
In 2016 lanceerden we het project Huisarts Anneleen zoekt een duurzaam 
pensioen. Dr. Anneleen de Bonte (rechts) staat in een spreidstand: 
ze wijdt haar leven aan het beter maken van mensen, waar haar 
pensioengeld ondertussen wordt belegd in zaken die allerminst 
goed zijn voor de gezondheid. Astmapatiënten behandelen terwijl ze 
steenkoolcentrales mee financiert; ze wil het niet langer. Daarom sloot 
ze zich aan bij FairFin. Samen zijn we op zoek naar een duurzaam 
alternatief voor medisch zelfstandigen. Hoe? z.o.z.
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Alternatieven

In 2016 werkten we verder aan de 

verzelfstandiging van de werking rond 

complementaire munten van FairFin,  

onder de titel Muntuit. Deze nieuwe vzw 

is dienstverlener, kenniscentrum en 

netwerk voor gemeenschapsmunten. Ver-

schillende partners, waaronder Cultuurnet 

Vlaanderen, Netwerk Bewust Verbruiken, 

Timelab en Triodos Bank werden geënga-

geerd om oprichtend lid van Muntuit vzw 

te worden. Muntuit organiseerde op 13 

mei een workshop met Stephanie Rearick 

(VS) over Mutual Aid Networks, waar 

veel mensen uit het veld op afkwamen. 

Binnen het project Uitmuntend Limburg 

hielpen we in 2016 mee met de voorberei-

ding van de bijbehorende munt de LimbU. 

In de tweede Move Your Money Week 

was er aandacht voor crowdfunding 

door coöperatieven (met nieuwe partner 

Coopkracht), verwelkomde NewB haar 

50.000ste coöperant, gaf Stijn Meuris een 

mini-tirade over de financiële wereld en 

werd het boek Ethisch beleggen is voor 

iedereen gelanceerd. 

Aandelen en obligatieleningen van 35 

organisaties ontvingen ondertussen het 

Financité&FairFin label. Via de nieuwe 

website www.fairfinlabel.be kunnen 

investeerders de verschillende gelabelde 

producten bekijken. Samen met Forum 

Ethibel gaf FairFin vorming over duur-

zaam investeren aan gemeenten.

http://www.fairfinlabel.be/


De cijfers van FairFin vzw

Door de stop van het Krekelsparen hebben we moeten reorganiseren. Om een sterke 

inhoudelijke en sensibiliserende werking te behouden, willen we op termijn kunnen 

groeien. Daarvoor is het nodig nieuwe inkomsten te zoeken. Tot die tijd investeert 

FairFin vanuit het kapitaal. Voor 2016 was dit 12.861 euro.

FairFin streeft ernaar het kapitaal dat werd opgebouwd met het Krekelsparen, te inves-

teren in alternatieven die nodig zijn voor een nieuwe economie. Gemeenschapsmunten 

zijn in onze visie zo’n alternatief: ze kunnen hefbomen zijn voor de transitie naar 

een duurzame en participatieve samenleving, die veerkrachtig is in tijden van crisis. 

Daarom investeert FairFin in Muntuit.

Dit was het derde jaar waarin we subsidie genoten vanuit het project BankWijzer. Met 

de verwelkoming van Vrede vzw in de coalitie is Bankwijzer België gegroeid naar elf 

organisaties. Bankwijzer België maakt deel uit van Fair Finance Guide International, 

een samenwerking van nationale coalities uit België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, 

Japan, Nederland en Zweden. Het project wordt gefinancierd door sida (Swedish Interna-

tional Development Cooperation Agency), Oxfam Novib Nederland en FairFin. Dit was het 

laatste subsidiejaar, er is zicht op verlenging. 

We blijven op zoek naar subsidies op Vlaams, federaal en Europees niveau. Eén 

aanvraag voor een project rond gemeenschapsmunten werd gehonoreerd. Drie andere 

aanvragen voor Vlaamse financiering (twee bij Dienst Internationaal Vlaanderen, één 

bij Sociale Economie) in 2016, werden niet gehonoreerd. Onze aanvraag in het kader van 

Europa voor de Burger, werd eveneens niet weerhouden.

In 2016 vergaarden we meer inkomsten dan voorzien via opbrengsten uit eigen wer-

king. Het gaat hier om advies, vormingen en samenwerkingen binnen campagnes. We 

zijn bijvoorbeeld trekker van Move Your Money en Belfius is van ons, beiden projecten 

met partners. Die partners vergoeden mee het werk dat FairFin hierin steekt.

