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VARIA AAN NIEUWS
OVER OIKOCREDIT
EN VERANTW000RD
BELEGGEN
In deze nieuwsbrief klinkt
de jaarvergadering in juni
in Chennai nog na. Hoe
verloopt zo’n vergadering
precies?

De vergadering besloot het
dividend op 1% te stellen,
ook hierover een bericht.
En de ervaring van een
projectbezoek aan Hand in
Hand India wordt gedeeld.

Dichter bij huis sloten de
kerk en Oikocredit NL een
nieuwe overeenkomst om
gezamenlijk de aandacht te
vestigen op het werk van
Oikocredit.

Uit recent onderzoek blijkt
dat duurzaam beleggen de
trend is internationaal.
Nederland blijft iets achter
bij Europa en vooral bij
Azië.

De vijfde en laatste mythe
uit de vermogensmonitor
2017 wordt belicht: duur
zaam beleggen brengt geen
extra risico mee, eerder het
tegendeel op de langere
termijn.

Huub Lems, Coördinator
PKN netwerk Oikocredit

OIKOCREDIT NL EN
PROTESTANTSE KERK
TEKENEN NIEUWE
OVEREENKOMST
Al vele jaren werken de
Protestantse Kerk en Oiko
credit Nederland intensief
samen voor de zaak van
Oikocredit.

Sinds 1999 ligt daaraan een
overeenkomst ten grond
slag. Omdat zowel bij de
kerk als bij Oikocredit NL
veranderingen optraden was
het goed om deze overeen
komst opnieuw te maken.
Op 26 september jongstle
den werd deze op de kamer
van Jurjen de Groot, de
directeur van de diensten-
Organisatie PKN getekend.

De hoofdljn is niet veran
derd: PKN gemeenten en
diaconieën beleggen via de
landelijke kerk. Gemeente
leden kunnen bij het Oiko
credit Nederland Fond ONF

van Oikocredit Nederland
terecht.

DUURZAAM BELEGGEN
WERELDWIJDE TREND
Duurzaam beleggen is voor
een op de vijf Nederlandse
particuliere beleggers in de
afgelopen vijf jaar belang
rijker geworden. Dat komt
naar voren uit een wereld
wijd onderzoek onder
22.000 beleggers van het
Britse beleggingsfondsen
huis Schroders.

Hoewel beleggers steeds
enthousiaster worden over
duurzaam beleggen, valt op
dat Nederland op dat vlak
nog wel achterloopt. In
Europa zegt een kwart van
de beleggers meer waarde te
hechten aan duurzaam be
leggen en wereldwijd geldt
dat zelfs voor bijna drie op
de tien beleggers. Vooral in
Azië staat het hoger op de
agenda.

Institutionele beleggers in
Nederland, zoals pensioen
fondsen, behoren volgens
Schroders juist al langer tot
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EZ
Jurjen de Groot (PKN) en Erik
Holterhues (Oikocredit NL)

Chinees Zonne-energiepark.
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de voorhoede als het gaat
om verantwoord beleggen.

‘De trend die we al jaren
zien, en die is begonnen bij
institutionele beleggers, is
nu volop omarmd door de
particulier’, zegt Hein
Kuijpers van Schroders
Nederland. ‘Duurzaam han
delen biedt beter financieel
resultaat’

Van de Nederlandse parti
culiere beleggers investeert
een meerderheid van 60
procent in bedrijven die
binnen de eigen sector het
duurzaamst zijn, wat ook
wel de best in class-bena
dering wordt genoemd.

Wereldwijd stelt 52 procent
van de beleggers ervan
overtuigd te zijn dat be
drijven die duurzaam han
delen uiteindelijk een beter
financieel resultaat zullen
bieden. Zulke bedrijven
zouden zich volgens deze
respondenten beter op de
toekomst voorbereiden. In
Nederland ziet 34 procent
van de ondervraagden dit
als hoofdreden om te inves
teren.

VIJF MYTHES OVER
DUURZAAM
BELEGGEN
De Vermogensmonitor
2017 vermeldt de uitkom
sten van een onderzoek on
der 500 vermogende Neder
landers die meer dan een
half miljoen euro vrij te
besteden hebben. De mythe
dat duurzaam beleggen niet
zou lonen wordt zeker al
weerlegd door deze uit
komst, want de vermogende
mensen hebben er kennelijk
alle vertrouwen in.

Richard de Groot, directeur
vermogensbeheer bij ABN
AMRO Mees-Pierson prikt
vijf mythes door. In de ko
mende nieuwsbrieven pas
seren ze de revue. Dit keer
de laatste, mythe 5:
Duurzaam beleggen is te
riskant.

‘Beleggen is geen exacte
wetenschap, dus er zijn al
tijd risico’s aan verbonden.
Niemand kan precies voor-

spellen hoe beleggingen
zich ontwikkelen, want er
zijn veel factoren die hier
invloed op hebben. Denk
aan de rente, de stand van
de economie en maatschap
pelijke ontwikkelingen. Zo
wel duurzame als “regu
liere” beleggingen zijn hier
vatbaar voor.

De vraag naar duurzame
producten of diensten neemt
steeds verder toe. Kijk
bijvoorbeeld naar de vraag
naar groene energie. Een
meerderheid van de Neder
landers maakt daar al ge
bruik van en dat aantal loopt
de komende jaren onge
twijfeld verder op.’

JAARVERGADERING
OIKOCREDIT IN
CHENNAI (MADRAS)
De jaarvergadering van de
coöperatieve vereniging
Oikocredit is weer achter de
rug. Dit jaar dus in Chennai
(vroeger Madras) in India.
Het zijn altijd intensieve
dagen.

