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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 vier maal 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 niet gewijzigd. De vacature voor de functie
van secretaris is helaas nog niet ingevuld.
De bestuursleden in 2014 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. R.M. Meijerink (lid) te Deventer
Mevr. A.F.G. Rutten-Kroot (lid) te Dongen
De functie van secretaris is vacant
Vrijwilligers
De stichting ICFON wordt ondersteund door gemiddeld circa tien vrijwilligers. Zij treden op als
adviseur, schrijver van artikelen voor Samachar 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.
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International Council for Friends of Nepal, achtergrond informatie
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 7
leden. We werken samen met Nepalese partnerorganisaties om duurzame ontwikkeling te brengen
in dorpjes in de bergen in Nepal. 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. Hulp wordt altijd tijdelijk gegeven en is gericht op
het op gang brengen van duurzame ontwikkeling. De projecten worden gefinancierd door 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 en het stimuleren van hun
ontwikkeling door het verstrekken van advies en financiering. Een nevendoelstelling is het
verstrekken van informatie over Nepal in Nederland.
Doelgroep: De projecten richten zich vooral op de allerarmsten, mensen van lage kasten en de
vrouwen in de dorpen. 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 kinderen in Nepal.
Uniek: Bijzonder van ICFON is de lage overhead: in 2014 bedroeg dit 4% van onze inkomsten.
Daarnaast werd 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.
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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 kennis component 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 moet de lokale bevolking in
staat zijn om het project zelf over te nemen en deze overdracht wordt geregeld voordat het project
eindigt.
ICFON helpt
ICFON helpt, maar schrijft geen ontwikkelingsrichtingen voor. Alle projecten zijn “demand based”, 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 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.
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Vrijwilligers van ICFON
ICFON draait nog steeds volledig op vrijwilligers. De stichting ICFON wordt ondersteund door
gemiddeld circa tien vrijwilligers. Zij treden op als adviseur, schrijver van artikelen voor Samachar 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 2014 hebben de vrijwilligers weer hard gewerkt.
In Nederland:
• Diverse mensen leverden weer een bijdrage aan de Samachar: Susan van Klaveren, Tessa
Logcher, Yvonne Rijnders, Randy Dommerholt, Joop van Meer.
• Er is intensief contact met alle projecten. De projecten worden 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 20152016.
• Er zijn een zestal vergaderingen geweest van het bestuur van ICFON waarin gedurende 4 uur
vergaderd werd over alles rondom ICFON binnen Nederland maar natuurlijk ook in Nepal.
• De Pro Reggeschool in Amsterdam heeft met het organiseren van een kerstmarkt ruim 2.500
euro opgehaald. Voorzitter Wilko Verbakel heeft onderwijs gegeven aan de diverse klassen
van de school en bestuursleden Shiba Degenhart en Erwin van Hal waren aanwezig ter
ondersteuning op de kerstmarkt.
• Een trouwe donateur van ICFON heeft ruim 1.400 euro opgehaald met de verkoop van
prachtig mooi zelf versierde taarten.

