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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING ICFON
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die zich beleidsmatig en uitvoerend inzetten voor de
Stichting. De statuten regelen de samenstelling, termijnen en wijze van besluitvorming binnen het
bestuur. Minimaal viermaal per jaar komt het bestuur bijeen in een vergadering en belegt een aantal
telefonische vergaderingen per Skype. De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar, behalve de
passages waar over personen wordt geschreven. De verslagen worden echter niet gepubliceerd.
Daarnaast hebben de bestuursleden heel intensief mail- en telefooncontact, zowel onderling in
Nederland als met de Nepalese partners.
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar gewijzigd. Harmen Dijkstra is gestopt omdat
hij zijn werk niet kon combineren met het werk voor ICFON. Henk Rüger is toegetreden als nieuw
algemeen lid.
De bestuursleden in 2016 waren:
Dhr. W.F.A.R. Verbakel (voorzitter) te Amsterdam
Dhr. H. Dijkstra (penningmeester) te Delft
Mevr. S.K. Degenhart (lid) te Amsterdam
Dhr. E.J.B. van Hal (lid) te Heiloo
Dhr. H.J. Dijkstra (lid) te Huizen (tot 01-04-2016)
Mevr. A.F.G. Rutten-Kroot (lid) te Dongen
Henk Rüger (lid) te Andelst, vanaf 01-07-2016
De functie van secretaris is vacant.

Juni 2016 Bezoek Jeroen Pauw aan gebied waar ISARD actief is
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International Council for Friends of Nepal, achtergrondinformatie
Wie zijn we en wat doen we? Stichting ICFON (International Council for Friends Of Nepal – the
Netherlands) is een Nederlandse stichting geheel gerund door vrijwilligers met een bestuur van 6
leden. We werken samen met Nepalese partnerorganisaties om duurzame ontwikkeling te brengen
in dorpjes in de bergen in Nepal en onderwijs te bieden aan kansarme kinderen in Kathmandu. ICFON
verleent financiële steun aan diverse projecten op het gebied van dorpsontwikkeling,
inkomensontwikkeling en onderwijs. Met de projecten beogen we de zelfredzaamheid van arme
Nepalezen te vergroten. Ontwikkelingshulp wordt altijd tijdelijk gegeven en is gericht op het op gang
brengen van duurzame ontwikkeling. De projecten worden gefinancierd door particuliere donaties,
schenkingen en (eenmalige) subsidies.
Doelstellingen: Het ondersteunen van initiatieven van Nepalezen die gericht zijn op het verbeteren
van de levensomstandigheden van economisch behoevende Nepalezen. Het stimuleren van hun
ontwikkeling door het verstrekken van advies en financiering. Een nevendoelstelling is het
verstrekken van informatie over Nepal in Nederland. De doelen zijn niet gebaseerd op een bepaalde
religie en ze zijn niet op politiek gebied gericht.
Doelgroep: De projecten richten zich op de allerarmsten, mensen van lage kasten, vrouwen in de
dorpen en kinderen van achtergestelde families. Veel van de projecten richten zich specifiek op
boeren met als doel verbetering van de landbouw en veeteelt.
Activiteiten: Elk kwartaal geeft ICFON het blad ‘Samachar’ uit met nieuws over Nepal. Cultuur,
religie, politiek en natuur zijn onderwerpen die in de artikelen uitgebreid aan bod komen. Via dit
tijdschrift houden we onze donateurs ook op de hoogte van de voortgang van de lopende projecten.
Op verzoek geven onze vrijwilligers lezingen bij bedrijven, kerken en op scholen. Het dagelijks leven
in Nepal, de armoede en het nut van ontwikkelingshulp staan hierbij centraal. Voor basisscholen
heeft ICFON een lespakket ontwikkeld. Nederlandse kinderen maken op deze manier kennis met het
dagelijks leven van hun leeftijdsgenootjes in Nepal.
Uniek: Bijzonder van ICFON is de lage overhead: in 2016 bedroeg dit 4% van onze inkomsten.
Daarnaast werd 5,3% besteed aan de uitgave van ons kwartaalblad Samachar. De rest wordt in Nepal
besteed aan de projecten. Daarnaast kent ICFON geen winstoogmerk en politieke of religieuze
bindingen.

Boeren volgen een training bij ISARD
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Visie ICFON
Het door ICFON ondersteunde werk kent twee pijlers: duurzame ontwikkeling door het vergroten van
kennis en veranderen van attitude. De kenniscomponent moge duidelijk zijn.
In Nepal mist men technische kennis van de in onze ogen vaak basale landbouwtechnieken,
ambachten, gezondheid en niet te vergeten het lezen en schrijven. Daarnaast is armoede in onze
ogen ook een probleem wat is geworteld in het (gebrek aan) zelfvertrouwen van mensen. Een “open
mind”, los van traditionele achterstelling en het zien van mogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden
voor een ontsnapping uit de armoedespiraal.
Steeds meer Nepalezen beseffen dat zelf ook en nemen hun eigen situatie ter hand. Daarvoor hebben zij echter wel hulp nodig, het liefst geboden door andere Nepalezen.
De Nepalese organisaties die wij ondersteunen weten ook dat beter functionerende instituties als
overheden, banken en onderwijs alleen kunnen worden gevestigd in een klimaat waar de bevolking
zelf verantwoordelijkheid neemt voor de situatie.
Tenslotte besteden we veel aandacht aan de duurzaamheid van de ontwikkeling. Als het
ontwikkelingsproject stopt binnen de afgesproken termijnen, moet de lokale bevolking in staat zijn
om het project zelf over te nemen. Deze overdracht wordt geregeld voordat het project eindigt.
ICFON helpt
ICFON helpt, maar schrijft geen ontwikkelingsrichtingen voor. Alle projecten zijn “vraag gestuurd”, op
verzoek van de dorpelingen en organisaties zelf. ICFON kan wel suggesties geven over hoe de
duurzaamheid vergroot kan worden en ICFON kan besluiten om aan sommige projectonderdelen
geen bijdrage meer te geven. Op deze manier kunnen we zorgen dat de ontvangers zich realiseren
dat ze “niets voor niets” krijgen. Er is een grote eigen bijdrage nodig van dorpelingen zelf en veel
materiële hulp is in de vorm van leningen. ICFON eist verder een goede planning, transparantie,
verantwoording, integriteit en geen kastenvoorkeur in de projecten. De belangrijkste projecten van
ICFON hebben te maken met onderwijs en dorpsontwikkeling.

