FairSpirit jaarverslag 2013
Introductie
In 2013 is een lager bedrag aan donaties binnengekomen dan in 2012, namelijk een bedrag van
€2500. Daarmee is het totaal bedrag dat uitstaat als microkrediet opgelopen tot zo’n
€32.000 en heeft FairSpirit tot nu toe ruim €200.000 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.

Microkredieten in 2013
Verreweg het grootste deel van de microkredieten is in 2013 uitgezet via Kiva in
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Amerika. Een klein bedrag is uitgeleend via MicroWorld.
Bij wijze van proef is een klein bedrag uitgeleend via een nieuw platform: Zidisha. Zidisha is
vergelijkbaar met Kiva, maar een belangrijk verschil is dat Zidisha rechtstreeks uitleent aan
personen zonder tussenkomst van een locale bank. Zidisha is op die manier nog meer 1 op 1,
dus dat past mooi bij de insteek van FairSpirit. De nadruk ligt erg op vertrouwen. Er zijn locaal
vertrouwenspersonen die instaan voor de lener Het aantal niet terugbetaalde leningen ligt
desondanks wel wat hoger dan bij Kiva.
Uitlenen via Energy in Common is in 2013 stopgezet. Er waren geen nieuwe lening aanvragen in
2012. Het geld op de account is daarom teruggehaald en toegevoegd aan de Kiva account.
Energy in Common

Donaties in 2013
In 2013 zijn er 2 donaties geweest van 200 euro of meer. Het vermelden waard is de donatie
van de rommelmarkt in Haren. De rommelmarkt heeft een deel van de opbrengst van de markt
aan FairSpirit geschonken. Daarmee zijn een microkredieten verstrekt aan een aantal vrouwen
en groepen die werken in de landbouw in verschillende ontwikkelingslanden: Mali, Bolivia,
Ecuador, Cambodja, Peru, de Filippijnen en Albanie.

Daarnaast waren er 30 donaties van particulieren en kleine bedrijven. In totaal een mooi bedrag
van ruim 2500 euro.

Website in 2013
De website heeft in 2013 ruim 2.200 bezoekers gehad. Zij hebben bij elkaar ruim 6.000
pagina’s bekeken. Dat is over de hele linie zo’n 40% minder dan in 2012.
De verbeteringen aan de website leiden niet tot meer bezoekers. Er is zijn steeds meer andere
sites rond microkrediet bijgekomen. Sinds kort timmert bijvoorbeeld lendahend steeds meer aan
de weg met mesokredieten. Vooralsnog is geen betaalde marketing ingezet zoals adwords om
meer bezoekers te trekken.

Begroting 2014
De begroting voor 2014 is vergelijkbaar met die van 2013. 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.
Begroting 2014
Donaties
Bankkosten
Toevoeging aan uitstaand
microkrediet kapitaal
Onttrekking aan reserves
Totaal

Inkomsten 2014
€ 2.000

Uitgaven 2014
€ 100
€ 2.000

€ 100
€ 2.100

€ 2.100
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