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Beste lezer, 

De coronacrisis heeft de wereld diep getroffen. Er waren de directe dreiging van besmet-
ting en de gevolgen ervan op ieders gezondheid. De maatregelen die de pandemie moesten 
vertragen, leidden tot grotere kwetsbaarheid van velen, wereldwijd.

In vele landen waren er geen reddingsboeien voor de zieken en de werklozen. Lang niet elk 
huis bood de nodige ruimte om te werken en te studeren. In eigen land vielen sommigen 
uit de boot van de reddingmaatregelen, voor anderen was de bescherming ontoereikend. 
Het is te vroeg om uitspraken te doen over de effecten van de pandemie op de wereldwijde 
ongelijkheden op de langere termijn. Maar het is wel zeker dat we weliswaar in dezelfde 
storm zaten, maar zeker niet in hetzelfde schuitje. Bovendien zorgde de pandemie niet voor 
een opstoot van wereldwijde solidariteit. Integendeel, de rijke landen plooiden zich al snel 
op zichzelf terug in de race naar het vaccin. En toch is het duidelijk: de strijd tegen het virus 
kunnen we alleen winnen door grotere internationale solidariteit. 

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen, vooral de meest kwetsbare, de klap te veel te 
worden. Dat is onaanvaardbaar, zo stelden bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven 
met het statement ‘Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet’. Samen met 
onze Franstalige tegenhanger CNCD namen we in mei 2020 het initiatief voor deze campag-
ne. Daarin reikten we concrete oplossingen aan om de groeiende ongelijkheid aan te pakken.

Tegelijk stimuleerde de coronacrisis ook de creativiteit, de flexibiliteit en de warme solidari-
teit, zowel lokaal als internationaal. We zagen heel wat hoopvolle initiatieven. Partnerorga-
nisaties pasten hun werking op het terrein aan. Ze stelden (nieuwe) wantoestanden aan de 
kaak en bleven opkomen voor de meest kwetsbare. We organiseerden online seminaries en 
lieten zo stemmen van over de hele wereld in dialoog gaan met elkaar. Zo bleven we elkaar 
inspireren en moed geven over grenzen heen.

Ook onze vrijwilligers toonden zich van hun meest creatieve en gedreven kant. Ze scha-
kelden op korte tijd en organiseerden online acties en activiteiten in de buitenlucht, zoals 
GPS-wandelingen. Muurschilderingen maakten onze campagne over changemakers zicht-
baar in het straatbeeld. Dat de inkomsten uit onze lokale actie desondanks daalden, viel te 
verwachten. Een financiële actie organiseren zonder fysiek contact is gewoon érg moeilijk. 
Hartverwarmend was dat onze schenkers 11.11.11 trouw bleven en andere (online) manieren 
vonden om ons financieel te steunen. Dankzij die steun kunnen we changemakers wereld-
wijd zekerheid blijven bieden op financieel vlak. 

Voor velen was 2020 geen gemakkelijk jaar. De coronacrisis verscherpte de grote uitda-
gingen van onze tijd zoals armoede, wereldwijde ongelijkheden, schending van de men-
senrechten. Maar de pandemie schept ook kansen. Ze maakte duidelijk dat zorgen voor 
anderen goed is voor iedereen, ook voor onszelf. Ze attendeerde ons op de symbiotische 
relatie tussen overheid en economie. En ze wees op het vitale belang van ‘essentiële beroe-
pen’. De enorme relancemiddelen die nu door diverse overheden worden ingezet, bieden 
onwaarschijnlijke kansen om de klimaattransitie eindelijk alle wind in de zeilen te geven. Het 
is met deze hoopvolle tekenen dat we met volle moed de toekomst tegemoet gaan. Dat doen 
we met internationale solidariteit als het kompas waarop we varen. 

VOORWOORD

 
Bea Cantillon,  
Voorzitster



CAMPAGNE

ONLINE INZAMELACTIES OP 
ONS NIEUW ACTIEPLATFORM

VERHALEN VAN CHANGEMAKERS 
OP ONZE WEBSITE

DEELNEMERS AAN DE 
QUIZ4CHANGE

Ook in 2020 voerden we campagne rond 
changemakers. We vroegen steun voor hun 
broodnodige strijd. Want changemakers 
staan onder druk en worden bedreigd. Hun 
strijd voor mensenrechten, voor democratie, 
voor een planeet die blijft draaien, is ook de 
onze. Dat toonden we met grote murals in het 
straatbeeld en andere (online) acties. Beken-
de Vlamingen schaarden zich expliciet achter 
een van de zes changemakers. Duizenden 
vrijwilligers vroegen publieke steun voor onze 
changemakers. Ze haalden alles uit de kast 
om in moeilijke omstandigheden hun acties 
coronaproof te organiseren. Niet evident, 
maar het was een groot succes!  