Vrijwilligers van ICFON
ICFON draait nog steeds volledig op vrijwilligers. De stichting ICFON wordt ondersteund door
gemiddeld tien vrijwilligers. Zij treden op als adviseur, schrijver van artikelen voor Samachar,
verzamelen van fondsen en geld etc. Ook in Nepal werkt ICFON samen met sommige Nepalese
vrijwilligers en incidenteel met Nederlandse vrijwilligers. Nederlandse vrijwilligers worden alleen
ingezet bij projecten in Nepal als ze een heel specifieke bijdrage kunnen leveren die we in Nepal niet
gemakkelijk kunnen vinden.
Kosten, zoals reiskosten naar vergaderingen, maar ook vliegtickets van vrijwilligers die gaan werken
in Nepal, of bestuursleden die projecten gaan controleren worden zelf betaald. Hierdoor kunnen we
de overhead kosten laag houden. Geld wat gedoneerd wordt komt bijna geheel ten goede aan de
mensen in Nepal. Ook in 2016 hebben de vrijwilligers weer hard gewerkt.
Diverse vrijwilligers leverden weer een bijdrage aan de Samachar: Susan van Klaveren, Tessa Logcher,
Bertie Schonk, Lia Rüger, Jos Bus, Annemies Hendriks, Joop van Meer, Barbara Wurfbain, Esther
Fuite. Daarnaast zijn verschillende vrijwilligers actief geweest bij het fondsenwerven zoals Connie
Moest.
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Activiteiten en hoogtepunten van ICFON in Nederland
In vergelijking met 2015 was 2016 een beduidend rustiger jaar. Het nieuws rondom de aardbeving
werd steeds minder actueel en de Nepalezen hebben hun leven weer opgepakt. Dit was ook te
merken in Nederland. Het is een rustig jaar geweest als gekeken wordt naar bijvoorbeeld het
organiseren van schoolacties en dergelijke. Maar er is zeker weer veel werk verricht het afgelopen
jaar;
• De projecten zijn weer op de voet gevolgd en onze projectcoördinatoren kijken continu of er
aanpassingen nodig zijn. Samen met de projectpartners in Nepal is er hard gewerkt aan de
nieuwe projectvoorstellen voor 2016-2017.Er zijn vijf live vergaderingen en een skype
vergadering geweest van het bestuur van ICFON waarin gedurende 3 tot 4 uur vergaderd
werd over alles rondom ICFON binnen Nederland maar natuurlijk ook in Nepal.
• We hebben Lia Rüger verwelkomt als nieuwe hoofdredacteur van de Samachar.
• Haar man Henk Rüger hebben we verwelkomd als nieuw bestuurslid. Hij zal in 2017 het
penningmeesterschap van Henk Dijkstra over nemen.
• Eef van Breen Group heeft precies een jaar na de aardbeving op 25 april 2016 een
benefietconcert in Amsterdam gegeven waarvan de opbrengst volledig voor ICFON was.
• In oktober 2016 is er in de kerken in Nederland via Kerk in Actie aandacht besteed aan
ICFON. ICFON was één van de doelen waaraan mensen geld konden geven tijdens de
collectes in de kerk.
• ICFON bestond in 2016 25 jaar. Dit is op 20 november gevierd met een bijeenkomst in Delft
waar zo'n 60 mensen op afkwamen
• In april heeft ICFON samen met Vereniging Nederland Nepal, Nepal Samaj Nederland en het
Nepalese consulaat in Nederland de Nepalconferentie in Delft georganiseerd. Namens het
bestuur waren Henk Dijkstra en Wilko Verbakel aanwezig en heeft Wilko een presentatie
gegeven aan alle deelnemers over de werkwijze van ICFON bij de wederopbouw na de
aardbeving.
• Sinds begin 2016 is het bedrijf “Inproba” (bekend van de sambalsausen) een sponsor van
ISARD.

De vogelcake actie van Connie Moest was een groot succes.
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Activiteiten van ICFON in Nepal
•
•
•
•

Na het financieel misbruik bij CHESS Nepal is een registeraccountant ingeschakeld die de
boekhouding van CHESS Nepal voor 2014 en 2015 heeft doorgelicht, en er zijn afspraken
gemaakt over de teruggave van het geld. In december 2016 is al 8000 euro teruggestort.
Voorzitter Wilko Verbakel is in februari op projectbezoek in Nepal geweest. Hij bezocht het
ISARD-project en het SEED-project van CHESS Nepal. In november was hij weer kort in Nepal
en heeft toen verschillende vergaderingen gehad met ISARD en CHESS Nepal.
Oud-bestuurslid Yvonne Rijnders heeft in oktober Nepal bezocht en is teruggegaan naar het
gebied waar zij was ten tijde van de aardbeving. Als medewerker van het bedrijf Inproba
heeft ze ook de projecten bezocht die door Inproba gesponsord worden
Bestuurslid Sandra Rutten-Kroot heeft Nepal eveneens bezocht samen met haar vader en
vrijwilliger voor ICFON Johan Rutten, in december 2016, en heeft een bezoek gebracht aan
de 2 projecten van CHESS (in Kaski district en Ghorka district) en ze is naar ISARD geweest.

Wilko Verbakel op projectbezoek in Nepal
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Kwartaalblad Samachar
De Samachar is in 2016 wederom 4 keer verschenen (februari, mei, augustus en oktober). De
coördinatie was tot en met het februarinummer in handen van Henk Dijkstra. Daarna nam Lia Rüger
het over, met Henk Rüger als achtervang. De oplage bedroeg ca. 700 exemplaren (het
jubileumnummer 850). Alle bestuursleden hebben artikelen geschreven voor de Samachar en ook
een aantal vrijwilligers heeft een bijdrage geleverd. In 2016 waren alle Samachars in kleurendruk.
Het februarinummer bevatte onder andere een update van de aardbevingshulp; een overzicht van
het winterprogramma in Nepal; een update van ISARD; de kerstactie Durendael was een groot
succes. De voornaamste onderwerpen van mei waren het verslag van het werkbezoek van Wilko
Verbakel aan Nepal (deel 1); het benefietconcert van Eef van Breen Group; het jaarverslag 2015 en
het artikel over de oorzaak van aardbevingen in Nepal, geschreven door Bertie Schonk. In het
augustusnummer het vervolg van dit verslag. Verder in augustus deel 2 van het werkbezoek van
Wilko Verbakel; een update van de New Tulip School én een verslag van de tv-opnames voor de
uitzending van Jeroen Pauw, over de besteding van gelden van Giro 555 na de aardbeving.
Het oktobernummer stond in z’n geheel in het teken van het 25-jarig jubileum van ICFON. Veel (oud-)
bestuursleden, donateurs en projectmensen uit Nepal lieten hun licht schijnen over de afgelopen 25
jaar.
De rubriek ‘4 vragen aan …’ werd verzorgd door Tessa Logcher. De volgende mensen werden
geïnterviewd: Johan Rutten (vader van bestuurslid Sandra), Esther Fuite (stagiaire in Nepal), Henk en
Lia Rüger (redactie Samachar) en Cas de Stoppelaar (Consul-generaal van Nepal).

