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Aan het bestuur van
Stichting ICFON
Lobo-Braakensiekstraat 156
1065 HR  Amsterdam

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 
De jaarrekening van Stichting ICFON te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting ICFON.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door
u verstrekte gegevens. 

Aalsmeer, 23 april 2021

Davvero Accountants

W.G. Drs. C. Mekke RA                                                          
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2.1 BESTUURSVERSLAG

Coronapandemie
Zoals met nagenoeg alles was de coronapandemie ook voor de activiteiten van ICFON in 2020 een sterk
bepalende factor. Dat gold voor de bestuursactiviteiten in Nederland, maar zeker ook voor de projecten in Nepal.
Kort nadat duidelijk werd dat het virus zich razendsnel over de wereld verspreidde werd in Nepal, nadat zich ook
daar besmettingen voordeden, al snel een eerste en strenge lockdown afgekondigd. Dat zou daarna nog een
aantal keren gebeuren. Het plat leggen van het openbare leven in Nepal had onvermijdelijk gevolgen voor de
projecten in de berggebieden, maar zeker ook voor de New Tulip School (NTS) in Kathmandu. De trainingen in de
bergdorpen moesten tijdelijk worden stil gelegd. Veel mensen die in de stad of het buitenland werkten kwamen
zonder werk te zitten en keerden terug naar hun dorpen. Het aantal besmettingen in de bergdorpen bleef, mede
dankzij de wat geïsoleerde ligging, beperkt. Omdat de inwoners waren getraind zelfvoorzienend te zijn bleven
ernstige problemen met de voedselvoorziening uit. De teruggekeerde dorpsbewoners hielpen mee in de
landbouw en met de extra inzet van ongeveer 20 minitractors in het ISARD-gebied werd een aanzienlijke
hoeveelheid braakliggend terrein gecultiveerd. Dat extra areaal aan landbouwgrond leverde voldoende op om
een toereikende voedselvoorziening in stand te houden. 
Heel anders lag de situatie in Kathmandu. Veel ouders van leerlingen van de NTS kwamen zonder werk en dus
zonder inkomen te zitten. Berichtgeving daarover in de Samachar leverde in totaal ongeveer € 5.500 aan extra
giften op. Het bestuur van ICFON besloot om daarvan in 2020 € 3.500 aan de NTS ter beschikking te stellen voor
voedselnoodhulp aan leerlingen en ouders en een extra watertank voor handenwassen. Een bedrag van € 2.000
is geparkeerd om schrijnende situaties als gevolg van Corona in 2021 te kunnen verlichten.

Projecten in hoofdlijnen
Ondanks alle coronaperikelen zijn de projecten wel in belangrijke mate doorgegaan, zij het dat er in overleg
aanpassingen zijn aangebracht in de oorspronkelijke projectplannen, zowel bij ISARD als GFN. Het budget 2020
voor ISARD werd, zoals van tevoren was aangekondigd, teruggeschroefd naar een niveau dat aanzienlijk lager
was dan in de voorgaande jaren. Toen werd veel extra budget beschikbaar gesteld om een aantal extra projecten
te starten, wat hard nodig was na de aardbeving in 2015. Door de coronamaatregelen moesten in 2020 veel
geplande trainingen worden geannuleerd of uitgesteld. In overleg werden budgetten voor een aantal trainingen
omgezet in de kosten van de aanschaf van ongeveer 20 minitractors en rijst (zie onder Coronapandemie). De
begeleiding door landbouwexperts werd ook tijdens de periodes van lockdown zoveel mogelijk voortgezet,
doordat de medewerkers in de dorpen bleven en daar de bewoners individueel konden helpen en adviseren. 
Ook in het werkgebied  van GFN was er natuurlijk oponthoud in de uitvoering van de werkzaamheden. Het
jaarbudget voor het lopende project was daardoor niet helemaal nodig in 2020. Het niet gebruikte restant is
doorgeschoven naar 2021 waarin het huidige project zal worden afgerond. GFN is op zoek naar een nieuw
projectgebied zodat vanaf 2022 een nieuw project kan starten in nieuwe dorpen. 
Zowel bij ISARD als bij GFN zijn de dorpelingen erg tevreden met de projecten, en ze hebben gezorgd voor een
flinke toename van het inkomen plus voldoende voedsel voor het hele jaar.
Zoals hiervoor al vermeld was de situatie bij NTS wel erg nijpend. Met tweemaal een gift uit de extra ontvangen
donaties kon ICFON hulp bieden aan de ergste noodgevallen.

