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Beste lezer, 

Change. Verandering, het was altijd al dé bestaansreden van 11.11.11. We hebben 
doorheen onze meer dan vijftigjarige geschiedenis steeds verandering teweeg willen 
brengen met onze acties en campagnes. Verandering naar een wereld zonder onrecht, 
zonder armoede, zonder onaanvaardbare ongelijkheid. Om dit te bereiken werken wij 
samen met krachtige stemmen, organisaties en bewegingen in België, Europa en ande-
re continenten. 

Met onze campagne Changemakers in 2019 zetten we mensen en organisaties in de 
kijker. Vaak zijn zij de spil en de drijvende kracht van beleid en acties voor betere levens-
omstandigheden van de zwakkeren in de samenleving, voor sociale en ecologische 
vooruitgang. Het zijn mensen die mobiliseren en motiveren. 

De campagne sloeg aan, bij onze vele vrijwilligers, sympathisanten en het grote publiek. 
We hoorden vaak: “Dit gaat opnieuw naar de kern van jullie bestaan als koepel van de 
Vlaamse noord-zuidbeweging.”

Dat we niet alleen staan met ons verhaal, bleek onder meer ook uit het feit dat twee 
zwaargewichten  uit de culturele wereld ons in woord en daad ondersteunden. Regis-
seur Michaël R. Roskam maakte de veelbekeken kortfilm ‘Een Verkeerde Toekomst’, 
met Vlaamse topacteurs in actie over klimaat en de verantwoordelijkheid van individuen, 
bedrijven en beleid. De film kwam er in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019. 
Hiphop- en reggaeartiest Tourist LeMC schreef en zong voor ons het sterke campagne-
lied ‘Ubuntu’. Wekenlang scoorde het hoog in de muzieklijsten. 

Op het ogenblik dat ik dit voorwoord over 2019 schrijf, zijn we vier maanden ver in het 
nieuwe jaar en wijst alles erop dat 2020 een keerpunt wordt in onze recente geschie-
denis. De coronacrisis kost wereldwijd honderdduizenden mensenlevens en verandert 
onze manier van samenleven drastisch. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe diep 
deze crisis zal snijden, maar zeker is dat het virus zwaar inhakt, ook op sociaal en eco-
nomisch vlak. Voor vele zwakkeren in de samenleving is de lockdown een zware beproe-
ving. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen mogelijk geconfronteerd 
worden met langdurige werkloosheid. De crisis bedreigt vooral de meest kwetsbare 
landen. 

Samen met 200 andere organisaties riepen we in mei 2020 op tot internationale solida-
riteit. We vroegen de Belgische regering om meer aandacht te hebben voor de impact 
van corona in de arme landen. Het is meer dan ooit nodig om samen op deze nagel te 
blijven kloppen.

VOORWOORD

Bea Cantillon, 
Voorzitster
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CAMPAGNE

GEKNEVELDE STANDBEELDEN,  
VERSPREID OVER HET LAND 

CHANGEMAKERVERHALEN  
OP ONZE CAMPAGNEWEBSITE

VRIJWILLIGERSACTIES

 
Met onze campagne gingen we naar het hart van 11.11.11. We zetten changemakers wereld-
wijd op een voetstuk. Changemakers zijn krachtige mensen en bewegingen die dag in dag 
uit vechten voor een sociaal en ecologisch rechtvaardigere wereld. Zij hebben voldoende 
politieke ruimte nodig om in de toekomst het verschil te blijven maken. Maar die ruimte krimpt. 
Samen met duizenden vrijwilligers, de changemakers die we in de kijker plaatsten en ambas-
sadeur Tourist LeMC zetten we deze ‘shrinking space’ op de publieke en politieke agenda. In 
2020 werken we enthousiast verder op dit thema.  

AAN ALLE  
VRIJWILLIGERS  
EN SCHENKERS  

EEN WELGEMEENDE  
DANKJEWEL!

PRACHTIG CAMPAGNELIED  
‘UBUNTU’ VAN TOURIST LeMC

#CHANGEMAKERS
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EEN BREDE BEWEGING
Een draagvlak voor wereldwijde solidariteit uitbouwen, dat begint op het lokale niveau. 
Daarom ondersteunen we vrijwilligersgroepen, gemeentelijke adviesraden en mensen 
die zelf een initiatief opzetten in het Zuiden, 4de Pijlerorganisaties.  

We gaven het startschot voor een toekomsttraject voor onze vrijwilligersgroepen en 
begeleidden 30 groepen op een toekomstavond. Daar tekenden ze samen met mensen 
van buiten hun groep de lijnen van hun toekomstige werking uit. 

