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Project info

De missie van Solidagro
Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen, en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun
eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.
Solidagro beschouwt de lokale basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als een motor van verandering in de
samenleving, en ondersteunt hen door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en
beleidsbeïnvloeding. Solidagro werkt aan het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met oog op economische
verzelfstandiging.
In Vlaanderen wil de ngo jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk, en tegelijk duiden op
de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële
en politieke solidariteit.
Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid en kiest voor samenwerking gebaseerd op wederzijds
respect, uitwisseling en dialoog.

Wat doet Solidagro?
In West-Afrika, Bolivia en de Filippijnen
De partners van Solidagro in West-Afrika (Senegal, Burkina Faso en Mali), Bolivia en de Filippijnen werken aan de ontwikkeling en de versterking van voedselzekerheid in verafgelegen landelijke
gebieden, waar de bevolking grote problemen heeft met de voedselvoorziening. Solidagro werkt aan duurzame ontwikkeling, met niet alleen aandacht voor watertoevoer en voedselzekerheid,
maar ook voor ecologische productie van het voedsel.
Solidagro investeert in tientallen kleinschalige projecten, in nauwe samenspraak met de bevolking en de locale boerenorganisaties. De aanleg van groententuinen voor vrouwen (een activiteit
die in het droge seizoen zorgt voor bijkomende variatie van de voeding) , rijstvelden en waterputten zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan de verbetering van de socio-economische situatie
van de familie en het dorp. Solidagro en de partners voorzien in ﬁnanciering, maar vooral ook in begeleiding met knowhow en ervaring. De programmabeheerders ter plaatse staan in voor een
constante opvolging van de activiteiten op het terrein.
De basis van deze projecten is een sterke organisatie van de bevolking. Lokale basisorganisaties spelen hierin een centrale rol. De lokale organisaties beslissen onafhankelijk over budgetten
en de prioritaire noden van de gemeenschap. De boerenorganisaties en cooperatieves verzekeren het onderhoud van de installaties na de investering. Bijzondere aandacht gaat altijd naar
vrouwen, die het meeste verantwoordelijk zijn over (en het meeste te winnen hebben bij) de watertoevoer en de verbeterde voedselzekerheid.

In België
Solidagro wil ook in België bijdragen tot een meer solidaire samenleving en streeft naar meer aandacht voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling in het Zuiden. Solidagro focust op de regio
Waasland en Oost-Vlaanderen.
Solidagro zet in op duurzame trajecten voor secundaire scholen, internationale uitwisselingen voor jongeren, samenwerking met hogescholen, begeleiding van vrijwilligers en het
ondersteunen van netwerken die actief zijn rond duurzame landbouw.

Hoe kan jij Solidagro helpen?
Financiële steun
Giften voor de ﬁnanciering van projecten voor meer en beter voedsel, in de Sahel (W-Afrika), Filipijnen en Bolivia: voor de aanleg van waterputten, irrigatiesystemen, voor de aankoop van
lastdieren (waterbuffels) en van ploegen voor de velden, voor de rijstmaalderij en de demonstratieboerderij voor het aanleren van teelttechnieken, voor de aanleg van viskweekvijvers,
herbebossingsprojecten, ...

Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
logistieke hulp tijdens campagnes en evenementen
animatie, informatie, sensibilisering
karweitjes, onderhoud
boekhouding
fondsenwerving (meedenken rond fondsenwervende activiteiten, promoten van fondsenwervende activiteiten, databasebeheer,...)
vertalingen van het Nederlands naar het Spaans, Engels, Frans
website

Vrijwilligers in het buitenland
Organisatorische ondersteuning
Begeleiding landbouw, irrigatie, ...
Animatie van begunstigden
Capaciteitsversterking bij teelttechnieken
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Algemene info
Raad van bestuur

Bart Meylemans (voorzitter), Marcus Peeters (penningmeester), Jef van den Eeckhout
(secretaris), Steven Meeus, Lieven Bauwens, Paul Verbeke.

