ICSjv11v2:Opmaak 1 16-04-12 11:56 Pagina 1

Jaarverslag 2011

De feiten

ICSjv11v2:Opmaak 1 16-04-12 11:56 Pagina 2

Inhoud

‘Creating change’
Armoedebestrijding als bedrijfsstrategie

1

Together4Change
Samenwerken aan economische en sociale ontwikkeling

4

Samenwerkingspartners ICS 2011

6

Projecten 2011
Veranderkracht in beeld

8

Social Return On Investment (SROI)
Meten van maatschappelijke bijdrage en winst

16

Green Forest Social Initiative (Kenia)
Ontwikkeling van lokale economie

18

Child Legal Protection (Kenia)
Sociale, psychische en juridische steun

20

Skillful Parenting in Afrika
Opvoeden en goed ouderschap bespreekbaar maken

22

Zonne-energie in Afrika
Van zonnestralen naar economische en sociale vooruitgang

24

Social business in Cambodja
Rijstbanken kweken
waterzuiveringsinstallatie

26

Vooruitblik 2012
Groei op vele gebieden

28

Gedaanteverandering met behoud
van letters

30

Fondsenwerving

32

Klachten

32

Interviews
Hotze Lont (Context)
Alfred Geitenbeek (SHGW)
Jaap Doek (ACPF)
Josephine Gitonga (PAN)

17
18
21
22

ICSjv11v2:Opmaak 1 16-04-12 12:18 Pagina 1

‘Creating change’

Armoedebestrijding
als bedrijfsstrategie

In Cambodja maken inmiddels 649 huishoudens gebruik van de rijstbanken. (bron: archief ICS)
Ondernemen en armoedebestrijding. Lange
tijd leken die twee bijna onverenigbaar.
Maar de laatste jaren kwam in dat denken
langzaam een kentering - mede door de
eigen ervaringen van ICS in Azië en Afrika.
In 2011 bewandelde ICS definitief het pad
dat het al in 2007 insloeg. Directeur Ronald
Messelink over de koers van ICS:

‘ICS is van origine een kindgerichte organisatie. In rurale gebieden in Afrika en Azië voeren we bijvoorbeeld al jarenlang onderwijsprojecten uit. Bij dat werk zagen we dat een
goede leefomgeving onmisbaar is voor een
toekomst voor kinderen.
Niet alleen binnen het gezin, ook breder in
de gemeenschap. De laatste jaren zagen we
samen met onze collega’s in Afrika en Azië
steeds vaker dat onze projecten echt duurzaam werden in combinatie met economische
ontwikkeling en inkomensgroei. Daarom staat
naast onze focus op het creëren van social
services en kindbescherming nu ook social
business centraal in onze aanpak.’
Waarom social business?
‘Kinderen die opgroeien in een economisch
bloeiende omgeving, hebben meer kans op
een welvarende toekomst. Je kunt ervoor
ICS Jaarverslag 2011
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zorgen dat kinderen een diploma op zak
hebben, maar wat als er vervolgens geen
betaalde baan voor ze in het verschiet ligt?
Dat werkt natuurlijk enorm demotiverend.
Wij geloven in armoedebestrijding als onze
bedrijfsstrategie.
Betere bijdrage
‘Wij hebben een toegevoegde waarde in het
op gang brengen van zowel duurzame economische als duurzame sociale ontwikkeling. Op
een geïntegreerde manier. Een essentiële stap
daarin is het bij elkaar brengen van mensen.
ICS brengt boerengroepen bij elkaar en helpt
hen bij het opzetten van een goede business
case. En deze boerengroepen verbinden we
vervolgens aan investeerders.
We koppelen de wereld van de kansarme ondernemer aan de wereld van business cases
en investeerders. En daarmee gebruiken we
onze roots: kennis en ervaring die uiteindelijk
leiden tot succesvolle ondernemingen en gelukkige samenlevingen.
Door in projecten te investeren in plaats van
het geld te geven, worden de (toekomstige)
ondernemers gedwongen na te denken over

Lessons learned 2011
ICS heeft uiteraard ook lessen getrokken
uit 2011. Zo bleek de oogst van jatrophaplanten in Kenia tegen te vallen ondanks
gedegen vooronderzoek. Een pre-test
fase zal daarom voortaan meer nadruk
krijgen bij nieuwe ondernemingen.
De samenhang en synergie tussen de
programma’s zal in 2012 ook verder
worden geoptimaliseerd. Juist door het
gelijktijdig ontwikkelen van sociaal ondernemen enerzijds en sociale voorzieningen
op het gebied van kindbescherming,
educatie en goed ouderschap anderzijds
ontstaat er duurzame groei in welzijn en
welvaart. ICS heeft gezien dat het samenwerken met lokale overheden en partners
in deze zijn vruchten afwerpt.
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Dit is ICS 2011
Visie
Mensen over de hele wereld
zijn in staat en bereid om het
welzijn van kinderen zeker te
stellen en zelf verandering teweeg brengen.

zaken als winst en verlies. Maar wel op een
niveau dat voor hen haalbaar is. Daardoor
ontstaat er echt een basis voor verandering.
Onze rol wordt bovendien zuiverder. We kunnen daadwerkelijk sociale verandering teweeg
brengen door goede ondernemersplannen te
laten slagen in ruraal Afrika en Azië.’
Betere winst
‘Maar betekent investeren in ondernemerschap dat ICS meent dat geld zaligmakend is?
Nee. Groei in welvaart moet hand in hand
gaan met sociale ontwikkeling. Zoals in onderwijs, kinderbescherming, kennis over opvoeding, goed ouderschap en spaarprogramma's.
ICS werkt geïntegreerd aan ál deze thema’s.
Het is natuurlijk belangrijk dat er een school is
in een gemeenschap. Maar nog belangrijker is
dat ouders geld verdienen, zodat hun kinderen naar school kunnen. Dat er genoeg geld is
om te eten, zodat het kind zich kan concentreren op school. Dat er een duurzame vorm van
energievoorziening is, zodat ’s avonds huiswerk kan worden gemaakt.
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Missie
In samenwerking met mensen
en hun organisaties, stimuleren
we om samen te werken aan
initiatieven en ondernemingen
die zorgen voor blijvend
sociale en economische
veranderingen om zo het welzijn van kinderen en jongeren
te verzekeren.

(bron: archief ICS)

En dat kinderen weten waar ze naar toe kunnen als ze zich niet veilig voelen thuis. Sociaal
ondernemen speelt dus een belangrijke rol in
armoedebestrijding, want een vak leren en
ondernemen is de toekomst. De toekomst
van de gemeenschap, het gezin én het kind.’
Betere toekomst
‘Creating Change’, onze nieuwe pay-off, zegt
het eigenlijk al. ICS wil daadwerkelijk duurzame verandering teweegbrengen als het
gaat om de sociaal-economische verbetering
en bescherming van kinderen. De nieuwe
koers van ICS leidde in 2011 tot het aantrekken van een nieuwe directeur en hoofd Fondsenwerving & Communicatie en een vernieuwing van de huisstijl. Ook is de naam van de
organisatie aangepast in 'Investing in
Children and their Societies'. Belangrijk daarbij is dat de letters ICS behouden bleven. Dat
past goed bij de stap die ICS in 2011 zette:
een nieuwe koers, maar hetzelfde doel. Want
dat blijft een betere toekomst voor kinderen
en jongeren in ruraal Afrika en Azië.’

Enkele resultaten van 2011
• Er zijn 1574 lokale producenten
versterkt.
• In Cambodja maken 649 huishoudens
gebruik van de rijstbanken.
• In Cambodja maken 273 huishoudens
gebruik van schoon water.
• In Meatu, Tanzania maken 387 huishoudens gebruik van zonne-energie.
• In Suba, Kenia maken 160 huishoudens
gebruik van zonne-energie.
• 4.627 kinderen konden deelnemen aan
het ‘Child Social and Financial
Education’ programma. Dit waren 2901
kinderen in Afrika en 2.227 in Azië.
• Er zijn 36 scholen kindvriendelijker gemaakt.
Meer resultaten van enkele uitgelichte
projecten staan verderop in dit jaarverslag.

ICS Jaarverslag 2011
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Together4Change

Samenwerken aan economische
en sociale ontwikkeling

In 2011 zijn in Kenia de plannen voor het vijfjarige Toget
ICS is onderdeel van de alliantie
Together4Change. Deze kwam tot stand in
de aanloop naar de aanvraag voor
Medefinancieringssubsidie (MFS II) bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze
alliantie zitten ook de Nederlandse
organisaties Wilde Ganzen, Wereldkinderen
en SOS Kinderdorpen. De aanvraag van
Together4Change is beloond met de
toekenning van een subsidie voor vijf jaar.

De samenwerking van Together4Change
draait om het versterken van economische en
sociale ontwikkeling. Vooral verandering vanuit de mensen en maatschappij zelf staat
hoog in het vaandel. Ook het versterken van
de lokale economie is een belangrijk aandachtspunt. Daardoor moet uiteindelijk het
leven van jongeren en kinderen verbeteren.
Door krachten te bundelen en kennis op verschillende werkterreinen bij elkaar te brengen, kan het programma meer mensen bereiken. Hierdoor krijgen meer mensen in
ontwikkelingslanden kans op een beter bestaan.
ICS als penvoerder
ICS is penvoerder van de alliantie. Daarmee is
ICS juridisch gezien de eindverantwoordelijke
organisatie voor de ontvangen subsidie. Het
betekent dat ICS de directe gesprekspartner
vormt van het ministerie en een coördinerende rol op zich neemt. Denk aan het verta-
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Together4Change bestaat uit:
• Wilde Ganzen
• Wereldkinderen
• SOS Kinderdorpen
• ICS

Together4Change programma uitgewerkt. (bron: archief ICS)
len van de eisen en verplichtingen van de subsidie naar kwaliteitsprocedures en formats.

bied van fondsenwerving rondom ‘Skillfull
Parenting’.

Kick-off in Kenia
In januari 2011 werd een kick-off meeting georganiseerd in Kenia. Hierbij waren vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties van de Together4Change alliantie
aanwezig. In verschillende sessies werden de
plannen voor het vijfjarige programma uitgewerkt. Ook werd gekeken naar nieuwe projecten en mogelijkheden voor samenwerking.
Capaciteit van lokale organisaties om lokaal
zelf fondsen te werven is een thema dat tijdens deze bijeenkomst werd geïdentificeerd
als mogelijkheid voor samenwerking. In 2011
is dit opgevolgd met een inventarisatie van
de specifieke behoeftes van de verschillende
organisaties. Binnen het Child Protection programma van ICS hebben alle lokale partners,
die werkzaam zijn in Kenia, plannen gemaakt
en concrete activiteiten uitgevoerd op het ge-

Nulmeting voor voortgang
Het is belangrijk voor de organisaties om
voortgang te kunnen meten. Daarom controleert Together4Change continu de resultaten.
Vervolgens rapporteren de betrokken organisaties daarover. Daarnaast is het één van de
essentiële eisen voor het ontvangen van de
MFS II-subsidie. Om de voortgang te kunnen
meten, is het noodzakelijk om eerst een nulmeting uit te voeren bij de start van een project. Via een aantal indicatoren wordt vervolgens de huidige situatie gemeten.
In de periode februari tot april 2011 werden
nulmetingen uitgevoerd voor alle programmagebieden en bij alle partners die deelnemen aan Together4Change. Voor de rapportages aan het ministerie wordt elke jaar
opnieuw gemeten wat de voortgang van een
project en/of programma is.
ICS Jaarverslag 2011
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Samenwerkingspartners ICS 2011
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1 Nederland
SOS Kinderdorpen
Wereldkinderen
Wilde Ganzen
Context, international
cooperation
Aflatoun
Child and Youth Finance
International
Stichting Het Groene
Woudt
Health[e]Foundation
Internationaal
Pan-African (based in
Ethiopia)
The African Child Policy
Forum (ACPF)

3
4
2

2 Cambodja
Commune Council Odar
Meanchey
SST – Sor Sor Troung
CIDO
3 Laos
Sunlabob Renewable
Energy Ltd.
4 Thailand
PATH
Raks Thai
ECPAT
5 Oeganda
ABC Children’s Aid
Child Restoration
Outreach (CRO)
6 Tanzania
Adilisha
C-SEMA
Orkonerei Maasai Social
Initiative (OMASI)
Mkombozi
MPDI (Monduli

Pastoralist Development
Initiative)
Ormame Ltd (onderdeel
van OMASI)
Dutch Orkonerei Social
Initiative Limited (Dosi)
(onderdeel van OMASI)
IOPA – Institute for
Orkonerei Pastoralist
Association
SAHVT – Simanjiro
Animal Husbandry
Vocational Training
Centre
7 Kenia
The Green Forest Social
Investment Initiative
(GFSI)
Green Forest Holo Ltd.
Osienala, Friends of Lake
Victoria
CLAN (Child Legal Action
Network)
KAARC (Kenya Alliance
for the Advancement of
Children)
Rural Education and
Economic Enhancement
Programme (REEP)
Fascobi
Akukuranut Development
Trust (ADT)
KEWACTA (The Kenyan
Woman and Child
Transformation Agenda)
Netwerken:
Partos
Vereniging
Fondsenwervende
Instellingen (VFI)
Violence against children
working Group (VAC)
Child Protection Services
working Group (CPS)
ICS Jaarverslag 2011
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Projecten 2011

Veranderkracht in beeld
ICS voerde in 2011 in totaal 47 projecten uit in Cambodja, Laos, Thailand, Oeganda,
Tanzania en Kenia. Deze projecten leunen allemaal op de vijf pijlers van ICS: Sociaal
ondernemen, Kinderrechten, Civic Driven Change, Regionale Focus en Geïntegreerde
aanpak. De totale projectlijst staat hier. De in dit jaarverslag uitgelichte projecten brengen
de veranderkracht van ICS in beeld.
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Cambodja
Chicken Farming
Sor Sor Troung

De feiten & de cijfers
• Sor Sor Troung heeft 10 jaar land lease contract ondertekend met lokale overheid.
• Er is een business plan ontwikkeld.

Child Friendly Schools
ICS Cambodia

• 20 scholen nemen deel aan dit programma.
• Er zijn 25 trainingen geweest van leerkrachten, oudercomités en schoolcomités ter vermindering van lijfstraffen.
• Er zijn twee lokale boekenwinkels en 27 satelliet verkooppunten opgericht en ondersteund.
• 6300 studenten/leerlingen maken gebruik van deze
diensten.

Community Water
Entreprise
ICS Cambodia

• 1600 huishoudens maken gebruik van schoon en betaalbaar drinkwater.
• Zes bewustwordingscampagnes opgezet rondom hygiëne
en schoon drinkwater.

Community Multi-Purpose
Bank
ICS Cambodia

• Twee traditionele rijstbanken ondersteund en getransformeerd in ‘Multi-purpose’ banken.

Community Pig enterprise
ICS Cambodia

• Er is een modelboerderij opgezet.
• Er worden twee sociale ondernemingen gerund. Deze
worden door lokale ondernemers ondersteund.

Support to Commune
Councils
ICS Cambodia

• De gemeenteraad stelde 7.500 m² voor tien jaar kosteloos beschikbaar aan ICS om de Community Pig Enterprise te starten.
• De gemeenteraad investeerde 2.000 euro in de ‘Community Water Enterpise’ en heeft 1.000 euro toegezegd om
in 2012 in de ‘Community Pig Enterprise’ te investeren.

Vegetable Farming and
Marketing
CIDO

• Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
• Er is een business plan ontwikkeld.

ICS Jaarverslag 2011
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Laos
De feiten & de cijfers
Community Social
• Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
Entreprise: Rice Banks and
Sunlabob, een bedrijf dat duurzame energie oplossingen
Solar Power
distribueert.
ICS Laos
• In twee dorpen is een innovatief zonne-energiesysteem
opgezet, waarbij huishoudens via een centraal oplaadpunt gebruik kunnen maken van betaalbare zonneenergielampen en accu's.
• Het project voorziet 120 huishoudens van zonne-energie
(meer dan 500 kinderen).
• Twee comités en meerdere technici zijn getraind in het
managen van de zonne-energie ondernemingen van de
gemeenschappen.
Young Entrepreneurs
Society in Saravane
ICS Laos

• 60 jongeren hebben deelgenomen aan een praktijkweek
waar ze proefondernemingen opgestart hebben.
• Vier groepsondernemingen zijn doorgegaan met startkapitaal en ondersteuning van ICS (bijvoorbeeld voor
champignon productie en viskwekerijen).

Thailand
Child Friendly Schools &
Child Social and Financial
Education
ICS Sri Sa Ket

De feiten & de cijfers
• Er zijn 112 kinderclubs in 22 scholen.
• Er doen 1948 kinderen mee aan de kinderclubs.
• Er worden kleinschalige economische activiteiten
ondersteund.
• Er zijn 21 bewustwordingscampagnes rondom
kinderrechten.

Community[e]Education in
South-East Asia
Health[e]Foundation

• Er zijn 1460 kinderen en jongeren bereikt met informatie
rondom veilige migratie.
• 1382 jonge immigranten hebben toegang tot
reproductieve en seksuele gezondheidsservices.

Prevention of Sexual
Exploitation and
Trafficking of Children
ECPAT

• 9600 ouders en andere gemeenschapsleden zijn, door
jongeren, bereikt via informatie en bewustwording ter
voorkoming van seksuele uitbuiting en mensenhandel.
• 3478 kinderen en jongeren zijn in staat om zelf actie te
ondernemen tegen seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Safe Migration
Raks Thai

• De trainingsmodules en materialen zijn aangepast op de
specifieke context van Zuid-Oost Azië (Thailand)

ICS Jaarverslag 2011
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Thailand
Youth Friendly Services
PATH

De feiten & de cijfers
• 16314 jongeren hebben gebruik gemaakt van Youth Friendly
services via mobile klinieken en via Love Care klinieken.
• 167 jongeren hebben contact gelegd met de ‘hulp
telefoon’ voor vragen rondom seksualiteit en
reproductieve gezondheid.
• 170 jonge vrouwen hebben advies gekregen over
ongewenste zwangerschappen.

Oeganda
Community Radio
CRO

De feiten & de cijfers
• Er is een wekelijks radio programma in de gemeenschap.
• 226 straatkinderen (186 jongens en 40 meisjes) namen
deel aan het rehabiliteringsprogramma via 4 ‘drop-in’
centra.
• 196 lokale leiders namen deel aan overleg rondom acties
voor kinderbescherming.

Education
ABC Fund

• Er zijn 166 kinderen in kleuterschool en basisschool ondersteund met schooluniformen, lesmateriaal en een voedingsprogramma.
• Er zijn 96 kinderen/jongeren die middelbaar- en beroepsonderwijs volgen ondersteund met uniformen, lesmateriaal en een voedingsprogramma.