Loop geen
onnodig risico.

Lees de Financiële
Bijsluiter.

Vragen stellen tijdens de ALV
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Bij aankomst was er nog
een voorvergadering waar
de meer dan twintig lan
delijke steunverenigingen
elkaar ontmoetten. De
tweede dag stond in het
teken van projectbezoeken
(daarover straks meer).

Dag drie was de meest
intense vergaderdag. Deze
werd voorgezeten door
leden van de Oikocredit
ledenraad. Hierbij staat
informatie vanuit de direc
tie en het bestuur centraal
en worden diverse belang
rijke te nemen beslissingen
op de ALV toegelicht en
besproken.

De tijd daarvoor ontbreekt
doorgaans op de formele
Algemene Leden Vergade
ring waar over allerlei on
derwerpen gestemd moet
worden en waar diverse
verkiezingen plaats moeten
vinden. Die formele verga
dering van de coöperatieve
vereniging vond op de
afsluitende dag vier plaats.

HAND IN HAND INDIA

Het projectbezoek bracht
me naar een Organisatie die
Hand in Hand India heet.

Drie vrouwen in de Indiase
deelstaat Tamil Nadu be
gonnen zich in 1998 in te
zetten voor kinderen op het
arme platteland. Die gingen
doorgaans niet naar school
maar werden bij wevers
meesters in de leer gegeven.
Goedkope ongeschoolde ar
beid en geen echte banen
waren het gevolg, waarmee
de armoedespiraal werd
voortgezet.

De vrouwen konden die
doorbreken door met twee
Zweedse leerkrachten een
schooltje voor juist hen op
te zetten.

Uit dit kleine begin ont
stond vanaf 2004 door de
jaren heen een waaier van
activiteiten op ontwikke
lingsterrein met als rode
draad: het creëren van
werkgelegenheid.

Onderwijs op alle niveaus,
beurzen, stages maar ook
microkredietverlening, ge
zondheidszorg en aandacht
voor het milieu.

Twintig jaar na dat nietige
begin is de Organisatie van
deze vrouwen uitgegroeid
tot een paraplu van vijftien
organisaties die zo’n vijftien
miljoen mensen bereikt met
haar werk, het meest vrou
wen en kinderen.

Voor de Organisatie werken
meer dan 5000 mensen en
de activiteiten zijn nu in
twaalf deelstaten van het
immense land India. En het
heeft vertakkingen in nog
zeven andere landen waar
onder Brazilië, Zuid-Afrika,
Cambodja en Afghanistan.

DIVIDEND EN KOSTEN
BEHEER
Zoals verwacht ging de
Algemene Vergadering van
Leden van Oikocredit in
Chennai akkoord met het
voorgestelde dividend van
1%. Tegelijk werd duidelijk
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Een bakkerij gerund door
vrouwen met mïcrokrediet
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dat het voor dit jaar niet
mee zal vallen om zelfs dat
dividend te handhaven. De
marges staan sterk onder
druk en het zal nog even
tijd vergen voor de maat
regelen ter vergroting van
de efficiëntie en de impact,
waarover we de vorige keer
berichtten ook hun finan
ciële vruchten gaan
afwerpen.

De verlaging van het divi
dend van de al jaren
gebruikelijke 2% naar 1%,
was voor ons in Utrecht
reden om tijdelijk een deel
van de kosten van het
beheer (dus de kosten van
de administratie, deelname
aan Oikocredit activiteiten
en de voorlichting) voor
rekening van Utrecht te
laten komen.

Daardoor hebben we de
beheerskosten tijdelijk van
0,45% naar 0,30% kunnen
verlagen. We wilden u
hiermee enigszins tegemoet
komen in deze periode van
verminderd dividend. U
hebt dit allen in de u
toegezonden dividendbrief
kunnen lezen.

De informatie uit deze
n ieutsbrief iiiag o’ergeno1nen

worden! Bronvermelding wordt
op prijs gesteld.
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Bijlage: projectbezoek

COMPOST-HOOP
Een van de hoopgevende
activiteiten van Hand in
Hand India is die van het
verwerken van afval. Er
worden banen gecreëerd en
het milieu heeft er baat bij.
En dat laatste kan geen
kwaad, want zwerfafval is
een groot probleem in het
land.

Later op de dag rijden we
naar Mahabalipuram (een
toeristische trekpleister met
eeuwenoude tempels en
andere Hindoe monumen
ten) waar we een verwer
kingsbedrijfje voor huis
houdelijk- en hotelafval
bezoeken. Met zes kleine
vrachtwagentjes wordt door
vrouwen het vuil op gezette
tijden opgehaald.

De huishoudens die mee
doen (80% in deze wijken
doet mee) hebben een mand
voor het groen AGF-afval
en een grijze voor de rest.
Het wordt op de wagen al
voorgesorteerd, Op de plek
buiten de stad wordt het
verder gescheiden.

Het verwerkte AGF, dus
etensresten en dergelijke
gaat in de biogas installatie
met twee tanks die stroom
levert waar de straatver
lichting op draait. De rest
van het AGF met bladeren
takken, groente en fruit
wordt gecomposteerd ofwel
‘natuurlijk’ met 3 maanden
in bakken of versneld door
gebruik van wormen. Beide
leveren compost op dat ver
kocht wordt.

Dan resteert nog het overige
materiaal dat verder ge
scheiden wordt: plastic pet
flessen, papier, ijzer, glas,
enzovoort. Dat wordt aan
handelaren verkocht. Een
mooi (voorbeeld-) project,
dat zich kan bedruipen en

een mooie bijdrage aan het
milieu levert.

Composteren met wormen

—‘

Overige afval wordt gescheiden

-5-




