Hoofdlijnen beleidsplan PSI
(publicatie voor ANBI status)
De activiteiten van Stichting Poverty Share Investment Fund kunnen als volgt worden omschreven:
vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azie en Midden-Amerika door middel van
het ondersteunen van derden bij bedrijfsontwikkeling.
De stichting is opgericht op 5 januari 2007. De statutaire vestigingsplaats is Gorinchem. De
vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer
11067782.
Het bestuur van de stichting bestaat uit natuurlijke personen, te weten: Dhr. P. Nobel
(penningmeester), Dhr. H.G. Bezemer (voorzitter), Dhr. J.D. van Vlastuin (secretaris), Dhr. C. van
Burg en Dhr. J. G. van Oord. De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun
inzet en de stichting heeft geen medewerkers in dienst.
De stichting is volledig aandeelhouder van Incluvest BV. Binnen deze vennootschap worden
investeringen gedaan in het kader van bedrijfsontwikkeling in ontwikkelingslanden. In dit kader
worden ook andere activiteiten zoals capaciteitsopbouw en technische assistentie gefinancierd,
meestal in combinatie met gedane investeringen. De stichting heeft een overeenkomst met
Stichting Woord en Daad voor de financiering van een aantal van deze activiteiten. De stichting is
niet actief in het werven van aanvullende inkomsten.
Vanwege de aard van de activiteiten neemt het vermogen van Incluvest BV en daarmee ook van
de stichting toe. Het gehele vermogen van Incluvest BV staat ten dienste van de activiteiten van
stichting PSI en het beheer van de investeringen wordt uitgevoerd door Incluvest BV.

Verslag van activiteiten 2015
Omdat de activiteiten van Stichting PSI voornamelijk plaatsvinden binnen Incluvest B.V. zal dit
verslag van activiteiten zich daarop toespitsen.
Incluvest B.V. (hierna Incluvest) werd opgericht op 5 april 2012 door stichting PSI en heeft als doel:





Het stimuleren, initiëren en ondersteunen van inclusieve economische activiteiten in
landen binnen de continenten Azië, Afrika of Zuid- en Midden-Amerika door het
ontwikkelen van nieuwe of bestaande bedrijven.
Het in landen in Azië, Afrika of Zuid- en Midden-Amerika bijdragen aan duurzame
werkgelegenheid.
Het bevorderen van toegang tot markten van lokale aanbieders van producten en diensten,
de overdracht van kennis en vaardigheden aan lokale ondernemers en werknemers
alsmede beheeractiviteiten.

In 2015 heeft Incluvest, naast Nederland, activiteiten uitgevoerd in de volgende landen:




Azie: Bangladesh en de Filippijnen
Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Oeganda, Sierra Leone en Zambia
Centraal Amerika: Colombia, Guatemala en Nicaragua

Strategische partners / funding
In 2012 heeft Incluvest een investeringsportefeuille overgenomen van Woord en Daad die is
opgebouwd in de periode 2008-2011. De middelen van Incluvest zijn tot op heden vooral afkomstig
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van Woord en Daad, die daarmee de belangrijkste stakeholder is van Incluvest. Met Woord en
Daad is er regelmatig overleg over de activiteiten en strategie van Incluvest. In de toekomst zal
Incluvest meer gaan werken met investeerders die via Incluvest een directe investeringsrelatie
zoeken met betekenisvolle landbouwprojecten in ontwikkelingslanden. Sociaal rendement staat
ook hier voorop.
Investment Committee
Het Investment Committee adviseert op basis van een volledig uitgewerkt investeringsvoorstel aan
de directie van Incluvest over het te nemen besluit. Het Investment Committee van Incluvest
bestond in 2015 uit de volgende personen.




dhr. Arjen Brussé, Partner en Family Business leader bij Ernst & Young
dhr. Thon Huijser, Managing Director bij Riskill B.V.
dhr. Ton de Jong, Principle Credit Risk bij de ING Bank

Risicomanagement en sociaal rendement
De aard en de locatie van de door Incluvest gefinancierde projecten brengen een hoog risicoprofiel
met zich mee. Het risicomanagement is gericht op het zoveel mogelijk beheersbaar houden van
deze risico’s.
Het behaalde sociale rendement in 2015 is een resultaat dat werd behaald door het inzetten van
een combinatie van financieringsinstrumenten en capaciteitsopbouwgelden. Het meten van sociaal
rendement is momenteel gebaseerd op de methode zoals die is gehanteerd binnen het programma
bedrijfsontwikkeling van Woord en Daad.





Aantal verstrekte leningen aan boeren/ondernemers: 4.468
Aantal getrainde boeren/ondernemers: 15.646
Aantal gerealiseerde ketenverbindingen: 16.218
Aantal nieuwe banen: 1.075

Doelstelling voor 2016
Incluvest heeft een aantal speerpunten geformuleerd voor het beleid in 2016:






Afronden van ‘oude’ contracten. Een deel van de door Woord en Daad overgedragen
posten zullen in 2016 ten einde lopen of worden afgebouwd.
Beperkt aantal nieuwe financieringen verstrekken aan inclusieve landbouwbedrijven in
Azië, Afrika en Midden-Amerika.
Incluvest heeft kennis, mogelijkheden en netwerken die breder ingezet kunnen worden dan
alleen voor de eigen investeringsactiviteiten. In 2016 wil Incluvest de eerste stappen zetten
in het realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen met financiers.
Incluvest wil continu blijven verbeteren op beleid en procedures. De beperkte omvang van
Incluvest vraagt dat er steeds gewerkt moet worden aan een effectieve en efficiënte
manier van handelen zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit. Dit vraagt om
voortdurende aandacht voor het aanscherpen van beleid en het proces. In 2016 wordt er
met name aandacht gegeven aan de toepassing van ‘’know your customer’’ en antiwitwasbeleid.
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