Tanzania
Agribusiness
ICS Meatu

De feiten & de cijfers
• Er zijn boerengroepen geïdentificeerd en geselecteerd
voor deelname in agribusiness (mais, en zonnebloempitten).
• 210 boeren hebben zaden en bemestingsstoffen ontvangen voor één hectare per boer.

Child Helpline
C-SEMA

• Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
• Ver is overleg met de overheid voor het opstarten van
een kinderhulplijn.

Child Protection & Skillful • 200 jongeren en 112 leerkrachten zijn getraind in kinderParenting (Street Children)
rechten en kinderbescherming;
Mkombozi
• Er worden twee informele kindbescherming structuren
ondersteund.
• Er zijn 53 zaken van kindermisbruik gerapporteerd en opgevolgd (politie, ziekenhuis en school).
• Er zijn 24 radioprogramma’s gemaakt en uitgezonden
rondom kinderrechten en kinderbescherming.
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Tanzania
Child Protection & Skillful
Parenting
Adilisha

De feiten & de cijfers
• 44 leerkrachten zijn getraind op het gebied van
kinderbescherming en kinderrechten.
• 41 gemeenschapsleden zijn getraind als sociaal
medewerkers die opvoedondersteuning geven.

Child Rights in School
Improvement Program &
Child Social and Financial
Education
IOPA

• Er zijn 25 scholen, 950 kinderen en 42 leerkrachten
getraind op het gebied van kinderrechten en sociaal en
financieel onderwijs.

Early Childhood
Development
ICS Meatu

• Er zijn vier nieuwe ‘Early Childhood Development’ centra
opgezet.
• 378 nieuwe kinderen schreven zich in voor onderwijs in de
ECD centra

Integrated Dairy
Development
DOSI

• 32 boeren zijn getraind in het houden van melkkoeien.
• Er is een zuivelprogramma voor de gemeenschap
ontwikkeld.

Masaai Community Radio
Ormame

• Community radio voor de Masaai wordt ondersteund.
• Er zijn radioprogramma’s gemaakt en uitgezonden over
bijvoorbeeld kinderrechten, belang van onderwijs en
conflictbemiddeling.
• Er zijn verslaggevers in de gemeenschap getraind en
actief.

Skillful Parenting
Monduli Pastoralist
Development Initiative
(MPDI)

• Er zijn 17 gemeenschapsleden getraind als sociaal medewerkers die opvoedondersteuning geven rondom het
locale kennis en tradities.
• Er is een DVD documentaire ontwikkeld: ‘the Masai child’.
• 200 ouders zijn getraind en actief in het ‘skilllful
parenting’ programma.

Solar Enterprises
ICS Meatu

• Twee nieuwe dorpen zijn nu voorzien van zonne-energie.
• Het lokale management comités zijn getraind.
• 152 nieuwe zonne energie-units zijn gedistribueerd.

Twinning with SAHVTC
school in Emboret
Prinsentuin

• Er zijn praktijkmodules laboratoriumonderwijs en
veehouderij ontwikkeld.

ICS Jaarverslag 2011
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Kenia
Agribusiness
ICS Busia/Kakamega

De feiten & de cijfers
• 72 boerengroepen zijn geïdentificeerd en geselecteerd
voor deelname aan agribusiness projecten (mais en
sorghum).
• Een deelnemer van elke groep is getraind om zijn groepsgenoten te trainen (agribusiness concept en moderne
landbouwtechnieken en methodes).
• Er is een businessplan ontwikkeld.

Kenia (Suba)
Agribusiness (Jathropha,
Aloe, Charcoal)
Green Forest Social
Investment Initiative

• Er zijn 11 lokale boomkwekerijen opgezet.
• 407 boeren hebben 1467 hectare geplant met bomen
voor houtskool productie.
• Er zijn 238,540 kiemplanten geproduceerd en verkocht.

Kenia (Busia/Kakamega)
Beekeeping
ADT

•
•
•
•
•
•

Kenia (Suba)
Beekeeping
Green Forest Social
Investment Initiative

• Er zijn 302 bijenstallen met in totaal 2742 bijenkorven gemaakt en in gebruik bij kleinschalige boeren.
• 290 individuele boeren produceren biologische honing.
• Er zijn in totaal 970 boeren en timmerlieden georganiseerd in honingproductiegroepen en actief in boomkwekerijen en de productie van bijenstallen.
• Er is 2922 kg honing geproduceerd en verkocht.

Kenia
Child Legal Protection
Child Legal Protection
Network (CLAN)

• Er is één nieuw juridisch beschermingscentrum opgestart
met twee advocaten.
• Er zijn 48 informele juridisch beschermingsmedewerkers
(van REEP en KEWACTA) getraind en gecoacht.
• Er zijn 51 zaken van kindermisbruik gerapporteerd en opgevolgd.

Child Protection
KAACR

• Formele kinderbeschermingsstructuur op gemeenteniveau ondersteund en actief in acht verschillende
gebieden.
• Er is een training ontwikkeld op het gebied van kinderbescherming.
• Er zijn 50 kinderclubs getraind op het gebied van rechten
en verantwoordelijkheden.

12
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100 boeren zijn getraind.
6 timmermannen zijn getraind.
Er zijn 260 bijenstallen zijn gemaakt.
De getrainde boeren produceerden 166 kg honing.
300 boeren zijn getraind in het oogsten van honing.
Er zijn 10 boomkwekerijen opgezet.
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Kenia (Busia/Kakamega)
Child Protection & Skillful
Parenting
The Kenyan Woman and
Child Transformation
Agenda (KEWACTA)

De feiten & de cijfers
• Er is een noodopvang opgezet.
• Er zijn 50 sociaal-juridische medewerkers getraind.
• Er is actie ondernomen rondom 20 kindermisbruik zaken.

Kenia (Suba)
Child Protection & Skillful
Parenting
Fascobi

• Er zijn 3 bewustwordingscampagnes opgezet rondom kinderrechten, kindvriendelijke opvoeding en onderwijs methodes.
• Er zijn 6 lokale gemeenschapsgroepen getraind en ondersteund op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid.

Kenia (Busia/Kakamega)
Child Protection, Skillful
Parenting and Legal
Protection
Rural Education and
Economic Enhancement
Programme (REEP)

• Er zijn 38 sociaal-juridische medewerkers getraind en actief aan het werk.
• 79 zaken van kindermisbruik zijn gerapporteerd.

Kenia
Child Rights in School
Improvement Program
ACDT

• 24 onderwijzers, school management comités en leden
van ouder-kind verenigingen zijn getraind om lichamelijke
straffen op school af te schaffen en kindvriendelijke alternatieven in te voeren.

Child Social and Financial
Education
ACDT

• 67 leraren en werknemers zijn getraind om minimaal één
keer per maand kindvriendelijke lesmethodes toe te passen op het gebied van sociale en financiële scholing.

Kenia (Busia/Kakamega)
Combating Child Labour
ILO/ICS

• Er zijn twee lokale kinderarbeid comités opgezet.
• Er zijn inventarisatie gemaakt van zo’n 1200 kinderen.
• Er is directe ondersteuning gegeven aan 1008 kinderen
(bijvoorbeeld door school uniformen).
• Er zijn radio programma’s en bewustwordingscampagnes
opgezet rondom kinderarbeid en het belang van onderwijs.
• Er zijn 24 leerkrachten getraind in ‘SCREAM’ (Support to
the Child Rights through Education, Art and Media).

Kenia
Girls Secondary Education
Kagoro Girls Secondary
School

• Er zijn leerkrachten getraind in kindvriendelijke onderwijstechnieken.

ICS Jaarverslag 2011
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Kenia
Sexual Reproductive
Health and Rights
ACDT

De feiten & de cijfers
• Training van leraren in Busia op het gebied van het geven
van seksuele voorlichting.
• Introductie van het project in Kakamega (waar het project
ook uitgerold gaat worden).
• 11 leraren geven nu minimaal één keer per maand seksuele voorlichting.

Kenia (Busia/Kakamega)
School Wash Program
ICS/UNICEF

• Er zijn 13 latrine eenheden in 7 scholen gebouwd.
• Het latrine design van ICS is overgenomen als het voorbeeld voor UNICEF en het ministerie voor Gezondheid in
Kenia.

Kenia
Twinning met AHITI
Kabete en Baraka
Agricultural College
Aeres Groep

• Er zijn praktische korte cursussen en onderwijsmaterialen
ontwikkeld.

Twinning met Sang’alo
Institute of Science and
Technology en Bukura
Agricultural College
AOC Oost & AOC Lentiz

• Er zijn praktische onderwijsmodules op het gebied van
tuinbouw en veehouderij ontwikkeld.

Kenia (Suba)
Village Solar Project
Green Forest Social
Investment Initiative

• Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd bij 160 huishoudens
(640 kinderen, 480 volwassenen).
• Er zijn twee workshops georganiseerd over het maken
van zonnepanelen.
• Drie vrouwen uit de gemeenschap zijn zes maanden lang
getraind in India in het maken en onderhouden van
zonnepanelen.

14
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International
De feiten & de cijfers
Capacity Strengthening on • Publicatie van boek rondom Social Business ‘New
Social Business, Civic
approaches to international development cooperation’.
Driven Change and Social • Er is een training en keten analyse uitgevoerd rondom
Return on Investment
honing. Deze training had 30 deelnemers.
Context, international
• Binnen het vijfjarige trainingsprogramma rondom social
coöperation
business zijn twee modules ontwikkeld en uitgevoerd met
ongeveer 35 deelnemers per training.
• Er is een training ontwikkeld en uitgevoerd bij meerdere
organisaties rondom Social Return on Investment.
Child Friendly Banking
Child Finance

• Er zijn twee kindvriendelijke bankproducten ontwikkeld.

Child Social and Financial
Education
Aflatoun

• Er zijn Aflatoun-programma’s gestart in 20 nieuwe landen
(totaal nu 81).
• Er zijn 316.445 nieuwe kinderen bereikt (totaal nu
1.300.000).

Pan-African
Research, Lobby and
Advocacy on Child
Wellbeing
African Child Policy Forum
(ACPF)

• De documentaire ‘10’ over kinderen en jongeren in gevangenissen is uitgebracht.
• Er is een onderzoek gestart naar de kindvriendelijkheid
van vijf Afrikaanse landen op het gebied van gehandicapte kinderen.
• Er is een actieve website opgezet voor het Afrikaanse
‘Civil Society forum’ rondom kinderrechten.
• Het African Report on Child Wellbeing 2011 is gepubliceerd.

Skillful Parenting
Parenting in Africa Network
(PAN)

• Er zijn vier nieuwsbrieven gemaakt en gedistribueerd.
• Er is een nieuwe website.
• Er is een publicatie verschenen over de meningen van
kinderen over goed ouderschap.
• 38 organisaties doen mee aan het netwerk.

ICS Jaarverslag 2011

15

ICSjv11v2:Opmaak 1 16-04-12 12:18 Pagina 16

Social Return On Investment (SROI)

Meten van
maatschappelijke
bijdrage en winst
Van het verkopen van schoon drinkwater,
tot een rijstbank die dienst doet als de
spaarbank van een dorp. ICS investeert in
lokale initiatieven. Daarbij draait het om
plaatselijke ondernemingen die sociale
problemen oplossen. Het uiteindelijke doel
is dat ze financieel duurzaam zijn en leiden
tot een maatschappelijk rendement. Maar
hoe meet je dat?

16
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ICS deed een SROI-analyse in het WestKeniaanse Suba in de Gwassi Hills naar het
maatschappelijke rendement van honingproductie. (bron: archief ICS)

SROI en de achtergrond
Social Return on Investment (SROI) wordt gebruikt om het maatschappelijk rendement te
meten van een lokaal initiatief. Dit gaat verder dan alleen de financiële aspecten. In een
SROI worden ook de sociale, economische en
milieuaspecten meegenomen. Bij een SROI
kijken de onderzoekers naar de maatschappelijke bijdrage én winst van alle spelers die
betrokken zijn bij een initiatief. Denk aan
dorpsbewoners, bedrijven of de lokale overheid. Het is daarom zaak om al deze spelers
aan tafel te krijgen. Gezamenlijk wordt vervolgens onderzocht wat de verandering is en
wat de maatschappelijke kosten en opbrengsten hiervan zijn. Een positief advies volgt

ICSjv11v2:Opmaak 1 16-04-12 12:18 Pagina 17

INTERVIEW
Context
'Geslaagde toepassing van SROI'

wanneer iedereen ervan overtuigd is dat de
resultaten groter zijn dan de kosten. De analyse kan ook leiden tot het advies om een initiatief anders te organiseren en zo het rendement te verhogen.
SROI en ICS
ICS en Context startten in 2007 met een samenwerking die tot doel had om SROI toepasbaar te maken voor ontwikkelingssamenwerking. Het leidde tot een handboek waarin
staat beschreven hoe een SROI-analyse uitgevoerd kan worden.
In 2011 deed ICS samen met Context een
SROI-analyse in West-Kenia. Daar werd gekeken naar de verzameling, productie en distributie van honing. Centrale vraag was: wat is
het maatschappelijke rendement van de honingproductie? De boeren kregen een kans
om te ondernemen in het produceren van honing. Hierdoor krijgen zij een beter inkomen.
ICS nodigde behalve de boeren ook alle andere partijen uit die betrokken zijn bij de verwerking en distributie. Een belangrijk nevendoel was dat deze betrokkenen een beter
inzicht kregen waar in de keten de meeste financiële en maatschappelijke waarde werd
gecreëerd. Uiteindelijk leidde deze aanpak
ertoe dat de producenten en de bank - naast
het financiële rendement - ook oog kregen
voor het maatschappelijke rendement van
nieuwe investeringen.
SROI en de toekomst
Er is in 2011 veel tijd gestoken in het voorbereiden van SROI-analyses van nieuwe projecten. Het doel is om een SROI-analyse te doen
van alle projecten die te iets te maken hebben
met sociaal ondernemerschap. Deze analyses
vinden plaats in de eerste helft van 2012.

‘ICS en Context werken al een paar jaar
samen op het gebied van social business. Daarbij maken we gebruik van
SROI (Social Return On Investment). Bij
SROI gaat het erom sociale resultaten
van projecten meetbaar en zichtbaar te
maken. Om te laten zien dat je naast financiële waarde dus ook sociale en bijvoorbeeld ecologische waarde kunt
creëren. Context heeft veel ervaring met
deze methode en daarom werken wij
samen met ICS. Bijvoorbeeld door gezamenlijk trainingen te geven. In 2011
deden we dit in Kenia en Tanzania. Een
mooi praktijkvoorbeeld van een geslaagde toepassing van SROI is de analyse van de honingproductieketen in
Kenia. Bij dit project voerden we met
ICS en een andere partner een uitgebreide SROI-analyse uit. Alle partijen van
de keten waren hierbij betrokken: de imkers, timmerlieden, handelaren en de
micro-financierders. Door samen te bespreken hoe ze betere resultaten konden
bereiken, ontstond er meer begrip voor
elkaar en elkaars positie. Dat resulteerde
in betere onderlinge samenwerking.
Toen bleek dat de productiewijze niet
aansloot bij de kredietvoorwaarden, gingen imkers en micro-financierders met
elkaar in overleg over het aanpassen van
de voorwaarden.’

Hotze Lont is senior
consultant bij
Context.

ICS Jaarverslag 2011
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INTERVIEW
Stichting Het Groene Woudt
'Veel meer samen met elkaar
optrekken'
'Ik kende ICS nog niet, toen ik op 1 augustus 2011 startte als nieuwe directeur
van Stichting Het Groene Woudt
(SHGW). Ik zag een organisatie die datzelfde moment een enorme turnaround
maakte. Sociaal ondernemerschap ging
een belangrijke rol spelen in de benadering en het werk van ICS. Voor de onderlinge samenwerking is dat prettig. Waar
ICS en SHGW voorheen meer parallel
aan elkaar werkten, kunnen we nu veel
meer echt samen met elkaar optrekken.
We spreken elkaars taal en delen dezelfde uitgangspunten.
De missie van SHGW is: het stimuleren
van economische ontwikkelingen op het
platteland in het zuiden door het bedrijfsmatig opzetten van sociale ondernemingen. Het is uiteraard belangrijk
dat je bij sociaal ondernemen onderkent
dat de sociale uitgangspunten bovenaan
staan, maar dat er ook te praten valt
over eventuele winst en output. Wanneer je fundamenteel iets wil veranderen
in de samenleving, moet je dat doen op
een ondernemende manier. Want dat
heeft pas echt uitzicht op een toekomst.
Er ontstaat dan ruimte om te investeren,
in onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld. Als je besluit problemen aan
te pakken via sociaal ondernemerschap,
dan denk ik dat ICS
daarvoor de juiste
methode en aanpak
heeft gekozen in
haar werk.'

Alfred Geitenbeek
is directeur van
Stichting Het
Groene Woudt
(SHGW).
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Green Forest Social Initiative (Kenia)

Ontwikkeling van
lokale economie
Samen met Stichting Het Groene Woudt
(SHGW) investeert ICS sinds 2008 in de
economie en maatschappij van de Gwassi
Hills, Kenia. Het Green Forest Social
Initiative (GFSI) bestaat uit het bedrijf GFSI
Ltd. en de sociale tak GFSI Trust.