Dagelijkse leiding

Tim De Roeck

Opgericht in

1964

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

14,4

Aantal vrijwilligers

50

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE19 0012 1876 7412 - BIC: GEBABEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 2.445.806 € (100%)

Totaal = 2.456.037 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.575.628 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

36.330 €
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

278.353 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

55.272 €

Lidmaatschapsbijdragen

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

59.269 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

44.249 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

673.895 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

41.085 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

Overheidssubsidies73

0€

2.079.067 €

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

51.527 €

Financiële opbrengsten75

2.802 €

4.327 €
0€

2.445.806 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

0€

38 €

2.456.037 €

Saldo van het boekjaar : 10.231 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

545.632 €

Eigen vermogen10/15

320.746 €

Vlottende activa 29/58

768.929 €

Schulden en voorzieningen16/49

993.815 €

Totaal activa 2018

1.314.561 €

Totaal passiva 2018

1.314.561 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -224.886 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Het netto bedrijfskapitaal voor 2018 bedraagt 44.970,45 €, wat betekent dat de organisatie geen probleem heeft om met haar vlottende activa haar verplichtingen op korte termijn te voldoen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 1.928.672 € (100%)

Totaal = 1.943.290 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.077.465 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

325.904 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

26.174 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

52.130 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

103.243 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

8.712 €

624.472 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

40.128 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

4.685 €
375 €

1.928.672 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

1.594.093 €
0€
13.093 €
1.487 €
1€

1.943.290 €

Saldo van het boekjaar : 14.618 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

556.206 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

574.563 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

1.130.769 €

Totaal passiva 2017

310.516 €
820.252 €

1.130.769 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -245.690 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 2.104.548 € (100%)

Totaal = 2.105.354 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.140.725 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

265.956 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

36.506 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

53.503 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

116.751 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.918 €

710.413 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

41.255 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

5.067 €
328 €

2.104.548 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

1.652.597 €
0€
182.230 €
1.650 €
2€

2.105.354 €

Saldo van het boekjaar : 806 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

596.609 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

215.659 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

812.268 €

Totaal passiva 2016

295.898 €
516.370 €

812.268 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -300.711 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 2.849.647 € (100%)

Totaal = 2.851.917 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

1.949.925 €
48.296 €
53.552 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

94.259 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

44.135 €

655.285 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

41.840 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

376.412 €

5.969 €
522 €

2.849.647 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

2.381.696 €
0€
47.098 €
1.683 €
893 €

2.851.917 €

Saldo van het boekjaar : 2.270 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

637.864 €

Eigen vermogen10/15

295.092 €

Vlottende activa 29/58

618.577 €

Schulden en voorzieningen16/49

961.349 €

Totaal activa 2015

1.256.441 €

Totaal passiva 2015

1.256.441 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -342.772 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 2.317.013 € (100%)

Totaal = 2.243.945 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.341.826 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

375.923 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

49.601 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

57.861 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

117.465 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

693.814 €
41.085 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.981 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

8.381 €

2.317.013 €

0€
1.839.126 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

Financiële kosten65

50.114 €

0€

Financiële opbrengsten75

-32.623 €
2.231 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

9.174 €

2.243.945 €

Saldo van het boekjaar : -73.068 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
674.563 €

Eigen vermogen10/15

292.822 €
1.595.643 €

Vlottende activa 29/58

1.213.902 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

1.888.465 €

Totaal passiva 2014

1.888.465 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -381.741 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.865.820 € (100%)

Totaal = 2.896.988 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

1.770.995 €
39.302 €
194.148 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

409.494 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

23 €

41.456 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

63.265 €

773.095 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

41.073 €

Overheidssubsidies

73

2.482.670 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

8.961 €

Financiële opbrengsten75

2.437 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

5.558 €
193 €

2.865.820 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

-69.861 €

2.896.988 €

Saldo van het boekjaar : 31.168 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

695.884 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

741.384 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

1.437.268 €

Totaal passiva 2013

365.891 €
1.071.377 €

1.437.268 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -329.993 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 2.885.410 € (100%)

Totaal = 2.885.878 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.729.412 €
56.525 €
276.895 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

61.525 €

725.685 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Totaal kosten 2012

140 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

Overheidssubsidies73

Uitzonderlijke kosten66

0€

89.232 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Financiële kosten65

489.053 €

7.339 €
320 €

2.885.410 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

2.304.625 €
0€
25.664 €
4.871 €
0€

2.885.878 €

Saldo van het boekjaar : 468 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2012

Passiva 2012
717.385 €
1.335.366 €

2.052.751 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

364.274 €
1.688.477 €

2.052.751 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -353.111 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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