Bestuurszaken
De projecten worden binnen het bestuur nauwlettend gevolgd en besproken in de bestuursvergaderingen. Door
de coronaperikelen kon het bestuur alleen op 8 maart 2020 nog een keer op fysieke wijze vergaderen. De
vergaderingen in juni en september werden digitaal gedaan. Daarnaast was er eind december digitaal nog een
uitgebreid overleg met Bivas Neupane, projectleider van ISARD, over de uitkomsten over 2020 en het budget
2021. In alle vergaderingen die ieder ongeveer 3 uur duurden werd gesproken over de voortgang van de
projecten 2020 en de projectplannen voor 2021. Door het jaar heen was er in kleiner verband op veel momenten
digitaal contact met onze partners in Nepal, onder andere over het wisselen van accountant bij ISARD en de
behoefte van het bestuur aan meer inzicht in de stand van zaken rond de gelden uit het revolving fund
(verstrekte leningen en terugbetalingen). Ook is door het bestuur via email en video verscheidene malen overleg
geweest met partners in Nederland/België (Inproba, Himalaya Resources en Chautaara).
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Buiten de formele vergaderingen om werden door het bestuur via de mail diverse zaken afgewikkeld rond onder
meer de begroting 2020 en de jaarrekening 2019.
Door de problemen rond de coronapandemie stonden de activiteiten rond extra fondsenwerving, werving van
sponsoracties en het vormen van een Commissie van Aanbeveling op een laag pitje. 

Bestuurspersonalia
In oktober 2020 deelde Nini Jonkman mee dat zij had besloten om per 2021 haar lidmaatschap van het bestuur
te gaan beëindigen, omdat het steeds moeilijker werd het bestuurswerk te combineren met haar werk en
persoonlijke situatie. Dat betekende een aderlating voor het bestuur, dat Nini zeer erkentelijk is voor het vele en
goede werk dat zij ruim drie jaar voor ICFON heeft gedaan.

Begin 2020 werd het bestuur opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Henk Dijkstra. Henk was jarenlang
bestuurslid en penningmeester van ICFON en hield na beëindiging van zijn bestuurswerk de financiële en
donateursadministratie van ICFON bij. Het bestuur is Henk veel dank verschuldigd voor het werk dat hij voor
ICFON heeft verricht. Bij de uitvaartdienst waren drie bestuursleden van ICFON aanwezig om hem de laatste eer
te bewijzen.
De penningmeester heeft na het overlijden van Henk Dijkstra het verzorgen van de administratie overgenomen.
Om de continuïteit te garanderen doet hij dat sinds medio 2020 in nauwe samenwerking met Gerard van Hal.

Samenwerking/contacten
Ook op dit vlak hebben de problemen met Corona sporen nagelaten. Alleen in het begin van 2020 was er nog de
mogelijkheid fysiek contact te hebben met stichting Tashi Delek, waarbij werd bekeken in hoeverre de structuur
van ISARD mogelijkheden zou bieden voor hun project in Solo Khumbu (Everest) gebied. Bivas Neupane de
projectleider van ISARD heeft een aantal keren met bestuursleden van Tashi Delek gesproken. Verder hebben
bestuursleden nog wel telefonisch adviezen gegeven aan andere stichtingen over hoe landbouw- en
dorpsontwikkelingprojecten op te zetten.

Begin januari 2020 zijn Nini Jonkman en Henk Rüger op bezoek geweest bij de Belgische zustervereniging
Chautaara. Van de Provincie Oost Vlaanderen heeft Chautaara een projectsubsidie gekregen voor kosten die
onderdeel vormden van het oorspronkelijke ICFON-budget van ISARD. Samen met daarbij gevoegde eigen
middelen van Chautaara werd in totaal ruim € 7.000 bijgedragen aan de projectkosten 2020. Inmiddels is voor
2021 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij een deelgemeente van Antwerpen.