In de regio Gwassi Hills wisselen periodes van
langdurige droogte af met plotselinge stortbuien. Door de overmatige houtkap is er
steeds minder bos om modderstromen te
voorkomen of af te remmen. Hierdoor spoelt
vruchtbare grond weg en is het moeilijk voor
de gezinnen om een bestaan op te bouwen.
Het resultaat: jongens moeten al op vroege
leeftijd helpen het gezinsinkomen aan te vullen, meisjes worden al jong uitgehuwelijkt. In
de Gwassi Hills is dan ook een chronisch gebrek aan geschoolde mensen en goede infrastructuur. Dat waren tot voorheen belangrijke
redenen voor bedrijven om zich in dit gebied
niet te vestigen.
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Om de economie in de Gwassi Hills in Kenia te ontwikkelen, stimuleren ICS en SHGW
ondernemerschap onder de bevolking. (bron: archief ICS)
Om de economie in het gebied te ontwikkelen, stimuleren ICS en SHGW ondernemerschap onder de bevolking. Denk aan het ondersteunen van gezinnen bij de ontwikkeling
en verkoop van producten die belangrijk zijn
in de regio. GFSI Ltd. investeert bijvoorbeeld
in de verwerking van producten en daarmee
in een gunstige afzetmarkt voor boeren. GFSI
Trust investeert op haar beurt in sociale ontwikkeling, zoals de Kagoro meisjesschool.
Ook werkt GFSI Trust samen met lokale partner Fascobi (Family Support Community
Based Initiatives). Zij zetten zich in voor kinder- en vrouwenrechten.
De inspanningen hebben succes. In 2011 produceerden 290 boeren in de regio via het
houden van bijen 2.922 kilo honing. In Suba,
Kenia zijn ook timmermannen getraind om de
bijenkorven te produceren. Zij verkopen de
geproduceerde bijenkorven aan de Micro Finance instelling van GFSI. Deze instelling
biedt ze vervolgens weer op kredietbasis aan
de boeren aan. In 2011 heeft het de timmer-

mannen een gezamenlijk extra inkomen opgeleverd van circa € 86.000 voor 20 timmermannen. De boeren worden ook ondersteund
om bomen te verbouwen. Dit gebeurt op
basis van kredieten. Hout, verkregen door het
uitdunnen en snoeien, kan worden verkocht
aan het houtskoolbedrijf. Die gebruiken het
voor het produceren van houtskool. Er is in
2011 56, 564 kilogram brandhout geleverd.
Er zijn 11 boom- en plantenkwekerijen opgezet in gemeenschappen. Meer dan 238.540
zaden en kiemplantjes zijn geproduceerd en
verkocht aan GFSI om te distribueren aan
boeren op basis van microfinanciering.
Dankzij de investeringen van ICS krijgen
steeds meer huishoudens in het gebied elektriciteit via zonne-energie. In 2011 hebben
150 huishoudens hierdoor licht; 640 kinderen
en 480 volwassenen maken daarvan dankbaar
gebruik. Op de Kagoro meisjesschool zijn
acht leraren in dienst en 16 personen zijn ondersteunend personeel. In totaal zitten er 36
meisjes op de school.
ICS Jaarverslag 2011
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Child Legal Protection (Kenia)

Sociale, psychische en juridische s
Jonge slachtoffertjes van misbruik,
mishandeling of verwaarlozing hebben hulp
en ondersteuning nodig. Het liefst van hun
ouders en familie, maar als dat niet kan van
professionals. In het West-Keniaanse district
Busia staan de ICS-partnerorganisaties
Children’s Legal Action Network (CLAN) en
Rural Education and Economic
Enhancement Programme (REEP) kinderen
en gezinnen bij.
Frustratie door armoede. Een haperend
rechtssysteem. Weinig respect voor de rechten van kinderen. Misbruik van machtsposities. Ze veroorzaken in Afrika veel misstanden. Ook worden kinderen verwaarloosd,
misbruikt en mishandeld. De slachtoffers hebben sociale, psychische en juridische steun
nodig. Maar die hulp is moeilijk te vinden.
Daarom startte ICS het Child Protection programma. Dit richt zich op kinderen, maar ook

Maaike Stolte (Manager Child Protection)
over Child Protection:
‘Naast projecten op het gebied van social
business werkt ICS in Afrika ook aan de bescherming van kinderen. We hebben daarvoor twee programma’s: Skillful Parenting en
Child Protection. Het eerste richt zich op het
opvoeden, het tweede op de bescherming
van kinderen. Child Protection maakt zich met
name sterk voor toegang tot services op het
gebied van kinderbescherming. Denk aan een
plek waar iemand terecht kan bij een professional met vragen over kindermisbruik of
-mishandeling.’
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INTERVIEW

e steun
op hun opvoeders, dienstverleners en op beleidsmakers.
Partnerorganisaties CLAN en REEP verdedigen de rechten van kinderen. Dit doen zij
door hierover te spreken met leraren, ambtenaren, advocaten, ouders en verzorgers. En
met kinderen zelf. Ook leren ze kinderen via
voorlichting minder risico te lopen. Bovendien worden slachtoffers door de organisaties
begeleid naar goedkope of gratis juridische
en medische hulp.
CLAN werkt samen met lokale partners op
het gebied van rechtsbijstand. Hierdoor raakt
de gemeenschap meer betrokken bij kinderrechten. REEP zet zich op haar beurt in voor
de bescherming van de rechten van de meest
kwetsbare groepen in gemeenschappen in
Kenia. Denk aan kinderen, mensen met
HIV/AIDS, weduwen, verzorgers en vrouwen.
In 2011 opende het eerste ‘legal protection
centre’ in Busia. Hier zijn inmiddels 51 zaken
behandeld. Ook werken twee advocaten fulltime aan het opvangen en ondersteunen van
mensen. Verder zijn er al 38 sociaal juridisch
medewerkers aan het werk in verschillende
dorpen in Busia District. Op deze manier is er
altijd iemand in de buurt waarbij slachtoffers
terecht kunnen. CLAN heeft deze medewerkers getraind en met hen daarna nog twee
keer een coachingssessie gedaan. Er zijn in
2011 in totaal 78 zaken aangemeld in deze
dorpen. Politie en medici in Busia zijn daarnaast getraind in het ondersteunen van
slachtoffers van seksueel misbruik op een
kindvriendelijke manier. Tot slot is er in 2011
een training ontwikkeld over een oplossingsgerichte manier van omgaan met conflicten.

African Child Policy Forum
'Ranglijst beste en slechtste landen'
‘Als pan-Afrikaanse denktank op het gebied van kinderrechten probeert het African Child Policy Forum (ACPF) in Afrika
kennis en vaardigheden op het gebied
van kinderrechten te vergroten. Bovendien willen we de problemen daaromtrent zo goed mogelijk documenteren.
Het ACPF steunt Afrikaanse regeringen
bij het op orde brengen van hun wetgeving, zodat deze voldoet aan het Verdrag
voor de Rechten van het Kind. Daarnaast
doet het ACPF allerlei soorten onderzoek. Bijvoorbeeld over kinderen met een
handicap, kindhuishoudens, jeugdstrafrecht- en delinquentie, en HIV/Aids. Het
ACPF monitort bovendien de prestatie
van Afrikaanse regeringen op het gebied
van kinderrechten. Die bevindingen bundelen we in het jaarlijkse ‘African Report
on the Well-Being of Children in Africa’.
Daarin staat een ranglijst van de beste tot
de slechtst presterende landen op het
gebied van de rechten van het kind. Dit
rapport wordt nauwlettend gevolgd door
de betrokken regeringen, die erg gevoelig zijn voor ranking. Daarmee is het rapport uitgegroeid tot een belangrijk document. In al deze taken wordt het ACPF
gesteund door ICS. Financieel, maar ook
door middel van trainingen en cursussen
aan de medewerkers van ACPF in Afrika.’

Jaap Doek is
emeritus professor
rechten (gezinsen jeugdrecht) en bestuurslid van
het African Child Policy Forum (ACPF).
Hij heeft jarenlange
ervaring op het gebied van internationale kinderrechten.

ICS Jaarverslag 2011
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INTERVIEW
Parenting African Network
'Kinderen een stem geven'
‘Er is nog veel te doen in Afrika als het
gaat om kinderen, hun welzijn en rechten. Dat heeft te maken met gebrek aan
goede ouderschapsvaardigheden. Maar
ook de veranderende samenleving is hier
debet aan. Denk aan de toename van
het aantal kindhuishoudens door
HIV/Aids. ICS en het African Child Policy
Forum (ACPF) willen daar wat aan doen.
Zo streven ze ernaar dat er meer naar
kinderen wordt geluisterd. Daarom richtten ze in 2010 het Parenting African Network (PAN) op, een netwerk van Afrikaanse kinderrechtenorganisaties. ICS is
nog steeds actief betrokken bij PAN. Ze
biedt hulp bij fondsenwerving en technische ondersteuning. Daardoor hebben
we het afgelopen jaar al veel kunnen bereiken. Zo hielden we een conferentie
over ouderschap, waarmee we voor het
eerst de leden uit ons netwerk en potentiële nieuwe leden bij elkaar brachten.
Door de hoge opkomst was de bijeenkomst zeer succesvol. Een ander punt
van aandacht in 2011 was onze website.
Die hebben we uitgebreid en verbeterd,
met veel downloads en een chatfunctie
die al aardig gebruikt wordt. Ook onze
nieuwsbrief, die we vier keer uitbrachten,
is goed gelezen. Maar waar ik met name
erg trots op ben, is de productie van een
boek en video’s waarin kinderen zelf aan
het woord komen.
Dat is wat wij willen
met PAN: kinderen
een stem geven over
wat zij goed ouderschap vinden.’

Josephine Gitonga is
secretaris van het
Parenting African
Network.
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Zonnepanelen zijn een uitkomst voor
gebieden die buiten het bereik van het
elektriciteitsnet vallen. Zoals Meatu in
Tanzania en Suba in Kenia. ICS maakt
zonnepaneeltechnologie voor hen
toegankelijk. Daarmee vergroten de
bewoners hun toekomstkansen.
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Zonne-energie in Afrika

Van zonnestralen
naar
economische
en sociale
vooruitgang

Zonder energiebron is er ‘s avonds weinig
mogelijk. Er kan niet worden doorgewerkt als
de zon onder is en kinderen kunnen hun huiswerk niet maken. De sociale en economische
ontwikkeling van de bevolking lijden daaronder. Voor verlichting verbranden de bewoners veelal kerosine, maar dat leidt tot gezondheidsklachten.
ICS startte in 2008 een project om een
nieuwe en schone energiebron beschikbaar te
stellen in Meatu en Suba: zonnepanelen. Het
plan was om bewoners de uitbundig aanwezige zonnestralen te laten gebruiken voor hun
eigen ontwikkeling. Acht vrouwen uit Meatu
en drie vrouwen uit Suba kregen een opleiding aan het Barefoot College in India. Hier

De vrouwelijke ondernemers zijn dankzij hun
onderneming aansprekende rolmodellen
voor andere vrouwen en opgroeiende
kinderen. (bron: archief ICS)

leerden ze zonnepanelen bouwen, repareren
en onderhouden. Inmiddels runnen deze
vrouwen een werkplaats in hun dorpen. De
vrouwelijke ondernemers sparen en gebruiken dit geld voor onderhoud en aanschaf van
onderdelen. Hun medebewoners kopen nu
zonnepanelen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor verlichting of het opladen van mobiele telefoons en radio’s. In Meatu maken inmiddels 387 huishoudens gebruik van
zonne-energie en zijn 774 zonnepanelen door
de vrouwen geïnstalleerd.
De vrouwelijke ondernemers zijn dankzij hun
onderneming bovendien aansprekende rolmodellen voor andere vrouwen en opgroeiende kinderen. Naast een eigen inkomen, is
hun gevoel van eigenwaarde sterk toegenomen. Zo zijn de vrouwen in 2011 uitgenodigd
voor meerdere evenementen die georganiseerd zijn door agentschappen van de Verenigde Naties en de regering van Tanzania.
ICS wil dit succesvolle project in veel meer
dorpen gaan uitvoeren. Op die manier kunnen nog meer vrouwen een goede opleiding
en baan krijgen en worden meer dorpen
voorzien van zonne-energie.
ICS Jaarverslag 2011
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Skillful Parenting in Afrika

Opvoeden en goed ouderschap
bespreekbaar maken

ICS werkt actief met lokale partnerorganisaties aan opvoedprogramma’s waarbinnen
goed ouderschap bespreekbaar wordt gemaakt. (bron: archief ICS)

Uitvoerende partners Skillful Parenting:

24

PAN (Parenting in Africa Netwerk)
Is opgezet door ICS. Het netwerk is uitgegroeid tot een netwerk met 38 aangesloten
organisaties uit heel zuidelijk en oostelijk
Afrika. Zie ook de website van PAN:
www.parentinginafrica.org

KEWACTA (The Kenyan Woman and Child
Transformation Agenda)
Zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van alle kinderen en hun families in het Keniaanse district Teso South
District.

REEP (Rural Education and Economic Enhancement Programme)
Is actief voor de bescherming van de rechten
van de meest kwetsbare groepen in gemeenschappen in Kenia; kinderen van mensen met HIV/AIDS, weduwen en vrouwen.

Mkombozi
Mkombozi werkt in Tanzania in de regio’s Kilimanjaro en Arusha en helpt straatkinderen
weer terug naar de ouders te gaan. Dit doen
zij door middel van onderwijs, onderzoek en
belangenbehartiging.

ICS Jaarverslag 2011
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Het Skillful Parenting programma kijkt naar
de basis van kinderwelzijn: hun opvoeding.
Goed ouderschap draait om liefde, verantwoordelijkheid en het creëren van een
veilige leefomgeving. Dat gaat niet altijd zo
goed als iedereen zou willen. ICS en partnerorganisaties ondersteunen en begeleiden
daarom ouders in zes districten in WestKenia en Noord-Tanzania.
Ouders in West-Kenia en Noord-Tanzania
hebben het moeilijk. Armoede dwingt sommige ouders ver van huis te werken. Daardoor hebben ze (te) weinig tijd om met hun
kinderen door te brengen. Kinderen zijn vaak
aangewezen op pleegouders, grootouders of
oudere broers en zussen. Er is veel kans op
verwaarlozing, mishandeling en misbruik.
ICS werkt actief met lokale partnerorganisaties aan opvoed ondersteuningsprogramma’s
waarbinnen goed ouderschap bespreekbaar
wordt gemaakt. Met ouders, verzorgers én
kinderen. Ouders en verzorgers kunnen aangeven welke ondersteuning zij nodig hebben
om hun kinderen goed en veilig groot te brengen. De deelnemende organisaties (REEP, Kewacta, Fascobi, Adilisha, MPDI en Mkombozi;

Fascobi (Family Support Community Based
Initiatives)
Maakt zich sterk voor betere leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in Suba, Kenia.
Adilisha (Child, Youth Development and Family Preservation)
Richt zich op de ontwikkeling van jongeren
en het behoud van families. Adilisha investeert in beter ouderschap in Tanzania door
middel van capaciteitsopbouw, psychosociale
ondersteuning, onderzoek, begeleiding, belangenbehartiging en lobby.

zie kader) bundelen hun kennis en ervaring via
het Parenting in Africa Network (PAN).
Met dit programma wil ICS doorbreken dat
ouders er alleen voor staan. Zij hebben veel
behoefte aan het uitwisselen van ideeën. De
organisaties die ICS steunt, informeren ouders
en zorgdragers ook over andere vormen van
hulp en waar ze die kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in het vinden van werk, het regelen van
een uitkering of het krijgen van kinderbijslag.
Inmiddels zijn 38 organisaties uit heel zuidelijk
en oostelijk Afrika lid van PAN. Er zijn documentaires gemaakt over hoe ouders, kinderen
en professionals denken over goed ouderschap. In alle gemeenschappen waar ICS
werkt, is in 2011 bovendien bekeken wat kinderen en ouders op dit moment weten over
goed ouderschap en waarover ze meer willen
leren. De zes lokale partnerorganisaties waarmee ICS samenwerkt, hebben in totaal 102
sociaal medewerkers in dienst. Zij werken aan
het opzetten en ondersteunen van oudergroepen.

MPDI (Monduli Pastoralist Development Initiative)
Deze ontwikkelingsorganisatie zet zich in
voor de Maasai in Noord-Tanzania. Het MPDI
richt zich hierbij op onderwijs en kleuter- en
peuteropvang.

ICS Jaarverslag 2011
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Social business in Cambodja

Rijstbanken kweken
waterzuiveringsinstallatie
Van rijstbanken tot waterzuiveringsinstallatie. Een mooi voorbeeld van
ondernemerschap in Cambodja. Door te
investeren in negen rijstbanken in Oddar
Meanchey hebben zestienhonderd
huishoudens nu ook toegang tot schoon
drinkwater. Met de winst ervan bouwde het
management van de rijstbank namelijk een
waterzuiveringsinstallatie.
Kleine rijstboeren in Cambodja zijn vaak zo
arm dat ze geen beschutte plek hebben om
hun oogst op te slaan. Gedurende de groei
van de oogst hebben ze bovendien al geld
moeten lenen om te overleven. Voor deze
boeren zit er niets anders op dan hun oogst
tegen een dumpprijs te verkopen. Als de
boer en zijn gezin erge honger lijden, ziet de
boer zich zelfs genoodzaakt zijn rijst terug te
kopen. Tegen woekerprijzen.
Om deze cirkel te doorbreken, hielp ICS in
Cambodja negen gemeenschappen bij het
bouwen van een rijstbank. Daar kunnen boeren hun rijstoverschot brengen. Zodra ze de
rijst weer nodig hebben, kunnen ze die tegen
een redelijke vergoeding weer terugkopen. De
bank wordt beheerd door de dorpelingen zelf.

10600
liter

16060
liter

Okt
2011

nov
2011
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Met de verworven rente zagen de rijstbanken
in Pou Thmei en Prasat Lbeuk hun kapitaal
met een kwart groeien. De winst van de rijstbanken wordt daarnaast geïnvesteerd in extra
diensten voor de lokale gemeenschap. Zodat
ze de boeren in de toekomst ook kleine geldleningen, marketinghulp en betaalbare landbouwproducten kunnen bieden. Ook worden
boeren getraind om een optimaal rendement
uit hun boerenpraktijk te halen. De rijstbanken leveren zo een grote bijdrage aan de welvaart en de voedselzekerheid in het gebied.
Twee rijstbanken zijn inmiddels winstgevend.
ICS verschafte een lening voor de aanschaf
van een waterzuiveringsinstallatie. Van de
winst van de rijstbanken bouwde het management van de rijstbank een onderdak
voor de installatie. De rijstbanken kunnen
hierin investeren dankzij het succes van de
rijstleningen. Voor de bouw van de installatie
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INTERVIEW
Aflatoun: 'Kinderen zelfbewust en
zelfstandig maken'

Twee rijstbanken zijn inmiddels winstgevend. ICS verschafte een lening voor de
aanschaf van een waterzuiveringinstallatie.
(bron: archief ICS)

investeerde het management van de rijstbank
3.728 euro. De gemeenteraad investeerde
1.491 euro. ICS verstrekte daarnaast een lening van 11.184 euro. Het gezuiverde water
wordt tegen een betaalbare prijs op de markt
gebracht. Naast schoon water levert de installatie inmiddels ook werkgelegenheid op.
Zodra de ICS-lening is afbetaald, kan de installatie winst maken. Die winst kan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opzetten
van ondernemingen en het verstrekken van
microkrediet. Zo wordt armoede duurzaam
bestreden. ICS heeft de ambitie om de komende drie jaar nog minimaal negen waterzuiveringsbedrijven in Cambodja op te zetten.

