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Het ontwikkelingswerk veran-
dert. De traditionele aanpak, 
die vooral bestond uit het 
geven van geld en goederen, 
maakt steeds vaker plaats voor 
een meer zakelijke aanpak. 
Duurzaamheid is daarbij een 
belangrijke doelstelling. Want 
hoe lang kun je een waterput 

gebruiken als de middelen en kennis niet aanwezig zijn 
om 'm te repareren wanneer hij stuk is? 

Sociaal business model
Ruim zeven jaar geleden is ICS daarom een nieuwe weg 
ingeslagen. We richten onze programma’s nu zoveel 
mogelijk in als sociale onderneming, met een business 
model waarbij financiële winst hand in hand gaat met 
sociale impact. Agrics is daarvan ons mooiste voorbeeld. 
Deze onderneming biedt kleine boeren de mogelijkheid 
agrarische producten op afbetaling te kopen. Producten 
als zaden en mest en sinds kort ook kippen, solarlampen 
en bijvoorbeeld het gebruik van een tractor. Deze pro-
ducten zorgen ervoor dat boeren hun oogst kunnen ver-
groten en zo hun levensstandaard een positieve impuls 
kunnen geven. De jaarcijfers laten zien dat de oogst 
van aangesloten boeren in één jaar is gestegen met 
maar liefst 46%. Een percentage waar we trots op zijn. 
Agrics draaide in 2014 een omzet van € 426.000. Deze 
omzet maakte het mogelijk de kosten vrijwel geheel te 
dekken. In 2015 wil Agrics de laatste stap zetten naar 
winstgevendheid. 

Investeren is het nieuwe geven
Voor deze sociale ondernemingen zijn we steeds meer 
op zoek naar mensen of organisaties die willen investe-
ren, en daar bijvoorbeeld aandelen voor terugkrijgen, 
in plaats van de traditionele donaties. De investeringen 
zijn nodig om een eerste startkapitaal bijeen te brengen, 
maar het business model zorgt er voor dat de onder-
neming zich na verloop van tijd zelf kan bedruipen. Het 
geld keert terug en kan opnieuw geïnvesteerd worden 
om groei en opschaling van de ondernemingen te 
bekostigen.

Economische ontwikkeling leidt niet automatisch tot 
betere leefomstandigheden voor kinderen. Daarom 

Inhoudsopgave
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combineert ICS haar economische activiteiten altijd 
met programma’s over positief ouderschap en kinder-
bescherming. Deze activiteiten lenen zich niet voor een 
business model. Hier blijven giften en subsidies noodza-
kelijk. Daarom is fondsenwerving, zowel via particulieren 
als foundations en bedrijven, sterk in ontwikkeling. De 
inkomsten uit particuliere donaties liepen de afgelopen 
jaren terug. In 2014 is daarom een concreet plan ont-
wikkeld om deze trend te keren en ervoor te zorgen dat 
we ook in de toekomst kunnen blijven werken aan een 
veiliger leefomgeving voor kinderen.

Wegvallen overheidssubsidie in 2016
De Nederlandse overheid is altijd een belangrijke part-
ner en financier geweest van maatschappelijke organi-
saties als ICS. Na 2015 halveert echter het budget dat 
de overheid beschikbaar heeft voor die ondersteuning. 
Daarom heeft de minister keuzes moeten maken, en zij 
heeft gekozen voor pleiten en beïnvloeden als het thema 
dat zij wil ondersteunen. ICS is geen lobby organisa-
tie, en wij hebben dan ook eind januari 2015 te horen 
gekregen dat wij geen vervolg op het huidige MFS II 
programma zullen krijgen. Beperktere financiering via 
andere kanalen van het ministerie is nog wel mogelijk. 

Voor ICS leidt dat niet tot een wezenlijke aanpassing 
van onze strategie. Onze sociale ondernemingen staan 
centraal, aangevuld met onze programma’s rond goed 
ouderschap. Daarmee hebben wij duurzame impact op 
de gemeenschappen die wij ondersteunen. Het betekent 
wel dat we stevig zullen moeten bezuinigen. Wij zullen 

een aantal van de programma’s die buiten de strategi-
sche focus liggen moeten schrappen, en we zullen de 
overhead drastisch terug moeten brengen. 

De transitie van reguliere ngo naar sociale onderneming 
brengt bovendien een cultuurverandering binnen de 
organisatie teweeg. Een sociale onderneming runnen 
vraagt om een andere ‘mindset’ bij medewerkers. Het 
afgelopen jaar is daarom al een aantal functies gede-
centraliseerd. De general managers van de sociale 
ondernemingen hebben nu meer verantwoordelijkheid. 
Het kantoor in Nederland zorgt voor de strategische 
kaders en heeft een controlerende rol met betrekking tot 
financiën. Op dit moment worden alle bezuinigings- en 
hervormingsmaatregelen uitgewerkt, zodat we op tijd 
klaar zijn voor 2016.

Maatschappelijke relevantie
Het werk van sociaal ondernemende pioniers zoals ICS 
is van groot belang voor de toekomst van ontwikkelings-
samenwerking. Op deze manier krijgt ontwikkeling een 
stevige basis in de markteconomie, en dat is de enige 
manier waarop economische verandering echt duurzaam 
kan worden. Het pionieren levert niet alleen ontwikkeling 
op voor mensen in plattelandsgebieden, ook andere 
ngo’s kunnen lering trekken uit de aanpak van ICS. Zo 
wordt langzaam de weg vrij gemaakt voor een nieuwe, 
meer duurzame werkwijze. 

Ronald Messelink
Directeur ICS
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Ontwikkelingshulp 3.0. 
ICS biedt geen hulp maar investeert. Wij geloven niet 
dat geld of goederen weggeven het pad is naar duur-
zame groei. ICS investeert daarom in mensen, in ouders 
én kinderen. Dat doen we door het delen van kennis en 
door het bieden van toegang tot financiële middelen en 
afzetmarkten. 

In nauwe samenwerking met de lokale bevolking bren-
gen wij sociale en economische ontwikkeling op gang. 
Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Het nemen 
van verantwoordelijkheid 'voor hun eigen leven' is daar-
bij het uitgangspunt. Dit maakt de ontwikkeling van 
de leefgemeenschap niet alleen succesvol maar ook 
duurzaam.

Veel projecten van ICS worden ingericht als een sociale 
onderneming. Een sociale onderneming streeft niet 
alleen naar financiële winst maar met name ook naar 
sociale impact. Wanneer een sociale onderneming finan-
cieel zelfstandig is kunnen we het geïnvesteerde geld 
van onze donateurs opnieuw inzetten. Zo kunnen we 
onze projecten voort blijven zetten en profiteren meer 
mensen. 

IN VOGELVLUCHT

Missie ICS
In samenwerking met mensen en hun orga-
nisaties, stimuleren we samenwerking bij 
initiatieven en ondernemingen die zorgen 
voor blijvend sociale en economische ver-
anderingen, om zo het welzijn van kinderen 
en jongeren te verzekeren.

Visie ICS
Mensen zijn in staat en bereid om het 
welzijn van kinderen zeker te stellen en zelf 
verandering teweeg te brengen.

ICS combineert alle economische activiteiten met soci-
ale activiteiten die gericht zijn op het beschermen van 
kinderen en het verbeteren van hun leefomgeving. Door 
deze activiteiten samen te laten vallen ontstaat een 
kruisbestuiving die zowel de welvaart als het welzijn van 
ouders en kinderen positief beïnvloed.

ICS heeft haar programma’s ondergebracht in vijf 
categorieën:
1. Voedselzekerheid en inkomen;
2. Positief ouderschap;
3. Kinderbescherming;
4. Schoon drinkwater dichtbij huis;
5. Werk en inkomen voor jongeren.

Anno 2014 opereert ICS volledig los van geloof, ras en/
of politieke overtuiging. Het hoofdkantoor van ICS staat 
in Amersfoort. In Kenia, Tanzania en Cambodja zijn daar-
naast een aantal programma- en regionale kantoren. ICS 
werkt voor het merendeel met lokale medewerkers.

Onafhankelijk onderzoek en evaluaties
Werkt de aanpak van ICS? Om daar een onafhankelijk 
antwoord op te krijgen laat ICS door verschillende onder-
zoeksinstituten evaluaties uitvoeren. Vanzelfsprekend 
worden de projecten ook intern gemonitord. Zo kan ICS 
verantwoording afleggen over de resultaten van haar 
programma's en hieruit lessen voor de toekomst trekken. 
Belangrijk zijn hierbij zowel directe resultaten als gevolgen 
op langere termijn.

Zo voerde een Keniaanse onderzoeker, Boniface Mburu, 
in 2014 onderzoek uit naar de effecten van deelname 
aan Agrics en Nafics voor boeren in West-Kenia. De 
Universiteit Utrecht doet in Kenia onderzoek naar de 
effecten van het programma positief ouderschap. Dit 
veldonderzoek wordt in 2015 afgerond en gepresen-
teerd. Daarnaast is er een externe evaluatie uitgevoerd 
naar het werk van ICS op kinderbescherming in West-
Kenia. Meer informatie over deze evaluaties is te vinden 
in de hoofdstukken over respectievelijk agribusinesses, 
positief ouderschap en kinderbescherming.
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Wat heeft ICS bereikt in 2014?
Ongeveer zeven jaar geleden is ICS een nieuwe weg 
ingeslagen. Die nieuwe weg begint anno 2014 tot was-
dom te komen. Agrics heeft de opstartfase inmiddels 
achter zich gelaten en is begonnen met opschaling. In 
2014 hadden we ruim 8.000 boeren als klant, in 2015 
verwachten we 25.000 boeren te kunnen bedienen. 
De andere ondernemingen bevinden zich nog in een 
vroeger stadium maar we weten inmiddels goed hoe we 
deze bedrijfsprocessen vorm moeten geven. Ons posi-
tief ouderschap programma is uitgewerkt volgens onze 
eigen ICS aanpak en aangepast aan de lokale, culturele 
context. In 2015 gaat ICS verder met de implementatie 
van deze trainingen. Over 2014 zijn de volgende ontwik-
kelingen en resultaten te noemen. 

� De maisoogst van boeren in Kenia is mede dankzij 
Agrics gestegen van 552kg per acre in 2013 naar 
807kg per acre in 2014, een stijging van ruim 46%. 
Een acre is grofweg een half voetbalveld. In Tanzania 
steeg de oogst van 12 zakken naar 15 zakken per 
boer. Elke zak heeft een inhoud van 90kg. Dit is een 
stijging van 25%;

� In totaal hebben 8.176 boeren zaden en mest afge-
nomen van Agrics;

� Naast Agrics en Nafics is ICS, na een pilotfase van 
een jaar, in 2014 officieel een nieuwe sociale onder-
neming gestart in Tanzania: Alizetics, groothandel in 
zonnebloemzaden;

� In Cambodja realiseerde ICS 3 waterstations die elk 

beheerd worden door een lokale franchisenemer.  
Elk station voorziet ongeveer 2.000 mensen in  
de directe omgeving van schoon drinkwater;

� In Kenia zijn in 2014 de eerste twee waterputten 
geboord, in 2015 worden de putten verbonden 
met pijpleidingen om straks via elf watertappunten 
de lokale bevolking te kunnen voorzien van schoon 
drinkwater;

� In Kenia, Tanzania en Cambodja volgden in totaal,  
via ICS en onze partners, maar liefst 6.973 ouders  
de training positief ouderschap;

�	In Chi Kraeng in Cambodja werkt ICS samen met twee 
partners aan een integrale aanpak tegen huiselijk 
geweld. De baseline van het programma is klaar voor 
implementatie, de bijdrage van ICS binnen dit pro-
gramma richt zich op trainingen positief ouderschap;

� De County Child Protection Guidelines voor de 
Keniaanse overheid, het handboek met richtlijnen voor 
kinderbescherming, is afgerond en wordt momenteel 
geïmplementeerd in het department Busia; 

� Via Young Startups werkten 50 Cambodjaanse jon-
geren aan hun ondernemersplan. Vier hebben een 
lening gekregen voor de opstart van hun bedrijfje. In 
Tanzania hielp ICS 31 jongeren met coaching en een 
starterslening op weg: de kersverse ondernemers 
runnen nu hun eigen bedrijf;

� In 2014 heeft ICS ruim 1.6 miljoen euro aan fondsen 
geworven (excl. MFSII subsidie). Dit bedrag bestaat 
uit bijdragen van institutionele donoren, particuliere 
donateurs, stichtingen en bedrijven.
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ICS INVESTEERT:  
IN AGRIBUSINESSES

VERREWEG DE MEESTE MENSEN DIE OP HET PLATTELAND VAN KENIA EN TANZANIA WONEN ZIJN 

VOOR HUN VOEDSEL EN INKOMEN AFHANKELIJK VAN DE OPBRENGSTEN VAN HUN EIGEN ERF. 

DE BOEREN VERBOUWEN KLEINE HOEVEELHEDEN MAIS, ZONNEBLOEMZADEN OF GROENTEN 

WAARVAN HET GROOTSTE DEEL BESTEMD IS VOOR CONSUMPTIE BINNEN HET GEZIN. WAT 

OVERBLIJFT WORDT VERKOCHT OM ZO OOK WAT INKOMSTEN TE GENEREREN. ICS ZETTE DRIE 

SOCIALE ONDERNEMINGEN OP DIE DE KLEINE BOEREN EEN EERLIJKE AFZETMARKT BIEDEN VOOR 

HUN OOGST EN DE MOGELIJKHEID OM KWALITATIEF GOEDE AGRARISCHE PRODUCTEN TE KOPEN 

OP AFBETALING. DOOR DEZE ACTIVITEITEN TE COMBINEREN ONTSTAAT EEN WAARDEKETEN DIE 

ER VOOR ZORGT DAT WE DE LEVENSSTANDAARD VAN BOEREN DUURZAAM KUNNEN VERBETEREN. 

MEER DAN 8.000 BOEREN HEBBEN IN 2014 ZADEN EN MEST BESTELD OP KREDIET.

ZADEN EN MEST OP AFBETALING VIA AGRICS
Aan het einde van elk seizoen winnen boeren zaad uit 
oude planten om opnieuw te gebruiken. Een gratis 
methode die er alleen wel de oorzaak van is dat de 
kwaliteit van de oogst en de opbrengst elk jaar fors 
minder wordt. Het gebruik van gecertificeerd zaaigoed 
en kunstmest brengt hier verbetering in. Maar goede 
zaden zijn moeilijk verkrijgbaar en de kosten vormen een 
belemmering voor de arme boeren. Agrics, een social 
business die agrarische producten levert aan boeren op 
afbetaling, brengt hier sinds 2012 verandering in. Agrics 
opereert in Kenia en Tanzania.

Naast basisproducten als zaden en mest kan een boer 
besluiten extra benodigdheden of diensten te bestellen 
waaronder kippen, solarlampen, opslagfaciliteiten of de 
huur van een tractor. De boer heeft zo’n zes maanden de 
tijd om de kosten af te betalen. Doordat de boeren als 
groep functioneren kunnen eventuele problemen met 
afbetalen binnen de groep worden opgevangen.
Eens per week komen de boeren bijeen en betalen dan 
een deel af van hun uitstaande schuld. Ze kunnen zelf 
aangeven hoeveel ze die week willen terugbetalen. In 
Kenia verloopt de terugbetaling sinds dit jaar vrijwel 
volledig via mobiele telefonie, wat veel betrouwbaarder 

is. Het geld wordt rechtstreeks overgeboekt naar de 
rekening van Agrics. In Tanzania wordt nu nog cash 
afgerekend maar ook daar zal binnen korte tijd worden 
overgestapt op het betaalsysteem via mobiel. 

Rosemary Wanjiku, boerin en moeder van twee 
kinderen, maakt gebruik van de faciliteiten van 
Agrics en Nafics.
“Ik heb op de ene helft van mijn land suikerriet 
staan en op de andere helft mais. Het afgelopen jaar 
had ik een oogst van maar liefst acht volle zakken 
mais van elk 90kg. Zes zakken heb ik verkocht, de 
andere twee gebruik ik om ugali van te maken voor 
mijn gezin. Mijn oudste zoon studeert journalistiek 
aan de Daystar Universiteit in Nairobi. Dit semes-
ter moest ik 80.000 Keniaanse Shilling (ongeveer 
€750,-) collegegeld betalen. Mijn spaargeld was niet 
voldoende maar omdat ik dit jaar zo’n goede oogst 
had is het toch gelukt om alle kosten te betalen. Ik 
denk er nu over om het suikerriet op mijn land ook 
te vervangen voor mais.“
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Trainingen voor betere landopbrengsten
Boeren die via Agrics in Kenia agrarische producten heb-
ben besteld krijgen ter aanvulling hierop ook trainingen 
aangeboden om hun landopbrengsten in de toekomst 
verder te verbeteren. PUM experts en de Keniaanse 
overheid dragen bij met hun expertise op het gebied 
van landbouw. De boeren leren wanneer en hoe je het 
beste kunt zaaien en oogsten en hoe de bestelde Agrics 
producten het beste gebruikt kunnen worden.

Ontwikkelingen en impact Agrics
In 2014 maakte Agrics een omzet van € 426.000, met 
een bruto marge van € -59.000. In oktober 2014 is 
voor Agrics een aparte limited opgericht waardoor 
het bedrijf vanaf 2015 kan opereren als een zelfstan-
dige onderneming, met ICS als enige aandeelhouder. 
De terugbetaalratio van de kredieten in Kenia is het 
afgelopen jaar gestegen tot boven de 95%. In 2012 
was dat nog 70%. In Tanzania ligt het terugbetalings-
percentage momenteel op 87%.
u In het westen van Kenia kochten in totaal 4.271 

boeren via Agrics producten op krediet. Even 
zoveel boeren volgden trainingen om hun kennis 
over landbouw te verbeteren. In Tanzania waren 
dat 3.905 boeren;

u De maisoogst in Kenia is per acre gestegen van 
552kg in 2013 naar 807kg in 2014, een stijging van 
46%. In Tanzania steeg de oogst van 12 zakken 

naar 15 zakken per boer. Elke zak heeft een inhoud 
van 90kg. Dit is een stijging van 25%;

u De Keniaanse boeren verbouwden in totaal 2.799 
acres aan mais. Agrics leverde de boeren maar 
liefst 138.950kg aan kunstmest en 27.990kg aan 
maiszaad. In Tanzania leverde Agrics 78.000kg 
zaden aan 228 boerengroepen;

u 117 boeren in Kenia bestelden een solarlamp;
u Het werkgebied van Agrics Kenia is uitgebreid van 

twee naar vijf ‘counties’.

Kippen winnen aan populariteit
Het pakket aan producten en diensten dat Agrics in 
Kenia biedt is uitgebreid. Met name in Kenia zijn kippen 
momenteel zeer gewild. Agrics levert kuikens op afbe-
taling, de boer houdt de kippen voor zowel de eieren 
als het vlees. De kuikens worden geleverd samen met 
informatie over verzorging, voer en onderkomen.  
Zo heeft de boer, ook buiten het oogstseizoen, voedsel 
en een inkomen. ICS bouwde daarom een nieuwe kip-
penboerderij. Op dit moment heeft de boerderij een 
capaciteit van 4.500 kippen, de bedoeling is om in 2015 
uit te breiden naar 7.000 kippen. Het afgelopen jaar 
kochten 217 boeren in totaal 1.135 kippen.
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social business gestart: Alizetics, groothandel voor kleine 
boeren in zonnebloemzaden. Alizetics biedt boeren 
gegarandeerde afzet van hun zonnebloemzaden. 

Ontwikkelingen en impact Alizetics
Alizetics, dat nog in de opstartfase zit, heeft sinds het 
najaar van 2014 een eigen managing director. Aan hem 
nu de taak, samen met zijn teamleden, om Alizetics 
het komende jaar te professionaliseren. In het najaar 
heeft Alizetics 406.051 kilo zonnebloemzaden verkocht 
aan een grote afnemer, Mount Meru. Deze zaden zijn 
afgenomen bij kleine boeren uit 15 verschillende dor-
pen die door Agrics de grondstof aangeleverd hebben 
gekregen. De deelnemende boeren hebben dankzij 
deze betere grondstoffen in het afgelopen jaar hun 
oogst zien groeien van 8 zakken per acre naar 13 zakken. 
Inmiddels hebben meer dan 1.000 boeren zich aangeslo-
ten bij Alizetics. De omzet van Alizetics bedroeg in 2014 
€ 152.000; de brutomarge bedroeg € 10.000. Door de 
opstart van haar activiteiten is Alizetics door een snelle 
leercurve gegaan. Verwacht wordt dat in 2015 zowel de 
verkoopprijzen als de brutomarge sterk zullen groeien. 

In 2014 bleek dat de kwaliteit en het voorraadbeheer 
van de zaden verbetering behoeven. Samen met de 
nieuwe managing director worden hier nu belangrijke 
stappen in gezet.

NAFICS: HANDELSMAATSCHAPPIJ IN MAIS
Mais is een van de belangrijkste agrarische producten 
in Kenia. Het vormt het hoofdingrediënt voor ugali, het 
‘dagelijks brood’. Ongeveer 90% van de inwoners op 
het platteland van Kenia is boer. Veel van deze klein-
schalige boeren hebben klachten over de maismarkt. 
Tussenpersonen kopen hun oogst op maar omdat de boer 
geen idee heeft van de marktwaarde biedt dit een slechte 
onderhandelingspositie. De boeren hebben behoefte 
aan een betrouwbare en transparante markt met eerlijke 
prijzen. Met dit gegeven is ICS in 2013 in Kenia een social 
business gestart: Nafics, handelsmaatschappij in mais.

Warehouse Receipt System
De boer brengt zijn zakken mais naar Nafics en ontvangt 
meteen een basisprijs voor zijn oogst, ongeveer 60% van 
de marktwaarde op dat moment. De mais wordt door 
Nafics opgeslagen en op een later moment, wanneer de 
marktprijs optimaal is, verkocht. Nafics houdt de boeren 
frequent via sms op de hoogte van de marktwaarde. Zo 
kunnen ze zelf beslissen wanneer ze willen verkopen. Na 
de verkoop krijgt de boer de rest uitbetaald en profiteert 
op deze manier van de meerwaarde. Normaal gesproken 
verkopen boeren hun oogst meteen omdat ze het geld 
hard nodig hebben en zelf geen ruimte hebben voor 
opslag. Omdat het aanbod op zo’n moment groot is 
zijn de opbrengsten laag. Dit systeem stelt de boeren in 
staat het juiste verkoopmoment af te wachten zonder om 
geld verlegen te zitten.

Ontwikkelingen en impact Nafics
Nafics had in 2014 een omzet van € 1.160.000, en een 
bruto marge van € 74.000. Het nettoresultaat viel in 
2014 nog negatief uit: € -164.000. Een deel van de inge-
kochte mais bleek van onvoldoende kwaliteit waardoor 
de opbrengst tegenviel. Verder is door overheidsingrij-
pen de verkoopprijs van mais gedrukt in Kenia, waardoor 
niet de marges gerealiseerd konden worden die aan-
vankelijk verwacht werden. Het blijft een uitdaging om 
kleine boeren te laten leveren aan Nafics. Het afnemen 
van mais bij kleinere boeren vraagt meer logistiek en is 
een intensiever traject dan het opkopen bij grote boe-
ren. Eind 2014 heeft Nafics een pilot gedraaid om via 
haar logistieke netwerk de mais op te kopen bij boeren 
die vanuit Agrics grondstoffen geleverd krijgen. In 2015 
worden deze voorraden verkocht en wordt deze aanpak 
geëvalueerd.

