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Beste lezer,

Het hoeft niet gezegd dat we de afgelopen twee jaar woelige waters doorzwommen hebben. 
Het tweede pandemiejaar daagde ons nog verder uit, we ondervonden aan den lijve de gevol-
gen van de klimaatverandering. Hier bij ons waren er hevige overstromingen maar ook elders 
in de wereld sloeg de klimaatverandering hard toe. In lage inkomenslanden, landen die de 
minste verantwoordelijkheid dragen voor de CO2-uitstoot, hakt de klimaatcrisis al lang in op 
de levens van mensen. Sommige mensen, hier en elders, worden harder getroffen dan ande-
ren. En ook de hefbomen om problemen aan te pakken zijn ongelijk verdeeld. Kijk maar naar 
de verdeling van coronavaccins: de meest kapitaalkrachtige landen kregen het eerst toegang 
tot de vaccins. Vandaag is 80% van bevolking in hogere inkomenslanden gevaccineerd. In de 
lage-inkomenslanden is dat 15%.

Klimaat, groeiende ongelijkheden, geopolitieke conflicten, democratieën onder druk: het is 
voor iedereen duidelijk dat we in een tijd leven met grote en zeer diepgaande transformaties. 
Dat boezemt angst in, en grote onzekerheid. Maar angst is een slechte raadgever. We hebben 
daarom, meer dan ooit, nood aan een sterk en hoopvol moreel kompas. We zijn allemaal ver-
bonden met elkaar en samen zullen we de oplossingen vinden. Door solidariteit en de koers 
vooruit te zetten naar een rechtvaardige en duurzame wereld.

Investeren in een betere wereld was dan ook de centrale boodschap in onze najaarscam-
pagne. De grote sociale, ecologische, economische, demografische en politieke transities 
bieden kansen om een nieuwe solidaire wereld uit te bouwen en scheve verhoudingen recht 
te trekken. Het deed deugd om tijdens het najaar duizenden vrijwilligers aan het werk te zien 
die deze boodschap kracht hebben bijgezet. Ook nu weer kwamen ze creatief en vindingrijk 
uit de kast om honderden acties op poten te zetten.

Omdat jongeren onze hoop en toekomst zijn, hebben we hen een stem willen geven. We 
werkten een groot klimaatproject uit met een klimaatkamp, expo’s, activiteiten en lezingen. We 
trokken samen met hen naar de VN-klimaattop in Glasgow. Een groep sterke jongeren liet er 
z’n stem horen voor een klimaatrechtvaardige planeet.

We moeten ook kritisch zijn voor onszelf. Een belangrijke vraag die ons heeft beziggehouden, 
is hoe we de dekolonisering moeten toepassen in onze werking. We bestelden academisch 
onderzoek over hoe onze beweging vandaag omgaat met dekolonisering, we ontwikkelden 
een inspiratiegids, we maakten actieplannen en we tekenden trajecten uit om te komen tot 
meer evenwaardige partnerschappen.

Het voorbije jaar ging onze aandacht ook uitdrukkelijk naar het probleem van de vaccinonge-
lijkheid, samen met anderen zullen we blijven pleiten voor de tijdelijke opheffing van paten-
ten. We trokken media-aandacht met beleidsdossiers over onder meer het probleem van het 
stijgende aantal pushbacks, de klimaatonrechtvaardigheid, de moeilijke situatie van Syrische 
vluchtelingen ... Internationale solidariteit is en blijft ons moreel kompas. Dat kompas zullen we 
de komende jaren verder uitdragen, samen met jou en iedereen die internationale solidariteit 
in haar hart draagt.

VOORWOORD

 
Bea Cantillon,  
Voorzitter 11.11.11



CAMPAGNE

MENSEN ZAGEN ONZE  
SOCIAL MEDIA-CAMPAGNE

ACTIES VAN VRIJWILLIGERS

KIJKERS BEKEKEN  
ONZE TV-SPOT

KEER VERSCHEEN ONZE CAMPAGNE 
IN DE MEDIA

Met veel goesting stonden we er weer in het 
najaar van 2021. Investeer mee in internatio-
nale solidariteit, dat was de slogan van onze 
campagne. Corona maakte het onze vrijwilli-
gers opnieuw niet gemakkelijk, maar ze haal-
den alles uit de kast om ook deze campagne 
honderden acties te organiseren, fysiek of 
digitaal. De groei op digitaal vlak zetten we 
onverminderd verder en is voor onze vrijwilli-
gers een sterke aanvulling op hun fysieke ac-
tiviteiten.