'ICS is de oudste samenwerkingspartner
van Aflatoun. Vanaf het eerste uur – in
2008 – heeft ICS ons gesteund. Financieel, maar ook met coaching en advies
om voet aan de grond krijgen in Nederland. Aflatoun is namelijk van oorsprong
een Indiase organisatie. ICS geloofde direct in ons idee: kinderen over de hele
wereld zelfbewust en zelfstandig maken,
dankzij een combinatie van sociaal en financieel onderwijs.
Met de Aflatoun-methode leren we kinderen sparen. Iets wat ze eigenlijk op
veel andere gebieden al heel goed kunnen. Want alle kinderen sparen wel iets:
of het nou steentjes zijn of voetbalplaatjes. Wij leren ze op dezelfde manier met
geld om te gaan. Daarvoor hebben we
lesmateriaal ontwikkeld. Docenten in 83
landen wereldwijd maken gebruik van de
methode van Aflatoun. Het wordt nu
ook door ICS ingezet op veertig scholen
in Tanzania en Kenia. Daar leren kinderen
bijvoorbeeld hoe ze een fair kunnen organiseren om geld op te halen voor het
aanleggen van een moestuin op school.
Onze methode is in de eerste plaats bedoeld om kinderen te laten ontdekken
wat ze zelf allemaal kunnen - en ze daardoor een beter gevoel van eigenwaarde
te geven. Maar het heeft ook positieve
effecten op hun omgeving. Ik herinner
mij een jongetje in
Albanië die tegen
zijn vader zei: "Als
jij nu stopt met
roken, kunnen we
volgend jaar op
vakantie."'

Hidde van de Veer
is directeur van
Aflatoun.
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Vooruitblik 2012

Groei op vele
gebieden

ICS wil de lokale bevolking optimaal van de economische mogelijkheden laten profiteren. (bron: archief ICS)

In 2012 gaan crisis en kansen hand in hand.
ICS kijkt vooruit en richt haar pijlen op
groei. Zowel in Afrika en Azië, alsook van
de eigen organisatie. De focus ligt daarbij
in 2012 op de volgende zeven punten.
1. Economische groei voor iedereen
Emerging markets worden vaak als eerste
ontdekt door mensen en organisaties die snel
willen profiteren van de voorspelde groei.
Vaak blijft de lokale bevolking vervolgens berooid achter. Om hier wat aan te doen, ziet
ICS een rol voor zichzelf weggelegd. Dit kan
door de vertaling van economische groei naar
rurale gebieden en sociale programma’s,
maar ook door de gehele keten te ontwikkelen en waar nodig te beheersen. Er kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met groepen boeren aan een winstgevende business
case rondom maïs. Hierdoor profiteert de lokale bevolking optimaal van de economische
mogelijkheden.
Ook een goed voorbeeld hiervan vormen de
Cambodjaanse rijstbanken die ICS hielp ontwikkelen. Deze rijstbanken, uitgebreid tot
multi purpose banks, zorgden ervoor dat
28
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louche tussenhandelaren zich geen positie
meer kunnen verschaffen in de keten om over
de rug van de lokale bevolking geld te kunnen verdienen.
2. Afrika: ‘lost continent’ wordt
'emerging market'
Afrika wordt vaak gezien als ‘lost continent’.
Burgeroorlogen, politieke wantoestanden,
droogtes en humanitaire rampen zorgden ervoor dat velen niet meer in het continent geloven. Maar de laatste jaren maakt Afrika een
opmerkelijke economische groei door. The
Economist becijferde in december 2011 zelfs
dat de groei van de afgelopen vijf jaar niet
onderdeed voor die van Oost-Azië. De komende jaren valt een gemiddelde economische groei van 6% te verwachten. Dit brengt
echter ook de noodzaak tot een andere opstelling met zich mee; ‘Less aid and more
trade’. ICS omarmde dit uitgangspunt al in
2007 en doorliep sindsdien de bijbehorende
leercurve. Dat maakt ICS een betrouwbare en
ervaren zakenpartner, waarbij business development en geleerde lessen hand in hand gaan.
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3. Cambodja: aanhaken bij groei
Azië maakte een spectaculaire economische
groei door in de laatste decennia. Ook Cambodja begint de laatste jaren aan te haken.
ICS ondersteunt deze groei in gemeenschappen waar de kracht tot verandering een duwtje in de rug kan gebruiken. Denk aan de ontwikkeling van Water Enterprises. In 2012 zal
ICS deze waterondernemingen verder uitbouwen en uitbreiden.
4. Samenwerking via co-creatie en
financieringsvormen
Nog nadrukkelijker zal ICS in 2012 de samenwerking zoeken met partners. Fondsen, het
bedrijfsleven, Public Private Partnerships, Private Sector Investeringsprogramma, maar
vooral ook co-creatie met de lokale bevolking
via coöperaties. Door jarenlange ervaring in
het veld heeft ICS een bewezen track record
in het bij elkaar brengen van boerengroepen,
en vooral het selecteren van de juiste personen voor het juiste plan.
Dat, en de nieuwe speerpunten in het ICSbeleid, rechtvaardigen ook een verdere
intensivering van de samenwerking met de
Nederlandse overheid, en een blijvend brede
financiering van ICS-projecten in de
toekomst.
5. Social Return on Investment
De toepassing van SROI-methodieken is een
nadrukkelijk onderscheidend vermogen van
ICS. Door metingen en toepassingen kan de
theorie rondom Social Return on Investment
verder worden ontwikkeld. Een goed renderend business model is daarbij het uitgangspunt. Daarmee creëert ICS financiële én sociale winst ineen. Business is echter iets anders
dan voorzieningen. Dat realiseert ICS zich.
Door deze programma’s naast elkaar op te
zetten ontstaat specialisatie. Hierdoor kan in
beide programma’s optimaal gefocust worden. Kortom; op deze manier bereiken we
een optimale sociale en economische impact.

6. Sociale programma’s: educatie,
kindbescherming, kinderrechten en
ouderschap
De sociale programma’s rondom kinderen en
hun ‘societies’ zullen ook in 2012 worden uitgevoerd. Dat doen we samen met de vele
vertrouwde partners die ICS om zich heen
heeft verzameld.
Educatie is en blijft volgens ICS een sleutel tot
succes. De focus op lagere scholing zal zich
daarom uitbreiden naar middelbare scholen en
beroepsonderwijs - en zelfs de combinatie tussen onderwijs en startend ondernemerschap.
Kindbescherming en kinderrechten blijven onveranderd hoog op de agenda staan. Daarvoor zal ICS programma’s uitvoeren in het
veld en direct samenwerken met lokale organisaties. Maar ook door via organisaties als
ACPF aandacht te vragen voor de kinderrechten bij nationale overheden.
Goed ouderschap of 'Skillful Parenting' is een
belangrijk speerpunt in 2012. Er zal nadrukkelijk worden gezocht naar partners die zich
kunnen identificeren met deze programma’s
en deze kunnen financieren. Door trainingen,
het opzetten van centra en het versterken van
de capaciteit van professionals werkt ICS met
lokale bevolkingen aan opvoedondersteuning. Daardoor krijgt het kind een beter kans
op een mooie toekomst.
7. Verdere professionalisering
De interne organisatie van ICS is de afgelopen
jaren veranderd. Denk aan de samenwerkingen
binnen MFS-I en MFS-II, wijzigingen op
management- en directieniveau en een nieuwe
strategie die vanaf 2007 is geoperationaliseerd.
In 2012 wordt een verdere professionaliseringsslag doorgevoerd op zowel het Nederlandse
kantoor als op de veldkantoren in Kenia,
Tanzania en Cambodja. Zo hoopt ICS in Nederland te kunnen verhuizen naar een nieuw kantoor in Amersfoort. Daarnaast worden nieuwe
medewerkers aangetrokken voor Human
Resource Management en Business Development. Het kantoor in Azië verhuist van Bangkok
(Thailand) naar Siem Reap (Cambodja).
ICS Jaarverslag 2011
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Gedaanteverandering
met behoud van letters
ICS onderging in 2011 een
gedaanteverandering. De gewijzigde koers
die de organisatie inzette kwam tot uiting
in een nieuwe huisstijl. Ook veranderde ICS
haar naam. De letters bleven echter
behouden.

In de historie wijzigde ICS haar logo al een
aantal keer. De uitdaging die ICS in 2011 aanging, was om de koerswijziging nu ook tot uiting te laten komen in een huisstijl. In samenwerking met communicatiebureau
Schrijf-Schrijf en de vormgevers van Room for
ID’s is gewerkt aan een uiterlijk waarin ICS
een fris, zakelijk, maar ook bewegend karakter zou krijgen.
De nieuwe huisstijl van ICS, die in het najaar
van 2011 werd geïntroduceerd, kreeg door
het kleurgebruik een suggestie van driedimensionaliteit. Dit verbeeldt de brede blik
die ICS heeft op de problematiek in haar werkgebieden. De huisstijl werd doorgevoerd in alle
communicatie-uitingen. Een in het oog sprin-

ICS logo’s door de jaren heen
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gend voorbeeld was de nieuwsbrief. De 'Weldoen' werd omgedoopt tot 'CC'. Daarnaast
kregen de direct mailings naar donateurs, de
brochure en de website een nieuw jasje.
Met de koerswijziging kwam ook een nieuwe
naam, zonder afscheid te nemen van de vertrouwde afkorting ICS. Waar dit voorheen

stond voor 'International Child Support', werd
dit: 'Investing in Children and their Societies'.
Ook hier komt de bredere blik van ICS tot uiting. Een blik die verder reikt dat het kind en
zich sterk richt op de gehele regio. Ook werd
de naam voorzien van een pay-off: ‘Creating
Change’. Want verandering creëren, blijft de
kern van het werk van ICS.

International Child Support

ICS Creating change

2007 - 2011

vanaf november 2011
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Fondsenwerving
Drie Nederlandse vermogensfondsen
steunden in 2011 het werk van ICS. In de
toekomst zal ICS actiever werven op
vermogensfondsen. Niet alleen op de
Nederlandse markt, maar ook
internationaal. Daarnaast zal ICS ook de
contacten met nationale en internationale
serviceclubs versterken.

Wandelen voor Water
op de Veluwe, maart
2011 (bron: archief ICS)

Rotary Laren-Blaricum: dineren en doneren
Rotaryclub Laren-Blaricum organiseerde op
zondag 29 mei 2011 voor de zesde keer een
dorpsdiner. Vier keer was de opbrengst hiervan voor ICS. Ruim 750 gasten dineerden in
witte of lichte kleding aan fraai versierde tafels. Het leverde in totaal ruim € 100.000,- op
voor projecten op het gebied van onderwijs
en gezondheidszorg in het Bantey Ampil district in Cambodja. De opbrengst is mede mogelijk gemaakt door NCDO, Wilde Ganzen en
een Matching Grant van de Rotary
Foundation.

Nunspeet, Harderwijk en Ermelo/Putten
deden mee aan de actie ‘Wandelen voor
Water’ op 23 maart. Dit was een initiatief van
Aqua for All. Basisschoolleerlingen uit groep
zeven en acht beleefden wat hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen
om aan schoon drinkwater te komen. Ze
moesten gemiddeld zes kilometer wandelen
met zes liter water.
Daarnaast organiseerde de Rotaryclub Ermelo
op 28 maart een succesvolle motortoertocht.
Dit deden zij samen met de Veluwse Motor
Tour Club (VMTC).
De opbrengst van deze twee acties werd
door de Rotary verdubbeld. Daarbovenop
kwam ook nog een premie van Wilde Ganzen.
De totale opbrengst bedroeg ruim
€ 150.000,-.

Rotary Noord-Veluwe: wandelen voor water
In 2011 zetten zeven Rotaryclubs op de
Noord-Veluwe zich actief in voor ondergrondse watertanks in Meatu, Tanzania. Rotaryclubs Oldebroek, Hattem/Heerde, Epe,

Dam tot Damloop:
zwoegen voor zonne-energie
In september 2011 zetten 33 hardlopers zich
op een sportieve manier in voor ICS. Zij
namen deel aan de Dam tot Damloop. Daarmee haalden ze sponsorgeld op voor zonneenergie in Kenia. Deze opbrengst is beloond
met een premie van Wilde Ganzen. De actie
bracht hierdoor ruim € 38.000,- op.

Klachten
Zeven officiële klachten kwamen in 2011 bij
ICS binnen. Dat is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.
Drie klachten hadden betrekking op de organisatiekosten van ICS. Twee klachten
waren gericht op het niet meer zichtbaar
zijn van de christelijke overtuiging in het
werk van ICS. Twee andere klachten gingen
over de administratie rondom donaties.
32
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De indieners van de klachten hebben aangegeven dat hun klacht naar tevredenheid
is afgehandeld door ICS. De registratie van
klachten wordt door Office Support uitgevoerd. In 2011 zijn alle klachten afgehandeld door de afdeling Fondsenwerving &
Communicatie. De procedure wordt in 2012
geëvalueerd en waar nodig herzien.
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ICS-NL
Investing in Children and their Societies
(ICS)
Postbus 252
8070 AG Nunspeet
Tel. +31(0)341 27 10 90
E-mail: info@ics.nl
www.ics.nl

Tot juli 2012. Zie daarna voor het nieuwe
adres: www.ics.nl/contact
ICS Azië
Regional Office ICS Asia
91/47 Moo 3, Chayangkul Road
Tambon Khamyai, Muang District
Thailand 34000
Tel: +66 (0) 45 280 280
Fax +66 (0) 45 280 870
E-mail: icsro@icsasia.org
www.ics.nl/home-en-US

Tot 30 juni 2012. Zie daarna voor het
nieuwe adres: www.ics.nl/contact/ics-azie
ICS Africa
Regional office ICS Africa
Gold Rock Park, Mombasa Road next to
Tuffsteel complex
P.O. Box 13892-00800
Nairobi, Kenya
Tel. +254 (20) 206 3015/17/18
Fax +254 (20) 206 3013
E-mail: icsro@icsafrica.org
www.ics.nl/home-en-US

KvK: 41188664
Bankrekeningnummer: 70.70.70.406
IBAN: NL87ABNA0707070406
BIC : ABNANL2A

Redactie: ICS Nederland
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Organisatie

ORGANISATIE
Interne organisatie

gaat in Laos en Thailand gepaard met het sluiten van
onze programmakantoren ter plaatse. Aangezien
ICS hiermee alle activiteiten in Azië concentreert in
Cambodja, verplaatst de organisatie ook het regiokantoor in Azië naar Cambodja. In Afrika blijft ICS in
Kenia en Tanzania. In 2012 wordt de financiering van
onze laatste partner in Oeganda beëindigd.

In 2011 is de nieuwe organisatiestructuur van
ICS ingevoerd. De herstructurering werd in 2010
in gang gezet. Uiteindelijk leidde dit tot een
programmagestuurde organisatie die beter recht
doet aan de nieuwe strategie van ICS.
De programma’s staan centraal in de
organisatiestructuur van ICS. ICS heeft twee programma’s geïmplementeerd; Investment for Social
and Economic Change en Child Protection. Deze
worden beide aangestuurd door een programmamanager.
De programmamanagers worden, evenals
de managers van de afdelingen Financiën en
Fondsenwerving & Communicatie, aangestuurd
door de algemeen directeur. Onder de
aansturing van de algemeen directeur
vallen eveneens Office Support, PM&E
en Kwaliteitsmanagement.
De programmamanagers en de
finance manager in Nederland sturen
hun counterparts op de regiokantoren
direct aan. De regionale programmamanagers sturen op hun beurt de programma’s in de regio’s aan, inclusief de
managers op de programmakantoren.
Om de activiteiten in de regio’s op elkaar
af te stemmen, vormen de regiomanagers
samen met de regionale manager
finance & operations een regionaal
managementteam. Dit team heeft geen
besluitvormingsmandaat, maar speelt
wel een belangrijke rol in de coördinatie
van de regionale programma’s. Om ook
op internationaal niveau coördinatie en
afstemming te organiseren, kwamen de
diverse managers uit Nederland en de
regio’s in 2011 tweemaal bijeen in een internationale managementteam meeting.
In 2012 worden de werkzaamheden van
ICS in drie landen beëindigd. In 2011 is
die uitfasering in gang gezet. Het gaat om
de landen Laos, Thailand en Oeganda. Dit

Medewerkers in Nederland
In 2011 telde het hoofdkantoor van ICS in
Nunspeet gemiddeld veertien medewerkers
(12,4 fte). Er was in vergelijking met voorgaande
jaren een relatief groot verloop. In totaal zijn vijf
medewerkers vertrokken bij ICS in 2011. Daarvoor
in de plaats zijn vier nieuwe medewerkers gestart.
De redenen voor deze wisselingen zijn divers;
variërend van de mogelijkheid tot uitzending naar
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het buitenland bij een collega organisatie,
tot de hernieuwde opzet van de afdeling Fondsenwerving & Communicatie. Twee collega’s gingen
in 2011 met zwangerschapsverlof. Hun verlof werd
grotendeels intern opgevangen. Daarnaast heeft
ICS sinds 2007 ieder jaar een CIDIN Trainee; een
mede-werker die tegelijkertijd een studie volgt aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nunspeet Hoofdkantoor
Medewerkers ICS 2011
Aantal betaalde medewerkers
Aantal FTE
Man-vrouw ratio
Leeftijd eind 2011

Ziekteverzuim

(waarvan 3,9 % zwangerschapsverlof)

Daarnaast treden vrijwilligers ook buiten het werk
op als ambassadeurs voor ICS. De organisatie kon
in 2011 rekenen op de hulp van drie vrijwilligers op
kantoor en in het veld. Zij hielden zich bezig met
het versturen van post, administratieve zaken,
vertalingen, onderzoek en beroepsonderwijs.
Tijdens de Dam tot Damloop waren er ook een
aantal vrijwilligers die hielpen bij het maken van
foto’s en ontvangen van lopers bij de finish.
Lerend vermogen
Leren is essentieel voor een innovatieve organisatie
als ICS. Dat betekent allereerst dat medewerkers
leren van het eigen werk. Daarvoor is er een goede
monitoringscyclus waarmee de organisatie lessen
kan trekken uit de resultaten. Om hieraan beter
invulling te kunnen geven, is in 2011 de monitoring
geheel vernieuwd. Daarnaast hecht ICS groot belang
aan de professionele en de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. In 2011 is 3,2 % van
het Nederlandse budget besteed aan opleiding en
ontwikkeling. Afgelopen jaar volgden medewerkers
verschillende cursussen en opleidingen, variërend
van praktische trainingen tot masteropleidingen.
Daarnaast heeft ICS in samenwerking met Context,
international coöperation een curriculum sociaal
ondernemen opgesteld. In 2011 is dit curriculum
van start gegaan. Verschillende ICS-medewerkers
namen hieraan deel.