In Nepal:
• Anne Lazeroms is nog steeds in Nepal (maart 2015) en heeft in 2014 onderzoek gedaan bij
ISARD. Ze heeft de gezondheidszorg geanalyseerd en heeft gekeken wat er goed gaat en wat
er verbeterd kan worden.
• Nepalese studenten hebben de projecten van ISARD geëvalueerd. Deze evaluaties zijn zeer
waardevol gebleken om de toekomstplannen samen met ISARD weer scherp te stellen.
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Kwartaalblad Samachar
De Samachar is in 2014 wederom 4 keer verschenen (maart, juni, september en december). De
coördinatie was in de handen van Ruben Meijerink. De oplage bedroeg ca. 400 exemplaren. Alle
bestuursleden hebben artikelen geschreven voor de Samachar en ook een aantal vrijwilligers heeft
een bijdrage geleverd.
Ook in 2014 kwamen er diverse politieke en culturele onderwerpen aan bod. Tevens werden er
regelmatig wetenswaardigheden uit het land beschreven of ontwikkelingen ten behoeve van
bijvoorbeeld de infrastructuur in Nepal aangehaald.
Er werd natuurlijk uitgebreid stil gestaan bij de landslide in Sindupalchowk district die diverse dorpen
van het project gebied van ISARD verwoestte.
Rupesh Bahadur Shrestha werd uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelde hoe hij door middel van
donaties van ICFON kon afstuderen en nu als wiskundeleraar voor de NTS werkt.
In de Samachar van maart 2014 is verteld dat in oktober 2013 de oprichter van ICFON, Rudi de Groot,
is overleden. Rudi had ICFON begin jaren 90 opgericht.
Een aantal bestuursleden (Henk Dijkstra en Sandra Rutten-Kroot) zijn geïnterviewd waarbij ze uitleg
geven over hun werk bij ICFON en wat ze bezighoudt. Ook ex bestuurslid Joop van Meer en Gerard
Kellerman, directeur van bureau Kellerman en trouwe donateur, werden geïnterviewd voor de
rubriek 'ICFON en ik'.
In Nepal is ook 'Jun Maya Thapa' geïnterviewd. Ze kon samen met haar kinderen tot voor kort
nauwelijks rond komen. Sinds ze een vrouwengroep met behulp van CHESS heeft opgericht is ze
benoemd tot beste groenteteler en heeft ze haar kinderen kunnen voorzien van een opleiding.
Digitale media
De website heeft weer veel bezoekers getrokken. In 2014 is er een nieuwe site live gezet. Deze
website geeft een beter beeld van het werk wat ICFON doet. Daarnaast biedt de nieuwe website
meer mogelijkheden tot interactie met de bezoekers. Zo is er een nieuwsbrief opgesteld waarvoor
mensen zich kunnen inschrijven, zijn er interessante downloads en staat er een aantal YouTube
filmpjes van ICFON op.
Er zijn 353 volgers op Twitter geweest afgelopen jaar. Op Facebook heeft ICFON ondertussen 216
‘likes’ (in vergelijking met 184 in 2013) en worden de berichten door ongeveer 50 - 200 mensen
telkens bekeken. ICFON probeert om de 2 weken een nieuw bericht op de Facebook pagina te zetten,
afwisselend van ICFON nieuws tot leuke actualiteiten uit Nepal.
Sinds 2014 is ICFON ook aangesloten bij de websites www.bookdifferent.com en www.youbedo.com.
Op YoubeDo kun je onder andere boeken bestellen, 10% van het bedrag van het boek dat besteld
wordt, wordt aan een goed doel geschonken. Op de website kun je ICFON als goed doel kiezen. Zo is
er in 2014 ongeveer 20 euro aan ICFON gedoneerd via de boeken die bij youbedo.com besteld zijn.
We hopen komend jaar op meer bezoekers die boeken bestellen via youbedo.com zodat er een
donatie naar ICFON gaat.
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Projecten
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. Het project zou tot eind 2014 lopen maar recent is besloten het project af te
bouwen in 2015.
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. In 2014 is onder andere een drie daagse training
gegeven waarbij een groep boeren heeft geleerd een planning te maken wanneer in welk seizoen
welke groenten het beste verbouwd kan worden en om te onderhandelen over de prijs van hun
oogst. Op deze manier worden de dorpelingen ook op financieel gebied sterker. Ook stimuleert
ICFON om tussen de dorpen onderling ervaringen uit te wisselen tussen de boeren, waardoor er een
brede basis ontstaat van de noodzakelijke kennis met betrekking tot landbouw en veeteelt. Hiervoor
zijn verschillende “go-and-see” dagen georganiseerd. Boeren gaan hierbij op bezoek bij andere
boeren om zo ervaring en kennis op te doen.
Naast de trainingen steunt ICFON de doelgroep-dorpen ook met fysieke zaken, zoals zaden en vee.
Echter, ook hier denkt ICFON weer verder dan alleen het doneren van bijvoorbeeld geiten. Deze
geiten moeten ook in een goede, veilige, schone stal staan om onnodige sterfte aan ziektes te
voorkomen. Daarom heeft ICFON, naast het steunen van dorpelingen door het ter beschikking stellen
van 50 geiten in 2014, ook bijgedragen aan het bouwen van 5 nieuwe geitenstallen. Overigens wordt
het meeste niet gratis ter beschikking gesteld, de dorpelingen moeten dit na 1 à 2 jaar weer
terugbetalen aan CHESS Nepal. Zodoende krijgt CHESS Nepal een budget terug dat later weer in
andere dorpen ingezet kan worden.
Tenslotte zijn er in 2014 ook twee projecten gestart voor de allerarmsten die wegens gebrek aan land
niet mee konden doen met de andere landbouw en veeteeltprojecten. Hoewel de basis van
duurzame zelfstandigheid ligt in de zelfredzaamheid van de mensen op het gebied van voeding, is het
de visie van ICFON om integrale dorpsontwikkeling na te streven. Daarom hebben 6 Dalits die van
oorsprong smid waren maar hun beroep bijna niet meer beoefenden, trainingen gekregen in het
smeden en het bouwen van een goede en veilige werkomgeving. Ze hebben ook leningen gekregen
om nieuw materiaal aan te schaffen. De smeden kunnen nu producten van betere kwaliteit maken en
ze kunnen het hele jaar door hun vak uitoefenen. De smeden kunnen de materialen die ze leren
produceren verkopen in grotere steden zoals Pokhara. Naast het opleiden van smeden zijn er in 2014
ook 9 kippenboeren opgeleid. Ze hebben geleerd hoe ze de kippen kunnen verzorgen, hoe ze de
grootste productie eieren kunnen leveren en ze leren wat voor voedsel de kippen nodig hebben.
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Deze boeren hebben een lening gekregen voor de eerste 50 kippen. Voor zowel de smidse als de
kippenstallen was maar weinig land nodig. Zodoende hebben we ook de laatste groep dorpelingen,
die anders buiten de boot vielen, kunnen helpen. De reden dat deze twee onderdelen zo laat gestart
zijn is dat het even duurde voordat ICFON besefte dat een kleine groep mensen niet mee kon doen
door gebrek aan land. ICFON bestuursleden zijn toen zelf gekomen met het initiatief iets te doen
voor deze allerarmsten, om zo met het totale project alle dorpelingen te bereiken.
Er zijn vanuit het project nog een aantal activiteiten die gepland stonden in 2014, maar die in 2015
uitgevoerd zullen worden. Nadat deze activiteiten zijn uitgevoerd, zal ICFON verder op de
achtergrond treden en de doelgroep-dorpen verder zelf de ontwikkeling voort laten zetten. Onze
partner CHESS Nepal zal hierbij een begeleidende rol vervullen. ICFON is op dit moment alweer
opzoek naar nieuwe dorpen waar deze succesformule opnieuw uitgerold kan worden.

