2013 is vergelijkbaar met die van 2012. Alleen is de verwachting dat het
totaal aan nieuwe donaties verder terugloopt. 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 voor de bankkosten. Deze 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 2013
Donaties

Uitgaven 2013

€ 2.000

Bankkosten

€ 100

Toevoeging aan uitstaand
microkrediet kapitaal
Onttrekkling aan reserves

€ 2.000
€ 100

Totaal

€ 2.100

€ 2.100
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