AAN ALLE  
VRIJWILLIGERS  
EN SCHENKERS  

EEN WELGEMEENDE  
DANKJEWEL!

MURALS IN HET STRAATBEELD 
IN HEEL VLAANDEREN

CHANGEMAKERS ZORGEN VOOR 
VERANDERING
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Het coronavirus was voor miljoenen mensen wereld-
wijd, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare, de 
fatale klap in een opeenstapeling van crises. Daarom 
lanceerden we in mei de campagne Een virus kent 
geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet. Bijna 
200 Belgische organisaties en initiatieven drongen 
aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solida-
riteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

EEN VIRUS KENT GEEN GRENZEN, 
SOLIDARITEIT GELUKKIG OOK NIET



BEWEGING
Ook in 2020 ondersteunden we vrijwilligersgroepen, gemeentelijke adviesraden en 4de 
Pijlerorganisaties. Maar die ondersteuning dienden we wel aan te passen, om onze brede 
lokale beweging doorheen de coronacrisis te leiden. 

Zo organiseerden we online ontmoetingsmomenten en vormingen gericht op online acties. 
Ook evalueren deden we online. In peer-to-peer learnings leerden we van elkaar. 

Fysieke campagneactiviteiten waren niet mogelijk, maar we bouwden een actieplatform 
uit. In de campagneperiode werden daarop 189 online activiteiten geregistreerd.

Ook de ondersteuning van 4de Pijlerinitiatieven ging digitaal. De online vormingen lokten 
957 deelnemers. Het aantal geregistreerde initiatieven op www.4depijler.be steeg tot 850. 

EURO HAALDEN ONZE 
VRIJWILLIGERS OP ONDANKS  
DE CORONA-MAATREGELEN

AANVRAGEN VOOR HET 
11.11.11-FONDS VOOR  
4DE PIJLERORGANISATIES

4DE PIJLERORGANISATIES 
GEREGISTREERD OP DE WEBSITENIEUWE VRIJWILLIGERS 850

665.747 

483

140
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JUNI

FEBRUARI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Beleidswerk is deel van het DNA van 11.11.11. We doen onderzoek naar mondiale thema’s. In 
dossiers analyseren we oorzaken en gevolgen en stellen we alternatieven voor. We stappen 
naar de pers en gaan in dialoog met politici. Zo houden we internationale solidariteit op de 
agenda. Dat doen we samen met andere organisaties. Het hele jaar door boeken we concrete 
resultaten.

VN-LIJST IDENTIFICEERT BEDRIJVEN IN DE 
ISRAËLISCHE NEDERZETTINGENINDUSTRIE 
Grootbanken en toerismebedrijven zijn actief in de 
Israëlische nederzettingenindustrie in bezet Pales-
tijns gebied. De VN maakt de namen van 112 van 
deze bedrijven bekend. Daaraan gingen jarenlange 
inspanningen vooraf van Palestijnse, internationale 
en Belgische ngo’s, waaronder 11.11.11.

BELEIDSWERK

 
REGEERAKKOORD TOONT INTERNATIONALE 
AMBITIES 
11.11.11 reageert hoopvol op het nieuwe federale 
regeerakkoord. Het getuigt van een resolute keuze 
voor internationale samenwerking. De regering wil 
meewerken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) en de strijd tegen armoede en ongelijkheid 
in de wereld. Gendergelijkheid en mensenrechten 
worden niet vergeten, net als economische, sociale 
en ecologische rechtvaardigheid. Ook is er sprake 
van belangrijke stappen naar meer klimaatambitie. 
11.11.11 kijkt uit naar de concrete vertaling van 
deze beloftevolle ambities.

 18 JONGE VLUCHTELINGEN KOMEN TOE  
IN BELGIË 

Na maandenlange politieke druk vanuit het netwerk 
#ikbensolidair en de inzet van lokale 11.11.11-vrij-
willigers, is het eindelijk zover: 18 minderjarige 
vluchtelingen komen van de Griekse eilanden naar 
ons land. België engageert zich om nog 150 kwets-
bare mensen op te vangen. 11.11.11 ijvert ervoor dat 
dit engagement effectief wordt waargemaakt.

HANDELSAKKOORD WORDT NIET GETEKEND    
De EU wil een handelsakkoord sluiten met de 
Mercosur-landen (Brazilië, Uruguay, Paraguay 
en Argentinië). Voorlopig wordt het akkoord niet 
geratificeerd. Dat is terecht, vindt de Belgische 
coalitie Stop EU-Mercosur, waarvan 11.11.11 lid 
is. Net als bij andere handelsakkoorden zijn milieu, 
mensenrechten en sociale rechten de dupe. 