ALIZETICS: HANDELSMAATSCHAPPIJ IN 
ZONNEBLOEMEN
In Tanzania worden naast mais ook veel zonnebloemen 
verbouwd. De zaden uit de bloemen leveren na persing 
zonnebloemolie. Dezelfde problemen die speelden bij 
maisboeren in Kenia zijn ook van toepassing op deze 
boeren in Tanzania. In 2013 is ICS daarom een nieuwe 
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Door de verschillende activiteiten te combineren die Agrics, Nafics 
en Alizetics bieden ontstaat een waardeketen. Door de boeren te 
trainen en ze zaden en mest op afbetaling te bieden gaan ze goed 
voorbereid van start. Vervolgens kan de boer zijn verbeterde oogst 
door een transparante markt verkopen tegen een eerlijke marktprijs. 
Deze gecombineerde aanpak biedt de boeren meer toegevoegde 
waarde dan de som van de afzonderlijke activiteiten zou opleveren. 
De verschillende social businesses zijn dan ook altijd in dezelfde 
regio’s werkzaam om een duurzame waardeketen mogelijk te 
maken.

Bovendien biedt ICS in eerder genoemde regio’s in Kenia en 
Tanzania ook trainingen positief ouderschap. Door economische 

programma’s samen te laten vallen met maatschappelijke 
programma’s ontstaat een kruisbestuiving die zowel de 

welvaart als het welzijn van mensen positief beïnvloed. 
Lees alles over positief ouderschap in het volgende 

hoofdstuk, op pagina 12.

Duurzame waardeketen



ICS JAARVERSLAG 201410

PUM-expert Lidwine Dellaert in PUM magazine, voorjaar 2014. 
“In principe moet verviervoudiging van de zonnebloemoogst haalbaar zijn want in andere gebieden, buiten 
Tanzania, worden wel hoge opbrengsten gehaald. Of ICS het doel zal halen in deze regio is nog moeilijk te zeggen 
en afhankelijk van het feit of de zaden die nu uitgegeven worden al een veel hogere opbrengstpotentie hebben, 
dat wordt gemeten in de ‘try-outs’. Is dat nog niet zo, dan moeten er andere verbeterde rassen worden geïntrodu-
ceerd. Voorts hangt het af van verbetering van de bodemvruchtbaarheid (met name organische stof) door groenbe-
mesters en compost. Ook hangt het af van de beschikbaarheid van goed zaad en van kunstmest.”

Onafhankelijk onderzoek naar impact agribusinesses
In 2013 is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de 
effecten van Agrics en Nafics voor de deelnemende 
boeren. Voorafgaand zijn een paar honderd boeren ver-
geleken met boeren uit een andere gemeenschap waar 
ICS niet actief is. In 2014, nadat de boeren één seizoen 
gebruik hadden gemaakt van de diensten van Agrics 
en Nafics, zijn de twee groepen boeren opnieuw ver-
geleken. Uit deze evaluatie is gebleken dat de landop-
brengst van de groep ICS boeren 60 procent groter was 
dan die van niet-deelnemende boeren uit een andere 
gemeenschap. 

Break-even point als uitdaging
Om door te kunnen groeien naar 100.000 deelnemende 
boeren in 2018 zal in 2015 hard gewerkt moeten wor-
den om de financiering voor deze groei rond te krijgen. 
Agrics Tanzania zal in 2015 grote stappen moeten zetten 
in het optimaliseren van haar interne processen en haar 
bedrijfsmodel om, net als Agrics Kenia, naar break-even 
te groeien. De specifieke uitdagingen in Tanzania in 
vergelijking met Kenia liggen in het rendabel maken van 
een relatief kleine productcatalogus, grotere geografi-
sche spreiding van deelnemende boeren en een efficiën-
ter distributieproces van de zaden. 
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Nafics Agrics Kenia Agrics Tanzania Alizetics

Omzet 1,160 271 155 152

Brutomarge 74 -36 -23 10

Nettoresultaat -164 -36 * -23 * -73

Investering ICS  
per eind 2014

615 0 * 0 * 116

* De activiteiten van Agrics waren in 2014 nog formeel onderdeel van ICS. Er heeft geen doorbelasting van operationele 
kosten naar Agrics plaatsgevonden en ook heeft ICS nog geen investering gepleegd in deze bedrijven in 2014.

 FINANCIËLE GEGEVENS AGRIBUSINESSES 2014
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Het bevorderen van het welzijn van kinderen is een 
speerpunt van veel ngo’s. Kinderbescherming en kin-
derrechten staan hoog op de agenda. Een goede zaak. 
Maar de grote verantwoordelijkheid die (groot)ouders 
hebben voor het welzijn van kinderen wordt vaak buiten 
beschouwing gelaten. In Cambodja hebben veel men-
sen tijdens het bewind van de Rode Khmer in de jaren 
70 ernstige trauma’s opgelopen. De nasleep hier van 
heeft ook nu nog zijn weerslag: geweld binnen gezinnen 
komt regelmatig voor. In Kenia en Tanzania heerst het 
beeld dat kinderen met harde hand opvoeden en lijfelijk 
straffen goed is. Ouders zijn zelf zo opgevoed, geven 
door wat ze geleerd hebben en zijn niet bekend met de 
positieve alternatieven. ICS wil (groot)ouders laten zien 
en ervaren dat het ook anders kan. Met een positieve 
aanpak die een gunstige uitwerking heeft op alle leden 
binnen het gezin. Kinderen die hun jeugd als prettig en 
veilig hebben ervaren groeien vaker op tot positieve en 
stabiele volwassenen. 

Reflecteren op opvoeding in groepsverband
Sinds 2012 trainen onze mastertrainers zogeheten faci-
litatoren. Deze facilitatoren gaan in het veld aan de slag 
met de door ICS ontwikkelde methode ‘skillful paren-
ting’. De methode wordt per land aangepast aan de 
heersende problemen en opvoedcultuur.

Gedurende 2-3 maanden komen ouders wekelijks bij 
elkaar onder leiding van de facilitator om een thema 
te behandelen. Rollen en verantwoordelijkheden, 

ICS INVESTEERT :  
IN POSITIEF OUDERSCHAP

DE DOOR ICS ONTWIKKELDE TRAINING POSITIEF OUDERSCHAP HELPT VADERS, MOEDERS 

EN ANDERE VERZORGERS OP HET PLATTELAND VAN KENIA, TANZANIA EN CAMBODJA BIJ DE 

OPVOEDING VAN KINDEREN. OPVOEDEN IS NIET ALTIJD MAKKELIJK, ZEKER NIET ALS ARMOEDE, 

GEWELD EN GROTE ONGELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN VROUWEN DEEL UIT MAKEN VAN JE 

DAGELIJKS LEVEN. HET CURRICULUM VAN DE TRAINING IS BESLIST GEEN LESJE ‘ZO HOORT 

HET’. HET GEEFT OUDERS INZICHT IN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN. DOOR MIDDEL VAN 

GROEPSDISCUSSIES EN PRAKTIJKOPDRACHTEN WORDEN OUDERS UITGENODIGD TE REFLECTEREN 

OP HUN ROL DAARBIJ. IN 2014 VOLGDEN IN TOTAAL 6.973 OUDERS DE TRAINING.

normen en waarden en positieve discipline maar bij-
voorbeeld ook budgetbeheer binnen het gezin. ICS 
werkt zoveel mogelijk met bestaande groepen. In 
Kenia en Tanzania haken we aan op de boerengroepen 
uit het ‘Voedselzekerheid en Inkomen’ programma. 
In Cambodja motiveren we ouders o.a. uit bestaande 
spaargroepen om mee te doen. Deelname is vrijwillig. 
Elke groep bestaat uit circa 18 - 24 deelnemers. 

Discussies, praktijkopdrachten, reflecties en werken aan 
het zelfvertrouwen van ouders maken een belangrijk deel 
uit van de aanpak. Een vertrouwensband is belangrijk 
om open te kunnen spreken over knelpunten die ouders 
ervaren bij de opvoeding. Door gebruik te maken van 
bestaande groepen is die band er al voor een deel. 
Bovendien kunnen deelnemers zo ook na de cursus hun 
dilemma’s, vragen en onzekerheden onderling bespre-
ken en hierbij van elkaar leren.

Ontwikkelingen en impact
u In 2014 namen in Cambodja 1.462 ouders deel aan 

de training skillful parenting;
u In Kenia en Tanzania volgden in totaal, via ICS  

en onze partners, maar liefst 5.511 ouders de trai-
ning positief ouderschap;

u ‘The roadshow’, een vrachtwagen die op een laag-
drempelige en vrolijke manier langs dorpen in Kenia 
en Tanzania reist om ouders voor te lichten over 
positief ouderschap, heeft circa 18.994 mensen 
bereikt;
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u Er zijn in Kenia 99 vaders geweest die in 3 verschil-
lende vadergroepen deel hebben genomen aan de 
training; 

u Er zijn extra facilitatoren getraind om de cursussen 
in het veld te verzorgen en om de reikwijdte van het 
programma nog verder te vergroten. In Kenia kwa-
men er 21 bij, in Tanzania 17 en in Cambodja 34;

u De medewerkers skillful parenting van ICS Afrika zijn 
zeer actief op social media, waaronder Facebook, 
Twitter, LinkedIn en YouTube. Ze geven voorlich-
ting en verspreiden informatie over ouderschap en 
kinderbescherming. Op Facebook hebben ze maar 
liefst 6.389 volgers en op Twitter 945.

Nieuwe modules en grootschaliger inzet
Er zijn twee nieuwe modules toegevoegd aan het cur-
riculum van de training waar inmiddels mee gewerkt 
wordt: gezinsbudgetbeheer en kinderbescherming. 
Daarmee komt het totaal aantal modules uit op zeven.

In Cambodja is ICS als pilot een trainingsbureau gestart. 
Het doel van dit bureau is om andere ngo’s , bedrijven 
en instituten te trainen op positief ouderschap zodat de 
methode grootschaliger ingezet kan worden. In 2014 zijn 
de eerste trainingen gestart. De interesse voor deelname 
vanuit andere ngo’s is groot. Ook in Kenia en Tanzania 
zal in 2015 een start worden gemaakt met het opzetten 
van trainingsbureaus. 

Ludieke acties helpen bij voorlichting
Om bewustwording te bevorderen worden, naast het 
vaste curriculum van de training, ook andere middelen 
in gezet op gemeenschapsniveau. Theater en speciale 
acties maken op een laagdrempelige manier opvoe-
dingsthema’s bespreekbaar. Zo organiseerde ICS Afrika 
op vaderdag een ludiek evenement. Vaders werden uit-
gedaagd mee te doen met een wedstrijd wie als eerste 
een babypop kon voorzien van een goed zittende luier. 
Dat zorgde voor een hoop hilariteit want een gebrek aan 
ervaring bij de meeste vaders maakte het knap lastig. Zo 
wordt ook de rol van vaders aan de kaak gesteld. 

Integrale aanpak huiselijk geweld
In Cambodja is het bestrijden van huiselijk geweld 
uitgeroepen tot een van de aandachtspunten van de 
nationale overheid. In 2014 heeft ICS in samenwerking 
met Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) en 
This Life Cambodia (TLC) en een aantal lokale ngo’s een 
programma ontwikkeld waarbij preventie en slachtoffer-
hulp centraal staan. In de commune Chi Kraeng gaat ICS 
vanaf januari deze geïntegreerde aanpak, waar de cursus 
positief ouderschap onderdeel van uitmaakt, uitrollen. 
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Veldonderzoek naar impact ouderschapstrainingen
Op verzoek van ICS is de Universiteit Utrecht in Kenia 
een onafhankelijk onderzoek gestart naar de effecten van 
het programma, ook op de langere termijn. Verschillende 
gezinnen werden in 2014 geobserveerd, de uitslag van 
het onderzoek zal in de loop van 2015 bekend worden. 

Openheid en betrokkenheid ouders als uitdaging
De betrokkenheid van vaders is vrij laag. In Kenia en 
Tanzania gaat het redelijk maar in Cambodja vormt het 
een echte uitdaging. ICS denkt er over om, net als in 
Kenia, aparte vadergroepen te introduceren in plaats van 
te werken met gemixte groepen. 

In met name Cambodja moet echt gewerkt worden aan 
het bouwen van een vertrouwensband met de deelne-
mers. Ouders zijn vrij gesloten als het op hun privésitua-
tie aankomt. Ook dit is onder andere een effect van het 
Rode Khmer regime dat diep geworteld zit en niet 1,2,3 
op te lossen valt.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit
Het is ontzettend belangrijk om de kwaliteit van de 
trainingen te waarborgen. De ICS mastertrainers gaan 
regelmatig het veld in om te zien hoe de facilitatoren 
het er in de praktijk vanaf brengen. De een heeft hierbij 
meer begeleiding nodig dan de ander. 

In alle drie landen lobbyt ICS bij zowel regionale als 
nationale overheden voor aandacht, beleid en wetgeving 
voor ouderschap. Er is daarnaast ook interesse in het 
trainingsprogramma maar er wordt niet snel tijd en geld 
vrijgemaakt voor de implementatie. Om de toekomst 
van het programma veilig te stellen en de reikwijdte te 
vergroten is het belangrijk te blijven hameren op het nut 
van de training bij waardevolle instanties. 

Beatrice Ogutu, medewerker skillful parenting 
ICS Afrika, in het programma ‘AM live’ op de 
Keniaanse televisie.
“Yes we applaud parents to provide basic neces-
saties but to be a skillful parent you need to go 
beyond. Be available for your child, connect and 
encourage them to reach their full potential.“

Ruben van Esch, onderzoeker Universiteit Utrecht
”Tijdens de meeste van mijn observaties van 
Keniaanse gezinnen was het de bedoeling dat ik op 
ging in de omgeving, praktisch onzichtbaar, als een 
‘vlieg op de muur’. Misschien leuk om te weten dat 
ik een blonde ‘mzungu’ ben met blauwe ogen. Je 
snap ’t al: niet opvallen is volstrekt onmogelijk.”

“Het is nog te vroeg om al echt iets te zeggen over 
de effecten van het Skillful Parenting programma 
maar wat ik gezien heb is dat ouders het zeer waar-
deren en dat velen van hen interesse hebben in 
aanvullende modules.“
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Kinderbescherming staat hoog op de agenda van veel 
ngo’s. En terecht. Vier op de tien kinderen in Kenia, 
Tanzania en Cambodja heeft te maken met een vorm van 
mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting. De intenties 
van hulporganisaties zijn goed maar blijven vaak hangen 
op ad-hoc interventies of de service richt zich op één 
specifieke doelgroep: bijvoorbeeld gehandicapten, jong 
uitgehuwelijkte meisjes of voormalig kindsoldaten. Veel 
kinderen vallen buiten deze groepen en hebben geen 
enkele mogelijkheid om hulp te krijgen.

Wanneer een kind in Kenia of Tanzania te maken krijgt 
met een vorm van mishandeling stappen ouders of 
andere volwassenen naar ‘the chief’, of het dorpshoofd, 
om het probleem aan te kaarten. Maar deze persoon is 
niet altijd objectief en heeft geen kennis noch de capa-
citeit om het probleem duurzaam op te lossen en het 
belang van het kind voorop te stellen. Onderlinge rela-
ties en machtsverhoudingen spelen een hoofdrol en het 
welzijn van het kind raakt op de achtergrond.

In Cambodja is huiselijk geweld een groot probleem, 
tegen zowel vrouwen als kinderen. Frustraties, armoede 
en trauma’s naar aanleiding van het Rode Khmer regime 
liggen hier vaak aan ten grondslag. De diepe impact die 
dit heeft op kinderen heeft zijn weerslag op het gehele 
verdere verloop van hun leven.

ICS INVESTEERT:  
IN KINDERBESCHERMING

ARMOEDE, TRAUMA’S EN HAPERENDE RECHTSSYSTEMEN VORMEN VAAK DE AANLEIDING 

VAN GEWELD TEGEN OF VERWAARLOZING VAN KINDEREN. ICS STREEFT NAAR EEN 

KINDERBESCHERMINGSSYSTEEM DAT DRAAIT OM ZOWEL PREVENTIE ALS HULP EN INGEZET WORDT 

BINNEN ALLE BESTUURLIJKE EN POLITIEKE NIVEAUS. VAN NATIONALE OVERHEID TOT LOKALE 

GEMEENSCHAP. ALLE KINDEREN, DIE OP DE EEN OF ANDERE MANIER RISICO LOPEN OM GEWELD, 

VERWAARLOZING OF UITBUITING MEE TE MAKEN, MOETEN TOEGANG HEBBEN TOT EEN VORM VAN 

HULP. IN 2014 RONDDE ICS DE COUNTY CHILD PROTECTION GUIDELINES AF, EEN HANDBOEK VOOR 

DE KENIAANSE OVERHEID MET RICHTLIJNEN VOOR KINDERBESCHERMING OP COUNTY NIVEAU.

Preventie én hulp op alle bestuurlijke niveaus
In Kenia werkt ICS aan het opzetten van een omvangrijk 
kinderbeschermingssysteem. Een systeem dat draait om 
zowel preventie als hulp en ingezet wordt binnen alle 
bestuurlijke en politieke niveaus: van nationale overheid 
tot lokale gemeenschap. Het doel is om alle kinderen, 
ongeacht de specifieke problematiek, toegang te bieden 
tot adequate hulp en dienstverlening. In Tanzania kijken 
we vooral hoe overheden onderling samen werken op 
dit terrein en waar dit verbeterd kan worden. Speciale 
aandacht gaat in beide landen uit naar juridische onder-
steuning bij mishandeling en misbruik, veiligheid op 
en rond scholen en geboorteaangifte. In de commune 
Chi Kraeng in Cambodja ontwikkelt en implementeert 
ICS, samen met partners Transcultural Psychosocial 
Organisation (TPO) en This Life Cambodia (TLC) en een 
aantal lokale ngo’s, een integraal programma tegen hui-
selijk geweld. Preventie en slachtofferhulp staan hierbij 
centraal, de bijdrage van ICS richt zich vooral op het 
bieden van trainingen positief ouderschap. 

ICS vervult een adviserende en ondersteunende rol en 
is verantwoordelijk voor het implementeren van trai-
ningen positief ouderschap als preventieve dienst. Met 
deze trainingen maakt ICS ouders bewust van de rol 
die zij vervullen en de impact die dit heeft op het leven 
van hun kind. Er wordt gelobbyd en samengewerkt met 
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overheden en instanties. ICS ondersteunt daarnaast 
verschillende implementatiepartners met een financiële 
bijdrage. 

Ontwikkelingen en impact
Richtlijnen kinderbescherming
ICS heeft in 2014 de County Child Protection Guidelines 
opgesteld. Samen met enkele partners zijn landelijke 
richtlijnen ten aanzien van kinderbescherming uitge-
werkt en vastgelegd in een handboek voor de overheid. 
Wanneer de overheid uitdraagt dat kinderbescherming 
belangrijk is, kunnen ook op gemeenschapsniveau din-
gen veranderen. In het strategisch vijfjaren plan van het 
departement Busia is ouderschap en kinderbescherming 
opgenomen als aandachtspunt. De richtlijnen worden 
nu door ICS en een aantal partners geïmplementeerd 
aan de hand van negen concrete doelen waaronder het 
trainen van in totaal 20.000 ouders en het opstellen van 
een database.

Elektronisch dossier
In het pilot gebied Busia in Kenia wordt elke melding 
van mishandeling in een elektronisch dossier bijgehou-
den. Het dossier bevat informatie over de mishandeling 
en door wie en wanneer meldingen zijn gemaakt. Het 
dossier is sinds 2014 ook te raadplegen via een mobiele 

telefoon met internetverbinding. Zogeheten childrens’ 
officers hebben hier toegang toe, evenals artsen, politie-
agenten en andere hulpverleners.

Kindertelefoon en speakout boxes
In Tanzania heeft de overheid zich gecommitteerd aan 
een kindertelefoonlijn. Kinderen kunnen gratis bellen 
naar deze lijn om melding te maken van hun probleem. 
In gebieden waar kinderen geen toegang hebben tot 
een telefoon zijn op scholen speakout boxes ingezet. De 
kinderen kunnen een briefje in de box stoppen, anoniem 
dan wel voorzien van hun naam, en zo melding maken 
van een geval van mishandeling. Elke school heeft een 
vertrouwenspersoon, die werk maakt van de meldingen. 
De kindertelefoon werd in totaal 284 x gebeld. Het ging 
daarbij het meeste om meldingen van fysiek geweld (9%) 
en verwaarlozing (ook 9%). Met de speakout boxes in 
Tanzania hebben we 800 kinderen kunnen bereiken. De 
boxes staan verspreid op 30 verschillende scholen.

Aanvang geïntegreerd programma tegen huiselijk 
geweld
In Cambodja is de nulmeting van het geïntegreerde 
programma tegen huiselijk geweld afgerond. Het pro-
gramma is begin 2015 klaar voor implementatie.
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Evaluatie en meten van effecten
Sinds 2012 werkt ICS samen met lokale partners en de 
Keniaanse overheid om het kinderbeschermingssysteem 
in Busia County te versterken. Uit een onafhankelijke 
evaluatie blijkt dat ICS succesvol is geweest in het 
organiseren van verschillende partijen rondom kinder-
bescherming en het versterken van de lokale overheid 
zodat zij verantwoordelijkheid neemt in de coördinatie 
en implementatie van het kinderbeschermingssysteem. 
De nationale overheid erkent de effectiviteit van het sys-
teem in dit gebied en heeft de richtlijnen overgenomen 
voor nationaal beleid en implementatie in andere delen 
van Kenia.

De effecten van preventie blijven echter moeilijk meet-
baar. Het gaat vaak om langere periodes en het is lastig 
te achterhalen of de effecten alleen door het programma 
veroorzaakt zijn of dat ook andere factoren een rol 
spelen.

Kofi Annan, secretaris generaal van de Verenigde 
Naties in 2006 in het ‘World Report on Violence 
Against Children’.
“Violence against children is never justifiable. Nor 
is it inevitable. If its underlying causes are identified 
and addressed, violence against children is entirely 
preventable.”

Afhankelijkheid partners en overheden
ICS werkt in dit programma samen met tal van partner-
organisaties en overheidsinstanties. Het kost veel tijd om 
een band op te bouwen en het is een uitdaging samen 
tot overeenstemming te komen. De afhankelijkheid die 
dit met zich meebrengt kan grote invloed hebben op het 
verloop van het programma.
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Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Maar 
uit cijfers van de World Health Organization blijkt dat 
miljoenen mensen in ontwikkelingslanden anno 2014 
nog steeds geen toegang hebben tot veilig drinkwa-
ter. Parasieten en bacteriën in vervuild water leiden bij 
volwassenen vaak tot chronische (darm)aandoeningen en 
kunnen bij kinderen zelfs de dood tot gevolg hebben. In 
sommige gevallen zuiveren mensen het regen- of grond-
water daarom zelf: met een keramische filter of zand, 
door het te koken of door het toevoegen van chloor of 
jodium. Maar geen van deze oplossingen is echt duur-
zaam gebleken. Filters worden niet op tijd verschoond 
waardoor de kwaliteit van het water achteruit gaat. En 
water goed door koken kost veel tijd en brandhout. Tijd 
voor een andere aanpak.