In 2020 heeft ICFON een samenwerking opgestart met de Stichting Himalaya Resources om met behulp van hun
fondsen in ISARD-gebied twee waterprojecten te kunnen realiseren. ISARD heeft besloten om met de bijdrage
van Himalaya Resources in twee dorpen de bij de aardbeving van 2015 beschadigde watervoorzieningen te
herstellen, door pijpleidingen, kranen, putten om water in te verzamelen en watertonnen aan te leggen.

ICFON is lid van de Nepal Federatie Nederland (NFN). Ook de activiteiten van deze organisatie ondervonden de
gevolgen van de coronacrisis. De geplande jaarlijkse bijeenkomst kon geen doorgang vinden, terwijl andere
activiteiten en initiatieven moesten worden doorgeschoven.

De evaluatie over 2019 van de samenwerking met sponsor Inproba was zodanig positief dat de sponsoring
gericht op het ISARD-project ook voor 2020 werd voortgezet. Zonder deze ondersteuning was het realiseren van
de door ISARD ingediende plannen niet in volle omvang mogelijk geweest.

Activiteiten in Nepal
Nagenoeg ieder jaar zijn er wel bestuursleden die naar Nepal reizen en daarbij de projecten bezoeken. In 2020
was dat natuurlijk onmogelijk. Er is met regelmaat via mail e.d. contact met de projectleiders in Nepal, maar dat
is toch anders dan daar fysiek de uitvoering van de plannen van de partners te kunnen bekijken. Als er weer
meer mogelijkheden zullen zijn om te reizen zullen de bestuursleden ongetwijfeld weer bezoeken gaan brengen
aan Nepal. Vooralsnog is het afwachten wanneer het weer zo ver is.
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Kwartaalblad Samachar
De Samachar is ook in 2020 weer 4 keer verschenen. De oplage bedroeg ca. 500 exemplaren. Hiervan worden
ongeveer 350 exemplaren per post toegezonden aan donateurs en relaties. De overige zijn bedoeld om te
worden uitgereikt aan belangstellenden bij allerlei bijeenkomsten. Dat was in 2020 echter niet aan de orde. Een
zeer beperkt aantal donateurs heeft aangegeven de Samachar per mail te willen ontvangen. 
Diverse bestuursleden hebben artikelen geschreven en er werden interessante buitenlandse artikelen over Nepal
vertaald en bewerkt. Ook de medewerkers van ISARD en GFN en leerlingen van de NTS leverden kopij aan. De
eindredactie was in handen van Lia Rüger.
Eind 2020 heeft het bestuur van gedachte gewisseld over de vraag of de wijze van verspreiding van informatie
over Nepal via de Samachar in de vorm van een periodiek moet worden gehandhaafd. Er zijn meerdere criteria
die daarbij kritisch tegen het licht zijn gehouden, zoals de verhouding tussen de kosten en de financiële armslag
nu en in de toekomst en de mogelijkheden die digitale verspreiding kent. In 2021 zal daarom een begin worden
gemaakt met het gefaseerd vervangen van de huidige Samachar door een nieuwsbrief. Daarbij speelt ook mee
dat er in 2021 zal worden gewerkt aan een vernieuwde website, waarmee de informatievoorziening uit de
nieuwsbrief kan worden ondersteund.
Op Facebook had ICFON enkele honderden volgers, waarvan steeds meer uit Nepal zelf. Via facebook is er ook
tweedehands kleding uit Nepal aangeboden. Daarop is contact geweest met Ashok Sapkota, projectleider van
NFN en Hom Nath Aryal van NTS. Een aantal Nepalezen heeft op deze manier tweede hands kleding verzameld.
Deze is uitgedeeld aan de leerlingen van de NTS. Het streven is geregeld nieuwe berichten op de Facebookpagina
te zetten, variërend van specifiek ICFON-nieuws tot leuke actualiteiten uit Nepal. Op Twitter zijn ook af en toe
berichten geplaatst over ICFON.