Verder gingen we aan de slag met heel wat lokale vormingen. We hadden zo’n 1.500 
deelnemers. En ruim 780 4de Pijlerorganisaties registreerden zich intussen op de web-
site www.4depijler.be.

PROJECTEN KREGEN STEUN  
VAN HET 11.11.11-FONDS  
VOOR 4de PIJLERORGANISATIES

MENSEN DEDEN MEE  
AAN EEN VORMING

4de PIJLERORGANISATIES  
GEREGISTREERD  
OP DE WEBSITE

100VAN DE VLAAMSE GEMEENTEN  
HAD EEN VRIJWILLIGERSWERKING

NIEUWE VRIJWILLIGERS 
ENGAGEERDEN ZICH

75%

335

1.500
780
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APRIL

MAART

MEI

JULI

NOVEMBER

DECEMBER

We onderzoeken, publiceren dossiers, stappen naar de pers en gaan in gesprek met onze 
politici. Zo zetten we mondiale thema’s op de agenda, het hele jaar door. Vaak werken we 
samen met andere organisaties, voor nog meer gewicht. En dat levert resultaat op.

NIEUW PROJECT VOOR ARBEIDSMIGRANTEN  
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel 
startte een pilootproject op rond arbeidsmigratie 
en hoe die de ontwikkeling van de herkomstlanden 
positief kan beïnvloeden. 11.11.11 gaf advies. We 
brachten ook vakbonden rond de tafel, samen met 
organisaties die opkomen voor de rechten van 
arbeidsmigranten.  

NOORDEN

 VN PUBLICEREN DATABASE VOOR PALESTINA   
We behaalden een belangrijke overwinning in de 
strijd tegen de illegale nederzettingen op Palestijns 
grondgebied. Op de VN-Mensenrechtenraad in 
Genève pleitten we samen met andere organisaties 
voor de publicatie van een VN-database met 
bedrijven die actief zijn in bezet Palestijns gebied. 
Met resultaat: de VN publiceren deze database in 
februari 2020.  

 KAMER WIL 0,7% VOOR ONTWIKKELINGS- 
SAMENWERKING 
Al sinds 1970 is internationaal beloofd dat rijke 
landen 0,7% van hun bni aan ontwikkelingssamen- 
werking geven. Een percentage dat nooit werd 
gerealiseerd, ook niet door België, en waar 11.11.11 
voor is blijven ijveren. Nu nam het parlement een 
resolutie aan voor een groeipad om dit doel toch te 
halen tegen 2030. Een belangrijk politiek signaal. 

11.11.11 ZET VROUWENRECHTEN VOOROP   
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), 
waarvan 11.11.11 de werking ondersteunt, organi-
seerde een conferentie over de rechten van vrouwen 
en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Want 
politieke maatregelen zijn nodig om gendergelijkheid 
en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. 

BELGIË ONDERNEEMT ACTIE VOOR  
CHANGEMAKERS    
We zijn tevreden dat ook de Belgische overheid 
actie ondernam rond ons campagnethema. Ze 
organiseerde een internationale conferentie over de 
vrijheid van burgers om projecten op te zetten. Hier 
werden ook de eerste resultaten van een onderzoek 
door denktank ECDPM voorgesteld. 11.11.11 werkte 
mee aan beide initiatieven. 

REGERING BELOOFT GELD VOOR  
KLIMAATFONDS     
De federale regering zei 100 miljoen euro toe voor 
het Green Climate Fund, een internationaal klimaat-
fonds voor ontwikkelingslanden. 11.11.11 vraagt Bel-
gië al jaren om meer te doen voor de internationale 
klimaatfinanciering. In 2019 pleitten we actief voor 
een bijdrage voor dit fonds.  

 
ORGANISATIES HERDENKEN  
TEXTIELARBEIDERS 
Samen met andere organisaties en vakbonden her-
dachten we op het Brusselse Muntplein de honder-
den doden die vielen bij de instorting van de textiel-
fabriek Rana Plaza in Bangladesh in 2013. Daarbij 
riepen we op tot een bindend internationaal verdrag 
over bedrijven en mensenrechten.

BEKENDE REGISSEUR MAAKT FILM  
VOOR VERKIEZINGEN  
Deze maand waren er verkiezingen in België. We 
publiceerden op voorhand een memorandum en 
een analyse van de partijprogramma’s. Met een 
pakkende film van regisseur Michaël Roskam (o.a. 
bekend van de film Rundskop) zetten we onze 
boodschap in de verf. We verspreidden ook filmpjes 
met oud-politici die opriepen voor meer leiderschap.
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ZUIDEN

Dit zijn enkele voorbeelden van realisaties in 2019.