Shrimaya Nepali op haar tomaten kwekerij

Inzamelingsplaats voor groente
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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 Ghorka 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 het eerst 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.
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.
Zo zijn er in 2014 16 verbeterde en gezondere stallen gebouwd voor koeien, wat het totaal brengt op
100 nieuwe stallen in het projectgebied. Met deze stallen is het ook makkelijker geworden om de
mest en urine op te vangen en deze te gebruiken als bemesting en als brandstof.
Ook is er bijvoorbeeld in april 2014 280 kilo aan gemberzaden verstrekt. Vanzelfsprekend hebben de
boeren tegelijkertijd training gekregen hoe hier effectief mee om te gaan. De verwachting is dat de
boeren hiermee een jaarlijks inkomen kunnen genereren tussen de NPR 25.000 en NPR 50.000
(tussen de €250 en €500).
De genoemde activiteiten zijn slechts een greep uit de vele activiteiten uitgevoerd in 2014. Maar bij
elke activiteit is de vraag gesteld of deze echt voorziet in de behoefte van de dorpelingen zelf, of de
dorpelingen het zelf kunnen onderhouden en of het op lange termijn rendabel is. Bij de start van het
project zijn alle projectonderdelen ook bepaald samen met de dorpelingen. Het simpelweg weg
geven van geiten heeft geen zin als de behoefte eigenlijk bij landbouw ligt. Dit klinkt wellicht voor de
hand liggend, maar helaas leert de ervaring dat de praktijk vaak anders is.
Net als het ABC project zal ICFON in 2015 het SEED project overdragen aan de doelgroep-dorpen,
onder verdere begeleiding van CHESS Nepal. Er is in de afgelopen jaren een zeer solide basis gelegd
waarop de dorpelingen verder kunnen bouwen.
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New Tulip School (NTS)
Ook in 2014 heeft de New Tulip School zich bewezen als een kwalitatief zeer hoogstaand lager
onderwijs instelling. Alle 27 leerlingen die eindexamen deden zijn met buitengewoon goede
resultaten geslaagd. Het 100% slagingspercentage van de NTS staat in schril contrast met het
landelijk gemiddelde slagingspercentage (in 2014 was dat 42%). De extra inzet van de leerkrachten
en het doorzettingsvermogen van de leerlingen maken het verschil.
Wisseling van docenten
Helaas heeft de NTS van twee zeer bevlogen docenten afscheid moeten nemen. Roma Shresta,
docent Engels en vertrouwenspersoon voor de leerlingen en leerkrachten, was sinds de oprichting bij
de NTS betrokken. Zij en de docent Rupesh Lama zullen worden gemist.
Opmerkelijk is de wijze waarop een van de vacatures is ingevuld. Rupesh Shresta, een voormalige
leerling van de NTS, is daar nu leerkracht. Deze jongeman van zeer arme komaf is van een verlegen
scholier uitgegroeid tot een zelfverzekerde leraar, mede dankzij de liefdevolle omgeving van de NTS.
Een betere illustratie van de kwaliteit van de NTS is niet denkbaar!
Vernieuwing
De extra verdieping die in 2013 is gerealiseerd is verder afgewerkt en in gebruik genomen met een
extra computerlokaal en extra studieruimte. Het beleid om het lagere schoolsysteem aan te vullen
met +2 is door de Nepalese regering nog niet volledig doorgevoerd, vanwege de onstabiele politieke
situatie in het land. De NTS wacht het groene licht om de twee extra klassen toe te mogen voegen
af.

