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VERANDERING ZIT IN
DE LUCHT
Zo kun je de berichten in
deze nieuwsbrief duiden.
Oikocredit NL verwelkomde haar nieuwe directeur.
Wij hadden een interview
met Eric Holterhues.

Huub Lems, Coördinator
PKN netwerk Oikocredit

Triodosbank groeide en Eric
groeide mee. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor één fonds dat
investeerde in cultuur en
vier sociaal verantwoorde
investeringsfondsen.

De cijfers van beleggingen
in Oikocredit door gemeenten en diaconieën lieten in
2016 een flinke stijging
zien. Deze trend doet zich
al langer voor maar nog
niet op deze schaal.
Eric Holterhues

Een verandering is ook
waar te nemen in de mediabelangstelling. Steeds meer
plaatselijke gemeenten vermelden Oikocredit op hun
website.
Een verandering die aanstaande is, zo niet dit jaar
dan toch volgend jaar, is de
verwachting dat de 2% dividend niet houdbaar zal
blijken.
Voor de verandering ging
ondergetekende mee op de
jaarlijkse studiereis van
Oikocredit. Daarom iets
over de Filipijnenreis.
En tot slot een conferentie
over Laudato Si en kerkelijk geldbeheer.
Veel leesplezier.

stapte over naar de Triodosbank waar hij van onderaf
begon en waar twintig jaar
geleden nog maar 85
mensen werkten.

ERIC
HOLTERHUES
DIRECTEUR
OIKOCREDIT NEDERLAND
Per 1 mei heeft Oikocredit
Nederland weer een directeur. We maakten kennis
met Eric Holterhues, die bij
ons langs kwam tijdens zijn
kennismakingsronde.
Eric studeerde theologie in
Utrecht en vulde dit aan met
vakken in economie, beleid
en management en marketing en communicatie. Hij
werkte bij de KRO en daarna bij een organisatieadviesbureau.
Tijdens
zijn
studietijd
maakte hij kennis met de
realiteit in ontwikkelingslanden tijdens een verblijf
in de slums in Kenia. Hij

Toe aan verandering was hij
blij met de advertentie voor
directeur van Oikocredit
Nederland. Een organisatie
dicht bij het werkveld van
zijn vorige baan. Gevraagd
naar zijn visie op het werk
zegt hij “Verbreden en
verdiepen!”
Er zijn volop kansen om
nog meer mensen voor het
werk van Oikocredit te winnen. Tegelijk zijn kerken en
particuliere beleggers via
Oikocredit of het ONF
fonds belangrijke pijlers die
van waarde zijn en daarmee
ook volop zijn aandacht
zullen krijgen.
Het PKN netwerk Oikocredit ziet uit naar een
goede samenwerking met
deze sympathieke nieuwe
directeur.
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Participatie Oikocredit € 200

FLINKE
GROEI
BELEGGINGEN
In 2016 nam het totaal aan
beleggingen van gemeenten
en diaconieën in het PKN
Oikocredit netwerk met
8,5% toe van € 17,65
miljoen naar 19,16 miljoen.
Een mooi resultaat.
Aan het eind van het jaar
belegden 53 colleges van
kerkrentmeesters, 670 colleges van diakenen en 89
overige, zoals ZWO-commissies van de protestantse
kerk.
Nog eens 553 gemeenten
deden dat via Oikocredit
Nederland voor een totaal
bedrag van € 11,91 miljoen.
Totaal via beide kanalen
dus € 31 miljoen.
Kapitaal dat Oikocredit
Amersfoort via meer dan
800 leningen aan ontwikkelingsinitiatieven in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika
inzet voor ontwikkeling.
Niet in het minst via vele
microkrediet-organisaties.

Protestantse Gemeente Wolvega

OIKOCREDIT OP DE
WEBSITE VAN KERK
Wat hebben de Protestantse
Gemeenten van Wolvega,
Didam, Zuidland, Leek-Oldebert, Giessendam-NederHardinxveld, Roosendaal,
Olst en nog vele andere
gemeen?
Op de websites van al deze
gemeenten is informatie te
vinden over beleggen in
Oikocredit. Voor gemeenteleden een makkelijke manier om informatie over
Oikocredit te krijgen.
Vaak zijn de berichten het
initiatief van een ZWOgroep of de plaatselijke diaconie. We juichen deze manier van het onder de aandacht brengen van Oikocredit toe en roepen de gemeenten die het nog niet
doen op hier werk van de
maken.