We brachten in Congo verschillende partners samen in succesvolle coalities. Zo kun-
nen ze efficiënter lobbywerk verrichten bij hun beleidsmakers. ODEP, RECIC en AETA 
bundelden hun krachten, samen met nationale en internationale middenveldorganisa-
ties. Ze strijden tegen corruptie en volgen de staatsfinanciën en de verkiezingshervor-
mingen van nabij op.  

In Peru blokkeerden o.a. Red Muqui en Natura het wetsvoorstel om de uitbreiding 
van de olieontginning te vergemakkelijken. In Ecuador hielp Acción Ecológica (AE) 
de Waorani-indianen om een olieproject op hun grondgebied te stoppen. Dankzij dit 
juridische precedent kan AE nog andere, soortgelijke projecten blokkeren.   

Na twee jaar lobbyen door o.a. iDefend nam de Human Rights Council van de VN in 
juni een resolutie aan voor een onderzoek naar de talrijke schendingen van de men-
senrechten in de Filipijnen. Hoewel de president het onderzoeksteam van de VN per-
sona non grata verklaarde, maakte iDefend alvast de nodige documentatie over aan de 
onderzoekers, die midden 2020 hun rapport voorstellen.    

In Noordoost-Syrië biedt Totol lokale gemeenschappen opnieuw een toekomstper-
spectief. Meer dan 900 jongeren kregen opleidingen in onder meer ondernemerschap, 
computerkennis en Engels. In Libanon ontwikkelde SAWA een leiderschapsprogram-
ma voor Syrische vluchtelingen. Daarnaast werkten we er nauw samen met lokale or-
ganisaties als Basmeh & Zeitooneh en Alef in het project ‘Refugee Protection Watch’.
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MET ONZE PARTNERS STREVEN WE NAAR LANGETERMIJNOPLOSSINGEN



ZUIDEN

 
 
11.11.11 is de koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging. We steunen onze lidor-
ganisaties, zodat zij op hun beurt mensen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en hier een 
beter leven kunnen bieden. Dit zijn enkele successen die we vorig jaar samen boekten.

Solidagro installeerde irrigatiekanalen en sproeiers op akkers van Boliviaanse hoog-
vlaktes. Boeren kunnen daardoor beter het hoofd bieden aan de gevolgen van de kli-
maatverandering. Hun oogsten nemen toe en ze krijgen het makkelijker om hun gezin 
te onderhouden.

Join For Water groef in het Congolese Bunia samen met verschillende gezinnen sleu-
ven voor waterleidingen om te verzekeren dat iedereen aan drinkbaar water raakte. 

FOS zorgde er samen met een lokale partner in Guinee voor dat mensen een micro-
krediet konden lenen – vaak nog geen 100 euro – om een eigen zaak uit te bouwen.

Samen bezorgen we wereldwijd mensen in moeilijke omstandigheden een kans op 
betere perspectieven. Ons werk is niet af, we gaan hard door in 2020. Want als de 
huidige coronacrisis dit jaar al iets pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat 
onder andere toegang tot goede gezondheidszorg voor iedereen absoluut belangrijk is.
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DIT MAAKTEN WE SAMEN MET ONZE LIDORGANISATIES MOGELIJK



We kunnen onze acties alleen realiseren dankzij de giften van tienduizenden 
schenkers en de projectsubsidies van institutionele donoren. Daarom is het voor 
ons een absolute topprioriteit om ons geld correct en transparant te beheren.

De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd 
door de algemene vergadering. Ze wordt ook gecontroleerd door Clybouw 
Bedrijfsrevisoren, dat optreedt als onze commissaris. Onze belangrijkste donor 
DGD (een onderdeel van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking) voert 
op regelmatige basis controles uit.

Bovendien is 11.11.11 lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving  
(www.vef-aerf.be). 

TRANSPARANTIE EN CONTROLE

CIJFERS
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ONZE INKOMSTEN

ONZE UITGAVEN

57% 
SUBSIDIES

52% 
ZUIDWERKING

6% 
ANDERE INKOMSTEN

30% 
NOORDWERKING

10% 
ALGEMEEN BEHEER

37% 
FONDSENWERVING

8% 
INVESTERING IN 
FONDSENWERVING

Deze cijfers sluiten aan bij de jaarrekening zoals die werd neergelegd bij de Nationale 
Bank. Onze commissaris controleert jaarlijks de jaarrekening. In zijn auditverslag 2019 
staat geen voorbehoud. Meer cijfers zijn beschikbaar op 11.be.