Per project partner
Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD)
In 2018 werd er binnen ISARD extra veel geld ingezet om de achterstand in de uitvoering van de projecten na de
aardbeving in 2015 in te lopen. In 2019 werd er om dat niveau van uitvoering in zekere mate te onderhouden
een budget ter beschikking gesteld dat aanzienlijk hoger lag dan de te verwachten jaarlijkse inkomsten. Daarbij is
toen al aangekondigd dat het niveau van het budget voor 2020 aanzienlijk lager zou liggen om teveel interen op
het eigen vermogen te voorkomen. Het activiteitenplan voor 2020 van ISARD was dan ook hierop afgesteld.
Natuurlijk kon bij het opstellen van de plannen voor 2020 geen rekening worden gehouden met de invloed van
de coronacrisis. Hierdoor was het tussen medio maart en oktober niet meer mogelijk om trainingen te
organiseren. De middelen die hierdoor vrij kwamen zijn bijna geheel ingezet voor de aanschaf van ongeveer 20
minitractors (minifrezen). Zie ook “Projecten in hoofdlijnen”. De persoonlijke ondersteuning van de boeren door
de landbouw/veeteeltexperts van ISARD kon gelukkig wel doorgaan.

Green Foundation Nepal (GFN)
Het was de bedoeling om het in 2018 gestarte project in Darbung af te ronden in 2020. De geplande activiteiten
konden echter vanwege Corona niet allemaal worden uitgevoerd. Daarom moest worden besloten de afronding
en de daarbij behorende financiering door te schuiven naar 2021. Van het voor 2020 begrote budget van €
35.000 werd slechts een bedrag van € 20.000 uitbetaald. De rest zal worden meegenomen in het budget voor
2021 om de kosten van afronding van het project te dekken. GFN is in 2020 begonnen met het plannen van een
nieuw project.

New Tulips’ School (NTS)
Van alle partners in Nepal waren de problemen bij NTS het meest indringend. Vanwege de lockdown kon het
fysieke onderwijs een groot deel van het jaar niet door gaan. Waar mogelijk werd overgeschakeld op onderwijs
op afstand. Dat leverde, zeker voor de kinderen uit arme gezinnen, grote problemen op. Daar kwam nog bij dat
de ouders van deze kinderen vaak hun baan en dus inkomen verloren. Zoals in het begin van dit bestuursverslag
al is vermeld heeft ICFON een aantal van de ergste noden mee kunnen helpen verminderen door het ter
beschikking stellen van gelden uit extra ontvangen donaties.
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Reservepositie
Het exploitatieresultaat over 2020 was een tekort van € 7.092. Hiervan had € 5.215 betrekking op NTS. Het tekort
op de activiteiten van ISARD en GFN was € 1.877 wat aanzienlijk lager was dan het gebudgetteerde tekort van
ruim € 29.000. Dit kwam voor een belangrijk deel door het doorschuiven van de kosten van afronding van het
Darbung-project van GFN. Eind 2020 was het totaal aan reservemiddelen ongeveer € 78.500. Hiervan heeft ruim
€ 21.000 specifiek betrekking op NTS, terwijl voor ISARD en GFN nog ruim € 57.000 beschikbaar was. Als de tijd
daarvoor weer wat meer mogelijkheden biedt zal er energie worden gestopt in het vinden van extra
donoren/sponsoren.

Amsterdam, 23 april 2021

de heer W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter

mevrouw A.F.G. Rutten-Kroot
Secretaris

de heer H.E. Rüger
Penningmeester

mevrouw N.H. Jonkman                           mevrouw S.K.L. Degenhart
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR EUR EUR

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 25.000 25.012
Overlopende activa 1.283 -

26.283 25.012

Liquide middelen
ABN AMRO 31.503 20.492
Diverse banken 32.002 45.000

63.505 65.492

Totaal activazijde 89.788 90.504
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31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR EUR EUR

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (publiek) 78.561 85.652

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 11.227 4.852

Totaal passivazijde 89.788 90.504
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

Realisatie
2020

Budget
2020

Realisatie
2019

EUR EUR EUR

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 92.417 87.300 100.724

92.417 87.300 100.724

Kosten van werving baten en informatieverstrekking over
Nepal (5.781) (6.300) (6.298)