Digitale media
De afgelopen jaren zijn het aantal bezoekers van de website gestabiliseerd. 2015 was een
uitmuntend jaar wat website bezoekers betreft. In 2016 zijn de bezoekers weer teruggebracht naar
zo'n 30 bezoeken per week ongeveer. Omdat er steeds minder nieuws te melden was, is er in 2016
geen nieuwsbrief uitgegeven.
Op Facebook heeft ICFON ondertussen 429 ‘likes’/volgers (in vergelijking met 386 in 2015). ICFON
probeert wekelijks nieuwe berichten op de Facebookpagina te zetten, afwisselend van ICFON-nieuws
tot leuke actualiteiten uit Nepal. In 2015 heeft ICFON geprobeerd meer mensen aan te trekken via
Facebook, ook omdat de Facebook pagina goed bezocht werd doordat de aardbeving meer volgers
opleverde. Door berichten meer te delen en te liken hebben we geprobeerd een groter netwerk te
creëren. In 2016 heeft ICFON wekelijks zaken gepost, het heeft niet heel veel extra bereik
opgeleverd. Nog steeds worden er tussen de 200 en 900 mensen per keer bereikt door de berichten
te plaatsen. Veelal proberen we berichten te voorzien van recente foto's wat de bereikbaarheid van
de berichten via Facebook vergroot.
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ICFON-jubileum
In 2016 bestond ICFON 25 jaar. Dit moest natuurlijk gevierd worden, dit hebben we bescheiden
gedaan. Via penningmeester Henk Dijkstra is het gelukt om het gebouw van de Loge Silentium in
Delft gratis te gebruiken. Helaas was de dag zelf erg stormachtig, waardoor wellicht sommige
mensen thuis gebleven zijn. Gelukkig hadden nog zo'n 60 mensen de stom getrotseerd. Tijdens het
jubileum werden er presentaties gegeven door bestuursleden Shiba Degenhart, Sandra Rutten-Kroot
en Wilko Verbakel. De afgelopen 25 jaar van ICFON werden belicht en aan alle projecten is aandacht
besteed. Uiteraard is er ook kort ingegaan op de aardbeving. Tijdens de pauzes tussendoor was er
tijd voor een drankje en een Nepalees hapje. Tevens stond er een kraam waarin producten uit Nepal
verkocht werden.

Wilko Verbakel aan het woord tijdens het jubileum

Na de middag sloten er zo'n 25 (oud) bestuursleden,
vrijwilligers en donateurs aan voor een Nepalees diner.
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Nasleep van de aardbevingen 2015, update uit 2016
25 april 2015 gebeurde waar iedereen al jarenlang bang voor was: een aardbeving van 7.8 op de
schaal van Richter vond plaats in Gokhal, gevolgd door wat kleinere bevingen tot 6.9 op de schaal van
Richter in centraal Nepal en een tweede grote beving van 7.6 met het epicentrum in
Sindhupalchowk. Deze bevingen hebben het land 3 maanden plat gelegd waarbij alleen maar
aandacht kon zijn voor noodhulp. In Sindhupalchowk, het projectgebied van ISARD, waren alle huizen
vernield. Eind 2015 hadden alle mensen in het ISARD-projectgebied golfplaten gekregen (deels van
ICFON) om een tijdelijke woning te maken. In januari 2016 hebben we de kinderen van verschillende
dorpen nog geholpen met warme kleding. 200 kinderen ontvingen trainingspakken en in Kathmandu
heeft ISARD met hulp van ICFON een inzameling van tweedehandskleding georganiseerd. Vanaf
februari 2016 kon ISARD weer verder met de reguliere dorpsontwikkelingprogramma’s. Door de
aardbeving was het echter wel noodzakelijk om de programma’s helemaal opnieuw vast te stellen
omdat hulp in sommige dorpen meer nodig was dan andere dorpen, maar ook omdat sommige
mensen al hun landbouwgrond waren kwijtgeraakt.

Projecten van ICFON
Algemene informatie Agro Business Creation project (ABC)
Sinds april 2010 steunt ICFON het ABC-project. Het project wordt uitgevoerd door de partner van
ICFON, CHESS Nepal (Child Health and Environment Save Society Nepal).
Het ABC-project ligt aan de rand van de Annapurna Conservation Area op twee uren rijden met de
jeep vanaf de stad Pokhara. Ondanks dat het gebied vlakbij de bekende Annapurna trekkingroute
ligt, wordt het niet bezocht door toeristen.
Het project richt zich op inkomensverbetering van de armste bevolking, meestal afkomstig van de
laagste kasten (Dalits), maar ook arme Brahmanen en andere etnische groepen doen mee in het
project. Zo krijgen boeren bijvoorbeeld trainingen op het gebied van (commerciële) landbouw,
veeteelt en hygiëne. ICFON gelooft dat de hulp altijd maar tijdelijk nodig moet zijn. Daarom zijn
allerlei trainingen van de mensen in de dorpen het belangrijkste onderdeel van het project. ICFON wil
dat mensen zelfstandig in hun levensbehoefte kunnen voorzien, niet afhankelijk van hulp van
buitenaf. Daarom is er veel aandacht besteed aan ondernemerschap, naast de standaard trainingen
op het gebied van het verbouwen van groente en houden van vee.