ICS streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale medewerkers binnen de regio- en
programmakantoren. In Azië zijn twee expatriate
medewerkers werkzaam. Beide personen zijn
afkomstig van de Filippijnen.
Statistieken
Medewerkers ICS 2011
NL

0

2

0,0

Seniors

4

2

3,4

Projectmedewerkers

17

26

3,3

Ondersteunend personeel

6

4

5,7

27

34

12,4

Totaal

5,6%

Vrijwilligers
Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage
aan ICS. Zij brengen ervaring en flexibiliteit en
hebben een enthousiasmerend effect op betaalde
medewerkers.

Binnen de programmakantoren was het verloop
groter. Dit kwam onder andere door de gewijzigde
strategie. Die vereist op het uitvoerende niveau v
an de programmakantoren andere capaciteiten.
Ook is door het afslanken van de programma’s in
Laos en Thailand het aantal medewerkers in die
landen afgenomen.

AS

40%-60%
oudste 51
jongste 25

Gelukkig heeft ICS in 2011 deze cruciale medewerkers voor langere tijd aan zich kunnen binden.
Hierdoor werd het verloop op managementniveau in de regio’s beperkt tot het vertrek van de
voormalige regiodirecteuren (in Afrika betrof het
hier een interimpositie) en de regionale manager
finance & operations in Azië.

AF

12,4

gemiddelde leeftijd 35

Medewerkers in het veld
Door de herstructurering zijn een aantal posities in
de regio’s gewijzigd. De regiodirecteuren hebben
ICS verlaten. In de plaats hiervan zijn de verantwoordelijkheden van de programmamanagers vergroot.

Expats

+/- 14
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Organisatie

Kwaliteitshandhaving binnen de organisatie
Voor ICS betekent kwaliteitsmanagement: het
zorgdragen voor een effectieve en efficiënte
besteding van de beschikbaar gestelde middelen
ten behoeve van de programma’s. Dit omvat de
uitvoerende organisatie, het implementeren van
programma’s en de ondersteunende organisatie.
Kwaliteit is verbonden met het dagelijks werk en
is een integraal onderdeel van de activiteiten van
ICS. Opgedane ervaringen worden gebruikt ter
verbetering van de programma’s, de organisatie
zelf en samenwerkingsverbanden. In het compacte
kwaliteitshandboek van ICS staan de procedures
voor kwaliteitsmanagement en alle werkprocessen
beschreven. De verantwoordelijkheden en taken
zijn daarbij gespecificeerd.

toetst of ICS voldoet aan de gemaakte afspraken.
De processen binnen de organisatie worden doorgelicht om verbeterpunten te ontdekken. In 2011
leidde de interne audit tot een aantal verbetervoorstellen en kleinere aanscherpingen van de
bestaande procedures en processen. Een ander
aandachtspunt is dat ICS zorgvuldiger moet zijn
in het vastleggen van belangrijke processen en
documenten, zoals goedkeuringen en contracten.
Normen
Door zowel de stakeholders als door ICS zelf, in
het bijzonder haar Raad van Toezicht, is een aantal
normen opgelegd in termen van bestedingen aan
fondsenwerving, beheer en administratie en directiebeloningen. Dat geldt tevens voor in het beleid
omtrent beleggingen en treasury. Door zich te
conformeren aan deze normen, wordt ICS continue
gedwongen zich te verantwoorden over gemaakte
keuzes en de inzet van de beschikbare middelen
aan verschillende kostenposten. Daarnaast is in de
jaarrekening 2011 een uitgebreide toelichting op
de directiebeloning ingevoegd. Hiermee conformeert ICS zich aan de afspraken binnen de sector
om zo transparant mogelijk te rapporteren over de
beloning van haar bestuurder(s).

ISO-certificering
Het kwaliteitshandboek vormt de basis voor de
ISO-auditing. ICS heeft sinds begin 2008 een ISOcertificering. Begin januari 2011 is her-certificering
voor drie jaar verleend door certificeringbureau
KIWA. Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van
het onderhouden en het verder ontwikkelen van
het kwaliteitssysteem. Een intern auditteam voert
bij ICS jaarlijks een interne audit uit. Het auditteam

RISICOMANAGEMENT
van de organisatie vaak nog wat onbestemd. Daar
wordt ook hard aan gewerkt. ICS heeft inmiddels
een geheel nieuwe huisstijl en website.Daarnaast
is er een nieuwe strategie richting de media en
werkt de organisatie actiever aan het uitbouwen
van het netwerk.

ICS heeft in 2011 een risicoregister ingevoerd om
de risico’s van de organisatie gestructureerd in
kaart te brengen. Dit risicoregister is vervolgens
met de Raad van Toezicht besproken. Uiteindelijk
zijn vier risico’s geprioriteerd.
De grote afhankelijkheid van overheidsfinanciering
vormt het belangrijkste risico voor de organisatie.
De Nederlandse overheid financiert 60% van de
ICS activiteiten via het Medefinancieringsstelsel
(MFS). ICS nam in 2011 dan ook tal van maatregelen om tot een bredere financiële basis te komen.
Zo is onder andere een nieuwe positie-manager
Fondsenwerving & Communicatie aangesteld.
Bij het verwerven van nieuwe fondsen loopt ICS
tegen andere gerelateerde risico’s aan. Zo is de
naamsbekendheid van ICS laag en is het imago

Een tweede risico is dat ICS zo druk is met de
dagelijkse implementatie van het programma, dat
er geen tijd overblijft voor innovatie en vernieuwing. Terwijl innovatie juist voor een relatief kleine
speler als ICS van enorm belang is. ICS wil zich
onderscheiden door creatieve nieuwe paden te
zoeken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat
daarvoor de benodigde tijd beschikbaar is. Door
innovatie nadrukkelijk op te nemen in de doelstellingen van de medewerkers en de monitoring,
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vernieuwen van het HR-beleid.

houdt ICS het op de agenda. De algemeen directeur heeft expliciet de verantwoordelijkheid voor
innovatie naar zich toegetrokken.

Een vierde en laatste belangrijk risico betreft de
veiligheid van de medewerkers. ICS werkt in delen
van de wereld waar het in meerdere opzichten
minder veilig is dan in Nederland. Op dit moment
is het veiligheidsbeleid onvoldoende. Met als
mogelijk risico dat in het geval van een catastrofe
onvoldoende duidelijk is wie wat moet doen.
In 2012 gaat ICS daarom haar veiligheidsbeleid
vernieuwen.

Het HR-beleid van ICS is inmiddels verouderd.
Goede en gemotiveerde mensen zijn voor ICS
cruciaal. Zij bepalen de kracht van de organisatie.
Hier ligt dan ook een belangrijk risico voor ICS, dat
ertoe kan leiden dat de organisatie niet de goede
mensen kan binnenhalen en vasthouden.
In 2012 wordt intensief aandacht besteed aan het

Financieel beheer
Als blijkt dat de huidige bankrelaties niet verantwoord met de haar toevertrouwde middelen omgaat, verbindt ICS hier gevolgen aan. Mocht ICS op
zoek gaan naar een nieuwe (huis)bankier, dan wordt
dit mede op basis van ethische criteria uitgezet.

In de jaarrekening wordt uitvoerig stilgestaan bij het
beleid van ICS met betrekking tot beheer van reserves en fondsen. In het kort komt het erop neer dat
ICS haar tijdelijk overtollige middelen momenteel
deels belegt op een vaste deposito van € 300.000
en voor het overige conform het treasurybeleid uitzet op direct opeisbare spaarrekeningen. Tenslotte
biedt het beleggingsbeleid van ICS ruimte om een
deel van haar reserves beschikbaar te stellen voor
missiegerelateerde investeringen.

In 2011 heeft ICS haar missiegerelateerde investeringen uitgebreid met het verstrekken van relatief
kleine leningen aan ondernemers in Cambodja.
Door deze leningen, die renteloos werden verstrekt,
zijn een aantal kleinschalige ondernemingen (boekwinkels, een waterbedrijfje en zogenaamde Multipurpose banks) gestart. Een deel van de leningen is
inmiddels weer terugbetaald.
De bestaande lening aan Green Forest Social
Investment Trust (GFSI) wordt conform aflossingsschema afgelost. Met deze lening is de Trust in staat
geweest de nodige infrastructurele investeringen te
doen in het afgelegen gebied in Kenia waar zij haar
werk doet.

Een aantal jaren geleden heeft ICS het huisbankierschap ondergebracht bij het huidige ABN AMRO
Mees Pierson. Destijds hebben wij de selectie van
onze huisbankier verricht op puur financiële criteria.
Door het groeiende besef dat ICS als maatschappelijke organisatie ook zorgt dient te dragen voor een
verantwoord beleggen van haar overtollige middelen, heeft ICS in het financieel statuut vastgelegd
dat de partijen waarbij ICS haar gelden onderbrengt
ook getoetst worden op moreel ethische criteria.
Aangezien ICS niet participeert in aandelen of
beleggingsfondsen, maar ‘slechts’ spaarproducten
afneemt, heeft het Financiële Audit Committee van
ICS in 2012 uitgesproken dat binnen de huidige relaties hier geen pro-actieve toetsing op plaatsvindt.

Tenslotte neemt ICS deel in ORMAME in Tanzania.
Door deze participatie heeft ICS invloed kunnen
uitoefenen op het beleid van ORMAME en haar
kunnen bewegen tot een organisatieverandering om
tot betere resultaten in haar programma’s te komen.

Over de periode 2007 tot en met 2011 heeft ICS de volgende rentebaten behaald:

Netto resultaat liquide middelen

2007

2008

2009

2010

2011

€

€

€

€

€

104.457

150.075

98.828
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Verantwoordingsverslag
Child Protection en de manager Fondsenwerving
& Communicatie. De leden van het Management
Team zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. Besluiten
van de directeur worden zoveel mogelijk in het
Management Team meegenomen en vervolgens
vastgelegd.

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.
Het eerste principe:
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 sinds medio
2011 uit één persoon; Ronald Messelink.
Hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de
organisatie. De Raad van Toezicht ziet vanuit
zijn 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, betrokkenheid en netwerken. Nevenfuncties mogen
niet leiden tot conflicterende belangen en moeten
bij voorkeur van toegevoegde waarde te zijn.

Bezoldiging Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid,
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigings-componenten vastgesteld.
Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
De laatste evaluatie was in 2011.
Bij de bepaling 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 maximaal
jaarinkomen van € 98.257 (fte/12 maanden).

Taak en werkwijze van de Raad van Bestuur
In oktober 2010 is besloten de omvang van de
Raad van Bestuur terug te brengen tot één
functionaris. Voor de periode van 1 december 2010
tot en met 10 juni 2011 benoemde de Raad van
Toezicht interim-bestuurder Wieteke Beernink. In de
vergadering van april 2011 werd Ronald Messelink
door de Raad van Toezicht unaniem benoemd als
directeur/bestuurder van ICS per 13 juni 2011.
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 strategisch 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 controller, de programmamanager Social Business, de programmamanager

Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante
werkelijke jaarinkomen van de Raad van Bestuur
bedroeg in 2011 voor de heer R.D.D. Messelink,
algemeen directeur, € 83.794 (1,0 fte/12 maanden). 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 2011:
- Bestuurslid bij Stichting Global Call to
action Against Poverty (GCAP).
- Bestuurslid bij Stichting SOMO.
Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het beleid van de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken. Het toezicht
strekt zich ondermeer uit tot:
- realisatie van de doelstellingen van de Stichting;

8

- de strategie en de risico’s die verbonden zijn
aan de activiteiten;
- de opzet/werking van de interne systemen
voor risicobeheersing en controle;
- de financiële verslaglegging.
De Raad van Toezicht kwam in 2011 zes maal
bijeen. De Raad van Toezicht heeft een financiële
auditcommissie samengesteld die toezicht houdt
op de financiële zaken en verslaglegging, het administratieve systeem en de controlemechanismen.
De leden van deze commissie kwamen in 2011 vijf
keer samen.
De Raad van Toezicht wijst ook een accountant aan
die de jaarrekening van ICS controleert. Elke drie
jaar wordt de accountant geëvalueerd op zijn of
haar prestaties. Momenteel is PwC aangewezen
door de Raad van Toezicht. PwC doet verslag aan
de Raad van Toezicht en de directeur.
De leden van de Raad van Toezicht worden voor
een periode van vier jaar benoemd en mogen
maximaal twee periodes zitting nemen in de raad.
De Raad van Toezicht telde gedurende 2011 zes
leden. Eind 2011 namen drie leden afscheid van
de Raad van Toezicht en werden twee nieuwe
leden aangesteld. De leden van de Raad van
Toezicht zetten zich op vrijwillige basis voor ICS
in. Zij kunnen wel onkosten vergoed krijgen, zoals
reiskosten. Een overzicht van de kosten van de
Raad van Toezicht is te vinden in de jaarrekening
op pagina 38.
Het tweede principe:
Optimale besteding van middelen
ICS hanteert een uitgebreid instrumentarium om
de effectiviteit en de efficiëntie van haar bestedingen te monitoren.
Strategisch meerjarenplannen en budgetten
Voor de strategische periode 2011-2015 heeft ICS
een meerjarenplan vastgesteld.
Dit plan vormt de basis voor specifieke jaarplannen
en budgetten voor ieder individueel jaar. De meerjaren- en jaarplannen worden continue gemonitord
door middel van een kwartaal- en jaarrapportage.
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Samenstelling Raad van Toezicht
Naam/functie RvT/Lid Commissie
J.M. de Vries/voorzitter/ lid
financiële auditcommissie/lid
remuneratiecommissie

J.F.M. van der Hoeven/
vice-voorzitter/ lid financiële
auditcommissie
S. W. Bruinsma/ lid/
lid remuneratiecommissie
J. Morren / lid

Zittingsperiode

* Voorzitter RvT Haagse Hogeschool
* Voorzitter Bestuur Jeugdorkest Nederland
* Lid Bestuur Residentie Orkest
* Voorzitter Nederlandse Poolcommissie
* Voorzitter Stichting Blooming groep
* Commissaris Blooming Bedrijvengroep
* Lid Egyptian Dutch Advisory Panel on Water management

2003-2011

* Bestuurslid/penningmeester Stichting KunstKlank te Noordwijk
* Bestuurslid Stichting Coördinatie Wonen
Welzijn Zorg Ouderen Noordwijk (CON)

(afgetreden per 21
november 2011)

2005 - 2013

* Incidenteel werkzaam als verkiezingswaarnemer
voor de Europese Unie

2005 - 2011

* Bestuurslid Scholen Gemeenschap Maarsbergen
* Burgerlid Welstandscommissie van de gemeente Woudenberg
* Secretaris van de Stichting Collectieve Beveiliging
Bedrijfsterreinen Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude

(afgetreden per 21
november 2011)

H.C.M. Vedder-Wubben/ lid

2005 - 2011
(afgetreden per 21
november 2011)

J. van der Veen/ lid
R.R. van Kessel-Hagesteijn/ lid

2005 - 2011
2011 – 2015
(aangetreden per
1 december 2011)

C. Kuijvenhoven/ lid/
lid financiële auditcommissie

M. Douma/ lid

Nevenfuncties

2010 - 2014

* Lid diverse visitatiecommissies
* Bestuurslid van een VVE
* Bestuurslid van de Stichting Straatconsulaat, 2007-2011
* Lid van RvC van Uw Toekomst
* Lid van de Raad van Toezicht van Wellant College
* Vrijwilliger Stichting Upendo Daima
* Lid Comité van Aanbeveling Stichting Teeuw Fonds
* Adviseur Raad van Bestuur Wageningen
Universiteit en Research Centrum (WUR)
* Lid Comité van Aanbeveling ZOLEON, fondsenwerving
voor kankeronderzoek, regio West Nederland
* Diverse nevenactiviteiten Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gerelateerd.

* Voorzitter pensioenfonds productschappen
* Voorzitter Alfa Accountants
1 december 2011) * Voorzitter Raad van Commissarissen Actor
* Voorzitter Audit Committee SAZAS
* Voorzitter Stichting Data communicatie
* Voorzitter Raad van Vennoten Grondbank Glastuinbouw (SGN)
* Lid Bestuur Hoogheemraadschap Delfland
* Voorzitter deelraadsvergaderingen gemeente Hoek van Holland
* Lid Raad van Toezicht Protestants Christelijk Primair Onderwijs
(PSPO) Westland
2011 – 2015

(aangetreden per

2009 – 2011
(afgetreden per 21
april 2011)

* Bestuurslid Formaat, internationaal
participatief theater
* Lid Raad van Toezicht, Oxfam Novib
* Lid Platform Internationale Zaken D66

10

projecten die worden uitgevoerd door de partnerorganisaties. Naast de eigen financiële verantwoordingen, laten partnerorganisaties die financiering
van ICS ontvangen hun rapportages controleren
door een externe accountant. Ook worden zij
geregeld bezocht door medewerkers van ICS. In
2011 is er geen aanleiding geweest om fraude te
veronderstellen binnen ICS, of haar partnerorganisaties. In een aantal gevallen voldeden partnerorganisaties niet aan de overeengekomen afspraken
en procedures. In die gevallen is het sanctiebeleid
toegepast. Een aantal partnerorganisaties stelden
rapportages niet conform afspraak beschikbaar aan
ICS, of waren niet in staat om conform planning
hun activiteiten uit te voeren. Daarom heeft ICS de
bijdragen aan hun projecten uitgesteld.

Interne monitoring
Om beter inzicht te krijgen in de voortgang
van haar programma’s en het bereiken van haar
resultaten, heeft ICS haar interne monitoring
aangescherpt in 2011. Door middel van scorecards
en projectgerelateerde managementrapportages
krijgt het management meer inzicht in haar planning
en de voortgang hierop. Ieder kwartaal wordt de
voortgang van de projecten en de ondersteunende
processen gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Daarnaast 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, partners 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 inhoudelijk
getoetst door externe evaluatoren. ICS neemt
daartoe deel aan de gezamenlijke evaluaties in het
kader van MFS II (Medefinancieringsstelsel II) die
door de brancheorganisatie 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 steekproef van de gezamenlijke evaluaties, zal ICS in dezelfde periode door
externe experts ook haar evaluaties organiseren.
Zo kan ICS verantwoording geven over de resultaten van haar programma’s en hieruit lessen voor de
toekomst te trekken. In 2011 hebben geen evaluaties plaatsgevonden. In het eerste halfjaar hebben
ICS en haar partners wel veel energie gestoken in
nulmetingen, om evaluaties in latere jaren mogelijk
te kunnen maken.