Onze boodschap klonk luider dan ooit en was 
in tijden van corona de nagel op de kop. Want 
als de wereld stopt met draaien, valt alles 
stil. Duizenden vrijwilligers en het team van 
11.11.11 trokken alle registers open om men-
sen te overtuigen om te blijven investeren in 
een betere wereld. En hoe!

AAN ALLE  
VRIJWILLIGERS  
EN SCHENKERS  

EEN WELGEMEENDE  
DANKJEWEL!

GROEIBANKBILJETTEN 
VERSPREID

INVESTEER MEE IN  
EEN BETERE WERELD
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Dat onze investeringen in deze campag-
ne lonen, is duidelijk. In totaal haalden we 
1.772.304,08 euro op. We zijn er trots op dat 
onze boodschap aansloeg en mensen, zelfs 
in tijden van crisis, samen met ons investeren 
in een betere wereld. Grenzeloos respect en 
bedankt aan iedereen die zoveel tijd, energie 
en creativiteit investeerde in deze campagne. 

Tot volgend jaar!



BEWEGING
Jongeren zijn onze toekomst, daarom willen we ook hun stem laten horen. In het kader 
van ons grote klimaatproject zetten we samen met hen acties, lezingen, expo’s en een 
klimaatkamp op poten. In aanloop naar de klimaattop in Glasgow brachten we 50 
enthousiaste jongeren samen. Zij organiseerden op hun beurt een straatactie waar 
honderden jongeren hun schouders onder zetten. Uiteindelijk trokken vijftien jongeren 
met ons naar de klimaattop in Glasgow. Ze namen er deel aan boeiende internationale 
uitwisselingen, activiteiten en grote manifestaties.

Daarnaast ondersteunden we onze vrijwilligersgroepen en 4de Pijlerorganisaties. Dat 
moest, door corona, soms ook digitaal verlopen. Met succes! De online vormingen die 
we voor onze 4de Pijlerorganisaties aanboden, trokken 882 deelnemers. Het aantal 
geregistreerde initiatieven op www.4depijler.be steeg tot 881.

EURO HAALDEN ONZE 
VRIJWILLIGERS OP ONDANKS  
DE CORONA-MAATREGELEN

JONGEREN VOERDEN ACTIE 
VOOR EEN DAADKRACHTIG 
KLIMAATBELEID

ACTIES VOOR DE 
NAJAARSCAMPAGNE

DEELNEMERS VOOR DE 
ONLINE WEEK VAN DE 4DE 
PIJLER
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Beleidswerk is deel van het DNA van 11.11.11. We doen onderzoek naar mondiale thema’s.  
In dossiers analyseren we oorzaken en gevolgen van mondiale problemen en stellen we tal van 
alternatieven voor een duurzame en rechtvaardige wereld. 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.

BETERE BESCHERMING VOOR SYRISCHE 
VLUCHTELINGEN 
In de slotverklaring van de jaarlijkse EU/
VN-Syriëconferentie werden verschillende 
belangrijke engagementen opgenomen om 
Syrische vluchtelingen beter te bescher-
men. Daarbovenop maakte Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Meryame 
Kitir extra financiële steun vrij voor het 
Europese Madadfonds en Turkey Facility for 
Refugees, beide organisaties die Syrische 
vluchtelingen helpen.

BELEID

 
BELEID TEGEN ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN 
De federale regering bereikte een akkoord 
over een reeks maatregelen die dieper in-
gaan op het differentiatiebeleid tegenover 
Israëlische nederzettingen. Zo’n beleid is 
gericht op het systematisch uitsluiten van 
de Israëlische nederzettingen uit alle po-
litieke, financiële en economische relaties 
met Israël. 11.11.11 pleit hier al jaren voor, 
en droeg actief bij aan de discussie onder 
de Vivaldi-partijen.

 
NAAR MEER GELIJKHEID TUSSEN MANNEN  
EN VROUWEN 
Op 11 juni 2021 heeft de federale regering 
het Federaal Plan Gendermainstreaming 
aangenomen. Daardoor moet onze ministers 
en ambtenaren, in elk beleidsdomein en bij 
elk beleid dat ze uitwerken, erover waken 
dat mannen en vrouwen gelijk behandeld 
worden.