JONAS GEIRNAERT STAAT STIL BIJ  
50 JAAR 0,7%     
De welvarendste landen beloofden 50 jaar geleden 
om 0,7% van hun bruto inkomen te besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking. Om die verjaardag te 
‘vieren’ bakt Jonas Geirnaert een taart met 0,7% 
van de ingrediënten. En zelfs dat minuscule taartje 
is eigenlijk nog te groot: België komt in 2020 maar 
aan 0,47%.

 
CONFERENTIE BESCHERMT SYRISCHE 
VLUCHTELINGEN 
De EU en de VN organiseren in Brussel een grote 
(virtuele) Syrië-donorconferentie. De slotverklaring 
bevat sterke engagementen voor duurzame oplos-
singen en beschermingsmaatregelen voor Syrische 
vluchtelingen. Die komen er op voorspraak van 
11.11.11, onze Refugee Protection Watch-partners 
en andere internationale en Syrische organisaties.

RAPPORT PLEIT VOOR EERLIJKE  
ENERGIETRANSITIE 

De omslag naar een koolstofarme samenleving 
creërt een grote grondstoffenvraag. Maar mijnbouw 
heeft te vaak een erg negatieve impact op milieu 
en mensenrechten. Regulering en inzet op minder 
materialengebruik is dan ook noodzakelijk. Dat is 
te lezen in een rapport van 11.11.11 en 5 andere 
organisaties.
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INTERNATIONALE SAMENWERKING – PARTNERS

Ons kantoor in Burundi werd verplicht gesloten. Maar vanuit Bukavu (Oost-Congo) ble-
ven we dicht bij onze partners in Rwanda en Burundi. Vrijwillige animatoren van RECIC 
in Congo maakten burgers bewust van hun positie in de samenleving en de manier 
waarop ze kunnen wegen op het beleid. In Rwanda bemiddelde de organisatie AMI tus-
sen overlevenden en daders van de genocide van 1994, met verzoening als ultiem doel.

Het Midden-Oosten werd zwaar getroffen door het coronavirus. 11.11.11 maakte eigen 
middelen vrij om twee projecten in Syrië en Libanon te ondersteunen. Onze partners 
Basmeh & Zeitooneh (Libanon) en Olive Branch (Syrië) konden meer dan 2000 Syri-
sche vluchtelingen beter beschermen tegen de impact van het virus. 

Belgische ngo’s waaronder 11.11.11 vroegen opheldering rond de moord op Zara Alva-
rez, een mensenrechtenactiviste uit de Filipijnen. Ze riepen de Belgische regering op tot 
actie, na de zoveelste moord op een Filipijnse activist. Tijdens de coronacrisis bleef onze 
parternorganisatie Jatam in Indonesië verder werken met online acties, campagnes en 
onderzoek naar corruptie, onder meer rond baggercontracten.

Een nieuw platform, met ook onze partners Fundación Solón (Bolivia), Mocicc (Peru) 
en CEDENMA (Ecuador), wilde verandering brengen in de etnocide, de ecocide en het 
extractivisme in het Amazonegebied. Ecuador ratificeerde het Akkoord van Escazú voor 
de bescherming van het milieu en van milieuactivisten. Ook onze partner DAR (Peru) 
werkte eraan mee. Nadat ook Mexico het akkoord ratificeerde, kon het in voege treden.
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Samen met onze partners streven we naar langetermijnoplossingen. Ook in 
2020 leidde dat tot concrete verwezenlijkingen.



INTERNATIONALE SAMENWERKING – LIDORGANISATIES

Kwaliteitsonderwijs versterkt de leerlingen van het Centre Don Bosco in de stad 
Mahajanga in Madagaskar. In deze school uit het netwerk van VIA Don Bosco gaat 
veel aandacht naar hedendaagse technologieën en praktijk. Na hun opleiding staan 
de oud-leerlingen steviger in hun schoenen, bijvoorbeeld om als ondernemer hun 
eigen zaak uit te bouwen. 

De coöperatie Sur-Siendo Redes y Sabores maakt gezond voedsel tegen een eerlijke 
prijs bereikbaar voor de inwoners van Zuid-Quito, Ecuador. Daarvoor werkt de coöpe-
ratie samen met agro-ecologische boerenorganisaties. Bij het uitbreken van de corona-
crisis schakelde de coöperatie tijdelijk over op thuislevering. Samen met Rikolto verfijnt 
Sur-Siendo Redes y Sabores vandaag haar fairtrade-distributiesysteem via markten, 
beurzen en thuislevering.