Het derde principe:
Optimale relaties met belanghebbenden
ICS behoort tot de middelgrote ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Relaties met samenwerkingspartners, donateurs en donoren zijn voor ICS van
groot belang. Particuliere donateurs en de fondsen
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. Voor communicatie met
de donateurs zet ICS diverse media in, waaronder
nieuwsbrieven en de website www.ics.nl.
Daarnaast hecht ICS belang aan een goede relatie
met de Nederlandse overheid. Al was het maar
omdat deze momenteel circa 60% van de activiteiten
van ICS financiert via het Medefinancieringsstelsel
(MFS). Een belangrijk deel van de uitvoering van de
projecten van ICS vindt plaats door partners. Vanuit
het belang om tot optimale resultaten te komen, is
het onderhouden van een goede relatie met deze
partners van evident belang. Daarvoor worden
geregeld bezoeken afgelegd aan deze partners,
waarbij de kantoren in Afrika en Azië een belangrijke
rol spelen.
ICS trekt veel op met haar partners in het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Zoals met Stichting
Het Groene Woudt in de social businessinitiatieven
in Kenia en Tanzania. Of met partners in Afrika bij
het skillful parenting programma.

Anticorruptie- en sanctiebeleid
ICS heeft een uitgewerkt, in stappen vastgelegd
anticorruptie- en sanctiebeleid. Dit beleid is zowel
van toepassing op de eigen organisatie als op de
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balans per 31 december 2011
31 december 2011

31 december 2010

€

€

1. Materiële vaste activa

131.915

156.118

2. Financiele vaste activa

182.826

240.000

3. Vorderingen

532.138

694.066

4. Liquide middelen

4.042.782

6.893.920

Totaal activa

4.889.661

7.984.105

Continuïteitsreserve

901.862

1.000.000

Bestemmingsreserves

401.824

606.817

0

-4.642

1.303.686

1.602.175

Bestemmingsfondsen

245.392

0

Totale fondsen

245.392

0

1.549.078

1.602.175

33.393

44.203

7. Kortlopende schulden

3.307.191

6.337.727

Totaal passiva

4.889.661

7.984.105

Na resultaatverdeling

Activa

Passiva
5. Reserves en fondsen

Overige reserves
Totale reserves

Totaal reserves en fondsen

6. Voorzieningen

12

staat van baten en lasten over 2011
Werkelijk 2011

Begroot 2011 Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

1.811.217

1.780.000

1.944.026

2.055.225

247.255

100.000

73.481

200.000

0

0

4.335

0

8.365.233

8.819.823

6.396.482

10.016.941

110.691

50.000

66.340

50.000

23.637

0

8.728

20.000

10.558.033

10.749.823

8.493.392

12.342.166

9.513.715

10.075.952

7.706.886

11.334.783

230.350

186.390

392.009

167.540

9.744.065

10.262.341

8.098.895

11.502.323

240.387

409.523

324.186

336.798

38.936

19.638

28.152

36.764

Baten
8. Baten uit eigen fondsenwerving
9. Baten uit acties derden
10. Baten uit gezamenlijke acties
11. Baten uit subsidies overheden
12. Rentebaten en baten uit beleggingen
13 Overige baten
Totale baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
14. Structuele hulp
15. Voorlichting
Besteed aan werving baten
16. Kosten eigen fondsenwerving
17. Kosten acties derden
18. Kosten verkrijging subsidies overheden

201.855

167.254

162.553

195.752

481.178

596.415

514.891

569.314

385.887

359.116

235.020

355.436

10.611.130

11.217.873

8.848.805

12.427.073

-53.097

-468.050

-355.413

-84.907

-98.138

0

0

0

Bestemmingsreserves

-200.351

-468.050

-100.000

-84.907

Bestemmingsfondsen

245.392

0

0

0

0

0

-255.413

0

-53.097

-468.050

-355.413

-84.907

Besteed aan beheer en administratie
19. Kosten beheer en administratie
Totale lasten

Saldo
Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve

Overige reserves
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Kasstroomoverzicht 2011
Ref

Saldo Staat van Baten en Lasten

2011

2010

€

€

-53.097

-355.413

Aanpassingen
Afschrijvingen

1.

Koersverschil boekwaarde begin boekjaar
Mutatie voorzieningen
Mutaties werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende schulden

71.690

75.474

1.

340

-3.603

6.

10.810

91
61.183

3.
7.

71.962

161.928

-130.862

-3.030.536

5.168.691

Operationele kasstroom

2.868.608

5.037.829

2.860.522

4.754.378

Investeringen in materiële vaste activa

1.

-47.790

-48.935

Investeringen in financiële vaste activa

2.

57.174

60.000

Investeringskasstroom
Toe-/afname liquide middelen in boekjaar

4.

9.384

11.065

-2.851.138

4.765.443

Stand liquide middelen per 1 januari

6.893.920

2.128.477

Stand liquide middelen per 31 december

4.042.782

6.893.920

Hier tegenover staat een toename van circa 1 miljoen
euro van de schulden aan partnerorganisaties. Dit
heeft te maken met het afsluiten met een heel aantal
nieuwe contracten met partnerorganisaties in 2011,
waarbij voor een aantal partners een deel van de
voorschotten nog niet is uitgekeerd.

De liquiditeitspositie neemt met bijna 3 miljoen
euro af. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2010 een
hoog bedrag is voorgeschoten door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, waarbij de hoogte van
het voorschot op de balans is afgenomen met 4
miljoen euro.				

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende
Instellingen. In de jaarrekening zijn de financiële
gegevens van Stichting International Child Support
(ICS) 1) te Nunspeet, tezamen met de gegevens van
de regionale kantoren te Nairobi, Kenia (Afrika) en
Ubon Ratchathani, Thailand (Azië) geconsolideerd
opgenomen.

het voorgaande jaar.			
Grondslagen van waardering
Vreemde valuta			
Activa en passiva in vreemde valuta worden tot
euro’s herleid tegen de geldende koersen per
balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde
koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste
of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
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de waarderingsgrondslagen van ICS. Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op
basis van de geschatte economische levensduur
bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen
een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

De verkrijgingsprijs van de verworven deelnemingen is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geld heeft plaatsgevonden.
			
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. 			
		
Baten
Als baten worden de in het verslagjaar ontvangen
giften en contributies. Baten uit nalatenschappen
worden opgenomen in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. 		

Bij de berekening wordt uitgegaan van
onderstaande percentages:
ICT			
33%
Overige inventaris
20%
Vervoermiddelen		
25%
Op investeringen in het boekjaar wordt
naar tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa		
De financiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, of lagere marktwaarde.
				
Vorderingen
		
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend
met mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen			
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en deposito’s. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Lasten
De bestedingen worden verdeeld over
de doelstellingen:
- Doelstellingen
Structurele hulp;		
Voorlichting.		
- Werving baten
Eigen fondsenwerving;
Acties derden;		
Gezamenlijke acties;
Verkrijging subsidies overheden.
- Beheer en administratie

Voorzieningen			
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare 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.

De publiciteits- en communicatiekosten zijn in 2011
toegerekend aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en
kosten werving baten op basis van een procentuele inschatting per kostensoort. Tot en met 2010
werd de toerekening gebaseerd op basis van een
toerekening van 30% voor de totale kosten voor

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

1) Vanaf eind 2011 staat de afkorting ICS voor ‘Investing
in Children and their Societies’. Deze naamswijziging zal in
het voorjaar van 2012 ook leiden tot een aanpassing van
de statutaire naam van ICS. 		
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boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord.					

publiciteit en communicatie aan ‘Voorlichting’ en
70% aan eigen fondsenwerving (70%), behoudens
consultancy en kosten inhuur derden die volledig
aan kosten eigen fondsenwerving werden toegerekend en kosten voor de aanvraag MFS II subsidie
die aan kosten werving subsidies overheden waren
toegewezen.

Pensioenen			
Het Nederlandse kantoor van ICS heeft een toegezegdpensioenregeling 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
toegezegdebijdrageregeling. De verschuldigde
premies worden als last verantwoord in de Staat
van Baten en Lasten.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis
van de verwachte economische levensduur.
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.

Voor zover de verschuldigde premie nog niet is
voldaan, wordt deze als verplichting op de balans
opgenomen.			

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan
de doelstellingen, werving baten en beheer en
administratie, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria:
De personeelskosten worden verdeeld op basis
van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat de medewerkers van ICS aan een
activiteit hebben besteed. De term “gewogen”
houdt in dat een fulltime eenheid van een relatief
dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de
verdeling van de personeelskosten.
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 aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke 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.			
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere
waardevermindering 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
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Toelichting op de balans
ACTIVA
De activa worden in hun geheel aangewend voor de bedrijfsvoering van ICS.
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari
Koersverschil boekwaarde begin boekjaar

2011

2010

€

€

156.118

179.055

-304

3.603

47.790

48.935

203.604

231.593

71.690

75.474

Boekwaarde per 31 december

131.915

156.118

Cumulatieve aanschaffingswaarde

484.869

468.644

Cumulatieve afschrijvingen

352.954

312.525

Boekwaarde per 31 december

131.915

156.118

Investeringen

Afschrijving

medewerkers ten behoeve van de implementatie
en monitoring van de projecten van ICS en haar
partners.

De materiële vaste activa bestaan voor een belangrijk deel uit auto’s die in de verschillende landen
waar ICS werkt ter beschikking staan aan haar

2. Financiële vaste activa

Deelneming Orkonerei Mass Media Ltd
Lening Green Forest Social Investment Trust
Leningen aan sociale ondernemers

31 december 2011

31 december 2010

€

€

0

0

180.000

240.000

2.826

0

182.826

240.000

actuele waarde van de aandelen bedraagt ook nihil.

In 2009 heeft ICS een deelneming verworven in
Orkonerei Mass Media Ltd (ORMAME) van 20%.
ORMAME is gevestigd in Terrat, Tanzania en maakt
onderdeel uit van het Omasi-initiatief waarbinnen
ICS een van de investeerders is.

In 2009 heeft ICS een lening verstrekt aan Green
Forest Social Investment Trust (GFSIT). GFSIT is
gevestigd in Magunga, Kenia en maakt onderdeel
uit van het Suba Green Forest Initiative.
De lening is verstrekt om GFSIT in staat te stellen
een aantal infrastructurele werkzaamheden uit te
voeren ter voorbereiding van haar activiteiten in
het Suba-district in Kenia. De lening wordt in 5 jaar
afgelost; er wordt 4% rente berekend.

ORMAME is opgezet als een social business en
ontplooit commerciële activiteiten, waardoor in ieder geval een deel van haar activiteiten door eigen
inkomsten gefinancierd kunnen worden. Voorlopig
heeft ICS nog geen aandelenkapitaal gestort; de
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Het verloop van de lening is als volgt:
Lening Green Forest Social Investment Trust
Boekwaarde per 1 januari
Aflossing
Boekwaarde per 31 december

2011

2010

€

€

240.000

300.000

60.000

60.000

180.000

240.000

2011 staan er nog 3 leningen open. Aflossing op
deze leningen varieert, de laatste termijn van de
openstaande leningen wordt naar verwachting
terug-betaald in 2013.Er wordt geen rente in
rekening gebracht; tevens zijn geen zekerheden
gesteld.

In 2011 zijn een aantal leningen verstrekt aan
sociale ondernemers in het programmagebied
van ICS in Cambodja. Deze leningen zijn in 2011
gebruikt als startkapitaal om bijvoorbeeld een
winkel voor schoolboeken op te zetten en een
waterfilterinstallatie aan te schaffen. Per einde

2011

Lening aan sociale ondernemers

€
Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte leningen gedurende 2011

0
16.718

Aflossing in 2011

5.140

Openstaand saldo per 31 december 2011
Af: kortlopend deel opgenomen onder Vorderingen

11.578
8.752

Boekwaarde per 31 december, langlopend deel verstrekte leningen

2.826

3. Vorderingen

Waarborgsommen
Te ontvangen MFS I subsidie
Te ontvangen rente
Te ontvangen van fondsen en uit acties derden
Te ontvangen nalatenschappen
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Leningen aan personeel
Kortlopend deel leningen aan sociale ondernemers
Diversen

31 december 2011

31 december 2010

€

€

17.273

10.219

0

294.742

26.317

14.142

286.303

112.621

80.267

66.582

4.227

0

461

300

8.752

0

108.538

195.460

532.138

694.066

2,5 ton open aan te ontvangen baten uit acties
derden, gevoerd door de Rotary voor projecten
in Cambodja en Tanzania.

De MFS I-subsidie volledig afgerond en conform
de balanspost per einde 2010 medio 2011 ontvangen. Eind 2011 staat nog een bedrag van ruim

18

4. Liquide middelen

Kas

31 december 2011

31 december 2010

€

€

5.820

5.367

Bankrekeningen

1.011.020

5.687.541

Spaarrekeningen

2.725.943

901.012

Vaste deposito’s

300.000

300.000

4.042.782

6.893.920

teerde investeringen is gelijk aan de stand van de
bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’.		

De liquide middelen zijn beperkt opneembaar
voor een bedrag van € 300.000. Eind 2010 heeft
het Ministerie van Buitenlandse Zaken een eerste
voorschot van 5,2 miljoen euro overgemaakt op de
bank-rekening van ICS, waardoor de stand van de
liquide middelen per einde 2010 erg hoog was.

Toepassing van beleggingsbeleid
door ICS in 2011
Eind 2010 bedraagt de cumulatieve hoogte van
de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve
‘Noodhulp’ en de bestemmingsfondsen € 1.147.254.
Het totale bedrag aan kasgeld en direct opeisbare
bank- en spaarrekeningen bedraagt eind 2011 ruim
3,7 miljoen euro. Hiermee blijft ICS binnen de kaders
van haar vastgestelde beleid.

In 2011 is het voorschot nog eens aangevuld met
een tweede voorschot van ruim 4 miljoen euro.
Een deel van dit bedrag is nog niet opgevraagd
door partners van ICS, of besteed door ICS in
haar programma-gebieden, waardoor er nog een
bedrag van 2,7 miljoen euro op de spaarrekening
van ICS staat.
			
Beleggingsbeleid ICS		
Het beleggingsbeleid van ICS is onderdeel van het
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit
statuut is in 2009 goedgekeurd door de Raad van
Toezicht van ICS. In haar beleggingsbeleid heeft
ICS vastgelegd dat de som van de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve ‘Noodhulp’ en
de bestemmingsfondsen altijd liquide beschikbaar
moeten zijn als kasgeld of op direct opeisbaar
op bank- en spaarrekeningen. Ingeval ICS een
(tijdelijk) overschot aan liquide middelen tot haar
beschikking heeft, is het toegestaan dit overschot
te beleggen voor een bepaalde periode.
Maximaal 50% van dit overschot mag worden
belegd in obligaties met een triple-A status.		

In 2003 is besloten een deel van de overtollige middelen te beleggen in een deposito van € 300.000.
Gezien de stand van de liquide middelen in 2011 kan
worden gesteld dat dit belegde bedrag niet direct
aangewend hoeft te worden door ICS. Er is echter
ook geen aanleiding de beleggingsportefeuille uit te
breiden, of te beleggen in obligaties.
Het totale bedrag aan missiegerelateerde investeringen bedraagt eind 2011 € 182.826. Dit valt ruim
binnen de gestelde bandbreedte, aangezien de
hoogte van de bestemmingsreserve ‘Structurele
hulp’ eind 2011 ruim 4 ton bedraagt.		
Treasurybeleid ICS
Het treasurybeleid van ICS is onderdeel van het
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit
statuut is in 2009 goedgekeurd door de Raad van
Toezicht van ICS.

Het beleggingsbeleid van ICS voorziet in de
mogelijkheid om missiegerelateerde investeringen
aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van leningen
of aandelen ten behoeve van social businesses.
Het maximumbedrag aan toegestane missiegerela-

In het treasurybeleid zijn ICS’ principes op het
gebied van cash- en treasury-management vastgelegd. Basisprincipe is dat op het vlak van treasury
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2011 zijn geen zekerheidsstellingen of garanties
afgegeven.
Gedurende 2011 heeft ICS gemiddeld één tot
twee maanden aan liquide middelen voorgefinancierd aan haar regio- en programmakantoren.

ICS prioriteit geeft aan risicomijding ten koste van
opbrengstmaximalisatie.
		
ICS heeft als beleid om haar liquiditeit te spreiden
over verschillende banken om afhankelijkheid en
liquiditeitsrisico’s te minimaliseren. ICS gaat alleen
in zee met banken die een goede, betrouwbare
reputatie hebben. Voor vreemde valuta die voor
ICS’ programma-uitvoering relevant zijn en een
bepaalde mate van volatiliteit kennen sluit ICS
valutafuture-contracten af.		

PASSIVA
5. 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:		
1. Continuïteitsreserve;
2. Bestemmingsreserves;
3. Overige reserves;
4. Bestemmingsfondsen.

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 voorschotten aan lokaal
personeel zijn specifieke regelingen rond afrekening
en terugbetaling getroffen.

Continuïteitsreserve		
De continuïteitsreserve dient als buffer voor het
geval er toekomstige calamiteiten plaatsvinden.
ICS stelt zich ten doel de reserves vast te stellen
op maximaal 1,5 keer de som van de jaarlijkse
salariskosten van het uitvoerend personeel in
Nederland en de jaarlijkse huurverplichtingen van
ICS in Nederland, Afrika en Azië. Hiermee wordt
voldaan aan de eisen van VFI in het kader van de
Code Goed Bestuur.			

Binnen de bandbreedte van het treasurybeleid
en rekening 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 2011
ICS doet in Nederland zaken met 3 gerenommeerde banken (ABN AMRO, Rabobank en ING). Dit
aantal wordt nog steeds als voldoende spreiding
aangemerkt. Het overgrote deel van ICS’ liquide
middelen staat uit bij ABN AMRO, dit wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt doordat MFSmiddelen via ABN AMRO-rekeningen lopen.
		
In 2011 heeft ICS gebruik gemaakt van valutafuturecontracten voor de inkoop van Amerikaanse dollars
in verband met haar activiteiten in Cambodja. In

Bestemmingsreserves
ICS streeft ernaar budgetneutraal te werken,
waarbij inkomsten en bestedingen tijdens een
boekjaar in evenwicht zijn. Ingeval er overschotten
of tekorten worden gerealiseerd over een boekjaar
dan kunnen deze toegevoegd, respectievelijk
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 maakt onderscheid tussen twee bestemmingsreserve, namelijk de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’ en ‘Noodhulp’.
		