Algemene informatie Sustainable Efforts for Economic Development project (SEED)
Net als het ABC-project valt het SEED-project onder verantwoordelijkheid van onze partner CHESS.
Het project vindt plaats in het Gorkha district, 4 uur rijden halverwege tussen Kathmandu en Pokhara
en vanaf de weg nog 2 uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp. Het project is in 2009 gestart en had
ook als doelstelling de economische en sociale achtergrond van de mensen te verbeteren. De
mensen in deze dorpen verdienden voor 2009 vooral door de verkoop van alcohol, waarbij ook de
alcoholconsumptie in de dorpen erg hoog was. Een speerpunt is ten eerste het creëren van een
hechte sociale structuur en vervolgens het vergroten van het inkomen van de mensen en hun
zelfredzaamheid door het aanbieden van microkredieten en trainingen op het gebied van
groenteteelt en het houden van geiten.
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Kernactiviteiten in het SEED-project verschillen niet veel van het ABC-project. Trainingen op het
gebied van landbouwtechnieken, commerciële trainingen, zelfontwikkelingstrainingen zijn allemaal
gepland en uitgevoerd. Dit past bij uitstek in de filosofie van ICFON: integrale dorpsontwikkeling met
als belangrijkste doelstelling het leggen van een solide basis voor duurzame zelfredzaamheid op de
lange termijn.
Problemen bij ABC en SEED-project
De hierboven beschreven ABC en SEED-projecten worden uitgevoerd door CHESS Nepal. In augustus
2015 hebben we ontdekt dat na een jarenlange goede samenwerking de oprichter van CHESS Nepal
in 2014 en 2015 geld van de ABC en SEED-projecten in eigen zak heeft gestoken. Omdat de projecten
voor SEED in 2014 en 2015 gericht waren op afsluiting en overdracht, hadden de lokale boeren niet
door dat ze eigenlijk veel meer trainingen hadden moeten krijgen. De lokale projectleider durfde uit
angst niets te zeggen. In heel 2016 is ICFON heel druk bezig geweest om dit geld weer terug te
kunnen krijgen.
De voorzitter van ICFON heeft het hele jaar door verschillende malen per week uitgebreid contact
gehad met CHESS, om een plan te maken om meteen weer de uitvoer van SEED en ABC-projecten te
hervatten. Na Wilko’s bezoek aan CHESS Nepal in februari 2016 is de voorzitter van CHESS door het
CHESS-bestuur onder druk gezet om het geld terug te betalen. Helaas mocht dat niet baten en hij
kwam zijn afspraken niet na. Het bestuur van CHESS durfde daarna hem niet verder onder druk te
zetten. Na lang onderhandelen is er afgesproken dat een onafhankelijke registeraccountant
ingehuurd zou worden om vast te stellen hoeveel geld er teruggeven moet worden aan de projecten.
Deze accountant heeft in december zijn verslag ingeleverd. In 2017 zal een Nepalese advocaat
ingeschakeld worden om meer druk te zetten.
Binod Chiluwal, de landbouwexpert van deze projecten, heeft in 2016 weer verschillende keren één
tot twee weken doorgebracht bij de SEED en ABC-projecten (in Gorkha en Kaski) om de projecten te
hervatten. Bij het bezoek van Wilko en Sandra bleek dat er na de aardbeving in Gorkha een probleem
was met de watervoorziening, waardoor de groenteopbrengst met 25-50% was afgenomen. ICFON
heeft aangegeven dat zodra CHESS begint met het teruggeven van het geld, ICFON bereid is om dat
geld deels in te zetten om de watervoorziening te herstellen. Wel verwachten we ongeveer 40%
bijdrage van de dorpelingen want een 25-50% toename van groenteoogst levert veel meer op dan de
40% bijdrage. Op deze manier hopen we dat de dorpelingen zichzelf meer verantwoordelijk zien voor
de watervoorziening en het onderhoud. We hopen dat dit ook begin 2017 zal plaatsvinden.
Ondanks dat de ABC en SEED-projecten de laatste twee jaar weinig steun hebben gekregen, waren
de verdiensten van de dorpelingen wel erg goed. Bijna alle dorpelingen verdienden tenminste 200
euro per jaar, naast het hele jaar voldoende te eten voor het hele gezin. De meeste mensen
verdienden tussen 500 en 1500 euro per jaar, en het maximum was 2500 euro per jaar. Voor de
mensen die geen eigen land hebben zijn we in 2015 smederijprojecten en kippenhouderijen gestart,
en ook deze mensen hebben een inkomen van ongeveer 500 euro gehad in 2016 (doch geen
groenteopbrengsten). Dit toont aan dat de ABC en SEED-projecten vroeger wel goed zijn uitgevoerd,
en dat de dorpelingen na afloop van de steun deze projecten zelf kunnen voortzetten.
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New Tulip School (NTS)

NTS leerlingen vormen de letters van de school tijdens excursie naar een dierenpark

Inleiding
De NTS heeft weer een succesvol jaar achter de rug waarbij 492 kansarme kinderen (240 meisjes en
252 jongens) educatie op hoog niveau hebben kunnen ontvangen, dankzij de steun van ICFON en
haar donateurs.
Net als voorgaande jaren leverde de NTS 100% geslaagde SLC studenten af met uitzonderlijk
resultaten, wat te danken is aan de gezamenlijke, opmerkelijke inzet van zowel de docenten, ouders,
leerlingen en het management van de NTS.
Dit jaar is de school, naast de vakanties en festivaldagen, maar 6 dagen extra dicht geweest wegens
stakingen, wat in vergelijking met de voorgaande onstuimige jaren minimaal is.
Uitbreiding van klas 10 tot klas 12 ook dit jaar uitgesteld
Ondanks het besluit van de Nepalese regering in 2013 om scholen te verplichten educatie aan te
bieden tot klas 12 of terug te brengen naar klas 8, is dit beleid nog steeds niet doorgevoerd door de
regering.
Naast de uitbreiding van het NTS-schoolgebouw in 2014 met behulp van Stichting Wilde Ganzen en
reclamebureau Kellerman, blijft de NTS zich voorbereiden op de uitbreiding naar klas 12.
Na de SLC-examens moeten de NTS studenten nog twee jaar onderwijs volgen via andere
onderwijsinstituten voordat zij worden toegelaten op een universiteit of ander hoger onderwijs.
Vaak blijkt dit voor veel NTS studenten moeilijk te financieren. Volgen de studenten geen educatie
tot klas 12, dan hebben zij geen mogelijkheid om te gaan studeren, wat zal resulteren in een kleine
kans op een goede baan. Juist voor deze doelgroep is het van groot belang dat zij door onderwijs hun
toekomstperspectief verbeteren en zelf onderhoudend worden.
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Van klas 6 tot klas 9 krijgen de leerlingen computerles