Een deel van de buitenmuur van
het schoolplein dat aan
vernieuwing toe was, is tijdens
een vakantieperiode in augustus
opnieuw gebouwd en verhoogd
voor de veiligheid en tegen
inbraak en vernieling.

Ook de scholieren zijn in een nieuw jasje
gestoken. Naast hun officiële unifor, hebben de
kinderen nu een trainingspak als extra
schooluniform. Ouders klaagden tijdens een
ouderavond dat de kinderen er armoedig
uitzagen door het 6 dagen lang dragen van
hetzelfde uniform. Dit was ook door
buurtbewoners opgemerkt. Door het extra
uniform zitten de kinderen nu 6 dagen per week
schoon en verzorgd in de schoolbanken.
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Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD)
Vanwege een aardverschuiving en overstroming in
Sindupalchowk heeft de lokale gemeenschap en ook
een deel van ISARD ’s projectgebied erg geleden het
afgelopen jaar. 156 dorpelingen hebben de ramp niet
overleefd en talloze families zijn al hun bezittingen kwijt
geraakt door de modderstroom die huizen en stukken
land hebben meegesleurd.

Mede dankzij de hulp van ICFON donateurs en de
Belgische organisatie Chautaara zijn vele slachtoffers
geholpen met basisvoorzieningen, zoals drinkwater en
brandstof.
Ondanks deze enorme tegenslag in dit arme gebied is
ISARD er in geslaagd haar programma voor 2014
succesvol te voltooien.
Wederopbouw na de aardverschuiving

In 2014 heeft ISARD haar projectgebied uitgebreid met zeven nieuwe dorpen, waar
landbouwtrainingen voor commerciële doeleinden werd gegeven aan zeven vrouwengroepen.
Trainingen in biologische bemesting en het houden van geiten zijn ook dit jaar uitgebreid. Een
nieuwe ontwikkeling in het ‘passing on the gift’ van geiten is dat de boeren hebben aangegeven
liever de geit terug te betalen, dan een geit door te moeten geven. Tevens is de vraag naar
microkrediet voor vee gestegen. In bijna alle dorpen, waar drie tot vijf jaar geleden geiten zijn
gegeven, zijn de geiten inmiddels ‘terugbetaald’ en is het gemiddelde aan geiten per familie 4 tot 5.
Daar waar geiten zijn overleden, krijgen boeren extra trainingen en begeleiding om in de toekomst
ziektes en andere risico’s te verminderen. Tevens wordt er extra aandacht besteed aan het bouwen
van stallen en gezonde voeding voor het vee, wat bijdraagt in gezond en sterk vee.
Twee lokale boeren uit Budepa hebben met behulp van microkrediet ISARD ‘s demonstratieboerderij
kunnen kopen en hebben een zeer succesvolle oogst behaald. Ook in Badhare, waar de armste
dorpelingen met behulp van ISARD land huren, werd er winst behaald. Met behulp van
microkredieten konden zij vee houden, waardoor ze niet meer alleen afhankelijk zijn van de oogst
van tomaten.
Door een coördinatie tussen ISARD en het Landbouw District kantoor werd in Badhare een vijver
gemaakt waarvan het water gebruikt kan worden voor irrigatie. De vijver ligt hoger dan het
landbouwgrond zodat met lange pijpen het water naar de verschillende velden geleid wordt. Door de
irrigatie kan ook in het droge seizoen groente verbouwd worden, wat zorgt voor extra inkomsten.
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Demonstratieboerderij in Budepa
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Kardemom, zwart goud
Een zeer indrukwekkende ontwikkeling het afgelopen jaar is het weggeven van jonge
kardemomplanten op voorwaarde dat na 3 jaar de boeren hetzelfde aantal verkregen planten weer
doorgeven aan andere boeren. Doordat verschillende boeren veel hebben verdiend aan kardemom is
er dit jaar veel vraag naar zaden geweest. In totaal is er 1.4 miljoen roepies verdiend aan kardemom,
mede dankzij de kardemomdroogoven.
De lokale overheid op gemeenteniveau heeft de resultaten opgemerkt , waardoor ISARD erin is
geslaagd een samenwerkingsverband aan te gaan wat resulteerde in 2 gemeenschappelijke stukken
land waarop de lokale gemeenschappen kardemom mogen verbouwen. Tevens zijn er 4 extra
droogovens aangeschaft in samenwerking met het Landbouw district kantoor.
Hoewel de landbouwtrainingen direct resulteren in materiële opbrengsten zijn de
bewustwordingstrainingen voor groepsvorming net zo belangrijk. ISARD ‘s trainingen zijn makkelijker
op te zetten in een georganiseerde gemeenschap, maar ook kan deze georganiseerde gemeenschap
zich effectiever richten tot overheidsinstellingen. Door een gemeenschap te mobiliseren om samen
te werken wordt het aanvragen van microkredieten en het opzetten van spaargroepen, maar ook
samenwerking tussen de verschillende kasten mogelijk gemaakt. Alle groepen worden betrokken bij
de trainingen en dragen bij tot een positieve ontwikkeling van de gemeenschap. Het doorbreken van
zo’n diepgewortelde maatschappelijke kwestie kan met recht worden beschouwd als een grote
winst.