Overige reserves
De overige reserves hebben als doel tijdelijke
overschotten of tekorten op te vangen. De over-
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principe toegevoegd aan de bestemmingsreserve
‘Structurele hulp’.

schotten of tekorten zijn het gevolg van de dagelijkse uitvoering door ICS, waarin de realisatie van
opbrengsten en bestedingen afwijkt ten opzichte
van begrotingen. ICS hanteert een bandbreedte
van minimaal - € 100.000 en maximaal € 300.000
als toegestane stand van de overige reserves.
Wanneer de stand van de reserve lager wordt dan
- € 100.000 dan wordt de reserve in principe aangezuiverd vanuit de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’; wanneer de stand van de reserve
hoger is dan € 300.000 dan wordt de reserve
afgeroomd, het afgeroomde bedrag wordt in

Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer
subsidies of giften door donors zijn geoormerkt voor
een specifiek project of programmaonderdeel en de
subsidies of giften nog niet volledig zijn besteed per
einde boekjaar. ICS stelt zicht 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 2011

31 december 2010

€

€

Continuïteitsreserve

901.862

1.000.000

Bestemmingsreserves

401.824

606.817

0

-4.642

1.303.686

1.602.175

31 december 2011

31 december 2010

€

€

1.000.000

1.000.000

-98.138

0

901.862

1.000.000

Overige reserves

Continuïteitsreserve

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari
Af: onttrokken vanwege tekort boekjaar
Stand per 31 december

Toepassing van vermogensbeleid op de continuïteitsreserve door ICS in 2011
mindering gebracht op de continuïteitsreserve,
Op basis van de berekening volgens het vermowaardoor het niveau van de continuïteitsreserve
gensbeleid zou de stand van de continuïteitsreultimo 2011 ruim 80% van de maximale hoogte
serve vastgesteld moeten worden op ongeveer €
bedraagt.
1.105.000. ICS heeft een deel van de tekorten in
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’
Bestemmingsreserve ‘Noodhulp’
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31 december 2011

31 december 2010

€

€

401.824

540.000

0

66.817

401.824

606.817
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GFSI Trust en tegelijkertijd per saldo € 2.826 aan
nieuwe leningen verstrekt (zie Financiële vaste activa). Hiermee komt het totaalbedrag aan uitstaande
missiegerelateerde investeringen op € 182.826.
Gedurende 2011 is de bestemmingsreserve
‘Structurele hulp’ niet aangewend als garantievermogen ten behoeve van de implementatie
van activiteiten.		

In 2011 is besloten het saldo van de bestemmingsreserve ‘Noodhulp’ over te hevelen naar de
bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’. ICS voert in
haar nieuwe strategie geen noodhulpprojecten uit,
waardoor deze reserve niet langer relevant is.
Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2011
In januari 2011 is € 60.000 afgelost op de lening aan

Het verloop van de bestemmingsreserves over 2011 is als volgt:
2011

2010

€

€

606.817

706.817

606.817

706.817

Af: onttrokken vanwege tekort boekjaar

-200.351

0

Af: onttrokken vanwege tekort boekjaar

-4.642

-100.000

401.824

606.817

2011

2010

€

€

-4.642

150.771

4.642

100.000

0

250.771

Tekort, respectievelijk overschot boekjaar

0

-255.413

Stand per 31 december

0

-4.642

Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Overige reserves

Stand per 1 januari
Ontrokken aan bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’

zicht van ICS. Eind 2011 is besloten de stand van
de overige reserves op nihil te zetten.

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2011
De stand van de overige reserves valt binnen de
kaders zoals vastgesteld door de Raad van ToeFondsen
Bestemmingsfondsen		
In verband met een tweetal projecten in Cambodja
en Tanzania zijn fondsen geworven in 2011. Deze

fondsen zijn grotendeels nog niet uitgegeven in
2011 en worden in 2012 aangewend bij de implementatie van de projecten waarvoor geworven is.
31 december 2011

Bestemmingsfonds ‘Structuele hulp’

€
245.392
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Het verloop van dit bestemmingsfonds is als volgt:
2011
€
Stand per 1 januari

0

Bestemde baten uit acties derden, te besteden aan projecten in volgend boekjaar

245.392

Stand per 31 december

245.392

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2011			
De looptijd van het bestemmingsfonds voor beide projecten is tot uiterlijk 31 december 2012.
6. Voorzieningen
De kantoor van ICS in Azië heeft voor haar vaste
personeel een voorzieningen opgebouwd. Aan
medewerkers wordt een bedrag uitgekeerd

wanneer zij uit dienst treden. Deze voorziening
heeft overwegend een langlopend karakter.
		

Stand per 1 januari

2011

€

2010
€

44.203

44.112

Mutatie in het boekjaar

-10.810

91

Stand per 31 december

33.393

44.203

van de vergelijkende cijfers 2010 gewijzigd. De
opbouw van de verplichting bij uitdiensttreding van
medewerkers van ICS Afrika is onder de kortlopende
schulden opgenomen.			

In 2011 zijn een aantal medewerkers uit dienst
getreden na een aantal jaren dienstverband, waardoor de voorziening in omvang is afgenomen. Ten
opzichte van de jaarrekening 2010 is de presentatie
7. Kortlopende schulden

31 december 2011

31 december 2010

€

€

Vooruitontvangen MFS II subsidie

1.163.527

5.228.990

Bijdragen aan partnerorganisaties

1.791.066

678.444

Kosten beëindiging dienstverband directeur

0

44.700

Crediteuren

132.127

174.913

Loonheffing

24.078

23.375

Pensioenpremies

0

905

Opbouw verplichting bij uitdiensttreding

65.258

65.704

Vakantiegeldverplichting

28.202

26.513

Vakantiedagenverplichting

24.971

26.623

Accountantskosten

49.853

41.290

Consultancykosten

9.142

5.763

18.966

20.509

3.307.191

6.337.727

Diversen
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een relatief groot bedrag aan verplichtingen aan
partners op de balans staat. Ten opzichte van de
jaarrekening 2010 is de presentatie van de vergelijkende cijfers 2010 gewijzigd. De opbouw van
de verplichting bij uitdiensttreding van medewerkers
van ICS Afrika (€ 40.794) is niet langer onder de
voorzieningen, maar onder de kortlopende schulden
opgenomen.

De kortlopende schulden hebben een looptijd
van korter dan één jaar. Eind 2010 is het eerste
voorschot ontvangen van de MFS II subsidie 2011 2015. Deze is destijds geheel als vooruitontvangen
verantwoord. In totaal heeft ICS circa 9,4 miljoen
euro ontvangen aan MFS II voor 2011. Hiervan is
bijna 1,2 miljoen euro nog niet besteed en staat
dus als vooruitontvangen subsidie op de balans.
		
In 2011 zijn een groot aantal nieuwe contracten
aangegaan met partnerorganisaties. De meeste
partners hebben in 2011 nog niet het volledig
gecontracteerde bedrag opgevraagd, waardoor

Tevens zijn dezelfde verplichtingen voor medewerkers in Azië (€ 24.910) en verplichtingen aan partners
in Azië per einde 2010 (€ 46.465) in de vergelijkende
cijfers niet meer onder ‘Crediteuren’ verantwoord.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Belangrijke financiële rechten
Subsidie			
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 de periode 2012 tot en met 2015 nog een bedrag van
€ 38.074.092 beschikbaar.

Belangrijke financiële plichten
Together4Change-samenwerkingsverband
Voortvloeiend uit de subsidie verstrekt in het kader
van MFS II is ICS als penvoerder van Together

4Change een aantal langlopende verplichtingen
aangegaan met de volgende partners:
Looptijd tot en met

2012 - 2015
€

Alliantiepartners
Wilde Ganzen

31 december 2015

3.712.158

SOS Kinderdorpen

31 december 2015

9.288.522

Wereldkinderen

31 december 2015

2.810.112

Context

31 december 2015

824.717

ACPF

31 december 2015

2.678.786

Aflatoun

31 december 2013

219.099

Child & Youth Finance International

31 december 2015

1.546.675

Health[e]Foundation

31 december 2013

196.066

Samenwerkingspartners

21.276.135

2011 vastgesteld op basis van de MFS II subsidiebeschikking. Met de samenwerkingspartners
zijn de contracten in 2011 afgesloten.

Met de alliantiepartners is reeds in 2009 een
samenwerkingsovereenkomst overeengekomen.
De aan hen toegezegde bedragen zijn begin
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Huurverplichtingen		
ICS Nederland
Het kantoor van ICS in Nunspeet wordt gehuurd
op basis van een huurcontract dat afloopt d.d.
30 juni 2014. De jaarlijkse huurlasten bedragen
€ 31.410 (prijspeil 1 januari 2012).

Het totale huurbedrag voor alle kantoren in Azië
bedroeg in 2011 circa € 10.457.
ICS Afrika
Het regiokantoor in Nairobi, Kenia wordt gehuurd
op basis van een huurcontract met een looptijd
tot en met 30 september 2017.

ICS Azië
Het regiokantoor in Ubon Ratchathani, Thailand
wordt gehuurd op basis van een huurcontract dat
afloopt d.d. 31 augustus 2012.

Het programmakantoor heeft 2 kantoren in WestKenia. Het kantoor in Busia wordt gehuurd op
basis van een huurcontract dat d.d. 31 december
2011 afloopt; het kantoor in Kakamega wordt
gehuurd op basis van een huurcontract dat d.d.
30 juni 2012 afloopt.
Het programmakantoor in Noord-Tanzania
(Mwanhuzi) wordt gehuurd op basis van een huurcontract dat d.d. 31 december 2011 afloopt.
Het totale huurbedrag voor de kantoren in Afrika
bedroeg in 2011 circa € 49.804.

Het programmakantoor in Thailand (Srisaket)
wordt gehuurd op basis van een huurcontract dat
afloopt d.d. 15 april 2012.
Het programmakantoor in Noord-Cambodja
(Samrong) wordt gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt d.d. 31 december 2013.
Het programmakantoor in Laos (Saravane) wordt
gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt d.d. 31 januari 2012.

Toelichting op staat van baten en lasten
BATEN
8. Baten uit eigen fondsenwerving
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

172.353

150.000

168.140

175.000

Hulpouders / Kindambassadeurs

693.077

630.000

767.395

617.500

Schoolkinderfonds

108.693

100.000

115.843

100.000

53.775

50.000

60.951

207.500

855.545

780.000

944.189

925.000

64.443

50.000

45.450

50.000

718.876

800.000

786.247

905.225

1.811.217

1.780.000

1.944.026

2.055.225

Mailings
Donaties en giften

Overige donaties en giften

Nalatenschappen
Overige baten
Fondsen en bedrijven
Totale baten uit eigen fondsenwerving

toezeggingen door fondsen heeft ICS in 2011 een
bedrag van totaal ruim € 47.000 moeten afboeken.
Dit verklaart grotendeels de afname in baten uit
fondsen en bedrijven.

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in
2011 met 7% gedaald ten opzichte van 2010.
De grootste afname zat in de terugloop van
hulpouders, een trend die al enige jaren zichtbaar
is. Op een aantal uitstaande vorderingen vanwege
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9. Baten uit acties derden
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

3.255

0

72.481

0

244.000

75.000

1.000

200.000

0

25.000

0

0

247.255

100.000

73.481

200.000

Wilde Ganzen
Acties Rotary (incl. premie Wilde
Ganzen/NCDO)
Overige baten uit acties derden
Totale baten uit acties derden

begin 2012 wordt de ontvangst van deze bedragen
verwacht. Voor de besteding van deze inkomsten is
een bestemmingsfonds gevormd.

In 2011 zijn twee grote acties gehouden door de
Rotary. De werkelijk te ontvangen bedragen inclusief
premies van Wilde Ganzen en NCDO zijn geschat;
10. Baten uit gezamenlijke acties

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

Wereldschoolboekenfonds

0

0

4.335

0

Totale baten uit gezamenlijke acties

0

0

4.335

0

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS I)

0

0

6.179.554

0

Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II)

8.310.183

8.719.823

0

9.822.309

Ministerie van Buitenlandse Zaken
(Schokland)

0

0

0

0

UNICEF Kenya

0

0

216.928

0

17.154

100.000

0

62.000

0

0

0

32.632

37.896

0

0

100.000

8.365.233

8.819.823

6.396.482

10.016.941

11. Baten uit subsidies overheden

International Labour Organisation (ILO)
Overheidssubsidie India
Overige subsidies
Totale baten uit subsidies overheden

alles te maken met het lagere bestedingsniveau
ten opzichte van de begroting.
De overige subsidies zijn lager uitgevallen dan
aanvankelijk begroot. De subsidie van ILO is deels
vooruitgeschoven naar 2012.

In 2011 was het eerste jaar waarin MFS II subsidie
is ontvangen en besteed. De bate uit MFS II subsidie is vastgesteld op basis van het bestede bedrag
aan subsidie in 2011. De lagere MFS II subsidie in
2011 ten opzichte van de begroting heeft dan ook
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12. Rentebaten en baten uit beleggingen
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

Rentebaten

110.691

50.000

66.340

50.000

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen

110.691

50.000

66.340

50.000

zijn de saldi van de bankrekeningen zoveel mogelijk
afgeroomd naar spaarrekeningen om zodoende een
zo optimaal mogelijk renteresultaat te behalen.
				
In 2011 is € 7.200 rente berekend over de lening
aan Green Forest Social Investment Trust. Van de
ontvangen rente is een bedrag van € 82.040 toe te
rekenen aan MFS II. Dit is de ontvangen rente op de
vooruitontvangen subsidie van het Ministerie.

Ondanks de relatief lage stand van de rente in
vergelijking met voorgaande jaren heeft ICS in 2011
aanzienlijk meer rentebaten dan in 2010. Dit is
bijna geheel toe te schrijven aan de voorschotten
MFS II subsidie die eind 2010 en medio 2011 zijn
ontvangen.
Door vertraagde implementatie en het laat opvragen
van voorschotten door partners heeft ICS hier relatief
veel rente op kunnen genieten. Gedurende het jaar
13. Overige baten

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2010

€

€

€

€

Giften in natura

0

0

0

0

Overige baten

23.637

0

8.728

20.000

Totale overige baten

23.637

0

8.728

20.000

De overige baten bestaan vooral uit het verkopen van afgeschreven activa en bijdragen van partners in
deelname aan workshops.
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LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting

Structuele hulp

Model C - 2011

Programma A

Programma B

Programma C

14A

14B

14C

Subtotaal

Subtotaal

15

€

€

€

€

€

€

Bijdragen aan derden

4.226.418

1.497.837

1.058.624

6.782.879

0

6.782.879

Bijdragen aan eigen projecten

1.870.523

406.854

43.272

2.320.649

0

2.320.649

0

0

0

0

144.777

144.777

6.096.941

1.904.691

1.101.896

9.103.528

144.777

9.248.305

140.866

49.426

7.314

197.606

37.973

235.579

Sociale en pensioenlasten

33.696

11.823

1.750

47.268

9.083

56.351

Overige personeelskosten

26.666

9.356

1.385

37.407

7.188

44.595

Reis- en verblijfskosten

15.299

4.400

661

20.360

4.987

25.347

Kantoorkosten

29.748

8.556

1.285

39.589

9.697

49.286

Afschrijvingen

6.719

1.932

290

8.941

2.190

11.131

Bestuurskosten

25.300

7.276

1.093

33.669

8.247

41.916

Inhuur derden

28.830

8.292

1.246

38.367

9.397

47.764

Algemene kosten

-9.784

-2.814

-423

-13.021

-3.189

-16.211

297.339

98.247

14.600

410.186

85.573

495.759

6.394.280

2.002.938

1.116.497

9.513.715

230.350

9.744.065

Kosten publiciteit en communicatie

Operationale kosten
Salarissen

Totale lasten

Percentage bestedingen

Totale bestedingen aan doelstellingen als een

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2011

2011

2010

2012

92,3%

95,5%

95,4%

93,2%

91,8%

91,5%

91,5%

92,6%

% van de totale baten

Totale bestedingen aan doelstellingen als een
% van de totale lasten
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Besteed aan werving baten
Eigen fondsenwerving

Acties
derden

16

17

Verkrijging
subsidies
overheden

Kosten
beheer en
administratie

Subtotaal

18

Totaal
werkelijk
2011

Totaal
begroot
2011

Totaal
werkelijk
2010

Totaal
begroot
2012

19

€

€

€

€

€

€

€

€

€

0

0

0

0

0

6.782.879

6.733.535

4.583.278

8.339.129

0

0

0

0

0

2.320.649

2.817.425

2.872.242

2.647.786

106.657

3.448

8.243

118.349

67.549

330.675

303.600

279.055

227.202

106.657

3.448

8.243

118.349

67.549

9.434.204

9.854.560

63.234

16.934

96.096

176.264

150.471

562.314

674.842

639.744

676.720

15.126

4.051

22.986

42.163

35.993

134.507

162.432

137.927

151.761

11.970

3.206

18.191

33.367

28.484

106.447

81.100

28.223

37.600

6.908

1.798

8.968

17.675

16.458

59.480

62.950

38.917

68.676

13.433

3.497

17.438

34.368

32.001

115.655

110.460

111.748

103.800

7.734.575 11.214.117

3.034

790

3.938

7.762

7.227

26.120

22.910

22.679

31.600

11.424

2.974

14.830

29.228

27.216

98.359

107.200

29.718

10.200

13.018

3.389

16.900

33.306

31.013

112.084

92.440

45.270

105.700

-4.418

-1.150

-5.736

-11.304

-10.525

-38.040

48.979

60.005

26.900

133.730

35.487

193.612

362.829

318.338

1.176.926

1.363.313

1.114.231

1.212.956

240.387

38.936

201.855

481.178

385.887

10.611.130

11.217.873

Operationele kosten
De meest significante afwijkingen van de werkelijke
operationele kosten in 2011 ten opzichte van de
begroting kennen de volgende oorzaken:
De salariskosten en sociale en pensioenlasten zijn
in werkelijkheid veel lager geweest in 2011 dan
begroot.

8.848.805 12.427.073

Verder zijn een aantal andere vacante posities in
de organisaties tijdelijk niet gevuld.
De algemene kosten waren in totaal negatief in
2011. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen.
Allereerst heeft er een negatief koersverschil
opgetreden gedurende 2011, aangezien veel
van de transacties en contracten van ICS in
vreemde (volatiele) valuta plaatsvinden.

In het eerste maanden van 2011 heeft de algemeen directeur niet op de loonlijst gestaan.

Daarnaast zijn in 2011 een aantal afrekeningen
en afboekingen geweest die betrekking hadden
op voorgaande jaren. Per saldo leverde dit een
negatieve afboeking op van circa 40.000 euro.