VLUCHTELINGEN HERVESTIGEN    
Na een stevig politiek traject ging de 
federale regering akkoord met ons voorstel 
van groeipad voor hervestiging van vluch-
telingen. In 2022 wil België 1.250 mensen 
hervestigen. Dit is het hoogste aantal ooit.

OPVANGEN VAN SCHADE DOOR KLIMAAT- 
VERANDERING     
Een kleine doorbraak op de klimaatcon-
ferentie in Glasgow. De term Loss and 
Damage, belangrijk in de internationale 
klimaatfinanciering, kreeg een vaste plek 
in de officiële tekst van de top. Er ontstond 
ook een tweejarige dialoog om financie-
ringsmechanismen voor schade en verlies 
op te richten.

 
GEEN VOEDSEL MEER IN DE TANK 
Minister van Milieu Zakia Khattabi verhoogt 
de duurzaamheidscriteria voor biobrandstof-
fen. Daardoor mogen palmolie en soja bin-
nenkort niet meer gebruikt mogen worden 
als grondstoffen. 11.11.11 klaagt al jaren het 
problematisch karakter van biobrandstoffen 
op basis van landbouwgewassen aan. 

GROTE BEDRIJVEN FISCAAL TRANSPARANTER 
Na een jarenlange blokkering werd binnen 
de EU een akkoord over fiscale transpa-
rantie gesloten. Multinationals moeten 
verantwoording afleggen over de winsten 
die ze maken, hoeveel belasting ze betalen 
en waar ze die betalen. Die transparantie-
regels zijn cruciaal in de strijd tegen hun 
belastingontwijking. 
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INTERNATIONAAL
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MET ONZE PARTNERS BOUWEN WE AAN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Midden-Oosten
Samen met onze lokale partners in de “Refugee Protection Watch”-coalitie, Basmeh 
& Zeitooneh en Alef, bleven we ook in 2021 ijveren voor de rechten van Syrische 
vluchtelingen, onder meer tijdens de jaarlijkse EU/VN-Syriëconferentie. In Libanon 
steunden we twee nieuwe partners: Centre Libanais des droits humaines (CLDH) 
en Access Center for Human Rights (ACHR). Met onze steun kon CLDH juridische 
bijstand verlenen aan 319 Syrische vluchtelingen, en documenteerde ACHR verschil-
lende mensenrechtenschendingen van Syrische vluchtelingen in Libanon. Zo plaatsten 
we samen de mensenrechtensituatie van Syrische vluchtelingen hoog op de politieke 
agenda.
 
Afrika

In Rwanda werkte onze partner Pro-Femmes aan de gelijke toegang tot het covid-
vaccin en de impact van de covidcrisis op vrouwen. In Burundi en Congo streden onze 
partners tegen corruptie en dwongen ze via sensibiliseringsacties, mobilisaties en cam-
pagnes beslissingen af van de lokale autoriteiten.
 
Azië

De grote impact van grootschalige mijnbouw blijft een groot pijnpunt in Indonesië en 
de Filipijnen. Onze 11-partners (Wahli, Jatam en  Alyansa Tigil Mina) laten, samen 
met de plaatselijke inwoners, telkens weer van zich horen: mensenrechtenschendingen 
rapporteren, mobilisaties organiseren, barricades optrekken en rechtszaken aanspan-
nen… Vaak een hachelijke onderneming want de overheid zet steevast veiligheidstroe-
pen in, waardoor de kloof tussen beleidsmakers en de bevolking steeds groter wordt.  
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 Latijns-Amerika 

In Peru slaagden onze part-
ners CooperAcción, CNDDHH, 
DAR, Red Muqui, Peru Equi-
dad, en RedGe erin een natio-
naal actieplan rond bedrijven en 
mensenrechten goedgekeurd te 
krijgen. 

Afro-Ecuadoraanse plantagear-
beiders wonnen in Ecuador een 
rechtszaak tegen het Japanse 
bedrijf Furukawa, na een lange 
juridische weg van bijna drie jaar. 
Onze partner CDES begeleidde 
de arbeiders van bij het begin 
en speelde een belangrijk rol in 
de (internationale) aanklacht van 
deze case, die de miserabele 
arbeidsomstandigheden in de 
agro-industrie onder aandacht 
bracht. En daar bleef het niet 
bij. Nog in Ecuador wonnen 9 
meisjes een rechtszaak tegen 
het staatsoliebedrijf Petro Ama-
zonas wegens luchtvervuiling 
door gasfakkels. De staat moet 
alle 447 gasfakkels in het Ama-
zonegebied uitschakelen en de 
schade herstellen. Onze partner 
Acción Ecológica leverde een 
grote bijdrage aan dit succes. 