Inspectie adviseert extra toilet en speelruimte
In mei werd de NTS bezocht door twee inspecteurs van de het welzijn district kantoor, waarbij zij
naast het schoolgebouw en de klassen ook de faciliteiten inspecteerden, waaronder de computers,
de toiletten, speelruimte en lessen bijwoonden. Het advies uit het inspectierapport luidde om de
toiletten in een ander deel van het gebouw te plaatsen i.v.m. de stankoverlast en een grotere
buitenspeelruimte te faciliteren zodat er meer extra activiteiten aangeboden kunnen worden.
Wat betreft de uitbreiding van de buitenruimte heeft de NTS-management meerdere jaren een
verzoek ingediend bij ICFON om extra beschikbare grond naast de school te kopen. Naast dat dit voor
ICFON onmogelijk te financieren valt, past zo’n uitgave niet in de missie van ICFON, waarbij educatie
aan de allerarmsten prioriteit heeft.
Inzet voor het milieu en veiligheidstraining bij aardbeving
Jaarlijks biedt de NTS culturele programma’s tijdens de verschillende festivals, waarbij leerlingen
dans en muziekoptredens opvoeren, maar ook toneelstukken met een kritisch maatschappelijke
thema. Verder besteedde de school aandacht aan verhaalwedstrijden en gingen de leerlingen op
excursie naar de dierentuin en een natuurpark.
Twee opmerkelijke activiteiten waren het afgelopen jaar de ‘schoonmaak’ actie en de training om
jezelf in veiligheid te stellen bij aardbevingen.
Leerlingen van klas 9 gingen in september de straat op om hun schoonmaakactie te promoten bij de
buurtbewoners. Daarbij ruimden zij gezamenlijk het afval op en informeerden de bewoners over het
belang van een schone leefomgeving en het recyclen van afval.
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Schoonmaakactie van klas 9: “Our Place... Our Planet...Our Responsibility.”

Een jaar na de aardbeving werden door de NTS-leerlingen niet alleen de 9000 slachtoffers herdacht
die bij de verwoestende aardbeving omkwamen, maar ook werd geoefend wat te doen bij een
aardbeving. Zo verscholen de leerlingen zich onder de schoolbanken en tafels en verzamelde
iedereen zich op een kalme wijze buiten het schoolgebouw op een open plein.

leerlingen oefenen veiligheidsmaatregelen bij aardbeving
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De schoolverlaters na geslaagd te zijn voro hun SLC examens

De NTS blijft uitblinken
Elk jaar levert de NTS 30 tot 35 studenten af die de SLC-examens met uitmuntend resultaten
behalen. Elk jaar is dit een slagingspercentage van 100%, wat uitzonderlijk is in Nepal, waar het
gemiddelde lager dan 50% is. Opmerkelijk is dat deze leerlingen, vaak levend onder zeer uitdagende
omstandigheden echt concurrerend zijn en zelfs vaak makkelijker werk vinden dan andere
leeftijdsgenoten van privéscholen en van een betere komaf.
Het doel van de NTS, kwalitatieve onderwijs bieden aan de allerarmsten om hen en hun familie uit de
spiraal van armoede te tillen, wordt daarbij dan ook elk jaar weer behaald.
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Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD)
Ook bij ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development) is er in 2016 veel gebeurd.
De projecten van ISARD liggen op 30 kilometer afstand van de Tibetaanse grens in het
Sindhupalchowk district. De dorpen die meedoen liggen op een hoogte tussen de 900 en 2600 meter
waardoor er op de meeste plaatsen een subtropisch klimaat is.
Het afgelopen jaar waren er drie grote organisaties die ICFON hielpen het ISARD-project te
financieren. Onze Belgische vrienden van Chautaara hadden een flinke subsidie binnengehaald voor
ISARD, het Nederlandse sausenbedrijf Inproba is begonnen een deel van het ISARD-project te
sponsoren, met de intentie voor langere tijd en tenslotte hebben we een subsidie van Kerk in Actie
binnengehaald voor 2016-17.
Extra projecten voor ISARD via ICCO
ICCO was een van de organisaties die geld kreeg van het “giro555” budget, Na de aardbeving in 2015
heeft ICFON flink gelobbyd bij ICCO voor ISARD. Uiteindelijk resulteerde dit in een project van 70.000
euro dat ISARD mocht uitvoeren voor ICCO, ter ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving.
Dat heeft ISARD zo goed uitgevoerd dat het in 2016 nieuwe projecten mocht doen voor ICCO en de
ACT Alliance. Deze projecten interfereerden niet met de ICFON-projecten. De projecten die ICFON (al
23 jaar lang) met ISARD doet zijn gericht op de allerarmsten, de mensen die bijna niets hebben en
nog moeten leren hoe ze beter hun land kunnen verbouwen. ICCO richt zich meer op
ondernemerschap van enkele dorpelingen. Daardoor worden de ICCO-projecten vooral uitgevoerd in
dorpen waar ICFON in het verleden projecten had, en die al zijn afgesloten. Pas na de eerste fase van
ontwikkeling door ICFON kwamen sommige dorpelingen in aanmerking voor steun door ICCO. ICCO
heeft zeer strenge regels m.b.t. de onkosten voor personeel binnen ISARD en daardoor kon ISARD
voor deze projecten geen persoon inhuren die de rapportages en evaluaties zou doen. Omdat anders
ISARD (en de dorpelingen in onze projectgebieden) dit project zou mislopen heeft ICFON hieraan
bijgedragen door deze persoon te betalen voor het ICCO-project. Tevens heeft zij ook de rapporten
voor de ICFON-projecten kunnen schrijven.
Ondersteuning van scholen
Na de aardbeving waren alle scholen gehuisvest in tijdelijke lokalen, gebouwd van golfplaten. Hoewel
de herbouw van scholen een verantwoordelijk is van de overheid heeft ISARD de herbouw van één
schooltje op zich genomen, het schooltje in Lapse. Dit schooltje, in een van de armste dorpen van het
project, was vroeger met geld van ICFON opgericht en gebouwd, waarna het was overgedragen aan
de overheid. Na de aardbeving was dit het eerste en tot nog toe enige schoolgebouw dat herbouwd
is.
Nieuwe dorpen
Het afgelopen jaar zijn we projecten begonnen in een aantal dorpen waar we nog niet eerder
gewerkt hebben. Daarnaast zijn de projecten voortgezet in dorpen waar we sinds 2014 werken
(bijvoorbeeld Selele en Saleni). In veel dorpen is sinds de aardbeving een groot gebrek aan water,
ofwel omdat de onderaardse bronnen verplaatst zijn, of omdat de irrigatiestructuur vernield is door
de aardbeving. Hierdoor kon op veel land geen groenten, rijst of maïs meer verbouwd worden. Op
een aantal plaatsen (Tarkini, Lungurpa, Baseri, Ghorthali) heeft ISARD gewerkt aan het herstellen van
de irrigatiekanalen, aanleggen van nieuwe leidingen naar nieuwe bronnen, etc. De dorpelingen
moesten hieraan bijdragen in de vorm van arbeid. Bij een van de projecten werkten 25 dorpelingen
15 dagen lang. Honderden huishoudens hebben nu profijt van deze waterprojecten.
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In Selele is het gemeenschapshuis herbouwd dat we in 2015 hadden laten bouwen en vlak voor de
aardbeving gereed was voordat het helemaal werd verwoest. In dit gebouw houden de dorpelingen
hun vergaderingen, en huizen de spaargroepen.
Tegenwoordig wil elk dorp via de weg of via ruimere paden verbonden zijn zodat het voor kinderen
veiliger is om te lopen en landbouwproductie gemakkelijker vervoerd kan worden. ISARD heeft
daarom bijgedragen aan de aanleg van een weg tussen Mulabari en Piskar en aan twee kilometer
weg naar Bimthali in Gorthali. Zowel ISARD als het VDC (gemeente) hebben bijgedragen aan de
kosten, en alle dorpelingen tussen 19 en 76 jaar hebben een dag gratis gewerkt aan de weg.