De laatste maanden salaris van de voormalig
directeur zijn al in 2010 verwerkt; de nieuwe
directeur is medio juni aangetreden.
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14A. Programma A: ‘Investment in Social and Economic Change’
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Begroot 2012

€

€

€

1.972.918

2.026.379

2.235.790

Aflatoun

222.050

220.575

147.050

Child & Youth Finance International

217.919

220.575

600.000

98.033

98.033

100.260

Context

214.433

214.433

207.000

Lokale partners ICS in Kenia

893.219

630.000

750.595

Lokale partners ICS in Tanzania

153.675

570.000

600.000

Lokale partners ICS in Oeganda

59.693

50.000

0

Lokale partners ICS in Cambodja

69.814

75.000

0

3.901.754

4.104.994

4.640.695

Projecten ICS in Kenia

515.820

722.054

620.793

Projecten ICS in Tanzania

759.035

569.148

661.707

Projecten ICS in Cambodja

Bijdragen aan derden
SOS Kinderdorpen

Health[e]Foundation

Bijdragen aan eigen projecten
Implementatie projecten in projectgebieden

464.987

399.753

910.386

Projecten ICS in Thailand

58.833

54.550

34.907

Projecten ICS in Laos

80.944

49.969

0

1.879.619

1.795.474

2.227.792

Overige bijdragen aan eigen projecten
T4C linking & learning / evaluaties

245.573

322.840

38.500

Curriculum ontwikkeling

11.550

30.000

30.600

Learn4Work

10.000

0

0

5.918

25.000

1.500

TVET
Trainingen en opleidingen

14.050

8.160

8.400

Missies, veldbezoeken en overig

28.476

39.509

31.500

315.568

425.509

110.500

2.195.187

2.220.982

2.338.292

297.339

380.619

289.285

6.394.279

6.706.596

7.268.272

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C
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waardoor de activiteiten vertraagd zijn. Daarnaast is er op het vlak van externe inhuur voor
monitoring en evaluaties en aan veldbezoeken
minder uitgegeven dan begroot.

Ten opzichte van de begroting blijven de bestedingen achter. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:
in het eerste halfjaar van 2011 hebben onze
kantoren veel energie gestoken in een intensief
traject van baseline studies en nulmetingen,
14B. Programma B: ‘Child Protection’

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Begroot 2012

€

€

€

Wereldkinderen

185.133

185.133

837.372

The African Child Policy Forum (ACPF)

845.272

971.645

1.028.343

Lokale partners ICS in Kenia

201.057

215.000

360.000

Lokale partners ICS in Tanzania

140.981

135.000

290.000

Lokale partners ICS in Oeganda

70.051

70.000

50.000

0

0

150.000

137.855

170.000

0

1.580.349

1.746.778

2.715.715

Projecten ICS in Kenia

83.083

127.421

107.379

Projecten ICS in Tanzania

58.258

100.438

91.818

Lokale partners ICS in Cambodja
Lokale partners ICS in Thailand

Bijdragen aan eigen projecten
Implementatie projecten in projectgebieden

Projecten ICS in Cambodja
Projecten ICS in Thailand

0

0

58.786

101.382

194.846

0

242.723

422.705

257.984

Overige bijdragen aan eigen projecten
72.227

92.240

11.000

Opleidingen

5.695

25.500

26.010

Missies, veldbezoeken en overig

3.697

9.877

9.000

81.619

127.617

46.010

324.342

550.322

303.994

98.247

125.998

82.102

2.002.938

2.423.098

3.101.811

T4C linking & learning / evaluaties

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

Daarnaast is er in de eigen bestedingen fors minder
uitgegeven dan aanvankelijk begroot.

In 2012 zijn de uiteindelijke toezeggingen aan partners significant lager uitgevallen. Dit zal overigens
in de volgende jaren alsnog worden toegezegd.
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14C. Programma C: ‘Action for Children’
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Begroot 2012

€

€

€

1.058.624

881.763

982.719

43.272

46.120

5.500

14.600

18.375

10.804

1.116.497

946.258

999.023

Bijdragen aan derden
Wilde Ganzen
Bijdragen aan eigen projecten
Overige bijdragen aan eigen projecten
T4C linking & learning / evaluaties
Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

15. Voorlichting
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

Bijdragen aan eigen projecten
Change Beats (draagvlakproject MFS I)

0

0

233.051

0

32.956

24.350

21.657

24.350

2.101

10.500

8.178

10.500

17.959

3.000

1.078

3.000

Radio en televisie

7.514

1.871

2.595

1.871

Stands en events

1.379

12.784

4,140

12.784

0

7.609

4.466

7.609

5.168

2.907

0

2.907

Kosten publiciteit en communicatie
Druk- en portikosten direct mail en Weldoen/CC
Advertenties en inserts
Website

Telemarketing
Brochures
Relatiedatabase

132

1.530

254

4.500

ICS’ positionering en branding

13.490

19.500

4.573

0

Inhuur derden

53.755

0

0

0

Overige kosten

10.322

6.212

3.730

641

144.777

90.262

50.672

68.161

85.573

96.128

108.286

99.379

230.350

186.390

392.009

167.540

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

toerekening van 30% van de totale kosten voor
publiciteit en communicatie aan ‘Voorlichting’ en
70% aan eigen fondsenwerving (70%), behoudens
consultancy en kosten inhuur derden die volledig
aan kosten eigen fondsenwerving werden toege-

De publiciteits- en communicatiekosten zijn in 2011
toegerekend aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en
kosten werving baten op basis van een percentuele inschatting per kostensoort. Tot en met 2010
werd de toerekening gebaseerd op basis van een
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Gedurende geheel 2011 zijn derden ingehuurd om
ICS op het vlak van communicatie te ondersteunen. Deze kosten waren niet als inhuur derden,
maar als personeelskosten begroot in 2011.

rekend en kosten voor de aanvraag MFS II subsidie
die aan kosten werving subsidies overheden waren
toegewezen.
ICS vindt dat een dergelijke grove toerekening
van de kosten publiciteit en communicatie niet
langer recht doet aan de praktijk. ICS heeft dan
ook besloten niet langer gebruik te maken van een
generieke verdeelsleutel voor alle activiteiten op
het vlak van publiciteit en communicatie.
In 2011 is geïnvesteerd in een nieuwe website.
In tegenstelling tot 2010 heeft ICS zich in 2011
minder gepresenteerd op stands en events.

16. Eigen fondsenwerving
De toerekening van de publiciteits- en communicatiekosten aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en
kosten werving baten is gewijzigd in 2011. Wij
verwijzen naar de toelichting op de bestedingen
aan ‘Voorlichting’ voor een uitvoerige toelichting
op deze wijziging.

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

32.956

56.816

50.534

56.816

2.101

24.500

19.083

24.500

Kosten publiciteit en communicatie
Druk- en portikosten direct mail en Weldoen/CC
Advertenties en inserts

7.697

7.000

2.515

7.000

Radio en televisie

17.532

4.365

6.056

4.365

Stands en events

2.069

29.828

9.661

29.828

0

17.755

10.421

17.755

2.215

6.783

0

6.783

132

3.570

592

10.500

21.853

45.500

10.671

0

0

0

28.325

0

Website

Telemarketing
Brochures
Relatiedatabase
ICS’ positionering en branding
Ontwikkeling fondsenwervingsstrategie
Inhuur derden

7.679

0

46.355

0

Overige kosten

12.424

14.494

5.906

1.495

106.657

210.610

190.118

159.041

133.730

198.913

134.068

177.757

240.387

409.523

324.186

336.798

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

die op TV is uitgezonden. De operationele kosten
voor eigen fondsenwerving zijn ook sterk achtergebleven ten opzichte van de begroting.

Door een sterke focus op ICS’ herpositionering en
het opnieuw bemensen van de afdeling Fondsenwerving & Communicatie hebben andere activiteiten
in 2011 plaats-gevonden dan oorspronkelijk begroot.
Onder andere activiteiten op het vlak van direct mail
en events zijn sterk achtergebleven.

Door het vertrek van de voormalig directeur is de
inzet van de directie op het vlak van fondsenwerving
een stuk minder geweest in met name het eerste
half jaar. Tevens heeft de vacante positie voor de
manager Fondsenwerving & Communicatie langer
opengestaan dan begroot.

Tegelijkertijd is er wel geïnvesteerd op het vlak
van nieuwe profiel van de organisatie. Hiervoor is
bijvoorbeeld een nieuw promofilmpje ontwikkeld
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Percentage eigen fondsenwerving
Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

13,3%

23,0%

16,7%

16,4%

Kosten eigen fondsenwerving als
een percentage van baten uit eigen
fondsenwerving

Voor 2011 was voorzien dat het eigen fondsenwervingspercentage significant hoger zou zijn

dan in 2010; het plafond van 25% zou zelfs in zicht
komen. Door redenen zoals hiervoor uiteengezet is
de werkelijke besteding aan eigen fondsenwerving
fors lager uitgevallen. Tevens zijn de baten uit eigen
fondsenwerving hoger uitgevallen dan oorspronkelijk
begroot; hierdoor wordt het fondsenwervingspercentage ook positief beïnvloed.

17. Acties derden
De toerekening van de publiciteits- en communicatiekosten aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en kosten
werving baten is gewijzigd in 2011. Wij verwijzen

naar de toelichting op de bestedingen aan ‘Voorlichting’ voor een uitvoerige toelichting op deze
wijziging.

Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving
(CBF) hanteert een norm van 25% als maximaal
percentage eigen fondsenwerving. De Raad van
Toezicht conformeert zich aan deze norm voor ICS.

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

3.448

0

0

0

3.448

0

0

0

35.487

19.638

28.152

36.764

38.936

19.638

28.152

36.764

Kosten publiciteit en communicatie
Stands en events

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

18. Subsidies overheden
De toerekening van de publiciteits- en communicatiekosten aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en kosten
werving baten is gewijzigd in 2011. Wij verwijzen

naar de toelichting op de bestedingen aan ‘Voorlichting’ voor een uitvoerige toelichting op deze
wijziging.

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

0

0

38.265

0

Inhuur derden

2.380

0

0

0

Overige kosten

5.863

0

0

0

8.243

0

38.265

0

193.612

16.254

124.288

195.752

201.855

16.254

162.553

195.752

Kosten publiciteit en communicatie
Kosten voorbereiding MFS II

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C
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In 2010 hadden de kosten betrekking op de voorbereiding voor het verkrijgen van de MFS II-subsidie.
In 2011 zijn er kosten gemaakt voor het inwinnen van

advies omtrent subsidietrajecten bij andere donoren
en het opmaken en laten drukken van het jaarverslag
en jaarplan.

19. Beheer en administratie
De toerekening van de publiciteits- en communicatiekosten aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en kosten
werving baten is gewijzigd in 2011. Wij verwijzen

naar de toelichting op de bestedingen aan ‘Voorlichting’ voor een uitvoerige toelichting op deze
wijziging.

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

ICS’ positionering en branding

48.278

0

0

0

Inhuur derden

15.358

0

0

0

Overige kosten

3.913

0

0

0

67.549

0

0

0

318.338

359.116

235.020

355.436

385.887

359.116

235.020

355.436

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Begroot 2012

€

€

€

€

3,6%

3,2%

2,7%

2,9%

Kosten publiciteit en communicatie

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

Kosten beheer en administratie als % van
de totale lasten		

baten en kosten beheer en administratie toegerekend op basis van een schatting van verdeling
van bestede tijd van de medewerkers van ICS.

De Raad van Toezicht heeft een norm vastgesteld
van 5% voor dit percentage. Hiervan mag slechts
in incidentele gevallen van afgeweken worden,
met afdoende toelichting te beoordelen door de
Raad van Toezicht.

Voor de berekening van de toerekening van de
operationele kosten werkt ICS met het format
zoals deze is voorgeschreven 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:
1. ICS wijst de kosten van de regio- en
programmakantoren in Afrika en Azië direct
toe aan de doelstelling ‘Structurele hulp’.
2. Voor de operationele kosten in Nederland
onderscheidt ICS twee typen kosten, namelijk
personeelskosten (salarissen, sociale lasten,
pensioenlasten en overige personeelskosten)
en overige operationele kosten (reis- en
verblijfskosten, kantoorkosten, afschrijvingen,

Door de gewijzigde toerekeningsmethodiek van
de publiciteits- en communicatiekosten is een
deel van de kosten voor inhuur derden en de
herpositionering en rebranding van ICS toegerekend aan beheer en administratie. Hierdoor valt
het totaal van de kosten beheer en administratie
en bijbehorende percentage enigszins hoger uit
dan begroot, maar blijft zij nog steeds onder de
norm van 5%.
Toerekening kosten aan doelstellingen,
werving baten en beheer en administratie
De toerekening van operationele kosten van ICS
worden aan de doelstellingen, kosten werving
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activiteiten een specifieke expertise behoeven,
wat zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers.

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.

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 2011
is met de volgende percentages gewerkt:

Hiermee doet ICS recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde

Werving baten

Doelstellingen

Personeelscategorie

Beheer en
administratie

Totaal

Structurele
hulp

Voorlichting

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Algemeen directeur

23%

4%

8%

3%

15%

47%

100%

Programmamanagers

84%

0%

4%

0%

12%

0%

100%

Programmamedewerkers

93%

0%

0%

0%

7%

0%

100%

Kwaliteit & PM&E

Werving
subsidies

21%

0%

0%

0%

56%

23%

100%

Office support

0%

19%

11%

0%

3%

67%

100%

Financiën

7%

6%

15%

1%

7%

65%

100%

Fondsenwerving & communicatie

0%

25%

38%

15%

7%

14%

100%

Personeelskosten

35%

7%

11%

3%

17%

27%

100%

Overige operationele kosten

34%

8%

12%

3%

15%

28%

100%

Gemiddelde toewijzing van kosten:
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Bezoldingen Raad van Bestuur
In juni 2011 is Ronald Messelink aangetreden als
nieuwe algemeen directeur van ICS.			

In 2011 bestond de Raad van Bestuur van ICS uit een
algemeen directeur. De programmadirecteur is eind
2010 uit de Raad van Bestuur getreden en heeft haar
functie voortgezet als programmamanager.

De salarissen van de Raad van Bestuur zijn
ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging
Rijksambtenaren (BBRA). Met ingang van 2011
hanteert ICS in haar jaarrekening het format van
‘Verantwoord Directiebeloning’, welke is vastgesteld door de VFI.

De voormalige algemeen directeur, Els Hekstra,
heeft per begin december 2010 haar werkzaamheden neergelegd. Haar functie werd tot medio
2011 waargenomen door een interimdirecteur.

J.A. Hekstra

W.S. Beernink

R.D.D. Messelink

Algemeen Directeur

Algemeen directeur a.i.

Algemeen directeur

beëindigd

contract (beëindigd)

onbepaald

36

36

36

100%

100%

100%

1 januari - 31 maart

1 januari - 9 juni

13 juni - 31 december

€

€

€

Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Parttime percentage
Periode

Bezoldiging
Jaarinkomen
Brutosalaris

20.178
1.984

Vakantiegeld

42.026

0

3.362

0
22.162

0

85.763

85.763

0

45.388

(Doorbelaste kosten vanuit andere rechtspersoon *)

SV lasten (werkgeversdeel)

1.948

0

4.316

872

0

2.262

3.214

0

5.517

615

0

1.295

17.500

0

0

Totaal 2011

46.311

87.763

58.779

Totaal 2010

111.938

13.429

0

Werkgeversdeel sv premies
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Bijtelling privégebruik bedrijfsauto
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Pensioenpremies t.l.v. werkgever
Overige beloningen op termijn
Aanvulling op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband
Kosten voortvloeiend uit beëindigingsovereenkomst

*) Deze kosten zijn inclusief 19% BTW

De bezoldiging van de voormalige directeur
is in 2010 reeds in de kosten opgenomen. Het

jaarinkomen van de directeuren ligt binnen het
maximum van de VFI-beloningsregeling.
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Bezoldingen Raad van Toezicht
garanties verstrekt aan de leden van de Raad van
Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen
geen bezoldiging, behoudens een vergoeding
voor werkelijk gemaakte kosten in het kader van
hun functioneren als toezichthouder.
Het totale bedrag aan uitgekeerde onkostenvergoedingen bedroeg in 2011 € 3.538 (2010:
€ 2.203). Er zijn geen leningen, voorschotten of

Aantal medewerkers
In 2011 had ICS 77,4 werknemers -in full time
eenheden- in dienst (2009: 76,7 fte’s) die als volgt
over de regio’s zijn verdeeld:
Werkelijk

Werkelijk

2011

2010

ftes

ftes

Algemeen directeur

0,5

1,0

Programmadirecteur

0,0

1,0

Programmamanagers

2,0

0,0

Programmamedewerkers

2,1

4,4

Office support medewerkers

1,8

1,8

Kwaliteits- en PM&E-medewerkers

2,0

0,9

Financiële medewerkers

1,8

1,8

Marketing & communicatie medewerkers

2,2

2,8

12,4

13,7

Regionaal kantoor

13,0

11,5

Programmakantoren

18,0

19,0

31,0

30,5

7,0

7,0

27,0

25,5

34,0

32,5

77,4

76,7

Nederland

Afrika

Azië
Regionaal kantoor
Programmakantoren

Totaal aantal medewerkers

Nunspeet, 23 april 2012

R.D.D. Messelink
Algemeen directeur
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting ICS
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 12 tot en met 38 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting ICS te
Nunspeet gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten
en lasten over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende
instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting ICS per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
Utrecht, 23 april 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 94 87, 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 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.
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Overige gegevens

MEERJARENbegroting 2011 - 2015
Begroot

Werkelijk

(orgineel)

Begroot

Begroot

Projectie

(aangepast)

2011-2015

2011

2012

2013-2015

2011-2015

€

€

€

€

€

Baten uit eigen fondsenwerving

9.540.000

1.811.217

2.055.225

5.920.000

9.786.442

Baten uit acties van derden

1.140.000

247.255

200.000

880.000

1.327.255

46.684.274

8.365.233

10.016.941

27.863.769

46.245.943

250.000

110.691

50.000

150.000

310.691

0

23.637

20.000

0

43.637

57.614.274

10.558.033

12.342.166

34.813.769

57.713.968

53.015.909

9.513.715

11.334.783

31.765.713

52.614.211

831.419

230.350

167.540

488.530

886.420

53.847.329

9.744.065

11.502.323

32.254.243

53.500.631

1.822.267

240.387

336.798

1.069.979

1.647.164

90.454

38.936

36.764

53.635

129.335

765.207

201.855

195.752

452.875

850.483

2.677.929

481.178

569.314

1.576.489

2.626.981

1.657.067

385.887

355.436

983.037

1.724.360

58.182.324

10.611.130

12.427.073

34.813.769

57.851.972

-568.050

-53.097

-84.907

0

-138.004

BATEN

Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Bestemd aan doelstellingen
Structurele hulp
Voorlichting

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Resultaat
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