Inkomsten uit giften bleven ongeveer gelijk, inkomsten uit de ledenwerking daalden 

helaas. Het blijkt moeilijk om fundraising te verankeren binnen onze gekrompen 

organisatie. Daarom wordt er in 2017 geïnvesteerd in expertise rond fondsenwerving.



Balans 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

HET ACTIEF
INVESTERINGEN EN VOORRADEN 22.431 15.707 11.477

Hard- en software 4.628 794 264

Kantoormeubilair en -machines 538 372 207

Schilderwerken 8.307 6.932 5.557

Naamsverandering 7.629 6.539 5.449

Voorraden 1.329 1.070 0

DEELNEMENINGEN IN ANDERE ORGANISATIES 1.385.932 1.386.724 1.387.732

In Socrowd cvba 1.000.000 1.000.000 1.000.000

In andere organisaties 385.932 386.724 387.732

LENINGEN VERSTREKT AAN ORGANISATIES 2.579 2.479 2.479

NOG TE ONTVANGEN VERGOEDINGEN 74.538 54.198 26.146

Vanwege klanten 8.462 4.105 6.627

Vanwege BNP Paribas Fortis en Triodos Bank 3.294 3.138 1.268

Subsidies 57.612 37.260 17.615

Diversen 5.170 9.695 636

Termijndeposito's en ethische beleggingsfondsen 203.337 200.000 0

Geld onmiddellijk beschikbaar 685.155 633.503 811.843

TOTAAL ACTIEF 2.373.972 2.292.611 2.239.676

HET PASSIEF
VIA EIGEN MIDDELEN 2.259.174 2.226.939 2.187.653

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst 1.847.555 1.847.555 1.847.555

Winst gereserveerd voor een bepaald doel 371.119 349.960 337.098

Voorzieningen voor toekomstige uitgaven 40.500 29.425 3.000

VIA VREEMDE MIDDELEN
Schulden die binnen het jaar betaald moeten worden

114.798 65.672 52.023

Leveranciers 12.979 12.181 1.470

Vakantiegelden en bezoldigingen 44.689 39.363 29.429

Diversen 57.130 14.128 21.123

TOTAAL PASSIEF 2.373.972 2.292.611 2.239.676



Resultatenrekening 2014 2015 2016

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 510.126 478.398 431.107

GIFTEN van particulieren 23.311 27.452 25.184

Giften algemeen 19.997 24.314 23.916

Intrestafstand 3.314 3.138 1.268

LIDGELDEN 10.123 9.498 8.490

OPBRENGSTEN van financiële instellingen 13.676 15.933 17.857

Commissie VDK SpaarPlus 13.676 15.933 17.857

OPBRENGSTEN van de overheid 398.282 383.785 319.064

Subsidie Beweging - Vlaamse Gemeenschap 162.844 163.051 176.148

Projectsubsidies 143.966 129.620 49.327

Tewerkstellingstoelages en andere 91.472 91.114 93.589

OPBRENGSTEN uit werking 13.919 17.531 28.008

Administratieve dienstverlening en diversen 9.800 9.808 14.049

Vorming en advies aan organisaties 3.997 7.641 12.139

Opbrengsten campagnewerking 0 0 1.800

Abonnementen nieuwsbrief 122 82 20

FINANCIELE OPBRENGSTEN 13.315 10.668 6.069

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0 2.455 10

OPNAME VOORZIENING 37.500 11.075 26.425

TOTAAL VAN DE KOSTEN 544.555 499.557 443.968

WERKINGSKOSTEN 136.433 119.276 144.017

Campagne en duurzaam sparen & beleggen 39.701 32.043 34.390

Tijdelijke projecten 1.567 4.825 31.041

Communicatie 17.352 9.092 13.113

Diverse kosten personeel en vrijwilligers 18.195 21.384 16.584

Huisvesting 34.880 33.228 33.422

Ondersteunende functies intern 17.842 18.704 15.467

Tijdelijke kosten externe ondersteuning 6.896 0 0

PERSONEELSKOST 395.336 368.122 293.803

AFSCHRIJVINGEN 7.322 7.255 3.160

VOORZIENING 0 0 0

FINANCIELE KOSTEN EN BELASTINGEN 5.464 4.904 2.988

RESULTAAT -34.429 -21.159 -12.861

RESULTAATVERWERKING
Onttrekking aan de bestemde fondsen -34.429 -21.159 -12.861

Toevoeging aan de bestemde fondsen 0 0 0



De beleidsscores op de website BankWijzer werden 

geüpdatet. In totaal lieten meer dan 2000 mensen via 

BankWijzer.be weten dat ze het beleid van hun bank (niet) 

appreciëren. KBC scherpte haar duurzaamheidsbeleid in 

2016 aan. We gebruikten BankWijzer ook als instrument 

om specifieke investeringen aan te klagen, bijvoorbeeld 

rond de Dakota Access Pipeline of rond investeringen in 

nucleaire wapens. Samen met Vrede vzw gingen we in ge-

sprek met de banken die nog in kernwapens investeren en 

deden we acties aan hun hoofdkantoor en lokale kantoren.