FRANCHISE BEDRIJFSMODEL VOOR  
WATERSTATIONS CAMBODJA.
Elk waterstation dat ICS opent in Cambodja wordt 
gerund door een lokale ondernemer: de franchisenemer. 
Hij of zij zuivert en bottelt het water, verkoopt de flessen 
aan de gemeenschap en voert wekelijks een eenvoudige 
kwaliteitscontrole uit. Deze ondernemers worden vooraf 

ICS INVESTEERT: IN SCHOON 
DRINKWATER DICHTBIJ HUIS

IN DE PROVINCIES SIEM REAP EN ODDAR MEANCHEY, IN HET NOORDEN VAN CAMBODJA, HEEFT 

ICS HET AFGELOPEN JAAR DRIE WATERZUIVERINGSSTATIONS KUNNEN WAARMAKEN. IN HET 

WESTEN VAN KENIA, IN DE GEMEENSCHAPPEN AMAGORO EN MALABA, HEEFT ICS OP DRIE 

LOCATIES GEBOORD NAAR WATER. IN 2015 WORDEN TWEE VAN DEZE PUTTEN VERBONDEN 

MET PIJPLEIDINGEN DIE HET WATER UITEINDELIJK NAAR ELF TAPPUNTEN DISTRIBUEREN. ALLE 

ICS WATERPROJECTEN ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR HET INGEBOUWDE BUSINESS MODEL 

EN HET WERKEN MET LOKALE ONDERNEMERS WAARDOOR ER VOLDOENDE INKOMSTEN 

WORDEN GEGENEREERD OM ONDERHOUD MOGELIJK TE MAKEN. DOOR SCHOON DRINKWATER 

TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR DUIZENDEN PLATTELANDSBEWONERS DRAAGT ICS BIJ AAN 

GEZONDHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

geselecteerd en getraind in onderhoud, financiën en ver-
koop. Zij betalen een zogenaamde onderhoudsfee aan 
het ‘hoofdkantoor’. Dit hoofdkantoor zorgt voor techni-
sche assistentie aan alle waterstations, voert maandelijks 
een grote kwaliteitscontrole uit van het water en onder-
steunt bij sociale marketing, zodat alle omwonenden het 
belang van schoon drinkwater kennen en de waterstati-
ons weten te vinden.

Voor ongeveer 0,25 $ kunnen bewoners van het dorp 
hun fles laten vullen bij het station. Elke fles heeft een 
inhoud van 20 liter. De flessen worden ook geleverd 
aan bestaande winkeltjes in het gebied en kunnen 
zelfs worden thuisbezorgd. Zo wordt het afzetgebied 
geoptimaliseerd. 

ICS streeft er met deze franchise-aanpak naar om elk 
waterstation na 1,5 jaar financieel zelfstandig te laten 
zijn. Want alleen zo ontstaat echt duurzame ontwikkeling. 
Wanneer een station dit punt bereikt heeft wil ICS scho-
len in de nabije omgeving vanuit het betreffende station 
gaan voorzien van gratis drinkwater. 
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Ontwikkelingen en impact
In 2014 hebben we in totaal 3 waterstations gerealiseerd 
in Cambodja. Het allereerste station, Kouk Mon, fun-
geerde als pilot. Vrij kort na de opening, in december 
2013, is besloten het station tot nader order weer te 
sluiten. De aangestelde ondernemer bleek niet betrouw-
baar en ook de waterbron was niet optimaal. In novem-
ber is Kouk Mon heropend, op een locatie iets verderop. 
Eerder in het jaar opende Reul (in mei) zijn deuren en 
Sranal (in september). De opstart van Kouk Mon ging 
niet zonder slag of stoot maar is wel bijzonder leerzaam 
geweest. 

� Elk gerealiseerd station biedt 10.000 mensen toegang 
tot schoon drinkwater. In de dagelijkse praktijk maken 
nu ongeveer 2.000 mensen per station gebruik van de 
faciliteiten;

� Er is ruim 300.000 liter water verkocht in 31 dorpen. 
Het water wordt verkocht vanuit de drie waterstati-
ons en via 53 subverkopers, extra verkooppunten bij 
bestaande winkeltjes;

� De kwaliteitscontroles zijn verder aangescherpt: weke-
lijks wordt op lokaal niveau getest en maandelijks 
stuurt het hoofdkantoor samples naar een lab voor 
onderzoek;

� Er zijn voor 2015 reeds 10 nieuwe plekken geïdenti-
ficeerd als potentieel geschikte locatie voor nieuwe 
waterstations.

Overname waterstations
Partner ngo’s 1001 Fontaines en Teuk Saat implemen-
teren een soortgelijk waterproject in de provincies 
Battambang en Phnom Penh waar inmiddels 108 stations 
operationeel zijn. De samenwerking met hen is het afge-
lopen jaar verstevigd en zal de komende jaren van nog 
groter belang zijn. Naast het feit dat ICS veel kan leren 

van deze partners, is ook besloten gezamenlijk fondsen 
te werven. Daarnaast gaat ICS in het komende jaar 14 
waterstations overnemen omdat deze meer in ‘ons’ 
werkgebied liggen.

Sociale marketing draagt bij aan verkoop en voorlichting
Elke opening van een nieuw waterstation ging gepaard 
met feestelijkheden voor zowel genodigden als bewo-
ners. Spelletjes voor kinderen, dansvoorstellingen, 
toespraken en wedstrijdjes met prijzen droegen bij aan 
het vergroten van de kennis over het belang van schoon 
drinkwater én de verkoop. Naast deze feestelijke vorm 
van voorlichting kon de kersverse franchisenemer zich zo 
bovendien voorstellen aan de gemeenschap. Aan hem 
of haar nu de taak het succes van de opening voort te 
zetten in de dagelijkse praktijk.

Teuk Samret
Het project draaide in eerste instantie onder de naam 
Community Water Enterprise. Omdat veel Cambodjanen 
geen Engels kunnen lezen en schrijven is besloten de 
naam aan te passen. Teuk Samret (‘schoon drinkwater’ 
in Khmer) wordt de bedrijfsnaam, O’we is de merknaam 
van het water die op de flessen staat vermeld. 

Selectie franchisenemers en locatie
Het selecteren van geschikte franchisenemers voor 
Cambodja is lastig. Inmiddels is een selectieprocedure 
ontwikkeld waarbij verschillende sleutelpersonen uit de 
gemeenschap, apart van elkaar, gevraagd worden een 
aantal namen te noemen van potentiële kandidaten. 
Deze longlist wordt, na een eerste ronde interviews, 
ingekort tot shortlist. Een tweede interviewronde moet 
de juiste kandidaat opleveren.
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Het bepalen van de plaats van een nieuw station is niet 
eenvoudig maar wel van fundamenteel belang. De aan-
wezige waterbron moet betrouwbaar zijn, zowel tijdens als 
buiten het regenseizoen. De infrastructuur van het gebied 
mag eenvoudig zijn maar moet wel voldoende zijn om 
überhaupt een waterstation te kunnen bouwen. Om break 
even te draaien is het noodzakelijk om circa 2.000 liter 
water per dag te verkopen. Deze hoeveelheid water afzet-
ten is alleen mogelijk als er in een straal van 10 tot 15 km 
rondom het waterstation minstens 10.000 mensen wonen. 

BETALEN MET EEN PREPAID KAART IN KENIA
In het westen van Kenia is aanzienlijk minder water dan 
in Cambodja. Waar je in Cambodja water uit bijvoor-
beeld rivieren, meertjes of andere bronnen kunt zuive-
ren, moet je in Kenia tientallen meters diep boren in de 
hoop een bron aan te treffen. Het afgelopen jaar heeft 
ICS op drie punten geboord naar water. Twee punten 
bevatten voldoende water, de derde viel af. Vanuit 
de twee boorgaten wordt water opgepompt naar een 
watertoren. Vanuit de toren zal het via een systeem van 
pijpleidingen worden gedistribueerd naar in totaal elf 
tappunten. Elk tappunt krijgt een prepaid betaalmeter. 
Met een chipkaart, die bewoners vooraf kunnen opla-
den bij deelnemende winkeltjes in de buurt, kunnen ze 
direct betalen voor de hoeveelheid water die ze getapt 
hebben.

Ontwikkelingen en impact
De twee geboorde putten worden in februari 2015 
gekoppeld aan metalen watertanks van 50m3 (Malaba) 
en 24m3 (Amagoro). In samenwerking met partner 

Adrien Pellequer, water programmamanager  
ICS Cambodja 
”Veel Cambodjanen zijn vrij terughoudend.  
Ze zullen niet zo snel op iemand afstappen om  
vragen te stellen. We merkten al vrij snel dat het 
beter werkt als we zelf, samen met de nieuwe 
ondernemer, mensen aanspreken om meer te 
vertellen over het waterstation. Tijdens de opening 
van het derde waterstation verkochten we op één 
middag door deze actieve aanpak 91 flessen water 
van elk 20 liter. Een nieuw record.“

Susteq zullen de watertappunten vervolgens voorzien 
worden van een prepaid betaalmeter. Tegelijkertijd zijn 
adviserende gesprekken gevoerd met zowel de betref-
fende gemeenschappen als de lokale regering om de 
implementatie soepel te laten verlopen.

Rendabel bedrijfsmodel als uitdaging
Het is een uitdaging om een rendabel bedrijfsmodel te 
creëren voor de waterputten in Kenia. Na een onder-
zoek naar de bereidheid van mensen om te betalen voor 
water is een prijs vastgesteld van € 0,05 voor 20 liter. Op 
dit moment is de hoeveelheid water die elke bron levert 
maximaal 5 liter per persoon per dag. Dat is vrij weinig. 
Deze gegevens bij elkaar opgeteld maken het geen een-
voudige opdracht het model rendabel te maken.
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De werkloosheid onder jongeren op het platteland van 
Kenia, Tanzania en Cambodja is groot. Na hun basis en/
of middelbare school vallen ze vaak in een gat. Want 
naast lezen, schrijven en rekenen zijn er meer vaardighe-
den die van belang zijn bij het vinden van een geschikte 
baan. Sociale vaardigheden, marketinginzicht en onder-
nemersvaardigheden zijn tegenwoordig, ook in Afrika 
en Azië, cruciaal. En juist daar ontbreekt het aan. Om de 
leegloop van het platteland tegen te gaan, want in geval 
van werkloosheid lokt de grote stad, heeft ICS verschil-
lende programma’s ontwikkeld.

VLIEGENDE START ALS ONDERNEMER
Het Young Entrepreneurship Program (YEP) richt zich op 
laag opgeleide jongeren op het platteland van Tanzania. 
De kans om na je schoolopleiding geschikt werk te 
vinden of succesvol voor je zelf te beginnen is vrij klein. 
Het YEP programma richtte zich in eerste instantie op 
het opleiden van jongeren tot ondernemers. Jongeren 
met een bedrijfsidee werden getraind en gecoacht bij 
het opstellen van een ondernemersplan. Als het plan 

ICS INVESTEERT: IN WERK EN 
INKOMEN VOOR JONGEREN

HET YOUNG ENTREPRENEURSHIP PROGRAM (YEP) IN TANZANIA EN YOUNG STARTUPS 

IN CAMBODJA STREVEN ER BEIDE NAAR OM JONGEREN OP HET PLATTELAND MET EEN 

ONDERNEMERSGEEST HET OPSTAPJE TE BIEDEN WAT ZE ZO HARD NODIG HEBBEN: TRAINING IN 

ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN, HULP BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMERSPLAN EN EEN 

STARTERSLENING. DE PROGRAMMA’S VIJANA RELOADED (VR) IN KENIA EN DE TWEE CEFY CENTRA 

IN CAMBODJA LEIDEN JONGEREN OP OM HUN KANS OP EEN BAAN TE VERGROTEN. VR RICHT 

ZICH VOORAL OP AMBITIEUZE, HOGEROPGELEIDE STUDENTEN. DOOR MIDDEL VAN TRAINEESHIPS 

EN BUSINESS CASES LEREN ZE INNOVATIEF EN OPLOSSINGSGERICHT TE DENKEN MET ALS DOEL 

EEN ONDERNEMING TE STARTEN OF IN DIENST TE TREDEN BIJ GROTERE BEDRIJVEN. DE CEFY 

CENTRA BIEDEN EEN BASISPAKKET AAN VAARDIGHEDEN: ENGELS, COMPUTERLESSEN EN HOE TE 

SOLLICITEREN. DAARNAAST WIJST HET CARRIÈRECENTRUM DE WEG. HET HELPT JONGEREN UIT TE 

VINDEN WAT ZE WILLEN EN WELKE BEROEPSOPLEIDINGEN ER ZIJN.

levensvatbaar was konden ze in aanmerking komen voor 
een starterslening.

Ondanks het succes heeft ICS besloten in 2014 het 
programma aan te passen. Het gebied waar YEP draait is 
zo dunbevolkt dat er al vrij snel een overdaad aan verge-
lijkbare bedrijfjes ontstaat die elkaar vervolgens becon-
curreren. Omdat verreweg de meeste werkgelegenheid 
zich in de landbouw bevindt verleggen we de focus naar 
die sector. Het Agrics programma, wat in dezelfde regio 
al draait, krijgt een ‘junior’ versie. Jongeren kunnen een 
training volgen om hun kennis over landbouw te verbe-
teren. Naast specifieke informatie over zaaien, oogsten 
en bemesten leren de jongeren ook over financiën, mar-
keting en hoe ze andere boeren kunnen mobiliseren om 
samen een boerengroep te vormen. Via Agrics kunnen 
de jongeren zaden en mest op krediet kopen om succes-
vol van start te gaan. 

Vanzelfsprekend blijven we de jonge ondernemers die 
met hulp van YEP gestart zijn wel volgen en bijstaan met 
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raad en daad wanneer ze die nodig hebben. Bovendien 
staan er leningen uit die natuurlijk terugbetaald dienen 
te worden. De starters komen dan ook regelmatig langs 
op het lokale ICS kantoor om de gang van zaken samen 
door te spreken.

Ontwikkelingen en impact
YEP heeft sinds 2013 31 jongeren inhoudelijk en finan-
cieel gesteund bij de opstart van hun bedrijf. Deze 
jongeren zijn bedrijfjes en winkels gestart op het vlak 
van onder meer kleding en mobiele telefonie. Daarnaast 
heeft YEP 240 jonge agrarische ondernemers getraind 
en geadviseerd. 

OPLOSSINGSGERICHT DENKEN BIJ  
VIJANA RELOADED
Vijana Reloaded leidt een nieuwe generatie ‘change 
makers’ op. Jongeren die denken in innovatieve oplos-
singen en hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van de lokale economie en maatschappij. De opleiding 
richt zich op jongeren die veel in hun mars hebben en 
barsten van de ambitie. Vaak hebben deze jongeren al 
een goede basisopleiding maar omdat ze de specifieke 
aansluiting missen bij de lokale arbeidsmarkt lukt het 
maar niet om aan een baan te komen.

Door middel van een 6 maanden durend traineeship 
ontwikkelen de jonge trainees hun innovatief en oplos-
singsgericht denken. Naast wekelijkse lessen wordt 
gewerkt aan cases in de praktijk, in nauwe samenwer-
king met het bedrijfsleven, met een lichte nadruk op 
agricultuur. Omdat bestaande opleidingen en universi-
teiten dit onderdeel missen vormt Vijana Reloaded een 
waardevolle aanvulling. De inhoud van het curriculum 
sluit bovendien goed aan bij de huidige tijdgeest. In de 
toekomst wil ICS daarom bekijken of het curriculum ook 
opgenomen kan worden in het lespakket van universitei-
ten om zoveel mogelijk jonge Kenianen te bereiken.

Ontwikkelingen en impact
In 2014 is een analyse van de huidige onderwijsmarkt 
gemaakt. Op basis daarvan is het curriculum van  
Vijana Reloaded ontwikkeld. Ook de website,  
www.vijanareloaded.com, is inmiddels online. Hier 
vinden toekomstige trainees alle informatie over de 
opleiding en kunnen ze zich direct inschrijven. De eerste 
groep bestaat uit maximaal 16 studenten en start eind 
februari 2015. Bij aanmelding moet een trainee zijn of 
haar motivatie onderbouwen en daarnaast een financiële 
bijdrage leveren. De tweede groep kan al drie maanden 
later van start.
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YOUNG STARTUPS BEPALEN UNIQUE 
SELLING POINTS
Young Startups in Cambodja streven er naar onderne-
merschap onder jongeren in de noordelijke provincie 
Siem Reap te bevorderen. Young Startups biedt jon-
geren tussen 18 en 35 jaar daarom coaching en een 
eventuele starterslening. Na het indienen van een eerste 
voorstel moeten de ondernemers in de dop hun plan 
verdedigen: wat maakt jouw business onderscheidend? 
Wat zijn je Unique Selling Points en wat is je propositie? 
Jongeren worden aangemoedigd origineel te zijn en 
verder te denken dan de geijkte winkeltjes. Het opstar-
ten van een language school is momenteel populair, net 
als het bieden van computerlessen. Het plan wordt met 
hulp van experts verder uitgewerkt. Als het levensvat-
baar is kan hij of zij een starterslening krijgen. Het is de 
bedoeling dat de ondernemer zelf minstens 10% start-
kapitaal bijeen brengt.

Ontwikkelingen en impact
De website van Young Startups ging begin 2014 online: 
www.youngstartupscambodia.com. YS heeft bekendheid 
gekregen door presentaties te verzorgen op lokale uni-
versiteiten en het platform te promoten via website en 
Facebook. Young Startups ontving in 2014 in totaal 60 
aanmeldingen, 50 daarvan waren voldoende interessant 
om door te gaan naar een volgende ronde. ICS heeft in 
4 jonge ondernemers geïnvesteerd: de investering ver-
schilt per business en kan zowel een lening zijn, een gift 
of een investering. Per case wordt bekeken wat nodig is 
en daar wordt zowel de coaching als de eventuele finan-
ciële steun op afgestemd.

Extra focus op vrouwen
Van de aanmeldingen die Young Startups dit jaar ontving 
was 70% afkomstig van mannen. In het komende jaar 
willen we nog meer inzetten op het werven van potenti-
ele ondernemers en daarbij extra focussen op de deel-
name van vrouwen. 

CAREER EXPLORATION FOR YOUTH
CEFY staat voor Career Exploration For Youth. Er zijn 
twee trainingscentra, in Siem Reap en Oddar Meanchey. 
CEFY stimuleert jongeren om een beroepsopleiding te 
volgen en verzorgt trainingen op het gebied van onder 
meer solliciteren. Hoe stel je een sollicitatiebrief en cv 
op, hoe voer je een sollicitatiegesprek en hoe zorg je er 
voor dat je voldoende zelfverzekerd bent om goed over 
te komen? Ook computerlessen en Engelse les behoren 
tot het geboden pakket. Praktische handgrepen moeten 
er voor zorgen dat jongeren makkelijker aan het werk 
komen. De beroepsopleidingen verzorgt CEFY niet zelf. 
De twee centra wijzen jongeren de weg: wat kan ik doen, 
waar ligt mijn hart en waar vind ik een opleiding die past 
bij mijn wensen? CEFY werkt daarom nauw samen met 
lokale bedrijven, organisaties en andere ngo’s.

Ontwikkelingen en impact
In 2014 vonden meer dan 500 jongeren hun weg naar 
een van de twee CEFY centra. Zo volgden 197 jongeren 
er een training om te werken aan hun zelfvertrouwen, 
het opstellen van een sollicitatiebrief en cv, het trainen 
van een sollicitatiegesprek en het beheren van hun 
persoonlijke financiën. 51 jongeren meldden zich aan 
voor werkbezoeken. CEFY hielp daarnaast 13 jongeren 
aan het werk bij lokale bedrijven: 7 van hen werken nu 
in de horeca, 1 bij een reisorganisatie, 1 in een winkel, 2 
op het vliegveld en nog eens 2 zijn in dienst getreden bij 
het Cambodjaanse kantoor van ICS.

Charles Njile,  
deelnemer Young Entrepreneurship Program
“In 2012 ben ik in contact gekomen met het YEP 
programma van ICS. Op dat moment probeerde ik 
de eindjes aan elkaar te knopen door bij het bussta-
tion water te verkopen en bagage te helpen tillen. 
Via YEP werd ik getraind in ondernemerschap en 
kreeg ik een lening om mijn eigen business te star-
ten: in ‘home needs’. Het heeft mijn leven radicaal 
veranderd. Mijn bedrijfje is groeiende en het lukt 
me nu zelfs om wat geld te sparen. Daarnaast heb ik 
ook een baantje gevonden als boekhouder bij Jama 
Oil Station in Mwanhuzi. Ook boekhouden heb ik 
geleerd via YEP.“ 
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ICS is voor een belangrijk deel afhankelijk van inkomsten 
van trouwe particuliere donoren, serviceclubs, foundati-
ons en (inter)nationale institutionele donoren. Sinds 2007 
ontvangt ICS ook financiële steun van de Nederlandse 
Overheid, toentertijd MFS genoemd. In 2015 loopt de 
tweede MFS periode af. Om de afhankelijkheid van de 
Nederlandse Overheid te verkleinen, en zo de toekomst 
van ICS veilig te stellen, moeten we de kansen nu meer 
spreiden en focust ICS daarom ook actief op andere 
mogelijkheden van fondsenwerving.

De naamsbekendheid van ICS bij begunstigden in Kenia, 
Tanzania en Cambodja is groot. ICS staat te boek als een 
betrouwbare en gedegen partner. In Nederland is de 
naamsbekendheid stukken lager. Het grote publiek kent 
ons niet. Om meer (financieel) draagvlak te creëren voor 
het werk van ICS is het van belang hier verandering in te 
brengen.

Actief fondsen werven via drie kanalen
In 2012 en 2013 heeft ICS zich geheroriënteerd op 
het vlak van fondsenwerving, in 2014 is de nieuwe 
aanpak verder voortgezet. De aanpak steunt op drie 
hoofdpijlers:

� Actieve fondsenwerving bij institutionele donoren.
Alle calls bij kleine en grote internationale foundations 
worden strak gemonitord. Het kunnen zowel subsidies 

FONDSENWERVING & 
COMMUNICATIE

DE AFDELING FONDSENWERVING & COMMUNICATIE ZORGT, IN NAUWE SAMENWERKING MET 

DE AFDELINGEN PROGRAMMA’S EN BUSINESS DEVELOPMENT, IN DE EERSTE PLAATS VOOR HET 

WERVEN VAN GELDEN OM DE PROGRAMMA’S VAN ICS TE KUNNEN REALISEREN. OOK WERKT ZE AAN 

HET VERGROTEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID EN HET INFORMEREN VAN (POTENTIËLE) FONDSEN, 

PARTNERS, BEGUNSTIGDEN EN PUBLIEK. EEN ACTIEVE BENADERING VAN NIEUWE FONDSEN HEEFT 

ER IN 2014 VOOR GEZORGD DAT WE DE STIJGENDE LIJN VAN INKOMSTEN HEBBEN KUNNEN 

DOORTREKKEN. HET TOTAALBEDRAG AAN FONDSENWERVING IS GEGROEID TOT RUIM 1,6 MILJOEN 

EURO. BOVENDIEN IS MET EEN DUIDELIJKE POSITIONERING EEN BELANGRIJKE BASIS GELEGD OM IN 

2015 AAN DE SLAG TE GAAN OM DE NAAMSBEKENDHEID VAN ICS TE VERGROTEN.

als investeringen zijn. Voor elke call wordt gekeken of 
deze aansluit bij een of meerdere van onze (gecom-
bineerde) programma’s. Bij een goede match wordt 
door middel van een voorstel, geschreven door de 
betreffende programma-afdeling, gereageerd. Na een 
bepaalde periode wordt bekend welke voorstellen goed-
gekeurd zijn. 

� Actief netwerken bij bedrijven, serviceclubs en 
vermogensbeheerders.

Netwerken is van groot belang en zeer arbeidsintensief. 
ICS benadert bedrijven en vermogensfondsen voor 
onder andere cashflow investeringen en startkapitaal 
voor de social businesses. Gaandeweg bouwen we een 
band op die kan leiden tot een vruchtbare samenwer-
king. We streven hierbij partnerschappen na die niet 
alleen draaien om het werven van gelden maar ook om 
kennis en expertise. ICS heeft een langdurige samenwer-
king met diverse Rotaryclubs uit Nederland en de landen 
waar we werkzaam zijn. Voor clubs in Nederland worden 
presentaties gegeven en werkbezoeken georganiseerd 
naar de betreffende projectgebieden. 

� Werven nieuwe particuliere donateurs
De donaties van particuliere donoren zijn over de afgelo-
pen vijf jaar teruggelopen met 40%. Het natuurlijk ver-
loop en de financiële crisis zijn hier debet aan. ICS heeft 
echter onvoldoende aandacht besteed aan het werven 
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van nieuwe donateurs om het ontstane gat op te vullen. 
Om het aandeel particuliere giften weer op het oude 
peil te krijgen, en liever nog daar boven, is een concreet 
plan gemaakt voor werving.