Aanleg van irrigatie in verschillende dorpen
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Aanleg van de weg naar Lapse.

Voor de tomatenteelt heeft ISARD bijgedragen aan de bouw van 59 plastic/bamboe kassen. De
dorpelingen kregen trainingen hoe de kassen te bouwen en hoe de tomaten te verbouwen. Het
plastic en bamboe heeft ISARD verzorgd, maar de dorpelingen moeten 40% van de investering
terugbetalen aan het microcredietfonds van ISARD. Vroeger moesten ze alles terugbetalen plus
rente, maar na de aardbeving kan dan niet van deze mensen verwacht worden omdat iedereen ook
het komende jaar hun huis wil gaan herbouwen.

Fotobijschrift: Dil Bahadur Thami van Ghorthali verdiende ongeveer 100 euro door de verkoop van 200 kg tomaten.
Daarnaast had zijn familie zelf voldoende tomaten voor eigen gebruik.

Een manier om geld te verdienen is het verbouwen van kardemom. Daar is nu zoveel vraag naar dat
ISARD zelf twee kardemomkwekerijen heeft opgezet. De kleine kardemomplanten worden
18

vervolgens voor Rs 10 verkocht aan dorpelingen. ISARD heeft ook verschillende trainingen verzorgd
over kardemomteelt.

Distributie van kardemomplanten

Demonstratieboerderij
De afgelopen jaren had ISARD een demonstratie- en trainingsboerderij in Budepa. Na de aardbeving
verhuisde de school naar Budepa naar dit land en het huurcontract liep ook af. De aardbeving had
ook het kantoor van ISARD in Sunkoshi beschadigd. De verhuurder zou eigenlijk het gebouw moeten
slopen en opnieuw bouwen, maar heeft daar geen geld voor. ISARD was dus op zoek naar een nieuw
kantoor. Ze hebben nu op 10 minuten lopen van Sunkoshi een groot stuk land kunnen huren inclusief
een gebouw dat als kantoor gebruikt kan worden en een grote voormalige stal die nu als
trainingslokaal gebruikt wordt. Het land is nu ingericht als nieuwe demonstratieboerderij. Het
afgelopen jaar zijn er al 10 trainingen en workshops gegeven aan groepen dorpelingen. Behalve
kassen voor tomaten- en chiliteelt is er ook een demonstratieruimte voor paddenstoelenkwekerij, en
op verschillende stukken land demonstreert ISARD nu de teelt van bittergourd, courgette, meloen,
pompoen, etc.

ISARD staf en landbouwspecialisten werken op de demonstratieboerderij.

ISARD heeft ook verschillende landbouwtrainingen verzorgd, zoals commerciële groenteteelt (aan in
totaal 107 boeren), compost maken en bijenhouden.
Sommige boeren hebben te weinig land voor landbouw. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen
voor geitenteelt. 6 vrouwengroepen in Ghorthali en Chokati VDCs hebben een hybride bok gekregen
voor het fokken van geiten. In bijvoorbeeld het dorp Kolekharkha hebben bijna alle families training
gekregen over geiten houden en ze hebben geleerd hoe ze van bamboe en hout een goede gezonde
geitenstal kunnen maken. Dit hebben ze meteen in de praktijk gebracht, en ISARD heeft de
golfplaten daken betaald. De eerste dorpelingen hebben ook al geiten gekregen van het project.
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Daarnaast hebben 27 boeren een training gekregen over hoe ze veevoer (vooral planten voor geiten)
moeten opkweken. Tweehonderd boeren krijgen in 2016+17 snelgroeiende struiken waarvan de
bladeren door geiten gegeten worden. Deze struiken hebben als bijkomend voordeel dat ze ook de
erosie tegengaan.
Drie molenaars hebben een microkrediet gekregen voor een elektrische molen. Traditioneel wordt
gebruik gemaakt van watermolens om rijst, graan en maïs te malen, maar in het droge seizoen is er
soms niet genoeg water en dan moeten de mensen heel ver lopen naar een andere molen. De
elektrische molens hebben dat probleem niet.
Twintig dorpelingen (vooral Dalits) hebben een naaimachine gekregen om in verschillende dorpen
een business van naaiatelier op te zetten.

Dide Thami uit Lapse met zijn elektrische molen.