86.636 81.000 94.426

Lasten
Besteed aan doelstelling 89.780 111.050 138.472
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 2.400 2.500 2.500
Overige lasten 1.548 2.310 2.281

Totaal van som der kosten 93.728 115.860 143.253

Totaal van bedrijfsresultaat (7.092) (34.860) (48.827)

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 12

Totaal van netto resultaat (7.092) (34.860) (48.815)

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Continuïteitsreserve (1.877) - (43.315)
Bestemmingsreserve NTS (5.215) - (5.500)

(7.092) - (48.815)
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting ICFON is feitelijk en statutair gevestigd op Lobo-Braakensiekstraat 156, 1065 HR te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41156774.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting ICFON bestaan voornamelijk uit het bieden van humanitaire hulp aan land en volk
van Nepal en het verschaffen van informatie over Nepal.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
ICFON zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

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.

Naast een continuïteitsreserve heeft de stichting bestemmingsreserves. Dit deel van het vermogen heeft het
bestuur afgezonderd voor een speciaal doel. Ultimo 2020 heeft het bestuur voor één project (NTS) een
bestemmingsreserve gevormd. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 25.000 25.012

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende vorderingen 1.283 -

De vorderingen en overlopende activa waren eind maart 2021 geheel afgewikkeld.
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PASSIVA 

Bestemmingsreserves (publiek)

Continuïteitsreserve 57.369 59.246
Bestemmingsreserve NTS 21.192 26.406

78.561 85.652

2020 2019
EUR EUR

CONTINUÏTEITSRESERVE
Stand per 1 januari 59.246 102.563
Resultaatverdeling (1.877) -
Overboeking van andere reserves - (43.317)

Stand per 31 december 57.369 59.246

2020 2019
EUR EUR

BESTEMMINGSRESERVE NTS
Stand per 1 januari 26.406 31.906
Resultaatverdeling (5.214) (5.500)

Stand per 31 december 21.192 26.406

New Tulips’ School (NTS)
De NTS in Kathmandu is opgericht om kinderen uit zeer arme families een kans op goed onderwijs te geven.
Door acties van sponsoren werden tot en met 2017 jaarlijks donaties ontvangen specifiek voor NTS. Op basis van
een meerjarenplan wordt hieruit jaarlijks een bedrag aan de NTS overgemaakt. De overschotten zijn
gereserveerd in de bestemmingsreserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten Nepal 5.850 3.450
Nog te betalen accountantskosten 1.200 1.402
NTS , tweede termijn noodhulp 2.000 -
PostNL, porti Samachar december 212 -
Coronagelden, overloop naar 2021 1.965 -

11.227 4.852

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2020

Budget
2020

Realisatie
2019

EUR EUR EUR

BATEN

Giften en baten uit fondsenwerving 92.417 87.300 100.724

GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING

Donaties algemeen 28.477 25.000 37.898
Donaties ISARD 60.075 62.000 62.500
Giften en baten uit fondsenwerving 300 300 326
Extra donaties Coronahulp 3.565 - -

92.417 87.300 100.724

KOSTEN VAN WERVING BATEN EN INFORMATIEVERSTREKKING OVER NEPAL

Kosten van werving baten en informatieverstrekking over
Nepal 5.781 6.300 6.298

Kosten van werving baten en informatieverstrekking over Nepal

Kosten werving van baten - - 208
Verzendkosten Samachar 955 - 878
Kosten opmaak en drukken Samachar 4.826 6.300 5.212

5.781 6.300 6.298

BESTEED AAN DOELSTELLING

Uitgaven ISARD 61.000 70.800 95.472
Uitgaven NTS 5.215 5.250 5.500
Uitgaven Green Foundation 20.000 35.000 37.500
NTS, Coronahulp 3.565 - -

89.780 111.050 138.472

KOSTEN UITBESTEED WERK EN ANDERE EXTERNE KOSTEN

Kosten accountantsonderzoek Nepal 2.400 2.500 2.500

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Realisatie
2020

Budget
2020

Realisatie
2019

EUR EUR EUR

OVERIGE LASTEN

Algemene kosten 1.548 2.310 2.281

Algemene kosten

Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening 654 1.200 1.210
Administratiekosten 263 250 255
Bankkosten 366 450 410
Overige algemene kosten 265 410 406