Communicatiestrategie
De hoofdlijnen voor communicatie, de gevolgde strate-
gie en huisstijl, worden vanuit Nederland bepaald.  
In Kenia, Tanzania en Cambodja worden deze door ICS 
medewerkers lokaal door vertaald. De informatiebe-
hoefte van een begunstigde in Cambodja is anders dan 
de informatiebehoefte van een Nederlandse donateur. 
Ingezette middelen, media en taalgebruik worden dan 
ook per land ingevuld. ICS Nederland houdt de hoofdlij-
nen in de gaten om de eenduidigheid van het ‘merk’ ICS 
te bewaken.

Ontwikkelingen en impact
Fondsen en institutionele donoren zijn zeer actief bena-
derd. Er is in 2014 voor 9,9 miljoen euro aan aanvragen
ingediend. Aan het einde van het boekjaar is bijna 1 
miljoen euro toegezegd, aanvragen met een totaal-
bedrag van 4,2 miljoen euro staan nog open. Tot eind 
2014 kennen de aanvragen dus een succespercentage 
van bijna 10%. Op de valreep heeft ICS in 2014 een 
toezegging gekregen van een Nederlandse stichting 
die zowel een gift als een lening en aandelenkapitaal 
verstrekt aan Alizetics in Tanzania, met een totale waarde 
van € 350.000. Ook zijn drie aanvragen ingediend bij 
de Nationale Postcodeloterij. Begin 2015 ontvingen 
we bericht dat deze helaas niet gehonoreerd zijn. Met 
de ontvangen feedback als leidraad zullen we in 2015 
opnieuw een aanvraag indienen.

� In 2014 hebben we in totaal € 1.669.000 aan externe 
fondsen geworven (excl. MFSII);

� Institutionele donoren droegen € 327.000 bij;
� Het aandeel afkomstig van bedrijven, serviceclubs en 

vermogensbeheerders is € 579.000;
� Particuliere donateurs brachten € 763.000 bijeen.

Nieuwe partnerschappen
ICS is op dit moment met een aantal Nederlandse 
bedrijven en ondernemers in gesprek uit verschillende 
sectoren: van uienzaadbedrijf tot beauty-expert. Steeds 
meer bedrijven willen zich met hun specifieke expertise 
en dienstverlening inzetten voor mensen in ontwikke-
lingslanden. Een samenwerking met ICS is hier van 
toegevoegde waarde door onze uitgebreide kennis en 
ervaring van en connecties met lokale gemeenschappen, 
overheden en infrastructuur. Naar verwachting komen 
op korte termijn uit deze gesprekken een aantal nieuwe 
partnerschappen voort.

Straatwerving nieuwe donateurs
Om nieuwe particuliere donateurs te werven heeft ICS 
een gerenommeerd bureau in de arm genomen die 
gespecialiseerd is in face to face donateurwerving. Dit 
bureau gaat ICS helpen om voor het einde van het eer-
ste half jaar van 2015 de doelstelling van 1000 nieuwe 
donateurs te bereiken. De voorbereiding voor deze vorm 
van werving is in de zomer van 2014 gestart, in 2015 
volgt de implementatie.

Bedrijven uit MKB 
Er is een pilot ontwikkeld om bedrijven uit het Midden- 
en Kleinbedrijf te benaderen voor een meerjarige gift.  
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Crossmediale aanpak
In augustus is een nieuwe website gelanceerd die 
duidelijker weergeeft wat ICS doet en nastreeft. De 
nieuwsfeed is aangescherpt en geïntensiveerd om er 
voor te zorgen dat de site altijd actuele informatie bevat. 
Berichten worden meerdere malen per week toege-
voegd en gedeeld via Facebook, Twitter en LinkedIn. ICS 
wil haar visie en werkwijze meer naar buiten brengen. 
De crossmediale aanpak moet er, samen met de adver-
tenties van Google Grants, voor zorgen dat het web-
sitebezoek de komende jaren verder zal stijgen en de 
naamsbekendheid van ICS in Nederland groter wordt. 

Jaarplanning en meer research naar donoren
Voor 2015 wordt per programma een jaarplanning 
opgesteld voor het benaderen van institutionele dono-
ren, vermogensfondsen en bedrijven. Het checken van 
criteria is van groot belang, zodat geen tijd en moeite 
verspild wordt aan een voor ons kansloze aanvraag. 
Bovendien kun je door een zorgvuldige planning er voor 
zorgen dat er voldoende tijd is om de aanvraag met de 
grootst mogelijke aandacht uit te werken. De research 
naar overige potentieel interessante bedrijven en foun-
dations gaat het hele jaar door. Elke medewerker, zowel 
in Nederland als Kenia, Tanzania en Cambodja, draagt 
hieraan bij. We streven hierbij naar een mix van grotere 
en kleinere donoren om de kansen te spreiden.

Gerrit-Jan Hülsenbeck, Rotaryclub Laren-Blaricum
“De opbrengsten van ons jaarlijkse dorpsdiner in 
Laren worden meer dan verdubbeld door Wilde 
Ganzen, het Rotary District Fund en de Rotary 
Foundation en leveren zo significante bijdragen 
op voor de projecten van ICS. In februari zijn twee 
leden van onze Rotaryclub naar Cambodja afge-
reisd, niet alleen om zich te laten informeren over 
de lopende projecten, maar ook om een actieve 
bijdrage te leveren aan de opzet en uitvoering. De 
gesprekken met de jeugd en met de (water)onder-
nemers waren zeer verrijkend te noemen. Bijzonder 
om vast te kunnen stellen dat de door ons bijeen-
gebrachte gelden op een verantwoorde manier aan 
nuttige projecten worden besteed. Daar zetten onze 
Rotary leden zich nu en in de toekomst van harte 
voor in.” 

Abdallah en Peter gaan vandaag voor de allereerste keer als 

child reporter op pad. De twee zijn klasgenoten en zijn blij 

om deze eerste keer samen verslag te doen. Zo hebben ze 

tenminste een beetje houvast aan elkaar. 

Net als Ian neemt het tweetal vandaag een kijkje op de 

maisvelden. In het dorp Ishinabulandi bezoeken ze als eerste 

Richard Otto. Richard is werkzaam voor Agrics, een van de 

sociale ondernemingen van ICS. Agrics levert agrarische 

producten aan boeren op afbetaling en verzorgt trainingen en 

demonstraties zodat de boeren hun kennis op het gebied van 

landbouw uit kunnen breiden.

Aan het einde van elk seizoen winnen veel boeren zaad uit 

oude planten om opnieuw te gebruiken. Een gratis methode 

die er alleen wel voor zorgt dat de kwaliteit van de oogst en de 

opbrengst elk jaar minder wordt. Het gebruik van kwalitatief 

goede zaden en kunstmest kan hier verbetering in brengen. 

Peter: “Wat is het verschil tussen zaden contant betalen en 

zaden kopen op afbetaling?” Meneer Otto: “De meeste boeren 

hebben geen geld om de zaden in een keer af te rekenen. Door 

ze de mogelijkheid te bieden in termijnen te betalen is het voor 

veel boeren ineens wél mogelijk hier gebruik van te maken.“ 

Naast basisproducten als zaden en mest kan een boer beslui-

ten extra benodigdheden of diensten te bestellen waaronder 

kippen, solarlampen, opslagfaciliteiten of de huur van een 

tractor. De boer heeft zo'n zes maanden de tijd om de kosten af 

te betalen. Doordat de boeren als groep functioneren kunnen 

eventuele problemen met afbetalen binnen de groep worden 

ondervangen. Eens per week komen de boeren bijeen en beta-

len dan een deel af van hun uitstaande schuld. Ze kunnen zelf 

aangeven hoeveel ze die week willen afbetalen. 

Abdallah stapt op Stephen Kanogu af, een van de boeren die 

mee doen aan Agrics. “Sinds wanneer doet u hier aan mee?” 

vraagt hij hem. “In januari 2014 ben ik in contact gekomen met 

Agrics”, vertelt Stephen. “Precies een jaar geleden dus nu. Ik 

gebruik sindsdien mest om de grond vruchtbaarder te maken 

en zaai in regels. De oogst zag er een stuk beter uit dit jaar.”

Nieuwsbrief 1 • februari 2015

“Omdat ik dit jaar zo’n goede oogst 

  had is het me gelukt om ook 

alle schoolkosten te betalen”

TANZANIA

Nummer 1 / februari 2015

Door marktgerichte oplossingen te initiëren en te realiseren in 

plattelandsgebieden van Afrika en Azië creëert ICS duurzame 

sociale en economische verandering die bijdraagt aan het 

welzijn van gemeenschappen. Met de programma onderdelen 

Kinderbescherming en Positief Ouderschap richt ICS zich 

specifi ek op het welzijn van ouders en kinderen.
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Deze boeren  willen ook in 2015  gecertificeerd zaaigoed op afbetaling kopen

Er zijn 200 bedrijven uit de omgeving van Amersfoort 
aangeschreven via een direct mail. De mailing verwees 
naar twee actiepagina’s op de website. Het nabellen van 
deze eerste pilotgroep is in eerste instantie uitgevoerd 
door de afdeling F&C. Vanaf januari 2015 wordt dit 
voortgezet door een telemarketingbureau.

Nieuwe positionering als stevig fundament
Om de identiteit van ICS en onze drijfveren voor ieder-
een glashelder te krijgen is een eenduidige positionering 
opgesteld. De positionering is inmiddels klaar en zal 
vanaf 2015 als uitgangspunt dienen voor het uitwerken 
van een nieuwe communicatiestrategie.
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Nederland

 Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Aqua4All
 Wilde Ganzen
 Learn4WorK
 Achmea Foundation
 Partners voor Water
 Rabo Share4More
 St. Georges International School
 Marthe van Rijswijck Foundation
 Rotaryclub Laren-Blaricum
 Rotaryclub Oldebroek
 Rotaryclub Hattem-Heerde
 Rotaryclub Epe
 Rotaryclub Nunspeet
 Rotaryclub Harderwijk

  Stichting Sengerema
  ProPortion Foundation
 PUM (senior expert organization)

Internationaal

   Parenting in Africa Network
 African Child Policy Forum (ACPF)
 International Institute for Communication and 
Development (IICD)
  Child & Youth Finance International (CYFI)
 The Netherlands-African Business Council (NABC)
 Together4Change: SOS Kinderdorpen / 
Wereldkinderen / Wilde Ganzen 

 Partos
 A+B=3
 Context, international cooperation
 MetaMeta

 
Cambodja

 Rotaryclub Phnom Penh
 Rotaryclub Angkor

 Ponleur Kumar
 Cambodian Women’s Crisis Center (CWCC)
 This Life Cambodia (TLC)

 Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)
 CIDO (Community-based Integrated Development 

Organization)
 KrouSar Yoeung
   1001 Fontaines / Teuk Saat 
 Tom Sebastian (By TOM) 
 Yes Center
 Friends International
 Regional Polytechnic Institute Techo Sen (RPITS)
 Bayon Pastries
 Gazaab
 The Hub Singapore
 Water for Cambodia
 Royal University of Phnom Penh (RUPP)
 National Employment Agency Cambodia
 Ministry of Rural Development
 WATSAN Sector Cambodia
 Coalition on the Rights of the Child (CRC)
 Corporation Committee for Cambodia (CCC)

Tanzania
 Monduli Pastoralist Development Initiative (MPDI)
 C-SEMA
 Mkombozi
 Mount Meru oil millers
 Sokoine University of Agriculture (SUA)

Kenia

 Child Legal Action Network(CLAN)
 Kenya Alliance for the Advancement of Children 
(KAACR)
 Rural Education and Economic Enhancement 
Programme (REEP)
 Child Line Kenya (CLK)
  ICT Consortium Kakamega
  Jaramogi Oginga Odinga University of Science and 

Technology (JOOUST), Bondo
  NaiLab
  Water Forever International
 Susteq

PARTNERS IN IMPLEMENTATIE, 
KENNIS, NETWERK EN 
FINANCIERING

FINANCIEEL IMPLEMENTATIE  NETWERKPARTNERKENNISPARTNER
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De alliantie Together4Change draait om het inspireren 
en motiveren van individuen en organisaties om initi-
atieven te nemen die leiden tot langdurige sociale en 
economische verandering. De focus ligt daarbij op het 
veiligstellen van het welzijn van kinderen en jongeren. 
Door krachten te bundelen en kennis op verschillende 
werkterreinen bij elkaar te brengen, kan het programma 
meer bereiken. ICS is penvoerder van de alliantie, die 
verder bestaat uit SOS Kinderdorpen, Wereldkinderen, 
Wilde Ganzen en een groot aantal lokale en internatio-
nale organisaties. 

De vier alliantiepartners hebben gezamenlijk een 
aantal thema’s vastgesteld waar van we van elkaar en 
anderen kunnen leren. In mei 2014 hebben ICS, SOS 
Kinderdorpen en Wereldkinderen gedrieën een seminar 
georganiseerd over de verschillende manieren waarop 
wij met ouderschapsondersteuning werken. Op dit 
seminar heeft de alliantie het Parenting in Africa Network 
geïntroduceerd; een netwerk waar Afrikaanse organi-
saties die zich richten op ouderschapsondersteuning 
kunnen leren van elkaar en gezamenlijk actie kunnen 
voeren. Ook hebben we met een verscheidenheid aan 
organisaties ideeën uitgewisseld over de effectiviteit en 
noodzaak van deze aanpak. 

ALLIANTIE TOGETHER 4 CHANGE

In 2014 zijn we ook gestart met een onderzoek naar 
de effecten van sociaal ondernemen op het welzijn van 
kinderen. Context International heeft twee programma’s 
van ICS en twee programma’s van SOS Kinderdorpen 
bezocht en onderzocht op welke manier de verschillende 
organisaties sociaal ondernemen realiseren en op welke 
aspecten van het welzijn van kinderen dit effect heeft. 
In 2015 wordt hier een seminar over georganiseerd 
waar de uitkomsten van dit onderzoek besproken zullen 
worden. Dit onderzoek sluit aan bij een onderzoek van 
Context International binnen de Together4Change over 
de rol van ngo’s op het gebied van sociaal onderne-
men. Het rapport van dit onderzoek wordt ook in 2015 
gepubliceerd.

Together4Change werd in 2011 beloond met de 
toekenning van een subsidie van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Deze subsidie is voor vijf jaar (2011-
2015). Als penvoerder van de alliantie is ICS juridisch 
gezien ook de eindverantwoordelijke organisatie voor de 
ontvangen subsidie. Het betekent onder andere dat ICS 
de directe gesprekspartner is van het ministerie en een 
coördinerende rol op zich neemt. 
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VERANTWOORDING IN CIJFERS EN FEITEN

ORGANISATIE

Organisatie in ontwikkeling
ICS is als organisatie voortdurend in ontwikkeling. De 
belangrijkste wijzigingen in 2014 en de paar jaren ervoor 
hadden met name betrekking op de aansturing van en 
in de landen. De hoofdstructuur van de organisatie is 
echter gelijk gebleven: 

Hoofdkantoor Nederland
Het kantoor in Amersfoort functioneert als internationaal 
hoofdkantoor. Hier wordt de algemene strategische 
richting uitgezet door het ICS management team. Ook 
de programma's en sociale ondernemingen worden 
vanuit hier aangestuurd en er wordt op ‘concernniveau’ 
gerapporteerd aan bijvoorbeeld het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Daarnaast vindt hier een groot deel 
van de fondsenwervende activiteiten plaats.

Programmakantoren
De programmakantoren bevinden zich in het hart van 
de gebieden waar ICS actief is. Van hieruit worden de 
programma’s uitgevoerd en voor een deel verder ontwik-
keld. Er zijn programmakantoren in Busia en Kakamega 
in West-Kenia, Meatu en Arusha in Tanzania en Samrong 
in Cambodja. Deze kantoren worden bezet door uitslui-
tend lokale medewerkers. 

Regionale kantoren
De regionale kantoren in Kenia (Nairobi) en Cambodja 
(Siem Reap) hebben een coördinerend karakter en 

spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
programma’s en fondsenwerving in de regio. Coördinatie 
op regionaal niveau vond in 2014 in Afrika plaats door 
middel van een regionaal management team (RMT), 
bestaande uit 2 programmamanagers (West-Kenia en 
Tanzania), de regionale finance & control manager en de 
regionale programmamanager child protection (tevens 
voorzitter van het RMT). In Cambodja valt de coördinatie 
onder de verantwoordelijkheid van de country director 
Cambodja.

International management team (IMT)
Eén keer per jaar komen het Nederlandse MT, het 
Afrikaanse RMT en de country director Cambodja enkele 
dagen bij elkaar om op strategisch niveau over speci-
fieke onderwerpen te praten. In juni 2014 vond deze bij-
eenkomst plaats in Nederland. Een van de belangrijkste 
onderwerpen tijdens deze meeting was de internationale 
organisatiestructuur en het decentraliseren van functies. 

Investics
Om sociale ondernemingen te kunnen oprichten heeft 
ICS in 2012 Investics opgericht (geregistreerde handels-
naam is ICS BV). Stichting ICS is hiervan 100% eigenaar. 
Investics vormt de holding waaronder verschillende 
economische activiteiten plaatsvinden, elk in een aparte 
BV. In 2013 zijn Nafics Ltd en Hydrics Cambodia Ltd 
opgericht. In 2014 zijn twee nieuwe BV’s opgericht: 
Agrics Ltd in Kenia en Alizetics Ltd in Tanzania. Hydrics 
Cambodia Ltd, ons waterbedrijf in Cambodja, zal in 2015 
om fiscale en juridische redenen worden ondergebracht 
in een lokale NGO. Hydrics wordt gehandhaafd, maar zal 
voorlopig geen activiteiten ondernemen.

Raad van toezicht

Directie

Programma Social Business 
Development

Fondsenwerving 
en communicatie

Finance, 
operations en HR

Planning, 
monitoring en 

evaluation

Raad van toezicht

Directie

Programma

Social Business 
Development

Fondsenwerving 
en communicatie

Finance, 
operations en HR

Planning, 
monitoring en 

evaluation

grain trading
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PERSONEEL

Lokale en internationale staf
ICS werkt bij voorkeur met lokale staf in de regionale- 
en programmakantoren. In Afrika was er in 2014 een 
volledig lokaal medewerkersbestand, met uitzondering 
van de in november in dienst getreden directeur van 
dochteronderneming Alizetics (Tanzania). In Cambodja 
waren in 2014 enkele internationale medewerkers in 
dienst, afkomstig uit Nederland, Italië en Frankrijk (op 31 
december waren dit 4 personen). 

Werving en selectie
In 2014 waren er verschillende vacatures te vervullen, 
zowel in Nederland als in de programmagebieden. Voor 
werving werd gebruik gemaakt van de ICS website en 
social media, online vacaturesites, kranten en een wer-
ving- en selectiebureau. 

Aantallen medewerkers
Op 31 december 2014 had ICS internationaal 95,7 
medewerkers (in fte) in dienst, waarvan 16,7 in 
Nederland, 29 (ICS) en 7 (Nafics) in Kenia, 9 in Tanzania 
en 34 in Cambodja. 

Lerend vermogen
De professionele ontwikkeling van zowel individuele 
medewerkers als van het team is van groot belang voor 
een organisatie die sterk in beweging is. Daarom zijn 
zowel in Nederland als in Afrika en Azië diverse bijeen-
komsten georganiseerd die in het teken stonden van 
kennisdeling, samenwerking en strategie. Ook wordt 
expliciet aandacht besteed aan professionele ontwikke-
ling als onderdeel van het ‘performance management 
proces’ door het definiëren van uitdagende, functionele 
ontwikkelingsdoelstellingen.

Het volgen van een opleiding of training is slechts een 
van de middelen voor professionele ontwikkeling. We 
benadrukken dat ook activiteiten als het lezen van boe-
ken en artikelen en het bezoeken van lezingen, congres-
sen en debatten van waarde kunnen zijn, evenals het 
stellen van kritische vragen of het vragen om feedback 
aan collega’s.

Op individueel niveau volgden afgelopen jaar diverse 
medewerkers één of meerdere cursussen en/of een 
opleiding, variërend van praktische trainingen tot 
masteropleidingen. 

Kwaliteitshandhaving binnen de organisatie
Voor ICS betekent kwaliteitsmanagement: het zorg 
dragen voor een effectieve en efficiënte besteding van 
de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de 
geïdentificeerde projecten en programma’s. Dit omvat 

zowel de uitvoerende organisatie voor het implemente-
ren van programma’s als de ondersteunende organisatie 
(financiën, office support, HR etc.). Kwaliteit is verbonden 
met het dagelijks werk en is een integraal onderdeel van 
de activiteiten van ICS.

ISO
ICS werkt met een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd 
is volgens de ISO 9001:2008 norm. In december 2013 
heeft certificeringsbureau KIWA een audit voor her-certi-
ficering uitgevoerd waarbij de ISO certificering met drie 
jaar is verlengd.

In 2014 heeft ICS een MVO-beleid vastgesteld, waarin 
ICS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft 
geformuleerd. Deze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid heeft betrekking op zowel de interne organisatie, 
zoals personeel, als op principes met betrekking tot acti-
viteiten die gevolgen hebben voor het milieu. Zo past 
ICS CO2-compensatie toe op al haar buitenlandse reizen 
en heeft ICS een child protection policy vastgesteld voor 
haar medewerkers. Tevens worden (mogelijke) partners 
van ICS getoetst op de invulling van hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid.

ICS voldoet, onder andere door het vaststellen van 
haar MVO-beleid, aan de criteria van Partos 9001 
Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001: 2008. In juli 2014 
heeft KIWA een aanvullende audit uitgevoerd en hier-
voor een certificaat toegekend. 

In november 2014 heeft KIWA een nieuwe audit uit-
gevoerd op het kwaliteitssysteem van ICS. Met uit-
zondering van een aantal kleine opmerkingen werd 
geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem voldoet en 
daadwerkelijk wordt toegepast binnen de organisatie. 
Voorafgaand aan de externe audit voerde de kwali-
teitsmedewerker van ICS een interne audit uit. Daarbij 
wordt naast een check op de naleving van het kwaliteits-
systeem ook gekeken naar verbeterpunten en gevolgen 
die ontwikkelingen in de organisatie hebben op de 
inrichting van het systeem. Dit heeft geresulteerd in een 
aantal voorstellen voor verbetering, bijvoorbeeld op het 
vlak van leveranciersbeoordelingen en fondsenwerving. 
De bevindingen van de kwaliteitsmedewerker zijn tijdens 
de directiebeoordeling in november 2014 besproken.

IATI
Steeds meer ontwikkelingsorganisaties publiceren hun 
gegevens volgens de IATI-standaard. Dit wordt enerzijds 
afgedwongen door grote donoren, anderzijds is trans-
parantie over bestedingen en resultaten, de doelstelling 
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van IATI, voor veel organisaties een reden om deel te 
nemen aan IATI. ICS heeft in 2014 ook voor het eerst 
data gepubliceerd volgens de IATI-standaard. In het 
kort komt het erop neer dat ICS hiermee haar projectbe-
stedingen volgens een vaste indeling publiceert op de 
website van IATI. Hierdoor zijn gegevens voor iedereen 
beschikbaar. De standaard vergemakkelijkt de verwer-
king van deze gegevens door bijvoorbeeld donoren 
of geïnteresseerden die organisaties met elkaar willen 
vergelijken.

Andere normen
Externe stakeholders en ICS zelf, in het bijzonder de raad 
van toezicht, hebben een aantal normen vastgesteld in 
termen van bestedingen aan fondsenwerving, beheer en 
administratie en directiebeloningen. Ook in haar beleg-
gings- en treasurybeleid heeft ICS normen vastgelegd. 
Door zich te conformeren aan deze normen wordt 
ICS continue gedwongen zich te verantwoorden voor 
gemaakte keuzes.