Fondsenwerving
ANBI-status
Door de Nederlandse belastingdienst is ICFON aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat giften aan ICFON onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar zijn voor
de inkomstenbelasting. De ANBI-status gaat gepaard met regels voor goed bestuur en transparantie
die door de belastingdienst zijn opgesteld en waaraan de Stichting ICFON dus voldoet.
ICFON kiest ervoor niet het CBF-keurmerk te voeren. Dit keurmerk, uitgegeven door de particuliere
organisatie Centraal Bureau Fondsenwerving, is zowel bij de aanvraag als in de jaarlijkse kosten duur
en zou bij toepassing het strikte beleid van ICFON om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden
in ernstige mate doorkruisen.
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Sponsors
De afgelopen jaren was Impulsis, het gezamenlijk loket voor ontwikkelingssamenwerking van ICCO,
Kerk in Actie en Edukans, onze belangrijkste sponsor voor ISARD, SEED en ABC. Echter, doordat de
overheid flink heeft gesneden in de bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking bestaat Impulsis niet
meer. We hebben echter het geluk gehad dat het in 2016 nog mogelijk was om voor ISARD
sponsoring te krijgen van Kerk in Actie.
Andere grotere sponsors zijn:
• Een particuliere donateur sponsort onder de naam MaMaWoLu.
• Onze zusterorganisatie Chautaara uit België neemt een deel van het ISARD-project voor haar
rekening.
• De New Tulip School in Kathmandu wordt bekostigd door donaties tijdens een relatieborrel
rond Koningsdag van bureau Kellerman uit Ouderkerk aan de Amstel. Daarnaast doneert de
heer Kellerman regelmatig bedragen aan ICFON. Heineken International en Immo Select
hebben eveneens via Kellerman 2 behoorlijke donaties gedoneerd.
• Sinds begin 2016 is het bedrijf “Inproba” (bekend van de sambalsausen) een sponsor van
ISARD.
Particuliere donateurs blijven, zeker nu de ondersteuning door grote sponsors minder wordt,
uitermate belangrijk voor ICFON. De meeste donateurs maken zelf min of meer regelmatig een
bedrag over. Er zijn 8 donateurs die hun ondersteuning doen in de vorm van een periodieke gift en er
zijn 50 donateurs die een machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt. Dit zorgt ervoor dat
we in ieder geval voor een deel op constante inkomsten kunnen rekenen.
Dan zijn er ook nog individuele acties. Mensen die de opbrengst van een jubileum of verjaardag
beschikbaar stellen, scholen die een actie over Nepal doen, donateurs die iets maken, verkopen en
de opbrengst aan ICFON schenken. Uit al dit soort acties blijkt een grote steun voor het werk wat
ICFON doet.
Overigens blijkt dat het werven en behouden van donateurs veel moeite kost. Het bestuur zoekt
constant naar wegen om hier iets aan te doen. Het liefst zou het bestuur een vrijwilliger die zich
helemaal toelegt op fondsenwerving aan zich binden.

Melk verzamelen in het melkcollectie centrum bij het ABC-project
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Balans per 31 december 2016
31-12-2015
EUR

EUR

31-12-2016
EUR

EUR

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

1

1.536

3.511

Liquide middelen

2

194.686

194.580

Totaal

196.222

198.091

PASSIVA
Reserves en fondsen

3

Continuïteitsreserve

114.407

99.284

Bestemmingsreserve

77.210

94.359

Kortlopende schulden en overlopende passiva

4

Totaal

23

191.617

193.643

4.605

4.448

196.222

198.091

Staat van baten en lasten over 2016
Werkelijk 2015

Begroot 2016

Werkelijk 2016

Begroot 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

5

Reconstructiebudget ICCO
Rentebaten
Overige baten

190.922

85.000

114.071

86.700

69.691

7.700

7.700

0

1.537

1.800

648

400

310

500

588

600

Som der baten

262.460

95.000

123.007

87.700

Lasten
Besteed aan doelstellingen
ISARD

45.804

75.000

86.818

80.000

ISARD/ICCO-project

69.691

7.700

7.700

0

0

0

0

0

SEED

7.111

10.000

0

5.000

ABC

7.449

0

0

0

ISARD/microkredieten

Evaluatie en training

0

8.000

0

0

3.000

4.800

4.800

5.200

0

0

0

0

500

0

0

0

Accountantskosten (Nepal)

0

0

0

2.500

Uitgaven 25-jarig jubileum 20-11-2016

0

0

1.158

0

96.482

0

10.000

0

3.500

5.200

5.934

6.000

NTS
Watermanagement SEED/ABC
Landslide najaar 2014

Noodhulp aardbeving april 2015
Informatievoorziening over Nepal
(kwartaalblad Samachar)

Werving baten

110.700

116.410

98.700

1.320

1.500

2.000

2.100

2.785

2.815

2.571

2.635

237.642

115.015

120.981

103.435

24.818

-20.015

2.026

-15.735

6

Kosten van werving baten

Beheer en administratie

233.537

7

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo boekjaar

Toevoeging/ onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

9.597

-17.167

-15.123

3.865

15.221

-2.848

17.149

-19.600

24.818

-20.015

24

2.026

-15.735

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De stichting hanteert als algemeen uitgangspunt de kostprijs of lagere reële waarde als deze
duurzaam is. Algemene beginselen van de grondslagen betreffen: continuïteit, voorzichtigheid,
realisatie, toerekening. In voorkomende gevallen wordt rekening gehouden met wensen van
subsidiegevers.
Het beginsel van toerekening brengt mee dat als een gesubsidieerd jaarproject nog niet is
afgewikkeld per balansdatum, de nog verwachte kosten als te betalen posten worden opgenomen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, verminderd met een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid.
Reserves en fondsen
Reserves en fondsen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Schulden
De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Dit geldt ook voor te
verwachte subsidies, ook al is de afrekening nog niet goedgekeurd door de subsidiënt.
Lasten
Lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Als een jaarproject nog niet
afgewikkeld is op balansdatum, worden de nog verwachte uitgaven gepassiveerd als te betalen
posten. Hierbij wordt een maximum van drie maanden gehanteerd.
(Als de stichting werkt met potjes, dient hier uiteengezet te worden welke lasten niet via het
resultaat lopen, maar bestreden worden uit afzonderlijke fondsen.)
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Toelichting op de balans
1

Vorderingen en overlopende activa
Werkelijk Werkelijk
31-1231-122015
2016
EUR
EUR
3.373
2.505
1.537
138

In december geboekte incasso's 2017
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen

4.042
2

3.511

Liquide middelen

De liquide middelen ad EUR 194.580 betreffen banktegoeden en zijn vrij opneembaar.
3

Reserves en fondsen
Werkelijk

Werkelijk

Begroting

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

EUR

EUR

EUR

Continuïteitsreserve

114.407

99.284

103.149

Bestemmingsreserve

77.210

94.359

74.759

191.617

193.643

177.908

Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve is gevormd om er zeker van te zijn dat de stichting ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. Bij liquidatie van de stichting dient een resterend saldo aangewend
te worden voor een doel dat zo dicht mogelijk bij dat van de stichting ligt.
Het verloop van de continuïteitsreserve ziet er als volgt uit:

Stand 1 januari
Onttrekkingen t.b.v. bestemmingsreserves
Resultaat boekjaar
Stand 31 december

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

EUR

EUR

EUR

104.810

114.407

99.284

0

0

0

9.597

-15.123

3.865

114.407

99.284

103.149

Bestemmingsreserves
Naast een continuïteitsreserve heeft de stichting bestemmingsreserves. Dit deel van het vermogen
heeft het bestuur afgezonderd voor een speciaal doel. Ultimo 2013 heeft het bestuur voor een viertal
projecten een bestemmingsreserve gevormd. In 2016 is daar de reserve ISARD-microkredieten aan
toegevoegd.
Hieronder volgt een toelichting per reserve:
Werkelijk