Vrouwen boven, ook in Bolivia! 
Daar hebben de vrouwen van 
het RENAMAT-netwerk herstel-
vergoeding geëist voor de mijn-
bouwvervuiling en opdroging 
van het Poopómeer.



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

59% 
SUBSIDIES

62% 
MISSIE DMV 

EIGEN WERKING

5% 
ANDERE INKOMSTEN

20% 
MISSIE DMV TOELAGEN

10% 
ALGEMEEN BEHEER

36% 
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 2021 
staat geen voorbehoud. Meer cijfers zijn beschikbaar op 11.be.

INKOMSTEN & UITGAVEN

2021

2021
82% gaat 
rechtstreeks  

naar de missie 
van 11.11.11



INKOMSTEN 2020 2021
Lokale acties  211.252  622.199 
Lokale giften  454.495  256.451 
Lokale toelagen  980.636  956.637 
Eenmalige giften  1.998.737  1.358.429 
Structurele giften  1.153.154  1.193.001 
Legaten  130.939  887.213 
Evenementen  85.055  131.912 
Merchandising e.a.  198.528  211.470 

SUBTOTAAL FONDSENWERVING  5.212.796  5.617.312 
DGD-programma 2017-2021  6.369.843  7.103.412 
Andere DGD-financiering  1.355.210  472.386 
EU en andere  622.838  948.789 
Lokale overheden  746.409  870.265 

SUBTOTAAL SUBSIDIES  9.094.300  9.394.852 
Tewerkstellingspremies  526.215  510.358 
Andere inkomsten  276.594  342.442 

TOTAAL  15.109.905  15.864.963 

UITGAVEN 2020 2021
MISSIE DMV EIGEN WERKING

Beleid  688.834  863.468 
Beweging  1.143.265  1.386.601 
Campagne / Communicatie  1.618.014  1.519.532 
Koepel  108.008  120.064 
Internationale werking  5.813.209  5.813.100 

MISSIE DMV TOELAGEN
Lidorganisaties  1.931.368  2.145.760 
4de pijlersinitiatieven  98.000  101.000 
4de pijlersinit. Prov Antw  300.000  300.000 
Wereldmediahuis  590.621  604.918 

KOSTEN
Fondsenwerving  1.192.403  1.216.437 
Beheer  1.702.418  1.619.249 

TOTAAL  15.186.141  15.690.128 

RESULTAAT  -76.236  174.835 

cijfers in euro

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

RESULTATEN 2021

met de steun van



Het balanstotaal is gestegen met € 716.632. Dit is voornamelijk een gevolg van de stijging 
van de liquide middelen (+ € 1.036.071), gecompenseerd met een daling van de vorderin-
gen op ten hoogste één jaar (- € 130.672) en de geldbeleggingen (- € 219.423). De liquide 
middelen zijn toegenomen als gevolg van de stijging van de schulden op korte termijn (+ € 
1.062.875), terwijl de overlopende rekeningen dalen met € 485.283. Het eigen vermogen 
stijgt met € 174.835 als gevolg van het positieve resultaat van het boekjaar.

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 2020 2021

VASTE ACTIVA  948.996  935.343 
Immateriële vaste activa - software 213.568 195.044
Materiële vaste activa  658.237  670.208 
Financiële vaste activa  77.191  70.091 

VLOTTENDE ACTIVA  8.002.601  8.732.886 
Voorraden 21.555 32.856
Vorderingen op ten hoogste één jaar  541.486  410.814 

Geldbeleggingen  773.775  554.352 
Liquide middelen  6.522.677  7.558.748 
Overlopende rekeningen  143.108  176.116 
TOTAAL ACTIVA  8.951.597  9.668.229 

PASSIVA 2020 2021

EIGEN VERMOGEN: Bestemde fondsen  
en over te dragen resultaat

 5.828.067  6.002.902 

VOORZIENINGEN 379.959 368.141
SCHULDEN  2.743.572  3.297.186 
Schulden op meer dan een jaar  66.528 21.107
Schulden kleiner dan een jaar  1.357.634  2.420.509 
Overlopende rekeningen  1.319.410 855.570
TOTAAL PASSIVA  8.951.597  9.668.229 

BALANS OP 31.12.2021

Redactie en vormgeving: 11.11.11 • Eindredactie: Mies Cosemans •  
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