In de jaarrekening van ICS zijn ook het vermogens-, 
beleggings- en treasurybeleid en diverse kengetallen 

opgenomen. Hierbij wordt ook toegelicht in hoeverre 
ICS erin is geslaagd om zich te conformeren aan de 
gestelde normen. Daarnaast is een uitgebreide toelich-
ting op de directiebeloning opgenomen in overeenstem-
ming met het sectorbreed ingevoerde format. Hiermee 
conformeert ICS zich aan de afspraken binnen de sector 
om zo transparant mogelijk te rapporteren over de belo-
ning van haar bestuurder(s).

ICS houdt rekening met de volgende certificeringen, 
keurmerken en richtlijnen:

CBF Keurmerk

VFI Richtlijn

Code Wijffels Richtlijn

Richtlijn voor de jaarverslaglegging 650 Richtlijn

ISO 9001: 2008 Certificaat

Partos 9001 Sectorspecifieke Toepassing 
ISO 9001: 2008

Certificaat

IATI Publicatie

RISICOMANAGEMENT

ICS heeft een risicoregister ingevoerd om de risico’s van 
de organisatie gestructureerd in kaart te brengen. Dit 
risicoregister wordt regelmatig met de raad van toezicht 
besproken.

De Nederlandse overheid financiert een belangrijk deel 
van de ICS activiteiten via het Medefinancieringsstelsel 
(MFS). ICS heeft in 2014 fors ingezet op het realiseren 
van voldoende inkomsten na 2015, om zodoende de 
afhankelijkheid van een eventueel vervolg op MFS te 
verkleinen. In 2014 zijn er een aantal successen geboekt, 
door de gegroeide omzet van de sociale ondernemin-
gen waardoor die steeds minder afhankelijk werden 
van giften, en door het werven van een aantal grote 
fondsen en een investeerder. In 2015 zal deze lijn door-
getrokken moeten worden, mede omdat we inmiddels 
weten dat ICS vanaf 2016 geen middelen meer zal 
ontvangen vanuit het subsidiestelsel van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In het eerste half jaar van 2015 
zullen de resultaten van de fondsenwerving sterk mee-
wegen in de afweging welke strategische keuzes voor 
de periode 2015 gemaakt kunnen en moeten worden. 
Eind december 2014 is een forse pijplijn opgebouwd 
van uitstaande voorstellen bij diverse donoren. De totale 
omvang van deze pijplijn bedraagt eind 2014 ruim 5 
miljoen. Een hieraan gerelateerd risico is dat het naar 

verwachting steeds lastiger zal worden om ‘overhead’, 
waaronder kosten voor kantoor en ondersteunend 
personeel, gefinancierd te krijgen. In projectfinanciering 
is het vaak maar beperkt toegestaan om deze algemene 
kosten mee te nemen. Uiteraard probeert ICS de ruimte 
die donoren bieden optimaal te benutten. In de loop 
van 2014 is besloten tot een bezuiniging op overhead. 
Als onderdeel van deze maatregel hebben wij afscheid 
genomen van twee medewerkers. In het licht van het 
wegvallen van MFS financiering zal ICS voor 2016 verder 
op overhead bezuinigen.

Met het opzetten van sociale ondernemingen, waar 
andere structuren, regelgeving en financieringsstromen 
bij komen kijken, ziet ICS een verschuiving in risico´s. 
Investeren door het verstrekken van leningen en kapitaal, 
door onszelf of derden, brengt heel andere risico´s met 
zich mee dan het verstrekken van giften en subsidies. 
ICS heeft samen met haar adviseurs specifieke wet- en 
regelgeving in zowel Nederland als de landen waarin 
wij werken in kaart gebracht, met betrekking tot onze 
ondernemersactiviteiten. Om haar toezichthoudende rol 
goed te kunnen blijven vervullen zal de raad van toe-
zicht in 2015 evalueren hoe de sociale ondernemingen 
op een goede wijze verankerd kunnen worden in haar 
governance.



ICS JAARVERSLAG 201432

FINANCIEEL BEHEER

Het beleid van ICS met betrekking tot het beheer van 
fondsen en reserves en beleid omtrent beleggingen 
wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening.

ICS heeft het huisbankierschap al een aantal jaren onder 
gebracht bij het huidige ABN AMRO Mees Pierson. 
Daarnaast heeft ICS in Nederland bankrekeningen bij 
een tweetal andere banken (Rabobank en ING); in Afrika 
en Azië werkt ICS met enkele lokale banken. Aangezien 
ICS niet participeert in aandelen of beleggingsfondsen, 
maar ‘slechts’ spaarproducten afneemt, heeft ICS in de 
uitvoering van het financieel statuut besloten dat binnen 
de huidige relaties hier geen pro-actieve toetsing op 
haar beleggingen plaatsvindt. Als blijkt dat de huidige 
bankrelaties niet verantwoord met de haar toever-
trouwde middelen omgaan, verbindt ICS hier gevolgen 
aan. Mocht ICS op zoek gaan naar een nieuwe (huis)
bankier, dan zullen ethische criteria zeker een rol spelen.

Bijna alle inkomsten van ICS worden verstrekt in euro's. 
Echter, de bestedingen van ICS worden in belangrijke 
mate gedaan in andere valuta's, met name US dollar en 
Keniaanse en Tanzaniaanse shillings. Omdat de valuta's 
waarin inkomsten worden verstrekt en waarin bestedin-
gen worden gedaan zo afwijken, loopt ICS het risico 
dat de koersen sterk schommelen en de bestedingen in 
lokale valuta veel hoger kunnen uitvallen dan aanvan-
kelijk begroot. Om dit risico te verkleinen werkt ICS al 
meerdere jaren met optiecontracten in US dollar, waar-
mee het risico van een duurdere dollar voor een belang-
rijk deel is afgedekt. Voor de Keniaanse en Tanzaniaanse 
shillings werkte ICS in 2014 met valutatermijncontracten. 
Op zich heeft dit instrument naar behoren gewerkt, 
echter door de sterke groei van onze ondernemingsacti-
viteiten en de daarbij behorende fluctuaties in liquiditeit 
maken het lastig om een goede inschatting te maken 
van de cash planning. Aangezien valutatermijncontracten 
een afnameverplichting van lokale valuta met zich mee-
brengen is vanwege deze fluctuaties en bijbehorende 
onzekerheden besloten geen gebruik te maken van dit 
instrument. In 2014 heeft ICS een aantal grote stappen 
gezet in het vormgeven van haar bedrijventak. Een 
tweetal bedrijven (Nafics Ltd en Alizetics Ltd) hebben 
in 2014 hun eerste cyclus van in- en verkoop gedraaid. 
Daarnaast heeft Agrics Ltd in zowel Kenia als Tanzania 

haar activiteiten verankerd in een structuur waarmee in 
2015 de nieuwe cyclus kan worden uitgevoerd door een 
aparte entiteit. 

Voor ICS betekent dit dat in 2014 het merendeel van 
haar missiegerelateerde investeringen niet langer recht-
streeks vanuit Stichting ICS werden verstrekt, maar de 
stichting via ICS BV (Investics) investeerde in genoemde 
ondernemingen door middel van aandelenkapitaal en 
leningen. In relatie met haar dochterondernemingen is 
verder gewerkt aan standaardisatie. Dit betekent onder 
andere dat de relatie tussen Stichting, BV en onderne-
mingen in Kenia, Tanzania en Cambodja geformaliseerd 
wordt. Dit betekent dat er lenings- en samenwerkings-
overeenkomsten tussen de entiteiten worden afgesloten 
en Stichting ICS formeel afgevaardigd wordt in de bestu-
ren van de verschillende bedrijven.

Ook op het gebied van financieel management is ver-
der gestandaardiseerd. Voor het professionaliseren van 
het financieel management van de bedrijven en het 
versterken van de controle is in het voorjaar van 2014 
een finance professional aangesteld in Nederland. Deze 
medewerker heeft voor alle bedrijven een ERP-oplossing 
geïmplementeerd en lokale financiële en logistieke 
medewerkers getraind in de toepassing van deze 
oplossing. 

De cijfers van de dochterondernemingen van ICS zijn 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
Stichting ICS. ICS heeft in 2014 een bedrag van onge-
veer €823.000 beschikbaar gesteld aan Investics in de 
vorm van een rekening-courant. Hierop rekende ICS in 
2013 nog geen rente. Investics heeft dit bedrag groten-
deels aangewend ter financiering van haar dochteron-
dernemingen. Ook deze financiering is in de vorm van 
een rekening courant in 2013.

ICS probeert haar tijdelijk overtollige liquide middelen 
zoveel mogelijk weg te zetten op een spaarrekening. 
Door de toename van het aantal investeringen in doch-
terondernemingen en de lagere rente zijn de renteba-
ten sterk afgenomen in de afgelopen vijf jaar. Over de 
periode 2010 tot en met 2014 heeft ICS de volgende 
rentebaten behaald (geconsolideerd):

2010 (€) 2011 (€) 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€)

Netto resultaat
liquide middelen

66.340 110.691 112.233 56.625 53.681
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VERANTWOORDINGSVERSLAG  
CBF-KEURMERK

Als houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen 
moet ICS invulling geven aan drie principes:

1. Scheiding tussen de functies toezicht houden,  
besturen en uitvoeren;

2. Optimale besteding van middelen;
3. Optimale relaties met belanghebbenden.

ICS onderschrijft het belang van duidelijkheid, trans-
parantie en verantwoording en past de richtlijnen uit 
de Code Goed Bestuur dan ook toe voor haar eigen 
organisatie.

1. Scheiding tussen de functies toezicht houden, 
besturen en uitvoeren
ICS heeft de bestuurlijke en toezichthoudende functie 
volledig gescheiden. ICS kent een raad van bestuur en 
een raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit 
één persoon; Ronald Messelink. Hij is verantwoordelijk 
voor het bestuur van de organisatie. De raad van toe-
zicht ziet vanuit haar functie toe dat het bestuur en de 
uitvoering plaatsvinden binnen de kaders die hiertoe 
gesteld zijn. Bij benoemingen voor de toezichthoudende 
en bestuurlijke organen van ICS, gelden criteria van 
professionaliteit, relevante kennis en ervaring, betrok-
kenheid en netwerken. Nevenfuncties mogen niet leiden 
tot conflicterende belangen en moeten bij voorkeur van 
toegevoegde waarde te zijn.

Taak en werkwijze van de raad van bestuur
De directeur is belast met het besturen van de stichting 
en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 
De directeur heeft in het bijzonder tot taak het strate-
gisch beleid, de algemene coördinatie en de externe 
representatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en 
het personeelsbeleid. De directeur brengt aan het eind 
van ieder kwartaal verslag uit aan de raad van toezicht 
en vergadert wekelijks met het management team, 
bestaande uit de finance manager, de programmama-
nager en de manager fondsenwerving & communicatie. 
De leden van het management team zijn verantwoorde-
lijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het 
beleid. Besluiten van de directeur worden zoveel moge-
lijk in het management team meegenomen en vervol-
gens vastgelegd.

Bezoldiging raad van bestuur
De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, 
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepa-
ling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van 
de beloning volgt ICS de Adviesregeling Beloning 
Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code 
Wijffels (zie www.vfi.nl). De adviesregeling geeft aan de 
hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het 
jaarinkomen. De weging van de situatie bij ICS vond 
plaats door de raad van toezicht. Dit leidde tot een 
zogenaamde BSD-score van 395 punten met een maxi-
maal jaarinkomen van € 98.257 (fte/12 maanden).

Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werke-
lijke jaarinkomen van de raad van bestuur bedroeg in 
2014 voor Ronald Messelink €89.668 (1,0 fte/12 maan-
den). Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. De 
hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de 
jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van 
baten en lasten.

Nevenfuncties van Ronald Messelink in 2014:
� Bestuurslid bij Stichting Global Call to Action Against 

Poverty (GCAP);
� Bestuurslid bij Stichting SOMO.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de beleidsbepa-
ling en de bedrijfsvoering van ICS en het functioneren 
van de raad van bestuur. Het toezicht strekt zich uit tot: 

1. Realisatie van de doelstellingen van de stichting; 
2. Strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de 

activiteiten; 
3. Opzet/werking van de interne systemen voor risicobe-

heersing en controle; 
4. Financiële verslaglegging. 

De samenstelling van de raad van toezicht is conform 
het profiel zoals vastgesteld in april 2013. Hierdoor is 
er in de raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het 
gebied van ontwikkelingshulp, financiën, organisatie en 
economie. Een aantal leden van de raad beschikt daar-
naast over inhoudelijke kennis, op het gebied van de 
projecten van ICS. 
De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn 
geborgd in de statuten.
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Controle en advies
De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maxi-
maal negen leden. De huidige omvang bedraagt vijf 
leden. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en worden 
niet bezoldigd. Wel kunnen zij onkosten, zoals reiskos-
ten, vergoed krijgen. Een overzicht van de kosten van 
de raad van toezicht is te vinden in de jaarrekening op 
pagina 30.

Naast het toezicht op de directie ten aanzien van bepa-
ling en uitvoering van het beleid en van de interne gang 
van zaken en financiën, is de raad ook adviseur van en 
klankbord voor de directie. De raad beoordeelt strategi-
sche beslissingen van de directie. Ze toetst of ICS haar 
maatschappelijke functie naar behoren vervult. 

De vergaderingen van de financiële audit commissie, 
een door de raad van toezicht ingestelde commissie 
welke toezicht houdt op de financiële zaken en verslag-
legging, het administratieve systeem en de controleme-
chanismen, zijn, omwille van de efficiency, met ingang 
van 2014 geïntegreerd in de vergaderingen van de 
raad van toezicht. Daarnaast komt de financiële audit 

commissie één keer per jaar bijeen voor de jaarrekening. 
Aan dit overleg neemt tevens de accountant deel.

De raad van toezicht wijst ook de externe accountant 
aan die de financiële administratie van ICS controleert. In 
2012 is de huidige accountant PwC wederom aangesteld 
door de raad van toezicht na een evaluatie en tenderpro-
cedure. PwC doet verslag aan de raad van toezicht en de 
directeur.

Benoeming raad van toezicht
De leden van de raad worden telkens benoemd voor een 
periode van vier jaar en kunnen maximaal twee periodes 
zitting nemen. In geval van een vacature binnen de raad 
van toezicht, kunnen de leden van zowel de raad van 
toezicht als de raad van bestuur kandidaten aandragen. 
Benoeming van een nieuw lid geschiedt door de leden 
van de raad van toezicht. De in het tweede semester 
2013 ontstane vacature is, na een wervingsprocedure, 
per 1 februari 2014 ingevuld.

Naam en functie Zittingsperiode Nevenfuncties

Mevr. J.M. de Vries
Voorzitter/ lid financiële 
auditcommissie/voorzitter 
renumeratiecommissie

2014 - 2018
2e termijn 

� Voorzitter Jeugdorkest Nederland
� Voorzitter Nederlandse Poolcommissie
� Voorzitter Audit Committee Ministerie van Financiën
� Lid raad van advies van de Raad voor de Rechtsbijstand 
� Lid bestuur Historische Vereniging Die Haghe

J. van der Veen
Lid / vicevoorzitter / lid 
renumeratiecommissie

2013 - 2017
2e termijn

� Geen

C. Kuijvenhoven
Lid / voorzitter financiële 
auditcommissie

2011 - 2015 � Voorzitter pensioenfonds productschappen
� Voorzitter raad van commissarissen Alfa Accountants
� Voorzitter raad van commissarissen Actor
� Voorzitter Audit Committee SAZAS (verzekeraar)

C.J.J. van der Riet
Lid

2013 - 2017 � Trainingscoördinator bij PUM
� Lid bestuur I.O.O.F.
� Adv. bestuurslid Promesis

L.J. Beyer
Lid

2014 - 2018 � Dagelijks bestuur ORAM (Ondernemers Vereniging Amsterdam)
� Bestuurslid Green Business Club Zuidas

 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT IN 2014



ICS JAARVERSLAG 2014 35

Verantwoordingsverslag raad van toezicht 
De raad van toezicht en de directeur hebben een 
gedeelde visie op de doelstellingen. Strategische plan-
nen komen in nauw overleg tot stand. 2014 was een jaar 
waarin volop geïmplementeerd werd, maar ook een jaar 
van veel onderzoek en voorbereiden. Een aantal projec-
ten is inmiddels uit de opstartfase, andere bevinden zich 
er nog middenin. De overgang van regulier ontwikke-
lingswerk naar het opzetten van sociale ondernemingen 
is niet eenvoudig. Pionieren kost tijd en gaat regelmatig 
gepaard met vallen en opstaan. Niettemin is de raad 
van mening dat de organisatie goed op weg is. Dat 
geldt voor zowel de directeur als het team in Nederland, 
Kenia, Tanzania en Cambodja.

De beslissing om in deze MFS periode, naast op het kind 
gerichte programma’s zoals child protection en skillful 
parenting, in te zetten op social businesses vraagt, naast 
een andere aanpak en denkwijze, mogelijk ook om een 
andere bestuurlijke structuur. Daarvoor zijn een aantal 
varianten ontwikkeld die in 2015 nader zullen worden 
uitgewerkt. 

In een van de reguliere vergaderingen is dit jaar een 
extra strategische sessie belegd. Eind 2015 loopt MFSII 
af wat ingrijpende consequenties kan hebben voor de 
voortgang van het werk van ICS. De raad heeft samen 
met de directie verschillende scenario’s besproken om 
goed voorbereid te zijn op eender welke uitslag. 

In april van 2014 hebben drie leden van de raad, samen 
met de directeur, een gezamenlijke werkreis gemaakt 
naar Cambodja om daar het lokale kantoor te bezoeken, 
kennis te maken met lokale medewerkers en de verschil-
lende projecten met eigen ogen te zien. Ook is gespro-
ken met verschillende implementatiepartners om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige stand 
van zaken.

In 2014 is de raad van toezicht zes keer bijeen geko-
men. In deze reguliere vergaderingen wordt altijd de 
kwartaalrapportage besproken. Daarnaast wordt een 
overzicht van de projecten gegeven met daarbij de 
status. Projecten die (extra) financiering behoeven wor-
den daarbij uitgelicht en, met de financieel manager 
erbij, besproken. Ook is er bij elke vergadering ruimte 
om gezamenlijk actualiteiten te bespreken die op dat 
moment spelen binnen de organisatie.

De raad van toezicht van ICS kiest er voor om op 
gepaste afstand toezicht te houden op het bestuur van 
de stichting. Het bestuur, in dit geval de directeur, is de 
eerst verantwoordelijke. De raad ziet toe op de bestu-
ring van de organisatie, houdt toezicht op begroting en 
jaarrekening, is werkgever van de directie en fungeert 
bovendien als strategisch partner voor de directie. 

Elk lid van de raad brengt expertise met zich mee. 
Doordat elk lid deskundig is in zijn of haar vakgebied 
wordt bij het zoeken naar oplossingen voor problemen 
en uitdagingen binnen de organisatie automatisch geput 
uit vele verschillende bronnen. Daarnaast is er, afhanke-
lijk van de portefeuille, contact met medewerkers op de 
vloer, zodat de raad verschillende kanten van verhalen 
hoort.

Onafhankelijkheid van de raad wordt gewaarborgd door 
openheid en naleving van de opgestelde voorschriften 
en statuten. Nevenfuncties worden jaarlijks gecheckt om 
belangenverstrengeling uit te sluiten. 

Het beoordelen en bespreken van het functioneren van 
de directeur is uitgesteld naar begin 2015 en zal daarom 
in het jaarverslag 2015 aan bod komen.

Namens de raad van toezicht
Mevrouw J.M. de Vries, voorzitter
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2. Optimale besteding van middelen
ICS hanteert een uitgebreid instrumentarium om de 
effectiviteit en de efficiëntie van haar bestedingen te 
monitoren. 

Strategische meerjarenplannen en budgetten
Voor de periode 2011-2015 heeft ICS een meerjarenplan 
vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de plannen en 
budgetten voor ieder individueel jaar.

Interne monitoring
Om goed inzicht te krijgen in de voortgang van de 
programma’s ten opzichte van het jaarplan en het berei-
ken van de doelstellingen gebruikt ICS scorecards en 
managementrapportages. Hierdoor is het inzicht voor 
het management in de voortgang van geplande activi-
teiten de laatste twee jaar sterk verbeterd. Ieder kwartaal 
wordt de voortgang van projecten en ondersteunende 
processen gemonitord en bijgestuurd waar nodig. 
Daarbij hanteert ICS een aantal financiële kengetallen 
met bijbehorende normen.

Externe monitoring
De rechtmatigheid van de bestedingen van ICS en de 
verantwoording hiervan wordt jaarlijks door externe 
accountants gecontroleerd. Hierdoor is ICS in staat 
verantwoording af te leggen aan haar donateurs, part-
ners en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Jaarlijks 
vindt een externe audit plaats door KIWA om het 
ICS-kwaliteitssysteem te toetsen aan de eisen van ISO-
certificering. De programma’s van ICS worden inhou-
delijk getoetst door externe evaluatoren. ICS neemt 
daartoe deel aan de gezamenlijke evaluaties in het kader 
van MFS II (Medefinancieringsstelsel II) die door de bran-
cheorganisatie Partos wordt georganiseerd. De meeste 
allianties die MFS II-subsidie ontvangen nemen hieraan 
deel. Op die manier worden op systematische wijze de 
door MFS II gesubsidieerde programma’s in de periode 
tot en met 2015 geëvalueerd. 

Aangezien ICS ook waarde hecht aan het evalueren 
van programma’s die niet onderdeel zijn van de steek-
proef van de gezamenlijke evaluaties, organiseert ICS 
in dezelfde periode ook haar eigen evaluaties. Zo kan 
ICS verantwoording geven over de resultaten van haar 
programma’s en hieruit lessen voor de toekomst trek-
ken. Het gaat daarbij zowel om directe resultaten als 
gevolgen op de langere termijn. Niet alle programma’s 
worden extern geëvalueerd vanwege de hoge kosten 
die daarbij komen kijken. Er wordt daarom in de eer-
ste plaats gekozen voor evaluaties die van strategisch 
belang zijn voor de organisatie. ICS heeft in 2014 twee 
evaluaties uitgevoerd en afgerond op het vlak van 

agribusinesses en kinderbescherming in West-Kenia. 
Ook de trainingen positief ouderschap zijn onderzocht 
door een onafhankelijke partij, de resultaten van dit 
onderzoek volgen begin 2015. 

Naast externe evaluaties heeft ICS een aantal indicatoren 
die meten of de activiteiten goed zijn uitgevoerd en de 
resultaten zijn behaald. Een voorbeeld is het aantal boe-
ren dat krediet terugbetaald heeft, of het aantal mensen 
dat schoon drinkwater heeft geconsumeerd. Samen met 
partners werkt ICS er continu aan om deze monitoring 
te verbeteren en zonder hoge kosten te maken meer 
te meten over de effectiviteit en efficiëntie van haar 
programma’s.

Anticorruptie- en sanctiebeleid
ICS heeft een stappenplan uitgewerkt voor haar anticor-
ruptie- en sanctiebeleid. Dit beleid is zowel van toepas-
sing op de eigen organisatie als op de projecten die 
worden uitgevoerd door de partnerorganisaties. Naast 
de eigen financiële verantwoordingen, laten partneror-
ganisaties die financiering van ICS ontvangen hun rap-
portages controleren door een externe accountant. Ook 
worden zij geregeld bezocht door medewerkers van ICS.

In 2014 heeft ICS een klokkenluidersregeling vastgesteld 
om daarmee medewerkers de mogelijkheid te bieden 
misstanden in de organisaties, waaronder fraude of cor-
ruptie, aan te geven en deze medewerkers bescherming 
te bieden wanneer zij dergelijke misstanden signaleren 
en melden.

