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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
 
VISIE 
 
INclusion wil het onrecht van chronische armoede duurzaam en structureel bestrijden, door actieve 
solidariteit tussen mensen wereldwijd mogelijk te maken en de vervulling van ieders levensbehoeften 
zeker te stellen met een onvoorwaardelijk inkomen. INclusion gaat voor empowerment van deze personen 
door middel van financiële inclusiviteit. INclusion wilt op effectieve wijze mogelijkheden bieden, waarbij 
gangbare valkuilen zoals corruptie, hoge overhead, onbereikbaarheid van doelgroepen met als gevolg 
verkeerde keus van doelstellingen zoveel mogelijk vermeden wordt.  
 
 
 
MISSIE 
 
INclusion wil een organisatorisch framework voor sociale en economische inclusiviteit van achtergestelde  
personen bieden. Het is onze wens om door middel van micropartnerships een brug te slaan tussen 
personen met mogelijkheden en personen zonder mogelijkheden. Dit betekent een vast basisinkomen ter 
beschikking gesteld door personen met commitment om voor een aantal jaar persoonlijke 
verantwoordelijkheid te nemen voor een aantal achtergestelde individuen. Het basisinkomen is 
onvoorwaardelijk; de ontvangers zijn volledig empowered en het staat hen vrij te bepalen hoe zij hun 
basisinkomen wensen te besteden. Zij zijn immers in de beste positie om te bepalen waaraan het inkomen 
het best besteedt kan worden. Het basisinkomen geeft de ontvangers een nieuwe kans om deel te nemen 
aan de economie, op hun eigen manier en op hun eigen snelheid. Op de lange termijn draagt deze 
natuurlijke economische activiteit substantieel bij aan kleinschalige economische ontwikkeling. 
 
 
DOELSTELLING  
 
De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel extreme vormen van armoede te bestrijden, in 
gemeenschappen waar dit veel voorkomt, zoals blijkt uit de Human 2 Poverty Index van de Verenigde 
Naties, door het ontwikkelen van innovatief micropartnerschap, dat wil zeggen door middel van logistieke 
oplossingen en methoden die donoren in staat stellen om op effectieve wijze persoonlijk de allerarmsten 
(de doelgroep) te ondersteunen bij het bereiken van de economische voorwaarden voor een 
menswaardig bestaan. 
 
Dergelijke programma's moeten voldoen aan de volgende kenmerken: 
 

• Corruptie als direct of indirect gevolg van het programma wordt actief voorkomen en vermeden; 
• Iedere donerende micropartner krijgt de garantie, dat geldelijke bijdragen ten behoeve van de 

doelgroep daaraan ook volledig worden uitgekeerd; 
• Paternalisme wordt vermeden, door geen enkele voorwaarde aan bijdragen te verbinden omtrent 

het gebruik hiervan door de doelgroep; 



• De efficiëntie is wezenlijk hoger dan bij vergelijkbare programma's door aanmerkelijk lagere 
overheadkosten van het totale programma, dan bij organisaties met een vergelijkbare 
doelstelling. 

 

 

ACTIVITEITEN   

2019 stond in het teken van voorbereidingen om het eerste pilotproject op te zetten om in 2020 van start 
te kunnen gaan met het eerste dorp waarvan de bewoners voor een duur van 7 jaar een LIFE basisinkomen 
zullen gaan ontvangen. INclusion voerde gesprekken met verschillende partijen omtrent het opzetten van 
wetenschappelijk onderzoek om behalve een nulmeting ook de effecten van het LIFE pilotproject direct 
vanaf het begin te gaan meten. Ook werden gesprekken gevoerd over de technologie achter het project. 
Het idee was namelijk om innovatieve technologieën op het gebied van digitale munten in combinatie met 
irisscanners toe te passen. Gedurende 2019 werden diverse knopen doorgehakt en uiteindelijk is er voor 
gekozen om vooralsnog af te zien van een lokale digitale munt en in verband met de privacy wetgeving 
werd er afgezien van de irisscanners. Ter plekke in Oeganda werden ook veel voorbereidingen getroffen. 
In samenwerking met de lokale partner Afard in Uganda vond middels een voortraject de selectie van het 
eerste dorp, Welle plaats en parallel hieraan werd ook een controledorp geselecteerd. De stichting zorgde 
ervoor dat benodigde vergunningen werden geregeld zodat het project van start kon gaan. Diverse andere 
vraagstukken kwamen in 2019 aan bod zoals de uiteindelijke keus voor betaalmethodes en type 
telefoontjes. 
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TOELICHTING 
 
ALGEMEEN 
 

OPRICHTING 
Stichting INclusion, opgericht bij akte d.d. 5 juli 2006, statutair gevestigd te Hoogstraat 46, 4285AJ 
Woudrichem, is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KVK # 18084808.  
 
Stichting INclusion is ANBI erkend onder fiscaal nummer 8170.34.274. 
 
Stichting INclusion is niet BTW plichtig of vennootschapsbelastingplichtig. 
 
 

BESTUUR 
Het bestuur van INclusion bestond in 2019 uit: 

Voorzitter - José Willemsen - jose@inclusionworldwide.org  

Secretaris - Peter van Lunteren - peter@inclusionworldwide.org 

Penningmeester - Geert Schouten - geert@inclusionworldwide.org  

  



TOELICHTING OP DE BALANS 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET VERMOGEN 
 
Algemeen 
 
Liquide Middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan de 
geplande projecten. 
 
Vorderingen 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder 
de kortlopende schulden. 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Algemeen 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben. De baten uit giften 
worden verantwoord voor de door de stichting ontvangen bedragen zonder dat de door de eigen 
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. 
 
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin ze worden ontvangen 
verantwoord als giften. Kosten worden separaat vermeld. 
 
Lasten zijn opgedeeld in project kosten die direct aan lopende projecten zijn verbonden en algemene 
kosten die dienen om de stichting te organiseren. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
 
Er is over het boekjaar geen accountantscontrole toegepast.  

 