1.548 2.310 2.281

ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

Ontvangen rente - - 12

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Realisatie
2020

Budget
2020 Verschil

EUR % EUR % EUR %

Analyse verschil uitkomst met budget

Baten 92.417 106,7 87.300 107,8 5.117 5,9

Kosten van werving baten en
informatieverstrekking over
Nepal (5.781) (6,7) (6.300) (7,8) 519 8,2

86.636 100,0 81.000 100,0 5.636 7,0

Besteed aan doelstelling 89.780 103,6 111.050 137,1 (21.270) (19,2)
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten 2.400 2,8 2.500 3,1 (100) (4,0)

Overige lasten 1.548 1,8 2.310 2,9 (762) (33,0)

Totaal van som der kosten 93.728 108,2 115.860 143,1 (22.132) (19,1)

Totaal van netto resultaat (7.092) (8,2) (34.860) (43,1) 27.768 79,7
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Analyse van verschillen tussen de begroting 2020 en de werkelijk cijfers 2020.

Het resultaat 2020 is een tekort van € 7.092. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een tekort van €
34.860.  

Het verschil tussen de begrote en werkelijke uitkomst bedroeg bijna € 28.000. 
Aan GFN is € 15.000 minder betaald dan het oorspronkelijk voor 2020 geraamde budget. In overleg met de
projectleider is besloten om het restant van het budget 2020 door te schuiven naar 2021 om daarmee de kosten
van het lopende project af te sluiten. De begrote bijdrage 2020 aan ISARD is ongeveer € 4000 lager uitgepakt als
gevolg van het aanpassen van de activiteiten naar aanleiding van de corona-uitbraak. Daarnaast heeft onze
Belgische partner Chautaara een deel van de oorspronkelijke  kosten van het project 2020 voor haar rekening
genomen. Aan de NTS werd in 2020 een bedrag van € 3.565 betaald waarmee tijdens de coronacrisis hulp werd
geboden aan leerlingen en ouders.

Door een extra bijdrage van Stonas uit Assendelft waren de donaties ten gunste van ISARD ongeveer € 3.000
meer dan begroot. Van diverse donateurs werd tot een bedrag van ongeveer € 5.500 specifieke extra bijdragen
voor de coronaproblemen in Nepal ontvangen. Hiervan werd in 2020
 € 3.565 beschikbaar gesteld aan NTS. Een bedrag van € 2.000 werd achter de hand gehouden voor mogelijke
coronaproblemen in 2021.
Aan niet geoormerkte extra (en dus niet begrote) donaties werd in 2020 ongeveer € 4.700 ontvangen. 

Analyse van de verschillen tussen de werkelijke uitkomsten 2020 en 2019.

Het nadelig saldo in 2020 was € 7.092. Het nadelig saldo 2019 bedroeg € 48.817.
De kosten besteed aan de projecten waren in 2020 ongeveer € 50.000 minder dan in 2019. Conform de afspraak
werden de activiteiten van ISARD verder afgebouwd na het inlopen van de achterstanden uit voorgaande jaren.
Bij GFN werden de kosten van de afronding van het lopende project voor een belangrijk deel doorgeschoven
naar 2021. Daartegenover waren de in 2020 ontvangen donaties voor de projecten ongeveer € 10.000 lager dan
in 2019, voornamelijk door een aantal in 2019 ontvangen omvangrijke extra donaties.
De overige baten en lasten in 2020 verschilden slechts in beperkte mate van 2019.

Vermogenspositie.
Eind 2020 bedroegen de Algemene reserve en de Reserve NTS tezamen € 78.561. Hiervan betrof ruim € 21.000
de specifieke reserve voor NTS.

Amsterdam, 23 april 2021

Stichting ICFON

de heer W.F.A.R. Verbakel mevrouw A.F.G. Rutten-Kroot de heer H.E. Rüger
Voorzitter Secretaris Penningmeester

mevrouw S.K.L. Degenhart mevrouw N.H. Jonkman   
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
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