In 2013 heeft ICS tussentijds het contract ontbonden 
met Mkombozi, een partner in Tanzania. Ondanks een 
intensief traject dat ICS met haar bewandeld heeft, was 
deze partner niet in staat om tot een reëel meerjarenplan 
te komen om het programma wel de goede richting te 
geven en adequaat uit te voeren. ICS heeft de moeilijke 
beslissing moeten nemen om de fondsen aan andere 
delen van het programma te besteden en de samenwer-
king met deze partner te beëindigen. 

Daarnaast zijn toezeggingen aan partners in 2013 gekort 
in verband met onderbestedingen of vertragingen in de 
implementatie. Tenslotte heeft ICS partnerorganisaties 
die niet voldeden aan de overeengekomen afspraken en 
procedures rondom rapportages en cashflow verzoeken, 
vertraagd fondsen uitgekeerd. 
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3. Optimale relaties met belanghebbenden
ICS behoort tot de middelgrote ontwikkelingsorgani-
saties in Nederland. Particuliere donateurs en de fond-
sen en bedrijven die ICS ondersteunen, vormen het 
maatschappelijk draagvlak voor de organisatie en haar 
projecten. Een open en eerlijke communicatie vindt ICS 
dan ook belangrijk. Direct mail, telefoontjes, nieuwsbrie-
ven, social media en de website: het vormen allemaal 
contactmomenten met belanghebbenden. Naast het 
‘zenden’ van informatie, het delen van nieuws over onze 
projecten, ontvangen we ook regelmatig reacties. Elke 
vraag, opmerking of klacht wordt met zorg afgehandeld. 
In Pluriform, de gebruikte database, wordt deze informa-
tie toegevoegd aan de betreffende persoon of organisa-
tie zodat iedereen intern op de hoogte is.

Een belangrijk deel van de uitvoering van de projecten 
van ICS vindt plaats door partners. Om tot optimale 
resultaten te komen, is het onderhouden van een goede 
relatie met deze partners van groot belang. Daarvoor 
worden geregeld bezoeken afgelegd aan deze partners, 
waarbij de kantoren in Afrika en Azië een belangrijke 
rol spelen. ICS werkt veel samen met haar partners in 
het verder ontwikkelen van nieuwe programma’s. Op 
pagina 27 staat een compleet overzicht van partners op 
het vlak van zowel implementatie als netwerk, kennis en 
financiering.

Ook in 2014 is ICS een aantal publiek-private partner-
schappen opgestart. Daarnaast is in 2014 samen met 
lokale partners en donoren het kinderbeschermings- en 
het ouderschapsprogramma verder vormgegeven. ICS 
hecht belang aan een goede relatie met de Nederlandse 
overheid. Deze financiert momenteel circa 81% (gecor-
rigeerd voor de afdrachten aan de alliantiepartners 
bedraagt percentage 64%) van de activiteiten van ICS via 
het Medefinancieringsstelsel (MFS).
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 

na resultaatverdeling 31 december 2014 31 december 2013

€ €

ACTIVA

1 Materiële vaste activa 337.439 385.455

2 Financiële vaste activa 198.313 141.335

3 Voorraden 157.152 48.425

4 Vorderingen 3.996.424 4.162.739

5 Liquide middelen 2.483.456 1.521.329

Totaal activa 7.172.782 6.259.283

PASSIVA

6  Reserves en fondsen

 Continuïteitsreserve 1.015.445 962.250

 Bestemmingsreserves 1.316.498 657.037

 Totale reserves 2.331.943 1.619.287

Bestemmingsfondsen 562.076 364.007

Totale fondsen 562.076 364.007

Totaal reserves en fondsen 2.894.018 1.983.294

 Aandeel derden  -26.826 -10.129

7  Voorzieningen 42.379 26.864

8  Kortlopende schulden 4.263.211 4.259.254

Totaal passiva 7.172.782 6.259.283

JAARREKENING 2014
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Geconsolideerde staat VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

BATEN

9 Baten uit eigen fondsenwerving 1.264.933 1.250.000 1.204.704 1.286.200

10 Baten uit acties derden 78.153 200.000 91.699 150.000

11 Baten uit subsidies overheden 10.120.062 10.903.665 10.227.533 9.006.504

12 Rentebaten en baten uit beleggingen 144.689 60.000 77.423 32.000

13 Overige baten 1.806.650 1.162.783 227.388 3.129.340

Totale baten 13.414.488 13.576.448 11.828.747 13.604.044

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

14 Structurele hulp 11.569.026 12.516.233 10.656.953 12.338.039

15 Voorlichting 132.511 127.090 133.689 149.334

11.701.537 12.643.323 10.790.642 12.487.373

Besteed aan werving baten

16 Kosten eigen fondsenwerving 166.190 192.972 211.304 308.081

17 Kosten acties derden 43.428 41.588 43.138 43.511

18 Kosten verkrijging subsidies overheden 212.569 192.532 217.930 177.575

422.187 427.092 472.372 529.168

Besteed aan beheer en administratie

19 Kosten beheer en administratie 396.431 395.886 380.768 375.205

Totale lasten 12.520.155 13.466.301 11.643.782 13.391.746

Saldo baten en lasten 894.333 110.147 184.965 212.298

Resultaat deelnemingen 0 0 15.000 0

Aandeel derden 16.391 0 10.129 0

Saldo 910.724 110.147 210.094 212.298

Bestemming van saldo

Continuïteitsreserve 53.195 0 -19.649 0

Bestemmingsreserves 659.461 110.147 95.360 212.298

Bestemmingsfondsen 198.069 0 134.383 0

910.724 110.147 210.094 212.298
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2014

2014 2013

Ref € €

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN 910.724 210.094

Aanpassingen

- Afschrijvingen 1 112.013 150.262

- Koersverschil boekwaarde begin boekjaar 1 -26.120 6.189

- Mutatie voorzieningen 7 15.515 8.102

101.408 164.554

Mutaties werkkapitaal

- Voorraden 3 -108.727 -27.990

- Vorderingen 4 166.315 -1.134.695

- Kortlopende schulden 8 3.957 75.602

61.545 -1.087.083

Operationele kasstroom 1.073.678 -712.435

Investeringen in materiële vaste activa 1 -37.876 -163.919

Investeringen in financiële vaste activa 2 -73.675 179.815

Investeringskasstroom -111.552 15.896

Toe-/afname liquide middelen in boekjaar 5 962.126 -696.539

Stand liquide middelen per 1 januari 1.521.329 2.217.868

Stand liquide middelen per 31 december 2.483.455 1.521.329

De liquiditeitspositie nam ten opzichte van eind 2013 met ruim 9 ton toe. Belangrijkste oorzaak hiervoor was 
het te laat opvragen van een alliantiepartner ter grote van dit bedrag, deze betaling is begin januari alsnog 
gedaan.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE 
VERSLAGGEVING

Algemeen
De jaarrekening 2014 is opgesteld conform de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende 
Instellingen (RJ650).
In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van 
Stichting ICS te Amersfoort, tezamen met de gege-
vens van de regionale kantoren te Nairobi, Kenia 
(Afrika) en Siem Reap, Cambodja (Azië) geconsolideerd 
opgenomen.

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens 
opgenomen van Stichting ICS samen met haar groeps-
maatschappijen waarop zij overheersende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin 
Stichting ICS direct of indirect overheersende zeggen-
schap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meer-
derheid van de stemrechten of op enige andere wijze 
de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. 
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op 
balansdatum.
De groepsmaatschappijen waarop Stichting ICS een 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waar-
over zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in 
de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in 
het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt 
afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen over-
heersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geas-
socieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de 
consolidatie.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en 
onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaat-
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de 
resultaten niet door transacties met derden buiten de 
ICS-groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen 
op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd 
tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermin-
dering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaat-
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting 
te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor 
de ICS-groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
u  ICS B.V., een 100% deelneming van Stichting ICS en 

gevestigd te Amersfoort. Deze deelneming investeert 
en voert het management in een aantal bedrijven in 
Kenia, Tanzania en Cambodja. Stichting ICS voert de 
directie in deze vennootschap.

u  Nafics Ltd., een 90%-deelneming van ICS B.V. en 
gevestigd te Nairobi, Kenia. Deze deelneming in- en 
verkoopt mais in Kenia en Tanzania. De Raad van 
Bestuur bestaat uit de heren Ronald Messelink (alge-
meen directeur ICS) en John Otini (general manager 
Agrics Kenya).

u  Hydrics Cambodia Ltd., een 100%-deelneming van 
ICS B.V. en gevestigd te Siem Reap, Cambodja. Deze 
deelneming is opgericht ten behoeve van ICS’ water-
activiteiten in Cambodja, maar leidt momenteel een 
slapend bestaan.

u  Alizetics Ltd., een 100%-deelneming van ICS B.V. en 
gevestigd te Shinyanga, Tanzania. Deze deelneming 
koopt zonnebloemzaden in bij boeren in noord-Tan-
zania en verkoopt deze aan verwerkingsindustrie. 
De Raad van Bestuur bestaat uit de heren Ronald 
Messelink, Jonathan Kifunda (general manager Agrics 
Tanzania) en Benard Sitati (regional finance & control 
manager ICS Africa).

u  Agrics Ltd., een 100%-deelneming van ICS B.V. en 
gevestigd te Kakamega, Kenia (operationeel vanaf 
1 januari 2015). Agrics Ltd. heeft tevens een neven-
vestiging in Shinyanga, Tanzania. Vanaf 2015 handelt 
deze deelneming in inputs voor boeren in Kenia en 
Tanzania. De Raad van Bestuur bestaat uit de heren 
Ronald Messelink, John Otini en Benard Sitati.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.
Ten opzichte van de jaarrekening 2013 is de presentatie 
van de netto-omzet en bestedingen aan de social busi-
nessactiviteiten gewijzigd.
In vergelijking met de jaarrekening 2013 zijn de baten 
over 2013 met € 211.174 en de bestedingen over 2013 
verhoogd met hetzelfde bedrag. In de jaarrekening 2013 
werd de netto-omzet van de social businessactiviteiten 
gesaldeerd met de bestedingen die betrekking hadden 
op deze activiteiten. In de jaarrekening 2014 zijn de 
inkomsten expliciet verantwoord onder ‘Overige baten’ 
en de bestedingen, die vallen onder de doelstelling 
‘Structurele hulp’ bruto weergegeven.
Reden voor deze wijziging is het feit dat de social busi-
nessactiviteiten een dusdanige omvang krijgen dat het 
voor een deugdelijk inzicht in de cijfers nodig is om de 
netto-omzet en de bestedingen in het kader van deze 
activiteiten expliciet toe te lichten.
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Tevens is de presentatie van de koersresultaten gewij-
zigd ten opzichte van de jaarrekening 2013. 
In vergelijking met de jaarrekening 2013 zijn de baten 
over 2013 verhoogd met € 20.798 en de bestedingen 
over 2013 verhoogd met hetzelfde bedrag. In de jaar-
rekening 2013 werd het positieve koersresultaat gesal-
deerd met de algemene kosten. Door de aanpassing zijn 
de uitvoeringskosten die zijn doorbelast aan doelstelling, 
werving baten en beheer en administratie naar rato 
aangepast.
Koersresultaten horen volgens RJ650 verantwoord te 
worden onder ‘Rentebaten en baten uit beleggingen’. 
Door de geringe impact in het verleden is destijds 
besloten deze resultaten onder de algemene kosten te 
laten vallen. Echter, in 2013 en 2014 was het koersresul-
taat zodanig hoog dat het significante impact had op 
de uitvoeringskosten en bijbehorende ratio’s. Daarom is 
besloten deze wijziging door te voeren.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
Stichting ICS zich verscheidene 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.

Continuïteit
De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveron-
derstelling. ICS heeft de afgelopen jaren haar strategie 
herijkt en is gestart met de implementatie hiervan. 
Daarbij is de continuïteitsreserve van ICS van voldoende 
omvang als buffer voor toekomstige calamiteiten.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-ver-
liesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting.

Vreemde valuta
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschap-
pijen worden gewaardeerd met inachtneming van de 
valuta van de economische omgeving waarin de groeps-
maatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk 
uitoefent (de functionele valuta). De geconsolideerde 

jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functi-
onele als de presentatievaluta van Stichting ICS. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagpe-
riode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
de eerste dag van het betreffende kwartaal.
Monetaire en niet-monetaire activa en passiva in 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening 
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de winst-en-verliesrekening.
De activa en passiva van in de consolidatie opgenomen 
deelnemingen met een functionele valuta anders dan de 
presentatievaluta, worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum; de baten en lasten tegen de gemid-
delde koersen gedurende het boekjaar. De hieruit resul-
terende omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten 
gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in 
de wettelijke reserve omrekeningsverschillen.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de 
geschatte economische levensduur bepaalde afschrij-
vingen en bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs. 

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande 
percentages:

ICT 25-50%
Overige inventaris 11-20%
Vervoermiddelen 25%
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. 

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermo-
gensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 
20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan wor-
den, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis 
is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens 
de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

Indien de waardering van een deelneming volgens de 
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting ICS in deze 
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden 
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen 
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden 
in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening 
getroffen.
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Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de 
boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de 
deelneming behaalde resultaat.

Indien sprake is van een bijzondere waardeverminde-
ring vindt waardering plaats tegen de realiseerbare 
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de 
winst-en-verliesrekening.

Vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderin-
gen omvatten verstrekte leningen en overige vorderin-
gen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd 
tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien 
er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio 
of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste 
respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als 
onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten 
worden verwerkt in de eerste waardering en als onder-
deel van de effectieve rente ten laste van het resultaat 
gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in 
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.
Met betrekking tot verstrekte leningen en kredieten is 
voor zover nodig rekening gehouden met mogelijke 
oninbaarheid. 

Bijzondere waardeverminderingen
Stichting ICS beoordeelt op iedere balansdatum of er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien der-
gelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verla-
ging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde 
inkoopprijs, of lagere opbrengstwaarde en voor zover 
nodig rekening houdend met incourantheid van de 
voorraden.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs 
onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij 
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening 
gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in minde-
ring gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor 
verrekenbare fiscale verliezen, met dien verstande dat 
latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen 
voor zover het waarschijnlijk is dat er in de nabije toe-
komst fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke ver-
schillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen 
worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen 
geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar gel-
dende belastingtarieven of tegen de in komende jaren 
geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vast-
gesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaar-
deerd op nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.

Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. 

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen 
een geschatte gemiddelde koers conform de waarde-
ringsgrondslagen van ICS. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 
deelnemingen is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 
plaatsgevonden. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtne-
ming van de hiervoor vermelde grondslagen van waar-
dering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fonsenwerving worden in het algemeen 
verantwoord in het verslagjaar waarin de giften en contri-
buties zijn ontvangen. 
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Baten van fondsen en bedrijven worden 
opgenomen in het boekjaar waarin de gift door de gever 
is toegezegd.

Baten uit acties derden
De inkomsten uit acties van derden worden verantwoord 
in het jaar waarin de actie heeft plaatsgevonden voor 
zover de omvang van de daaruit voortvloeiende bate 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten uit subsidies overheden
Baten uit subsidies worden verantwoord in het jaar 
waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord worden in 
de staat van baten en lasten.

Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 
activa en passiva. 

Overige baten
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin 
ze zijn ontvangen.
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van 
goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden 
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn over-
gedragen aan de koper.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van 
diensten geschiedt naar rato van de geleverde pres-
taties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten.

Lasten
De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen: 
1. Doelstellingen

- Structurele hulp;
- Voorlichting.

2. Werving baten
- Eigen fondsenwerving;
- Acties derden;
- Gezamenlijke acties;
- Verkrijging subsidies overheden.

3. Beheer en administratie

De publiciteits- en communicatiekosten worden toe-
gerekend aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en kosten 
werving baten op basis van een procentuele inschatting 
per kostensoort. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van 
de verwachte economische levensduur. 
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetref-
fende passiva. 
De overige kosten worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat 
zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde 
c.q. nog te betalen posten. 

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de doel-
stellingen, werving baten en beheer en administratie, op 
basis van de volgende bedrijfseconomische criteria:
u De personeelskosten worden verdeeld op basis van 

een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) 
dat de medewerkers van ICS aan een activiteit heb-
ben besteed. De term gewogen houdt in dat een 
fulltime eenheid van een relatief dure kracht, even-
redig zwaarder meeweegt in de verdeling van de 
personeelskosten.

u De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op 
basis van een schatting van de feitelijk bestede fte’s 
aan een activiteit. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
ICS beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzin-
gen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waar-
devermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waarde-
vermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardever-
mindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien 
geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou 
zijn verantwoord.
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Pensioenen
Het Nederlandse kantoor van ICS heeft een toege-
zegd-pensioenregeling op basis van middelloon. Dit is 
een pensioenregeling waarbij aan de werknemers een 
pensioen wordt toegezegd, waar de hoogte afhankelijk 
is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De pensioenregeling wordt in de jaarrekening verwerkt 
als zou sprake zij van een toegezegde-bijdrageregeling. 
De verschuldigde premies worden als last verantwoord in 
de winst-en-verliesrekening. Voor zover de verschuldigde 
premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting 
op de balans opgenomen.
Voor de pensioenregelingen in Kenia en Tanzania vindt 
verwerking en waardering van verplichtingen die voort-
vloeien uit buitenlandse pensioenregelingen plaats 
overeenkomstig de waardering van de Nederlandse 
pensioenregelingen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

De activa worden in hun geheel aangewend voor de bedrijfsvoering van ICS.

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Inventaris ICT Vervoersmiddelen Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2014

Cumulatieve aanschafwaarde 164.967 101.862 413.825 680.655

Cumulatieve afschrijvingen 57.978 47.885 189.336 295.199

Boekwaarde per 1 januari 106.989 53.977 224.489 385.455

Koersverschil boekwaarde begin boekjaar 1.425 3.471 21.225 26.120

Investeringen 4.986 37.040 11.528 53.554

Desinvesteringen -15.677 0 0 -15.677

Afschrijving -24.661 -35.910 -51.443 -112.013

Boekwaarde per 31 december 2014 73.061 58.578 205.799 337.439

Cumulatieve aanschafwaarde 185.630 138.902 425.353 749.885

Cumulatieve afschrijvingen 112.569 80.324 219.554 412.447

Boekwaarde per 31 december 2014 73.061 58.578 205.799 337.439

In 2014 is relatief beperkt geïnvesteerd in materiële vaste activa. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het wagenpark 
nagenoeg gelijk gebleven.       

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
31 december 2014 31 december 2013

€ €

Leningen aan boeren en sociale ondernemers 424.483 281.432

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 226.171 140.098

198.313 141.335
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ICS verstrekt leningen aan boeren, partnerorganisaties en sociale ondernemers in haar programmagebieden. Deze 
leningen worden bijvoorbeeld gebruikt als krediet ten behoeve van de aanschaf van inputs, of als startkapitaal voor 
kleine bedrijven. Per einde 2014 staan nog 9 portfolio’s open. Een portfolio kan bestaan uit een lening aan een partner-
organisatie, aan een groep kleine ondernemers, of aan groepen van in totaal enkele duizenden boeren. 
Van deze laatste groepen vindt aflossing doorgaans plaats tijdens de oogstperiode; voor de leningen aan ondernemers 
en partnerorganisaties is de looptijd van de leningen langer.

Aflossing op de leningen loopt tot uiterlijk eind 2015, met uitzondering van één partnerorganisatie (lening € 22.047) 
waarvoor de aflossing tot uiterlijk 2019 loopt. Er wordt geen rente in rekening gebracht; tevens zijn geen zekerheden 
gesteld. In 2014 is voor een deel van de oude openstaande leningen een voorziening opgenomen. Vermoedelijk is er 
onvoldoende terugbetaalcapaciteit bij boeren of partners, de voorziening is in 2014 met ruim 76.000 euro verhoogd.

Voor een aantal leningen is terugvordering waarschijnlijk niet meer mogelijk. Deze zijn echter nog niet afgeboekt, maar 
in de voorziening opgenomen. In de loop van 2015 zal besloten worden of deze posten definitief afgeschreven worden; 
het gaat hierbij met name om de volgende portfolio’s: lening aan Cambodjaanse partner ad circa € 85.000, en kredie-
ten verstrekt aan Keniaanse en Tanzaniaanse boeren in 2012 en 2013 van totaal € 97.000.

Het verloop van deze leningen is als volgt:    

Leningen aan boeren en sociale ondernemers
2014 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 281.432 211.279

Verstrekte leningen gedurende boekjaar 479.866 329.140

Af: koersresultaat op boekwaarde 24.699 -13.201

785.998 527.219

Aflossing in boekjaar 337.931 230.674

448.066 296.545

Af: afboeking wegens oninbaarheid 23.583 15.113

Openstaand saldo per 31 december 424.483 281.432

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 226.171 140.098

Boekwaarde per 31 december 198.313 141.335

3. VOORRADEN
31 december 2014 31 december 2013

€ €

Voorraad inputs voor agrarische projecten 45.652 25.397

Voorraad mais 111.499 23.028

157.152 48.425

De inputs zijn aangeschaft om in de nabije toekomst te verstrekken op krediet aan de boeren in de programmagebie-
den in Kenia en Tanzania. Nafics Ltd heeft in het vierde kwartaal van 2014 voorraden mais ingekocht. Deze voorraden 
zullen in de eerste helft van 2015 worden verkocht.     
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4. VORDERINGEN
31 december 2014 31 december 2013

€ €

Handelsdebiteuren 338.043 0

Deposito's 18.418 111.318

Te ontvangen MFS II subsidie 3.031.943 3.090.593

Te ontvangen rente 9.068 14.513

Te ontvangen van fondsen en uit acties derden 281.414 552.280

Te ontvangen nalatenschappen 24.812 10.750

Te ontvangen omzetbelasting 235 5.183

Vooruitbetaald voor inkoop inputs 143.254 126.016

Vooruitbetaalde materialen ten behoeve van programma's 0 21.764

Vooruitbetaald ten behoeve van evaluaties 0 120.000

Vooruitbetaad ten behoeve van toekomstige businesses 0 1.497

Vooruitbetaalde pensioenpremies 40 40

Te ontvangen in verband met overdracht aandelen Nafics 0 15.000

Voorschotten aan personeel 68.398 17.578

Diversen 80.798 76.206

3.996.424 4.162.739

Van de vorderingen hebben alleen de deposito’s een looptijd langer dan één jaar.
De bevoorschotting vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van MFS II loopt niet parallel aan de 
werkelijke bestedingen. Hierdoor is in de afgelopen jaren een grote vordering op het Ministerie ontstaan, die in 2015 
grotendeels zal worden ingelopen.     

Voor het verstrekken van inputs in 2015 is in 2014 reeds een grote aanbetaling gedaan van ruim 143.000 euro om 
zodoende tegen een scherpe prijs te kunnen inkopen.      

5. LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2014 31 december 2013

€ €

Kas 58.083 6.043

Bankrekeningen 571.191 253.445

Spaarrekeningen 1.828.928 947.942

Vaste deposito's 25.254 313.899

2.483.456 1.521.329

De liquide middelen zijn beperkt opneembaar voor een bedrag van € 25.254.     
Door het verlaat toezenden van een betalingsverzoek door een alliantiepartner over het tweede halfjaar 2014 zijn de 
liquide middelen per einde 2014 een stuk hoger dan eind 2013. In 2015 lopen de liquide middelen waarschijnlijk weer 
terug, aangezien de meeste partnerrelaties in 2015 financieel grotendeels zullen worden afgewikkeld.
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Beleggingsbeleid ICS
Het beleggingsbeleid van ICS is onderdeel van het 
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit 
statuut is in april 2012 goedgekeurd door de raad van 
toezicht van ICS.
In haar beleggingsbeleid heeft ICS vastgelegd dat de 
som van de continuïteitsreserve en de bestemmings-
fondsen altijd in liquide middelen beschikbaar moet zijn, 
dan wel op redelijke termijn dan wel tegen een redelijke 
boeterente opeisbaar zijn.
Ingeval ICS een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen 
tot haar beschikking heeft, is het toegestaan dit over-
schot te beleggen voor een bepaalde periode. Maximaal 
50% van dit overschot mag worden belegd in obligaties 
met een triple-A status.
Het beleggingsbeleid van ICS voorziet in de mogelijk-
heid om missiegerelateerde investeringen aan te gaan, 
bijvoorbeeld in de vorm van leningen of aandelen ten 
behoeve van social businesses. Het maximumbedrag aan 
toegestane missiegerelateerde investeringen is gelijk aan 
de stand van de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’.