DIVIDEND
ONDER
DRUK
We hoorden de laatste jaren
al herhaaldelijk dat de rentetarieven op leningen vooral
in de microkredietsector
steeds verder dalen. Dat
heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is het beleid van de grote centrale
banken van de VS, het Verenigd Koninkrijk en de
Eurozone om geld te pompen in de economieën.
Een andere factor is dat
steeds meer banken, ook de
grote banken die vroeger
zich er verre van hielden, de
microkredietsector hebben
ontdekt. Een derde factor is
dat overheden in ontwikkelingslanden steeds vaker
subsidie verlenen in de
vorm van goedkoop krediet
voor de sector.
Het geheel van dit soort
factoren drukt de tarieven
voor de microfinancieringsinstituten omlaag. En dat is
goed als het zich doorvertaalt naar lagere tarieven
voor de kleine lener, de
gebruiker van het microkrediet.
Voor Oikocredit betekent
dit dat ondanks het steeds
grotere volume (dit jaar boven de één miljard euro aan
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verstrekte leningen) dat er
onder de streep minder
overblijft. En daaruit moet
wel het dividend betaald
worden.
Dit jaar zou het, door een
eenmalige meevaller, nog
kunnen lukken om de 2%
dividend die als doelstelling
geldt waar te maken. Het is
nog even afwachten want er
gaan al stemmen op om dit
jaar al minder dividend uit
te keren om zo ruimte te
creëren voor bijdragen aan
het lokale valuta leningenfonds of het versterken van
de capaciteit van lening aan
partners.
Maar zeker voor komende
jaren moet er niet te vast op
2% dividend meer gerekend
worden.

INSPIRERENDE STUDIEREIS FILIPIJNEN
Uw coördinator nam dit jaar
deel aan de jaarlijkse studiereis voor staf en vrijwil-

ligers van steunverenigingen en leden. Doel is om
kennis, ervaring en voorlichtingsmateriaal direct uit
het werk te verzamelen. Dit
jaar ging de reis naar de
Filipijnen waar verschillende projecten werden bezocht.
Vanuit Manilla waar de
groep uitleg kreeg over het
land, de bevolking, de economie, het werk van Oikocredit en dat van haar lening-partners, ging ons
groepje naar het noorden en
later naar het zuiden.
Telkens lange dagen en veel
reizen om de projecten te
bezoeken.
De twee organisaties verschilden nogal. ASKI in het
noorden is een echt kerkelijk betrokken organisatie
die microfinanciering als
een van haar activiteiten beschouwd, maar een brede
gemeenschapsontwikkeling
organisatie wil zijn, met onderwijs, landbouwvoorlichting, coöperatie, enzovoort.
Zij bedienen ruim 100.000
mannen en vrouwen met
microkrediet, het programma waar Oikocredit via een
lening bij betrokken is.

Card, de organisatie die
haar hoofdkantoor ten zuiden van Manila heeft, focust
geheel op financiële dienstverlening. Hierin speelt microkrediet een centrale rol.
Maar liefst 2,5 miljoen uitsluitend vrouwelijke cliënten hebben toegang tot een
microlening. Maar de bank
gaat verder met microverzekering, spaarmogelijkheden,
en bevordering van financiële geletterdheid. Twee
organisaties met verschillende aanpak maar beide
geleid door charismatische
leiders.
LAUDATO SI EN KERKELIJK GELDBEHEER
Op 22 april vond in het
protestants landelijk dienstencentrum een door de
Konferentie
Nederlandse
Religieuzen georganiseerde
conferentie plaats over dit
thema. Naast de religieuze
orden waren ook mensen uit
de parochies en uit PKNgemeenten aanwezig.
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Mgr. De Korte wees op
ethische richtingwijzers die
er in de eerste encycliek
van Paus Franciscus te
vinden zijn. De zorg voor
de aarde en het voorkomen
van verdere opwarming van
de aarde kunnen niet zonder
gevolgen blijven voor de
manier waarop we met
kerkelijk geld omgaan, zo
stelde hij.
Vanuit de PKN werd haar
standpunt over duurzaam
beleggen naar voren gebracht. Daarbij werd ook
over de nota Beleggen door
de Protestantse Kerk 2.0 gesproken en het besluit niet
langer in fossiele brandstoffen te beleggen.
‘Hou de kolen uit het vuur!’
was een oproep die bijval
oogstte.
De
informatie
uit
deze
nieuwsbrief mag overgenomen
worden! Bronvermelding wordt
op prijs gesteld.
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