Chwache Thami met zijn gedroogde kardemom;
klaar voor de verkoop!

Kardemomdroogoven bij Bungathali. In 2014 heeft
ISARD 4 droogovens gerealiseerd.
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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.
Impulsis, het gezamenlijk loket voor ontwikkelingsorganisatie van ICCO, Kerk in Actie en Edukans, is
onze belangrijkste partner voor de projecten ISARD, SEED en ABC. Impulsis heeft het afgelopen jaar
wederom een derde bijgedragen aan de kosten van deze projecten en wij zijn erg blij met deze reeds
jarenlange steun. Behalve financiële steun heeft Impulsis ook sterk bijgedragen door kritisch te kijken
naar de projectvoorstellen. Door meer te sturen in de richting van verstrekken van hulp middels
microkredieten in plaats van giften verwachten we dat de projecten duurzamer geworden zijn.
Andere grotere sponsors zijn:
Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft, die een belangrijk deel van het ISARD project voor zijn
rekening neemt.
De Achmea Foundation heeft in 2014 en niet in 2013, zoals in het jaarverslag 2013 per abuis werd
vermeld, hun ondersteuning van de projecten ABC en SEED afgerond.
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.
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 er voor 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.
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Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014

31-12-2014
EUR

EUR

31-12-2013
EUR

EUR

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

1

3.653

2.707

Liquide middelen

2 181.460

160.190

Totaal

185.113

162.897

PASSIVA
Reserves en fondsen

3

Continuïteitsreserve

104.810

80.549

Bestemmingsreserve

61.989

80.682

Kortlopende schulden en overlopende passiva

4

Totaal

16

166.799

161.231

18.314

1.667

185.113

162.897

Staat van baten en lasten over 2014

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

Begroot 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

5 103.706

103.600

115.386

81.500

1.945

3.100

2.707

2.000

479

250

276

Rentebaten
Overige baten
Som der baten

106.130

106.950

250
118.369

83.750

Lasten
Besteed aan doelstellingen
ISARD

43.804

43.804

50.050

43.804

SEED

16.490

11.150

18.743

7.111

ABC

19.756

17.250

21.318

7.449

Evaluatie en training

0

0

0

8.000

NTS

4.000

4.000

10.362

3.000

Watermanagement SEED/ABC

5.000

p.m.