INKOMSTEN & UITGAVEN

2019

2019
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82% gaat 
rechtstreeks  

naar de missie 
van 11.11.11



INKOMSTEN 2018 2019
Lokale acties  1.202.862  1.060.563 
Lokale giften  222.765  190.164 
Lokale toelagen  1.171.723  1.059.295 
Eenmalige giften  1.380.025  1.371.960 
Structurele giften  1.134.393  1.134.093 
Legaten  38.942  125.198 
Evenementen  36.340  113.707 
Merchandising e.a.  272.073  242.600 

SUBTOTAAL FONDSENWERVING  5.459.121  5.297.580 
DGD-programma 2017-2021  5.833.304  5.942.984 
Andere DGD-financiering  2.257.411  1.303.693 
EU en andere  551.337  540.449 
Vlaanderen  150.000  150.000 
Lokale overheden  306.829  344.700 

SUBTOTAAL SUBSIDIES  9.098.881  8.281.826 
Tewerkstellingspremies  525.107  531.172 
Andere inkomsten  599.719  405.414 

TOTAAL  15.682.828  14.515.992 

UITGAVEN 2018 2019
NOORDEN

Beleid  732.201  654.037 
Beweging  1.127.191  1.173.379 
Campagne/Communicatie  1.587.986  1.583.967 
Koepelwerking  901.997  885.499 

ZUIDEN
Eigen werking  6.753.465  5.633.934 
Koepelwerking  2.004.073  1.890.824 

KOSTEN
Fondsenwerving  1.045.789  1.212.492 
Beheer  1.624.309  1.454.342 

TOTAAL  15.777.010  14.488.474 

RESULTAAT  -94.182  27.518 

cijfers in euro

Het resultaat werd bereikt dankzij onze genereuze vrijwilligers en schenkers  
en met de steun van talrijke gemeentebesturen en volgende overheden:

RESULTATEN 2019



Het balanstotaal is gestegen met € 777.765 t.o.v. 2018. Dit is voornamelijk het 
gevolg van de stijging van de vlottende activa (liquide middelen en overlopende 
rekeningen).  

Wat de passiva betreft, stijgen de overlopende rekeningen met € 744.421 en de 
schulden kleiner dan één jaar met € 99.046. De voorzieningen dalen dan weer met  
€ 107.978. 

De hoge liquide middelen zijn een gevolg van de piek in de fondsenwerving op het 
einde van het boekjaar. Ze stellen ons in staat om onze werking normaal en zonder 
vertraging uit te voeren ondanks de fondsenwerving in november en bij late uitbe-
taling van subsidies.

Buiten deze balans is 11.11.11 eigenaar van de gebouwen aan de Vlasfabriekstraat 
9 en 11, via de vzw SOS Honger. Deze aparte vzw heeft een aparte jaarrekening, 
die wordt gecontroleerd door de raad van bestuur van 11.11.11.

ACTIVA 2018 2019

VASTE ACTIVA  682.810  779.442 
Immateriële vaste activa - software 19.083 7.722
Materiële vaste activa  622.225  688.020 
Financiële vaste activa  41.501  83.700 

VLOTTENDE ACTIVA  7.316.403  7.997.536 
Voorraden 51.368 26.649
Vorderingen op ten hoogste één jaar  740.949  764.252 

Geldbeleggingen  761.748  773.775 
Liquide middelen  5.732.378  6.289.511 
Overlopende rekeningen  29.960  143.349 
TOTAAL ACTIVA  7.999.213  8.776.978 

PASSIVA 2018 2019

EIGEN VERMOGEN: BESTEMDE FONDSEN & 
OVERGEDRAGEN RESULTAAT

5.876.784  5.904.303 

VOORZIENINGEN 446.888 338.910
SCHULDEN 1.675.541  2.533.766 
Schulden op meer dan een jaar 46.610 61.368
Schulden kleiner dan een jaar 773.304  872.351 
Overlopende rekeningen 855.626 1.600.047
TOTAAL PASSIVA 7.999.213  8.776.978 

BALANS OP 31.12.2019



11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT 
EN VOOR DUURZAME VERANDERING

WANT IEDEREEN VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN

                                        DOE MEE OP 11.BE EN

11.11.11 vzw

Vlasfabriekstraat 11 
1060 Brussel

T: 02 536 11 13 
info@11.be 
www.11.be

Rekeningnummer: 
IBAN: BE 30 0000 0000 1111 

BIC: BPOTBEB1