Toepassing van beleggingsbeleid door ICS in 2014
Eind 2014 bedraagt de cumulatieve hoogte van de  
continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen bijna  
1,6 miljoen euro. Het totale bedrag aan kasgeld en 
direct opeisbare bank- en spaarrekeningen bedraagt 
eind 2014 ruim 2,4 miljoen euro. Hiermee blijft ICS bin-
nen de kaders van haar beleggingsbeleid.
In september 2014 liep een deposito van € 300.000 af. 
Gezien de gewijzigde liquiditeitspositie van ICS is beslo-
ten geen nieuw deposito af te sluiten.
Het totale bedrag aan missiegerelateerde investeringen 
bedraagt eind 2014 € 198.313, na aftrek van de voor-
ziening voor oninbare leningen. Dit valt ruim binnen de 
gestelde bandbreedte, aangezien de hoogte van de 
bestemmingsreserves in het kader van ‘Structurele hulp’ 
eind 2014 ruim acht ton bedraagt.

Treasurybeleid ICS
Het treasurybeleid van ICS is onderdeel van het 
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit 
statuut is in april 2012 goedgekeurd door de raad van 
toezicht van ICS. In het treasurybeleid zijn ICS’ princi-
pes op het gebied van cash- en treasurymanagement 
vastgelegd. Basisprincipe is dat op het vlak van treasury 
ICS prioriteit geeft aan risicomijding ten koste van 
opbrengstmaximalisatie. 

ICS heeft als beleid om haar liquiditeit te spreiden over 
verschillende banken om afhankelijkheid en liquiditeitsri-
sico’s te minimaliseren. ICS gaat alleen in zee met ban-
ken die een goede, betrouwbare reputatie hebben.
Voor vreemde valuta die voor ICS’ programma-uitvoe-
ring relevant zijn en een bepaalde mate van volatiliteit 

kennen sluit ICS valutafuture-contracten af.
ICS betracht terughoudendheid in het verstrekken van 
zekerheidsstellingen en garanties. De raad van toezicht 
van ICS moet expliciet goedkeuring verlenen aan tal 
van treasurygerelateerde besluiten zoals het verstrekken 
van zekerheidsstellingen en garanties en het aangaan of 
aanpassen van bankrelaties.

Als onderdeel van haar cash management verstrekt ICS 
aan haar regio- en programmakantoren voorschotten 
die gemaximeerd zijn tot liquiditeitsbehoefte van één 
kwartaal. Kasbetalingen en voorschotten aan personeel 
dienen zoveel mogelijk beperkt te worden; voor voor-
schotten aan lokaal personeel zijn specifieke regelingen 
rond afrekening en terugbetaling getroffen.
Binnen de bandbreedte van het treasurybeleid en reke-
ning houdend met het minimaliseren van risico’s zoekt 
ICS naar mogelijkheden om een zo efficient mogelijke 
mix te realiseren van liquiditeiten beschikbaar in kas, op 
bankrekeningen en (vaste) deposito’s.

Toepassing van treasurybeleid door ICS in 2014
ICS doet in Nederland zaken met 3 systeembanken (ABN 
AMRO, Rabobank en ING). Dit aantal wordt nog steeds 
als voldoende spreiding aangemerkt. Het overgrote deel 
van ICS’ liquide middelen staat uit bij haar huisbankier 
ABN AMRO. 

In 2014 heeft ICS voor risicobeheersing op de Keniaanse 
en Tanzaniaanse shillings valutatermijncontracten afge-
sloten; voor de Amerikaanse dollars zijn optiecontracten 
afgesloten. Hiermee werd een belangrijk deel van het 
budget in deze valuta afgedekt. Voor 2015 is voorals-
nog besloten geen contracten af te sluiten. Dat heeft 
vooral te maken met het feit dat de liquiditeitsplanning 
sterk afhankelijk is geworden van de in- en verkoop van 
de social business. De dynamiek van deze processen is 
minder goed te plannen, waarop valutatermijncontracten 
niet aansluiten om het valutarisico te managen.
In 2014 is een bankgarantie afgegeven in verband 
met de huur van het nieuwe kantoor in Amersfoort. De 
garantie die was afgegeven voor het vorige kantoor 
was per einde 2014 nog niet vrijgegeven. Voor beide 
bankgaranties is toestemming verleend door de raad van 
toezicht. De garanties bedragen gezamenlijk € 25.254.
Gedurende 2014 heeft ICS gemiddeld één maand aan 
liquide middelen voorgefinancierd aan haar regio- en 
programmakantoren.
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PASSIVA

6. RESERVES EN FONDSEN

Vermogensbeleid ICS
In overeenstemming met de Richtlijnen voor 
Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650) kent ICS 
een aantal verschillende reserves en fondsen, te weten:
u Continuïteitsreserve
u Bestemmingsreserves
u Overige reserves
u Bestemmingsfondsen

Het vermogensbeleid is vastgesteld door de raad van 
toezicht en is gebaseerd op een analyse van de financi-
ele risico’s van ICS. De verschillende vermogensonder-
delen worden opgebouwd om ICS in staat te stellen een 
strategische koers uit te zetten, waarbij ICS in meer of 
mindere mate financiële risico’s loopt. Per individueel 
vermogensbestanddeel heeft ICS beleid geformuleerd, 
enerzijds gebaseerd op externe richtlijnen, anderzijds 
gebaseerd op een eigen analyse op ICS’ financiële 
risico’s en een inschatting van de maximaal geoorloofde 
hoogte van deze vermogensbestanddelen.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient als buffer voor het geval 
er toekomstige calamiteiten plaatsvinden. De continu-
iteitsreserve bedraagt maximaal het bedrag gelijk aan de 
kosten van de werkorganisatie van ICS voor 1,5 jaar en 
bedraagt minimaal het bedrag gelijk aan de kosten van 
de werkorganisatie van ICS in Nederland voor 6 maan-
den. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van VFI in het 
kader van de Code Goed Bestuur.

Bestemmingsreserves
ICS streeft ernaar budgetneutraal te werken, waarbij 
inkomsten en bestedingen tijdens een boekjaar in even-
wicht zijn.
Ingeval er overschotten of tekorten worden gerealiseerd 
over een boekjaar dan kunnen deze toegevoegd, res-
pectievelijk onttrokken worden aan deze reserves met 
dien verstande dat een dergelijke mutatie voldoende 
onderbouwd kan worden in het licht van de doelstelling 
van een van deze reserves.
ICS kent een bestemmingsreserve in het kader van 
haar doelstelling ‘Structurele hulp’. Daarnaast heeft ICS 
een bestemmingsreserve ‘Koersrisico’ om eventuele 
toekomstige negatieve koersontwikkelingen te kunnen 
opvangen.
Eventuele tijdelijke tekorten of overschotten worden 
door Stichting ICS onttrokken, respectievelijk toege-
voegd aan de bestemmingsreserves, voor zover deze 
tekorten/overschotten zijn veroorzaakt door onder-/over-
bestedingen aan deze doelstelling.
Ingeval tekorten/overschotten zijn veroorzaakt vanwege 
andere reden dan worden deze onttrokken, respectieve-
lijk toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer sub-
sidies of giften door donors zijn geoormerkt voor een 
specifiek project of programma-onderdeel en de subsi-
dies of giften nog niet volledig zijn besteed per einde 
boekjaar.
ICS stelt zich ten doel de looptijd van deze fondsen 
zoveel mogelijk te beperken, wat afhankelijk is van de 
voortgang van het project en specifieke eisen van de 
donor. 

Reserves
31 december 2014 31 december 2013

€ €

Continuïteitsreserve 1.015.445 962.250

Bestemmingsreserves 1.316.498 657.037

2.331.943 1.619.287

Continuïteitsreserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:

2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 962.250 981.899

Overschot, respectievelijk tekort boekjaar 53.195 -19.649

Stand per 31 december 1.015.445 962.250
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Toepassing van vermogensbeleid op de continuïteits-
reserve door ICS in 2014
Op basis van de berekening volgens het vermogensbe-
leid zou de stand van de continuïteitsreserve vastgesteld 
moeten worden op minimaal € 716.000 en maximaal  
€ 2.153.000. 

De hoogte van de continuïteitsreserve per 31 december 
2014 ligt ruim 3 ton boven de minimale hoogte, waar-
mee de reserve voldoende omvang heeft.

Bestemmingsreserves
31 december 2014 31 december 2013

€ €

Bestemmingsreserve 'Structurele hulp' 400.937 212.780

Bestemmingsreserve 'Structurele hulp - revolving fund' 803.756 423.460

Bestemmingsreserve 'Koersrisico' 111.805 20.797

1.316.498 657.037

In de loop der jaren heeft ICS een bestemmingsreserve 
‘Structurele hulp’ opgebouwd. Deze reserve wordt aan-
gewend voor bestedingen in het kader van haar doel-
stelling ‘Structurele hulp’, die door haar inkomsten niet 
(afdoende) gedekt worden.
ICS verstrekt leningen aan boeren(groepen), lokale 
ondernemers en social businesses in het kader van haar 
doelstellingen. Om de risico’s die deze leningen met 
zich meebrengen te beheersen en tevens liquiditeit vrij 
te spelen om leningen te verstrekken heeft ICS hier een 
specifiek revolving fund binnen de bestemmingsreserve 
‘Structurele hulp’ opgezet.    
Tenslotte heeft ICS een reserve ‘Koersrisico’ waarmee 
fluctuaties in vreemde valuta waarmee ICS werkt worden 
opgevangen.

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2014
De bedrijfsactiviteiten van ICS binnen Nafics, Hydrics 
Cambodia en Alizetics hadden eind 2014 een negatief 
resultaat van € 226.947. Dit bedrag is onttrokken aan de 
bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’. 
In 2014 is bijna een ton afgeboekt of voorzien op de 
missiegerelateerde investeringen in verband met onin-
baarheid. Dit bedrag is in mindering gebracht op de 
bestemmingsreserve ‘Structurele hulp - revolving fund’.

Daarentegen bedroeg het koersresultaat over 2014 netto 
ruim € 85.000 positief. Dit bedrag is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve ‘Koersrisico’.
ICS heeft uit haar inkomsten daarnaast bijna 9 ton kun-
nen toevoegen aan de bestemmingsreserve ´Structurele 
hulp´.

Eind 2014 bedraagt het saldo van missiegerelateerde 
investeringen € 198.313. De totale hoogte van de 
bestemmingsreserve bedraagt eind 2014 € 1.3 miljoen, 
van deze reserve wordt dus circa 15% benut voor het 
verstrekken van missiegerelateerde investeringen.
Gedurende 2014 is de bestemmingsreserve ‘Structurele 
hulp’ niet aangewend als garantievermogen ten behoeve 
van de implementatie van activiteiten.
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Het verloop van de bestemmingsreserves over 2014 is als volgt:

2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 657.037 561.677

Af: bestedingen in het kader van uitfasering programma's 0 0

negatief resultaat business activiteiten 230.247 96.497

afboeking kredieten op reserve 'Revolving fund' 99.570 129.807

327.220 335.373

Bij: toevoeging vanuit overschot particuliere giften 418.404 0

   toevoeging aan reserve 'Revolving fund' 479.866 300.867

koersresultaat toegevoegd aan reserve 'Koersrisico' 91.008 20.797

Stand per 31 december 1.316.498 657.037

Fondsen

BESTEMMINGSFONDSEN
Op 31 december 2014 heeft ICS sommige fondsen in meer of mindere mate nog niet uitgegeven aan de projecten 
waarvoor zij geworven zijn. Het nog niet uitgegeven bedrag wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds ‘Structurele 
hulp’.   

31 december 2014 31 december 2013

€ €

Bestemmingsfonds ‘Structurele hulp’ 562.076 364.007

Het verloop van dit bestemmingsfonds is als volgt:
2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 364.007 229.624

Af: besteed aan projecten tijdens boekjaar 308.980 229.624

55.027 0

Bij: bestemde baten uit eigen fondsenwerving en acties 
derden te besteden aan projecten in volgend boekjaar

507.048 364.007

Stand per 31 december 562.076 364.007

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2014
De looptijd van het bestemmingsfonds voor betreffende projecten is tot uiterlijk medio 2016.   
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7. VOORZIENINGEN 

Het kantoor van ICS in Azië heeft voor haar medewerkers een voorziening opgebouwd. Aan medewerkers wordt een 
bedrag uitgekeerd wanneer zij uit dienst treden. Deze voorziening heeft overwegend een langlopend karakter.

2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 26.864 18.762

Verhoging voorziening 15.515 8.102

Stand per 31 december 42.379 26.864

De voorziening is gegroeid vanwege het toegenomen aantal medewerkers in Cambodja.     
 

8. KORTLOPENDE SCHULDEN 

31 december 2014 31 december 2013

€ €

Bijdragen aan partnerorganisaties 3.722.781 3.827.610

Crediteuren 233.565 181.952

Loonheffing 22.790 32.226

Opbouw verplichting bij uitdiensttreding 15.988 57.640

Vakantiegeldverplichting 40.236 34.183

Vakantiedagenverplichting 42.771 31.976

Accountantskosten 47.922 28.134

Projectkosten 43.975 0

Declaraties medewerkers 7.218 0

Consultancykosten 4.854 7.811

Diversen 81.112 57.722

4.263.211 4.259.254

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.   
De bijdragen aan partnerorganisaties betreffen toezeggingen aan partnerorganisaties die nog niet zijn uitgekeerd. In de 
meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door het vertraagd opvragen van gelden door partners, of onderbesteding in de 
door deze partners uitgevoerde projecten. Naar verwachting zal dit bedrag fors teruglopen in de loop van 2015.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

BELANGRIJKE FINANCIËLE RECHTEN

Subsidie MFS II
In 2010 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken ICS, als penvoerder van samenwerkingsverband Together4Change, 
MFS II subsidie toegekend voor de periode 2011 - 2015.    
Van de totale toegezegde subsidie van maximaal € 46.384.275 is voor 2015 nog een bedrag van € 7.283.191  
beschikbaar.     

Overige subsidies
De volgende subsidies zijn aan ICS toegekend met een looptijd aflopend na 31 december 2014:

Looptijd tot en met Openstaande toezegging na  

31 december 2014

€

Naam subsidie

Partners4Water 30 november 2015 152.113

Learn4Work 31 december 2016 141.810

293.923

   

Together4Change-samenwerkingsverband
Voortvloeiend uit de subsidie verstrekt in het kader van MFS II is ICS als penvoerder van Together4Change een aantal 
langlopende verplichtingen aangegaan met de volgende partners:   

Looptijd tot en met 2015

€

Alliantiepartners

Wilde Ganzen  31 december 2015 622.619

SOS Kinderdorpen  31 december 2015 1.891.324

Wereldkinderen  31 december 2015 381.164

Samenwerkingspartners

ACPF  31 december 2015 487.605

Child and Youth Finance  31 december 2015 194.797

3.577.509

Lokale partners USD

Transcultural Psychosocial Organization Cambodia 30 september 2015  44.039 

Ponleur Kumar 31 december 2015  51.655 

Cambodian Women's Crisis Center 31 december 2015  26.915 

This Life Cambodia 14 juli 2015  29.359 

 151.968 

Met de alliantiepartners is reeds in 2009 een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen. De aan hen toegezegde 
bedragen zijn begin 2011 vastgesteld op basis van de MFS II subsidiebeschikking.   
Met de samenwerkingspartners zijn de contracten in 2011 afgesloten; met de lokale partners zijn de contracten in de 
loop van 2014 afgesloten.    
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Huurverplichtingen
ICS Nederland
Het kantoor van ICS in Amersfoort wordt gehuurd op 
basis van een huurcontract dat afloopt d.d. 31 decem-
ber 2020. De jaarlijkse huurlasten bedragen € 34.800 
(prijspeil 2014).

ICS Azië
u Het regiokantoor in Siem Reap, Cambodja wordt 

gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt 
d.d. 1 maart 2016. 

u Het programmakantoor in Samrong, Cambodja wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt 
d.d. 31 oktober 2015. 

u In het kader van de programma’s worden een tweetal 
kantoren gehuurd waarvan het contract afloopt op 16 
en 30 november 2015.

u Het totale jaarlijkse huurbedrag voor deze lokaties in 
Azië bedraagt circa USD 27.960 (ongeveer € 23.000, 
prijspeil 2014).

ICS Afrika
u Het regiokantoor in Nairobi, Kenia wordt gehuurd op 

basis van een huurcontract met een looptijd tot en 
met 30 september 2017.

u Het programmakantoor in Kakamega, Kenia wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract met een loop-
tijd tot en met 30 juni 2015. 

u Het programmakantoor in Busia, Kenia wordt gehuurd 
op basis van een huurcontract dat d.d. 31 december 
2014 afliep. 

u Het programmakantoor in Shinyanga, Tanzania wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat d.d. 31 
december 2014 afliep.

Het totale huurbedrag voor de kantoren in Afrika 
bedroeg in 2013 circa € 39.380.

Bankgarantie
In verband met de huur van het oude kantoor in 
Amersfoort is in 2012 een bankgarantie afgegeven ter 
grootte van € 13.899. Deze bankgarantie is begin 2015 
vrijgegeven door de bank. In 2014 is een bankgarantie 
afgegeven voor het nieuwe kantoor in Amersfoort. Deze 
bedraagt € 11.355.
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TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

9. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Mailings 82.021 100.000 113.125 85.000

Donaties en giften

Hulpouders / Kindambassadeurs 454.424 450.000 510.881 390.000

Schoolkinderfonds 81.577 100.000 97.340 85.000

Overige donaties en giften 61.703 50.000 64.676 126.200

597.704 600.000 672.897 601.200

Nalatenschappen 83.892 50.000 -13.003 50.000

Overige baten

Fondsen en bedrijven 501.316 500.000 431.685 550.000

Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.264.933 1.250.000 1.204.704 1.286.200

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2014 gegroeid ten opzichte van 2013. De groei is met name veroorzaakt 
door een hogere opbrengst op nalatenschappen. Om dezelfde reden vallen de gerealiseerde inkomsten uit eigen fond-
senwerving in 2014 enigszins hoger uit dan begroot.     
In de particuliere markt zien wij een afname van donaties van ruim 10%. Deze neergaande trend is al jaren zichtbaar. 
Omdat ICS onderkent dat particuliere donateurs belangrijk zijn voor de financiering van haar activiteiten wordt in 2015 
fors geinvesteerd in de werving van nieuwe donateurs. In de begroting 2015 is het effect van deze werving al gebud-
getteerd.     
In 2014 liggen de opbrengsten uit nalatenschappen ruim € 30.000 hoger dan begroot en bijna € 100.000 hoger dan 
2013. Hierbij dient te worden aangetekend dat de opbrengsten over 2013 sterk beïnvloed werden door een afboeking 
van ongeveer € 28.000.     
In 2014 zijn de opbrengsten uit fondsen en bedrijven iets hoger uitgevallen dan begroot. De inkomsten uit fondsen en 
bedrijven worden negatief beïnvloed door een afboeking van ongeveer 67.000 euro op met oude openstaande vorde-
ring op een fonds.      

10. BATEN UIT ACTIES DERDEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Wilde Ganzen / Rotary 75.942 200.000 33.150 150.000

Aqua 4 All 0 0 53.549 0

1% Club 2.211 0 5.000 0

Totale baten uit acties derden 78.153 200.000 91.699 150.000
In 2014 is er één actie geweest met Rotary in combinatie met een premie van Wilde Ganzen. Daarnaast is voor twee 
acties uit een 2013 een premie ontvangen vanuit Rotary International.       
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11. BATEN UIT SUBSIDIES OVERHEDEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II) 10.082.390 10.310.467 10.217.507 8.029.984

Overige subsidies 37.672 593.198 10.026 976.520

Totale baten uit subsidies overheden 10.120.062 10.903.665 10.227.533 9.006.504

ICS heeft in 2014 minder inkomsten uit MFS II dan oorspronkelijk begroot. De bestedingen in projecten die gefinan-
cierd worden door de MFS-subsidie bleven enigszins achter ten opzichte van begroting. Deze onderbesteding is door-
geschoven naar 2015.  
       
12. RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Koersresultaat 91.008 0 20.798 0

Rentebaten 53.681 60.000 56.625 32.000

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen 144.689 60.000 77.423 32.000

Door de sterkere dollar en daaraan gekoppeld de Keniaanse en Tanzaniaanse shillings heeft herwaardering van de 
activa en passiva in vreemde valuta eind 2014 een groot koersresultaat opgeleverd.     
 
In tegenstelling tot de jaarrekening 2013 is koersresultaat verantwoord onder ‘Rentebaten en baten uit beleggingen’, 
waardoor de baten in de vergelijkende cijfers € 20.798 hoger uitvallen dan in de jaarrekening 2013. 

Van de ontvangen rente is een bedrag van € 40.897 toe te rekenen aan MFS II. Dit is de ontvangen rente op de voor-
uitontvangen subsidie van het Ministerie.         

13. OVERIGE BATEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Netto-omzet social businessactiviteiten Kenia 1.430.700 828.899 156.042 1.943.026

Netto-omzet social businessactiviteiten Tanzania 306.978 333.884 55.132 1.186.314

Verkoop activa 4.734 0 1.789 0

Overige baten 64.238 0 14.425 0

Totale overige baten 1.806.650 1.162.783 227.388 3.129.340

De bedrijfsactiviteiten zijn in 2014 fors gegroeid ten opzichte van 2013. De netto-omzet uit de bedrijven is toegeno-
men tot ruim 1,7 miljoen euro. Dit is voor ruim 60% toe te rekenen aan de maishandel in Kenia door Nafics. De overige 
omzet is behaald in de levering van inputs aan boeren in Kenia en Tanzania (Agrics) en de handel in zonnebloemzaden 
in Tanzania (Alizetics).     
De groei in overige baten is grotendeels veroorzaakt door een eenmalige afkoopsom in verband met verhuizing van 
ons kantoorpand in Amersfoort.

De netto-omzet van ICS´ ondernemingsactiviteiten is in de jaarrekening 2014 anders gepresenteerd dan in de jaarre-
kening 2013. In de jaarrekening 2013 zijn deze baten gesaldeerd met de bestedingen die betrekking hadden op deze 
activiteiten. In de jaarrekening 2014 zijn de inkomsten expliciet verantwoord onder ‘Overige baten’, waardoor de ver-
gelijkende cijfers afwijken ten opzichte van de inkomsten over 2013 in de jaarrekening 2013. Hierdoor vallen de overige 
baten over 2013 € 211.174 hoger uit dan in de jaarrekening 2013.     