5.500

0

Landslide najaar 2014
Informatievoorziening over Nepal
(kartaalblad Samachar)

4.214

0

0

0

3.045

3.500

3.231

3.500

Werving baten
Kosten van werving baten
Beheer en administratie

96.309

79.704

109.203

72.864

1.549

1.800

1.756

1.600

2.701

2.550

2.512

2.600

100.559

84.054

113.471

77.064

5.571

22.896

4.898

6.686

6

7

Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo boekjaar
Toevoeging/ onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

24.261

24.186

21.896

22.367

Bestemmingsreserves

-18.690

-1.290

-16.998

-15.681

5.571

22.896
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4.898

6.686

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
Het onder vorderingen en overlopende activa is opgenomen bedrag bestaat uit:
€ 1.945 voor de nog te ontvangen rente over de banktegoeden
€ 1.633 wegens geboekte donaties ontvangen in 2015
€ 75 wegens nog af te rekenen opbrengst schoolactie december 2014
2
Liquide middelen
De liquide middelen ad EUR 160.190 betreffen banktegoeden en zijn vrij opneembaar.
3

Reserves en fondsen
Werkelijk

Begroting

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

104.810
61.989
166.799

80.549
80.682
161.231

Werkelijk

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

65.425
46.310
97.843

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

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

146.802
-88.149
21.896
80.549

104.810
0
25.367
130.177

80.549
0
24.261
104.810

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:

SEED
ABC
ISARD
NTS

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

16.706
13.682
37.228
13.066
80.682

0
0
19.931
26.379
46.310

13.312
5.791
23.507
19.379
61.989
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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.
Hieronder volgt een toelichting per reserve.
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 verloop van de reserve ziet er als volgt uit:

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

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Begroting 2015

EUR

EUR

EUR

16.706
-3.394
0
13.312

-9.904
-3.294
29.904
16.706

13.313
-5.585
-7.728
0

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 verloop van de reserve kan als volgt worden weergegeven:
Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
EUR

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

EUR

13.682
-7.889
0
5.791

133
-6.319
19.867
13.682

Begroting 2015
EUR

5.792
-5.670
-122
0

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 2014 Werkelijk 2013 Begroting 2015
EUR
EUR
EUR

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

37.228
-13.721
0
23.507
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0
-7.772
45.000
37.228

23.507
-3.576
0
19.931

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 2014 Werkelijk 2013
EUR

Stand 1 januari
Toevoeging saldo donaties en betalingen
Stand 31 december

13.066
6.313
19.379

EUR

12.681
385
13.066

Begroting 2015
EUR

19.379
7.000
26.379

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Het hier opgenomen bedrag bestaat uit:
€ 13.608 wegens in 2014 ontvangen bijdrage 2015 van de Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft
€ 1.510 wegens vooruit ontvangen donaties 2015
€ 1.075 wegens nog aan ISARD door te betalen donaties landslide 2014
€ 1.815 wegens nog te betalen accountantskosten 2014
€ 306 wegens nog te betalen verzendkosten Samachar december 2014
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Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
5

Baten uit fondsenwerving

Donaties algemeen
Donaties ISARD
Donaties NTS
Donaties ABC
Donaties SEED
Evaluatie en training
Periodieke giften
Donaties voor landslide najaar 2014
Donaties t.b.v. watermanagement CHESS
Bijdrage Impulsis t.b.v. organisatie ICFON (waaronder Samachar)

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Begroting 2015

EUR

EUR

EUR

18.780
30.083
10.313
11.866
13.097
0
7.458
4.214
5.000
2.895
103.706

29.944
42.278
10.748
15.000
15.449
0
0
0
0
1.967
115.386

12.400
40.300
10.000
1.800
1.500
4.000
9.200
0
p.m.
2.300
81.500

De periodieke giften werden in 2013 onder “Donaties algemeen” verantwoord.
In 2014 werd voor het laatst een bijdrage van Achmea Foundation ontvangen
LASTEN

6

Kosten van werving baten

Kosten mailing met acceptgiro’s
Verzendkosten Samachar
Overige kosten

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Begroting 2015

EUR

EUR

EUR

750
799
0
1.549

612
680
464
1.756

750
700
200
1.650

‘Overige kosten’ betreft onder andere druk- en verzendkosten van kaarten bestemd voor de verkoop.
7

Beheer en administratie
Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
EUR

Bestuurskosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Notariskosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Overige kosten

0
2.130
61
0
0
476
34
2.701
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EUR

175
1.500
62
120
150
391
114
2.512

Begroting 2015
EUR

150
1.815
65
0
150
500
100
2.780

Onder de post “accountantskosten” is een bedrag van € 315 verwerkt wegens BTW over 2013, waar
ten onrechte geen rekening mee was gehouden.

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, 9 april 2014

Delft, 9 april 2014

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

w.g. H. Dijkstra
Penningmeester
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