Kiima Foods helpt boeren bij de omschakeling van overlevingslandbouw naar pro-
fessionele, marktgerichte en duurzame landbouw. Zo heeft de Oegandese ngo een 
rechtstreekse impact op het leven van 1500 boeren. Die merken dat hun oogsten nu 
veel beter worden. Maar de toekomst houdt onzekerheden in, bijvoorbeeld op vlak van 
klimaat, seizoenen en prijzen voor veevoeder. Kiima Foods, een partner van Broeder-
lijk Delen, zet daarom in op strategieën om met die veranderende omstandigheden 
om te gaan.
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11.11.11 is de Koepel van Internationale Solidariteit. We steunen onze 
lidorganisaties zodat zij kunnen strijden tegen ongelijkheid en voor een 
beter leven. Zo boeken we samen successen over de hele wereld.



We kunnen onze acties alleen realiseren dankzij de giften van tienduizenden 
schenkers en de projectsubsidies van institutionele donoren. Ook 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.

TRANSPARANTIE EN CONTROLE
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CIJFERS

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



ONZE INKOMSTEN

ONZE UITGAVEN

60% 
SUBSIDIES

53% 
WERKING 

WERELDWIJD

5% 
ANDERE INKOMSTEN

28% 
WERKING IN BELGIË

11% 
ALGEMEEN BEHEER

35% 
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 2020 
staat geen voorbehoud. Meer cijfers zijn beschikbaar op 11.be.

INKOMSTEN & UITGAVEN

2020

2020
81% gaat 
rechtstreeks  

naar de missie 
van 11.11.11



INKOMSTEN 2019 2020
Lokale acties  1.060.563  211.252 
Lokale giften  190.164  454.495 
Lokale toelagen  1.059.295  980.636 
Eenmalige giften  1.371.960  1.998.737 
Structurele giften  1.134.093  1.153.154 
Legaten  125.198  130.939 
Evenementen  113.707  85.055 
Merchandising e.a.  242.600  198.528 

SUBTOTAAL FONDSENWERVING  5.297.580  5.212.796 
DGD-programma 2017-2021  5.942.984  6.369.843 
Andere DGD-financiering  1.303.693  1.355.210 
EU en andere  540.449  622.838 
Vlaanderen  150.000  150.000 
Lokale overheden  344.700  596.409 

SUBTOTAAL SUBSIDIES  8.281.826  9.094.300 
Tewerkstellingspremies  531.172  526.215 
Andere inkomsten  405.414  276.594 

TOTAAL  14.515.992  15.109.905 

UITGAVEN 2019 2020
BELGIË

Beleid   654.037   688.834 
Beweging  1.173.379   827.605 
Campagne/Communicatie   1.583.967   1.889.794 
Koepelwerking  885.499  857.969 

WERELDWIJD
Eigen werking  5.633.934  6.137.989 
Koepel  1.890.824  1.845.248 

KOSTEN
Fondsenwerving  1.212.492  1.192.403 
Beheer  1.454.342  1.746.298 

TOTAAL  14.488.474  15.186.141 

RESULTAAT  27.518  -76.236 

cijfers in euro

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

RESULTATEN 2020



Het balanstotaal is gestegen met € 174.619 t.o.v. 2019. Dit is voornamelijk een gevolg van 
de stijging van de vaste activa (investering in software). De vorderingen op ten hoogste 1 
jaar dalen met € 222.766 ten voordele van de liquide middelen die stijgen met € 233.165.

Wat de passiva betreft, stijgen de schulden kleiner dan 1 jaar met € 485.283 terwijl de 
overlopende rekeningen dalen met € 280.637. Het eigen vermogen daalt met € 76.326  en 
de voorzieningen stijgen dan weer met € 41.049.

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 uitbetaling 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 door de raad 
van bestuur van 11.11.11 gecontroleerd wordt.

ACTIVA 2019 2020

VASTE ACTIVA  779.442  948.996 
Immateriële vaste activa - software 7.722 213.568
Materiële vaste activa  688.020  658.237 
Financiële vaste activa  83.700  77.191 

VLOTTENDE ACTIVA  7.997.536  8.002.601 
Voorraden 26.649 21.555
Vorderingen op ten hoogste één jaar  764.252  541.486 

Geldbeleggingen  773.775  773.775 
Liquide middelen  6.289.511  6.522.677 
Overlopende rekeningen  143.349  143.108 
TOTAAL ACTIVA  8.776.978  8.951.597 

PASSIVA 2019 2020

EIGEN VERMOGEN: Bestemde fondsen  
en over te dragen resultaat

 5.904.303  5.828.067 

VOORZIENINGEN 338.910 379.959
SCHULDEN  2.533.766  2.743.572 
Schulden op meer dan een jaar  61.368  66.528 
Schulden kleiner dan een jaar  872.351  1.357.634 
Overlopende rekeningen  1.600.047  1.319.410 
TOTAAL PASSIVA  8.776.978  8.951.597 

BALANS OP 31.12.2020

Redactie en vormgeving: 11.11.11 • Eindredactie: Matthias Van Milders •  
Verantwoordelijke uitgever: Bea Cantillon, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 



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 11 
info@11.be 
www.11.be