FairFin deed wederom mee met de Global Divestment Week. Teamleden en vrijwilligers 

van FairFin, Financité, Climate Express en 350.org deden in gepaste uitrusting een 

flashmob op het nummer I want to break free van Queen aan het adres van ING Bank 

en Deutsche Bank, twee banken die nog altijd negen keer zoveel investeren in fossiele 

brandstoffen dan in hernieuwbare energie. Ter illustratie van het thema schadelijke 

klimaatinvesteringen, maakten we een educatief filmpje over ExxonMobil dat meer dan 

honderd keer werd gedeeld en meer dan 8000 keer werd bekeken op Facebook.

FairFin heeft bijkomend onderzoek gedaan naar tien, 

veeleer kleine banken die niet binnen BankWijzer worden 

onderzocht. Algemene conclusie: kleinere banken scoren 

beter op stabiliteit, maar slecht op duurzaamheid. Op 

basis van de resultaten van BankWijzer en van dit aan-

vullend onderzoek brachten we De Staat van de Banken 

uit, een publicatie die we bezorgden aan onze leden. 

Banken



De Belgische staat is nog altijd voor 100% eigenaar van Belfius. Lange tijd leek het alsof 

de regering de bank zo snel mogelijk wilde verkopen. Inmiddels staat een gedeeltelijke 

beursgang op het programma. Wat niet verandert, is het uitblijven van een publiek 

debat over de toekomst van Belfius. Terwijl de bank een enorme opportuniteit is voor 

ons land. We zouden Belfius kunnen hervormen naar een bank die naast financieel 

rendement ook maatschappelijk rendement oplevert. Een bank die bij een volgende 

crisis niet omver valt, omdat we er met zijn allen een stem in hebben en er zo voor 

zorgen dat het een duurzame bank is die investeert in de noden van de reële economie, 

op een lokaal niveau, in de transitie naar een koolstofarme economie en met de nodige 

service. In 2016 richtte FairFin samen met 22 andere middenveldorganisaties het 

platform Belfius is van ons op. We schreven een gezamenlijk manifest dat is te zien 

op www.belfiusisvanons.be. In juni deden we een debat en in oktober vierden we de 

vijfde verjaardag van Belfius in verschillende bankkantoren.

FairFin kwam veel in de pers, 

onder meer met een pagi-

nagrote advertentie voor de 

Standaard Solidariteitsprijs. We 

schreven opinies rond actuele 

onderwerpen als het failliet 

van Optima en de ontslagen bij 

ING. Er verschenen diverse ar-

tikelen over duurzaam sparen 

en beleggen waarbij FairFin 

werd gebruikt als referentie.

Actualiteit

http://www.belfiusisvanons./
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Anneleen volgt twee sporen: enerzijds proberen we 2000 collega-artsen, apothekers, 

kinesisten, tandartsen en thuisverplegers te vinden die mee zouden willen stappen in 

een nieuw duurzaam pensioenproduct. Anderzijds onderzoeken we met welke aanbieder 

we hiervoor in zee kunnen gaan. We hebben beleggingscriteria opgesteld, die we met 

behulp van financieel-technische en juridische experts zouden willen omvormen tot 

een soort van offerte-aanvraag voor fondsbeheerders. 

Vanuit onze subsidies hebben wij geen budget voor deze expertise, vandaar dat we een 

oproep doen aan u. Zou u willen bijdragen aan een nieuw duurzaam pensioenproduct? 

We voorzien 2500 euro nodig te hebben. Maak voor 15 mei een bedrag over op rekening 

BE10 5230 8038 6504 van FairFin met de mededeling ‘pensioen’. Voor giften vanaf 40 

euro ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift terugkrijgt. 

Als dit lukt, hebben we bewijs dat één geëngageerde persoon het financieel systeem 

een stukje kan omvormen. En een duwtje in de rug voor andere fondsen, verzekeraars 

en beroepsgroepen. Onze streefdatum is de volgende Move Your Money Week. Alvast een 

dikke merci voor uw steun!