26

Werkelijk

Begroting

SEED

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

EUR

EUR

EUR

7.727

ABC
ISARD-projecten
ISARD-microkredieten
NTS

12.727

7.727

121

121

121

38.860

35.086

5.086

840

11.340

21.940

29.662

35.085

39.885

77.210

94.359

74.759

Als in een jaar de baten uit fondsenwerving voor een project lager zijn dan de door het bestuur nodig
geachte betalingen aan het project dan worden gelden aan de betreffende bestemmingsreserve
onttrokken. Als in een jaar de baten uit fondsenwerving hoger zijn dan de benodigde betalingen, dan
worden de overgebleven gelden aan de betreffende reserve toegevoegd.
SEED (Sustainable Efforts for Economic Development)
Bij dit project gaat het om bewustwording van erg arme dorpsbewoners, gevolgd door initiatieven
voor verbeterd levensonderhoud in de landbouw en veeteelt. Het gaat vooral om commerciële
landbouw op een duurzame en aanvaardbare wijze. Het project is in 2015 afgerond.
Het verloop van de reserve ziet er als volgt uit:
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

Stand 1 januari

13.312

7.727

12.727

Onttrekking/toevoeging t.b.v. project

-5.585

5.000

-5.000

0

0

0

7.727

12.727

7.727

Toevoegingen vanuit continuïteitsreserve
Stand 31 december

ABC (Agro Business Creation)
In dit project worden boeren bewust gemaakt van mogelijkheden om hun leefsituatie te verbeteren.
Daarbij worden trainingen gegeven op het gebied van landbouw en veeteelt. Het project is in 2015
afgerond.
Het verloop van de reserve kan als volgt worden weergegeven:

Stand 1 januari
Onttrekking t.b.v. project
Toevoegingen vanuit continuïteitsreserve
Stand 31 december
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Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

5.791

121

121

-5.670

0

0

0

0

0

121

121

121

Reservering voor projecten ISARD
Dorpsontwikkeling in ongeveer 30 dorpen. Doel is het zelfstandig maken van de gemeenschap. Ook
wordt er technische ondersteuning en advies gegeven. Er wordt hulp geboden op het gebied van
landbouw, veeteelt en onderwijs.
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

23.507

38.860

35.086

Onttrekking t.b.v. project

-9.647

-28.774

-30.000

Toevoegingen vanuit continuïteitsreserve

25.000

25.000

0

Stand 31 december

38.860

35.086

5.086

Stand 1 januari

Reservering microkredieten ISARD
Als gevolg van de aardbeving zijn de in de afgelopen jaren opgebouwde microkredieten verloren
gegaan. Een donateur heeft te kennen gegeven een koe te willen adopteren. Deze donaties worden
toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is in 2016 ten laste van de exploitatie een extra reservering
gedaan. Voor 2017 is eveneens een extra storting opgenomen. Het verloop van deze reserve is
daarmee als volgt:
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

0

840

11.340

Stand 1 januari
Onttrekking/toevoeging t.b.v. project

0

500

600

Toevoegingen vanuit continuïteitsreserve

840

10.000

10.000

Stand 31 december

840

11.340

21.940

New Tulip School (NTS)
De NTS in Kathmandu is opgericht om kinderen uit zeer arme families een kans op goed onderwijs te
geven. De financiering van deze school wordt door ICFON verzorgd, maar er is één grote Nederlandse
sponsor die het merendeel van de gelden voor zijn rekening neemt. Het verloop van de
bestemmingsreserve van de NTS kan als volgt worden weergegeven:
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

Stand 1 januari

19.379

29.662

35.085

Toevoeging saldo donaties en betalingen

10.283

5.423

4.800

Stand 31 december

29.662

35.085

39.885
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4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2015

31-12-2016

EUR

EUR

Nog te betalen noodhulp CHESS

2.500

2.500

Nog te betalen accountantskosten

1.815

1.815

Nog te betalen verzendkosten mailing december 2016

290

133

Vooruit ontvangen bijdragen

0

0

Door te betalen donaties

0

0

4605

4.448
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Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
5

Baten uit fondsenwerving
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

Donaties algemeen

25.982

24.479

20.000

Donaties ISARD

36.157

58.044

50.000

Donaties ISARD/microkredieten

0

500

600

Donaties NTS

13.283

10.223

10.000

Donaties ABC

1.779

0

0

Donaties SEED

1.526

5.000

0

Evaluatie en training (Impulsis)

4.000

0

0

Periodieke giften

4.933

6.870

6.100

Donaties voor landslide najaar 2014

500

0

0

Donaties voor aardbeving april 2015

100.457

6.618

0

Donaties t.b.v. watermanagement CHESS

0

0

0

Opbrengt benefietconcert 25-04-2016

0

1.134

0

Inkomsten 25-jarig jubileum 20-11-2016

0

1.203

0

2.305

0

0

190.922

114.071

86.700

69.691

7.700

0

260.613

121.771

86.700

Bijdrage Impulsis t.b.v. organisatie ICFON (waaronder Samachar)
Bijdrage ICCO t.b.v. project noodhulp ISARD

LASTEN
6

Kosten van werving baten
Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

Kosten mailings

385

Verzendkosten Samachar

935

655

700

Aandeel drukkosten Samachar

0

Overige kosten

0

1.000
20

1.000
0

1.320

2.000

2.100

325

400

De kosten van de mailings betreffen in 2016 de verzorging van de mailing in december. Verder wordt
een deel van de druk- en verzendkosten Samachar toegerekend.
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7

Beheer en administratie

Bestuurskosten
Accountantskosten (Nederland)

Werkelijk
2015

Werkelijk
2016

Begroting
2017

EUR

EUR

EUR

21

33

40

1.815

1.815

1.815

Administratiekosten

60

61

130

Onderhoud website

46

123

100

8

0

0

Bankkosten

705

490

500

Overige kosten

130

49

50

2.785

2.571

2.635

Kantoorkosten

Transacties met bestuurders
Gedurende het boekjaar hebben zich geen transacties met het bestuur voorgedaan. Alle activiteiten
door het bestuur vinden onbezoldigd plaats.

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 15 april 2016

Delft, 15 april 2016

w.g. W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter

w.g. H. Dijkstra
Penningmeester
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Overige gegevens
Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij u naar de volgende
pagina.
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