ICS JAARVERSLAG 2014 59

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting Subtotaal

MODEL C - 2014 Programma A Programma B Programma C subtotaal

14A 14B 14C 14 15

€ € € € € €

Bijdragen aan derden 3.276.863 1.776.013 1.076.577 6.129.453 0 6.129.453

Bijdragen aan eigen projecten 4.219.826 610.470 45.490 4.875.785 0 4.875.785

Kosten publiciteit en communicatie 0 0 0 0 37.185 37.185

7.496.689 2.386.483 1.122.067 11.005.239 37.185 11.042.424

Operationele kosten

Salarissen 241.590 61.168 7.385 310.143 51.115 361.258

Sociale en pensioenlasten 70.714 17.904 2.162 90.780 14.961 105.741

Overige personeelskosten 18.581 4.705 568 23.853 3.931 27.785

Reis- en verblijfskosten 26.345 6.738 653 33.736 6.144 39.880

Kantoorkosten 30.378 7.770 752 38.900 7.085 45.984

Afschrijvingen 16.976 4.342 420 21.739 3.959 25.698

Bestuurskosten 3.802 972 94 4.868 887 5.755

Inhuur derden 29.650 7.583 734 37.967 6.915 44.882

Algemene kosten 1.407 360 35 1.801 328 2.129

439.443 111.542 12.803 563.788 95.325 659.113

Totale lasten 7.936.131 2.498.025 1.134.870 11.569.026 132.511 11.701.537
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Besteed aan werving baten Kosten 

beheer en 

adminis-

tratie

Totaal 

werkelijk 

2014

Totaal beg-

root 2014

Totaal 

werkelijk 

2013

Totaal beg-

root 2015Eigen 

fond-

sen-werv-

ing

Acties 

derden

Verkrijging 

subsidies 

overheden

subtotaal

16 17 18 19

€ € € € € € € € €

Bijdragen aan derden 0 0 0 0 0 6.129.453 6.644.706 6.982.369 4.359.922

Bijdragen aan eigen 
projecten

0 0 0 0 0 4.875.785 5.301.949 3.067.200 7.448.328

Kosten publiciteit en 
communicatie

47.743 0 6.574 54.317 8.229 99.731 116.560 142.019 243.636

47.743 0 6.574 54.317 8.229 11.104.970 12.063.215 10.191.588 12.051.886

Operationele kosten

Salarissen 65.619 24.138 118.181 207.938 211.964 781.161 794.664 764.784 733.686

Sociale en pensioen-
lasten

19.207 7.065 34.592 60.864 62.043 228.648 200.156 196.368 218.449

Overige personeels-
kosten

5.047 1.857 9.089 15.993 16.302 60.080 43.100 110.441 21.900

Reis- en verblijfs-
kosten

6.935 2.516 10.710 20.161 23.757 83.798 109.160 103.238 83.295

Kantoorkosten 7.996 2.901 12.350 23.247 27.394 96.625 107.926 97.984 121.140

Afschrijvingen 4.469 1.621 6.901 12.991 15.309 53.998 42.000 66.322 30.500

Bestuurskosten 1.001 363 1.545 2.909 3.428 12.092 7.150 5.460 3.640

Inhuur derden 7.805 2.832 12.054 22.690 26.737 94.309 93.730 101.886 123.000

Algemene kosten 370 134 572 1.076 1.268 4.474 5.200 5.711 4.250

118.447 43.428 205.995 367.870 388.202 1.415.185 1.403.086 1.452.194 1.339.860

Total expenses 166.190 43.428 212.569 422.187 396.431 12.520.155 13.466.301 11.643.782 13.391.746

Percentage bestedingen
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

Totale bestedingen aan doelstellingen als  
een % van de totale baten

87,2% 93,1% 91,2% 91,8%

Totale bestedingen aan doelstellingen als  
een % van de totale lasten

93,5% 93,9% 92,7% 93,2%

Operationele kosten
Door het overschot van ruim 9 ton is ruim 7% van de baten toegevoegd aan de reserves en fondsen; dit heeft gere-
sulteerd in veel lagere bestedingen als % van de totale baten in 2014 ten opzichte van de begroting. De meest signi-
ficante afwijkingen van de werkelijke operationele kosten in 2014 ten opzichte van de begroting kennen de volgende 
oorzaken:         
u In 2014 had ICS meer personeelsleden op de loonlijst dan aanvankelijk begroot. In verband met ziekte en zwanger-

schap ontving ICS een totaalbedrag van € 76.000 aan uitkeringen waardoor de salariskosten uiteindelijk lager uit-
vielen dan begroot. Aangezien sociale lasten en pensioenpremies wel voor deze medewerkers afgedragen moesten 
worden vielen deze kosten wel hoger uit dan begroot.

u De overige personeelskosten lagen hoger dan begroot. In verband met ziekte en zwangerschap zijn een aantal 
tijdelijke medewerkers ingehuurd, zij zijn verantwoord onder deze post.     

u Nederlandse medewerkers van ICS hebben minder gereisd naar Afrika en Azië, waardoor de reis- en verblijfskosten 
lager uitvielen dan begroot.Tevens is minder besteed aan kantoorkosten. Dit heeft deels te maken met de verhui-
zing naar het nieuwe kantoorpand in Amersfoort.        
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14. STRUCTURELE HULP

14 A. Programma A: ‘Investment in Social and Economic Change’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Bijdragen aan derden

SOS Kinderdorpen 3.062.045 2.942.531 2.218.878 2.010.838

Aflatoun 0 0 72.049 0

Child & Youth Finance International 204.797 194.797 557.081 194.797

Health[e]Foundation 0 0 98.033 0

Context 8.261 177.910 207.000 0

Lokale partners ICS in Kenia 727 50.000 421.362 0

Lokale partners ICS in Tanzania -12.409 30.000 174.322 0

Lokale partners ICS in Cambodja 13.442 30.000 32.630 25.396

3.276.863 3.425.238 3.781.355 2.231.031

Bijdragen aan eigen projecten

Implementatie projecten in projectgebieden

Projecten ICS in Kenia 1.212.329 1.322.144 800.937 487.315

Projecten ICS in Tanzania 760.537 799.889 854.842 486.916

Projecten ICS in Cambodja 480.074 886.975 572.314 1.291.442

2.452.941 3.009.008 2.228.093 2.265.673

Bestedingen ondernemingsactiviteiten

Social businesses in Kenia 1.630.184 872.806 236.593 2.069.696

Social businesses in Tanzania 403.134 347.235 49.265 1.344.346

2.033.319 1.220.041 285.858 3.414.042

Overige bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 242.100 362.548 39.661 296.062

Trainingen en opleidingen 105 0 182 0

Programma-ontwikkeling 1.247 0 8.994 0

Missies, veldbezoeken en overig 18.492 29.800 39.762 21.150

261.944 392.348 88.597 317.212

4.748.203 4.621.397 2.602.548 5.996.927

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 439.443 476.496 496.657 431.529

8.464.509 8.523.131 6.880.561 8.659.487

Binnen programma A is minder besteed dan begroot. Daaraan lagen een aantal oorzaken ten grondslag, waaronder 
afboekingen in verband met beëindigde programma’s in Kenia en Tanzania, de vertraging in de implementatie van ons 
grootschalige waterprojecten in Cambodja en Kenia en het Vijana-programma in Kenia. Tevens valt de besteding op het 
meerjarige project van Context lager uit, waardoor in 2014 de toezegging aan Context naar beneden is bijgesteld. 
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Daar staat tegenover dat de businessactiviteiten in 2014 behoorlijk hoger zijn uitgevallen dan aanvankelijk begroot. 
Deze groei zit met name in de in- en verkoop van mais in Kenia en van zonnebloemzaden in Tanzania.
De bestedingen ondernemingsactiviteiten zijn overigens in de jaarrekening 2014 anders gepresenteerd dan in de jaar-
rekening 2013. In de jaarrekening 2013 zijn deze bestedingen gesaldeerd met de opbrengsten die betrekking hadden 
op dezelfde activiteiten. In de jaarrekening 2014 zijn de inkomsten verantwoord onder ‘Overige baten’, waardoor de 
vergelijkende cijfers niet gesaldeerd opgenomen zijn in tegenstelling tot 2013. Hierdoor vallen de bestedingen over 
2013 € 211.174 hoger uit dan in de jaarrekening 2013.

14 B. Programma B: ‘Child Protection’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Bijdragen aan derden

Wereldkinderen 730.029 698.127 893.449 413.066

The African Child Policy Forum (ACPF) 617.568 582.252 641.549 530.698

Lokale partners ICS in Kenia 274.541 472.503 323.724 247.882

Lokale partners ICS in Tanzania 88.610 253.731 173.601 104.764

Lokale partners ICS in Cambodja 65.265 186.750 82.868 159.390

Lokale partners ICS in Thailand 0 0 5.107 0

1.776.013 2.193.363 2.120.298 1.455.800

Implementatie projecten in projectgebieden

Projecten ICS in Kenia 237.557 134.204 151.699 515.965

Projecten ICS in Tanzania 103.392 220.086 128.633 547.431

Projecten ICS in Cambodja 163.975 158.740 139.543 296.929

504.924 513.030 419.875 1.360.324

Overige bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 96.379 103.014 16.850 56.018

Opleidingen 3.250 0 7.283 0

Missies, veldbezoeken en overig 5.918 13.000 13.475 7.050

105.546 116.014 37.608 63.068

610.470 629.044 457.483 1.423.392

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 111.542 80.395 98.041 84.874

2.498.025 2.902.802 2.675.822 2.964.066

De activiteiten door partnerorganisaties bleven in 2014 achter bij de begroting. In zowel Kenia, Tanzania en Cambodja 
is het beperkt gelukt om nieuwe partners te vinden en hebben wij afscheid genomen van partners die onvoldoende 
bijdroegen in het programma. 
Daarentegen zijn de eigen implementatie van projecten rondom child protection per saldo conform begroting besteed. 
Door de bijdrage van een donor lag het accent in Afrika meer op Kenia dan op Tanzania. 
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 14 C. Programma C: ‘Action for Children’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Bijdragen aan derden

Wilde Ganzen 1.076.577 1.026.105 1.080.715 673.091

Bijdragen aan eigen projecten

Overige bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 45.490 51.507 7.169 28.009

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 12.731 12.688 12.686 13.386

1.134.798 1.090.300 1.100.570 714.486

15. VOORLICHTING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Druk- en portikosten direct mail en CC 10.517 15.000 22.587 18.186

Advertenties 1.206 1.000 2.061 1.250

Face2face marketing 0 0 0 14.714

Website 6.421 2.800 6.430 2.541

Radio en televisie 37 0 37 0

Stands en events 0 0 364 0

Brochures 440 1.400 3.294 0

Relatiedatabase 1.695 2.140 2.141 1.655

Inhuur derden 11.746 6.000 5.547 0

Overig 5.123 14.500 10.055 6.315

37.185 42.840 52.515 44.661

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 95.325 84.250 81.174 104.674

132.511 127.090 133.689 149.334

Door het opschonen van het adressenbestand en de overgang naar een nieuwe leverancier is op direct mail en CC bezui-
nigd. Al met al lagen de kosten voor voorlichting redelijk in lijn met de begroting.
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16. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Druk- en portikosten direct mail en CC 24.539 35.000 52.703 42.434

Advertenties en inserts 1.206 1.000 2.061 1.250

Face2face marketing 0 0 0 132.422

Website 2.752 1.200 2.756 1.089

Radio en televisie 85 0 85 0

Stands en events 0 0 546 0

Brochures 189 600 1.412 0

Relatiedatabase 1.695 2.140 2.141 1.655

Inhuur derden 14.089 9.000 8.321 1.125

Overig 3.188 12.500 8.644 4.315

47.743 61.440 78.668 184.290

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 118.447 131.532 132.636 123.791

166.190 192.972 211.304 308.081

Zoals ook bij voorlichting zichtbaar werd hebben wij een forse besparing kunnen realiseren op direct mail en CC. Dit heeft 
te maken met het opschonen van het adressenbestand en de overgang naar een nieuwe leverancier.   
De hogere bestedingen op inhuur derden heeft met name te maken met de inzet van een internationale consultant bij het 
beoordelen en werven van voorstellen voor fondsenwerving bij grote donoren. 
In 2015 wordt gestart met een grootschalige wervingsactie, waardoor de kosten voor eigen fondsenwerving fors zullen stijgen.

Percentage eigen fondsenwerving
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

Kosten eigen fondsenwerving als een per-
centage van baten uit eigen fondsenwerving 13,1% 15,4% 17,5% 24,0%

Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) hanteert een norm van 25% als maximaal percentage eigen fondsenwer-
ving. De raad van toezicht conformeert zich aan deze norm voor ICS.

In 2014 viel het percentage eigen fondsenwerving nog laag uit, wel zijn de voorbereidingen gestart voor een wervingscam-
pagne in 2015. Hierdoor zal het percentage in 2015 sterk toenemen.

17. KOSTEN ACTIES DERDEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Stands en events 0 0 910 0

0 0 910 0

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 43.428 41.588 42.228 43.511

43.428 41.588 43.138 43.511
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18. KOSTEN VERKRIJGING SUBSIDIES OVERHEDEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Inhuur derden 3.671 0 0 3.375

Algemene kosten PR 2.903 3.000 2.117 3.000

6.574 3.000 2.117 6.375

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 205.995 189.532 215.813 171.200

212.569 192.532 217.930 177.575

19. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Algemene kosten PR (jaarverslag,  
CRM database)

8.229 9.280 7.809 8.310

8.229 9.280 7.809 8.310

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 388.202 386.606 372.959 366.895

396.431 395.886 380.768 375.205

Percentage eigen fondsenwerving

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2014 2014 2013 2015

Kosten beheer en administratie als % van de 
totale lasten 3,2% 2,9% 3,3% 2,8%

De raad van toezicht heeft een norm vastgesteld van 5% voor dit percentage. Hiervan mag slechts in incidentele geval-
len van afgeweken worden, met afdoende toelichting te beoordelen door de raad van toezicht.

Ten opzichte van de begroting over 2014 vallen de kosten voor beheer en administratie lager uit. Dit heeft vooral te 
maken met het effect van de koerswinsten op het totaal van de operationele kosten. Verhoudingsgewijs zijn medewer-
kers meer toegeschreven op bijvoorbeeld het werven van subsidies, waardoor de bestedingen aan ‘Beheer en admini-
stratie’ nog verder achterbleef ten opzichte van de begroting.       
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Toerekening kosten aan doelstellingen, werving baten en beheer en administratie
De toerekening van operationele kosten van ICS worden aan de doelstellingen, kosten werving baten en kosten beheer 
en administratie toegerekend op basis van een schatting van verdeling van bestede tijd van de medewerkers van ICS.  
      
Voor de berekening van de toerekening van de operationele kosten werkt ICS met het format zoals deze is voorge-
schreven door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).
ICS past het format niet geheel conform de richtlijnen van VFI toe, in afwijking op deze richtlijnen past ICS de volgende 
principes toe:      
u ICS wijst de kosten van de regio- en programmakantoren in Afrika en Azië direct toe aan de doelstelling ‘Structurele 

hulp’.        
u Voor de operationele kosten in Nederland onderscheidt ICS twee typen kosten, namelijk personeelskosten (salaris-

sen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten) en overige operationele kosten (reis- en verblijfskos-
ten, kantoorkosten, afschrijvingen, bestuurskosten, inhuur derden en algemene kosten).    
   

Personeelskosten worden toegewezen op basis van de schatting van bestede tijd aan de doelstellingen, werving baten 
en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet ICS 
recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoe-
ven, wat zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers. Voor de overige operationele kosten wordt deze methode 
niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op basis van geschatte bestede uren per activiteit, zonder daarbij 
rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers.      
 
In 2014 is met de volgende percentages gewerkt:       

Doelstellingen Werving baten

Beheer en 

administratie Totaal

Personeelscategorie Structurele 

hulp

Voorlichting Eigen fond-

sen-werving

Acties derden Werving 

 subsidies

Algemeen directeur 31% 4% 10% 5% 17% 33% 100%

Programmamanagers 86% 0% 5% 0% 9% 0% 100%

Programmamedewerkers 96% 0% 0% 0% 4% 0% 100%

Kwaliteit & PM&E 25% 0% 0% 0% 51% 24% 100%

Office support 0% 8% 8% 0% 3% 81% 100%

Financiën & HR 26% 1% 2% 1% 11% 59% 100%

Fondsenwerving & 
communicatie 5% 28% 28% 12% 10% 16% 100%

Gemiddelde toewijzing van kosten in 2014:

Personeelskosten 40% 7% 8% 3% 15% 27% 100%

Overige operationele 
kosten 40% 7% 8% 3% 13% 28% 100%

Gemiddelde toewijzing van kosten in 2013:

Personeelskosten 42% 5% 9% 3% 15% 25% 100%

Overige operationele 
kosten 41% 6% 9% 3% 13% 27% 100%
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Bezoldingen raad van bestuur

In 2014 bestond de raad van bestuur van ICS uit een algemeen directeur, de heer Ronald Messelink.
De salarissen van de raad van bestuur zijn ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren (BBRA).ICS 
hanteert in haar jaarrekening het format van ‘Verantwoord Directiebeloning’, welke is vastgesteld door de VFI.  
        

R.D.D. Messelink

algemeen directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald

 Uren 36

 Parttime percentage 100%

 Periode 1 januari - 31 december

Bezoldiging

Jaarinkomen

 Brutosalaris 83.026

 Vakantiegeld 6.642

Totaal jaarinkomen 89.668

SV lasten (werkgeversdeel)

 Werkgeversdeel sv premies 11.039

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

 Bijtelling privégebruik bedrijfsauto 8.225

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

 Pensioenpremies t.l.v. werkgever 12.081

Overige beloningen op termijn

 Aanvulling op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1.389

Totale bezoldiging 2014 122.402

Totale bezoldiging 2013 114.036

Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de VFI-beloningsregeling.    
      
Bezoldigingen raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht (RvT) ontvangen geen bezoldiging, behoudens een vergoeding voor werkelijk 
gemaakte kosten in het kader van hun functioneren als toezichthouder. Het totale bedrag aan uitgekeerde onkostenver-
goedingen bedroeg in 2014 € 1.278 (2013: € 2.276). Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de 
leden van de raad van toezicht.          
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Verantwoording WNT
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) inge-
gaan. Ook in 2013 was de WNT van toepassing op ICS. In de jaarrekening 2013 is door ICS echter onterecht geen 
verantwoording over de WNT afgelegd. In onderstaande WNT-verantwoording 2014 zijn tevens de vergelijkende cijfers 
over 2013 opgenomen. De omissie om deze cijfers in de jaarrekening 2013 op te nemen is veroorzaakt door onbekend-
heid met de toen nieuwe wet. Uit toetsing van de bezoldigingen 2013 aan de toepasselijke normen voor 2013 blijkt dat 
deze voor alle personen binnen de toepasselijk normen voor WNT in 2013 vallen. Deze verantwoording is opgesteld op 
basis van de volgende op Stichting ICS van toepassing zijnde regelgeving: 
            
Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting ICS is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per 
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienst-
verband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering 
hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de 
overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.         
     
Bezoldiging topfunctionarissen    

Leidinggevende topfunctionaris

Naam R.D.D. Messelink

Functie algemeen directeur

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging €

Beloning 99.274

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 12.081

Totale bezoldiging 2014 111.355

Toepasselijk WNT-maximum 230.474

Duur dienstverband in 2013 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 2013 €

Beloning 95.284

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 12.984

Totale bezoldiging 2013 108.268

Toepasselijk WNT-maximum 2013 228.599
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam J.M. de Vries J. van der 
Veen

C. Kuijven-
hoven

C. van der 
Riet

L.J. Beijer R.R. van  
Kessel- 

Hagestein

Functie voorzitter RvT vice-voorzitter 
RvT

lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Duur functie in 
2014

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/2 - 31/12 n.v.t.

Duur functie in 
2013

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/3 - 31/12 n.v.t. 1/1 - 18/7

Bezoldiging € € € € € €

Beloning 0 0 0 0 0 0

Belastbare onkos-
tenvergoedingen

0 0 0 0 0 0

Beloningen betaal-
baar op termijn

0 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 
2014

0 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 
2013

0 0 0 0 0 0

Toepasselijk 
WNT-maximum 
2014

17.286 11.524 11.524 11.524 10.545 n.v.t.

Toepasselijk 
WNT-maximum 
2013

17.145 11.430 11.430 9.525 n.v.t. 6.268

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 en/of in 2013 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding 
op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 en 2013 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.  
          . 
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Aantal medewerkers
In 2014 had ICS 95,7 werknemers -in full time eenheden- in dienst (2013: 86,6 fte’s) die als volgt over de regio’s zijn 
verdeeld:          

Werkelijk Werkelijk

2014 2013

ftes ftes

Nederland

Algemeen directeur 1,0 1,0

Programmamanagers 1,0 2,0

Programmamedewerkers 4,2 2,9

Office support medewerkers 1,6 1,4

Kwaliteits- en PM&E-medewerkers 1,8 1,8

Financiële en HR-medewerkers 3,4 2,5

Fondsenwerving & communicatie medewerkers 3,7 3,0

16,7 14,6

Afrika

Regionaal kantoor 9,0 13,0

Programmakantoren 29,0 23,0

Nafics Ltd 7,0 7,0

45,0 43,0

Azië

Regionaal kantoor 25,0 18,0

Programmakantoren 9,0 11,0

34,0 29,0

Totaal aantal medewerkers 95,7 86,6

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 16, dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de directie; dit besluit tot vast-
stelling behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. In de statuten zijn geen regelingen opgenomen 
die specifiek ingaan op de resultaatbestemming. In de jaarrekening wordt standaard een voorstel resultaatbestemming 
opgenomen. 

Voorstel resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat ad € 910.724 als volgt te verdelen:
 

€

Continuïteitsreserve 53.195

Bestemmingsreserves 659.461

Bestemmingsfondsen 198.069

910.724

Amersfoort, 28 april 2015

R.D.D. Messelink
Algemeen directeur
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de Raad van Toezicht en directie van Stichting ICS 
  

De in dit verslag opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de geconsolideerde balans per 
31 december 2014 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 met bijbehorende 
toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS te Amersfoort over 
2014. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring 
van 1 mei 2015. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave 
van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 1 mei 
2015. 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650 
voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het 
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het 
kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS. 

Verantwoordelijkheid van de directie 
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de 
jaarrekening 2014 van Stichting ICS. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 
Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". 

Oordeel 
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS voor het jaar geëindigd op 31 
december 2014 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2014 van 
Stichting ICS.  

Utrecht, 1 mei 2015 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA 
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MEERJARENBEGROTING 2011 - 2015
Begroot (origineel) Werkelijk Begroot 

(aangepast)

Projectie

2011 - 2015 2011 - 2014 2015 2011 - 2015

€ € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 9.540.000 6.210.513 1.286.200 7.496.713

Baten uit acties van derden 1.140.000 533.415 150.000 683.415

Subsidies van overheden 46.684.274 39.290.568 9.006.504 48.297.072

Rentebaten en baten  
uit beleggingen 250.000 424.238 32.000 456.238

Overige baten 0 1.917.608 3.129.340 5.046.948

Totaal baten 57.614.274 48.376.343 13.604.044 61.980.387

LASTEN

Bestemd aan doelstellingen

Structurele hulp 53.015.909 42.891.037 12.338.039 55.229.076

Voorlichting 831.419 680.847 149.334 830.181

53.847.329 43.571.884 12.487.373 56.059.257

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 1.822.267 850.416 308.081 1.158.498

Kosten acties derden 90.454 181.226 43.511 224.737

Kosten verkrijging subsidies 
overheden

765.207 849.247 177.575 1.026.822

2.677.929 1.880.889 529.168 2.410.057

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 1.657.067 1.547.002 375.205 1.922.207

Totaal lasten 58.182.324 46.999.775 13.391.746 60.391.521

RESULTAAT -568.050 1.376.568 212.298 1.588.866

Door de groei van de (in de meerjarenbegroting niet meegenomen) social businessactiviteiten komen de totale baten 
en bestedingen hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Tevens worden de reserves van ICS in deze begrotingsperiode 
verder versterkt om zodoende voldoende vermogen beschikbaar te hebben om de opstart en opschaling van onze 
businesses te financieren. In de loop van 2015 zal een nieuw strategisch plan en bijbehorende meerjarenbegroting 
worden vastgesteld voor de komende jaren.     
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