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Sociale ondernemingen en
innovatie verduurzamen
ontwikkelingssamenwerking
Voorwoord van de directeur	Agrics en Alizetics, twee van onze sociale ondernemingen die boeren in Oost-Afrika
helpen hun oogst te verbeteren en te verkopen, hebben in 2015 beide grote sprongen
voorwaarts kunnen maken. Er was groei in omzet, Agrics leverde aan meer boeren en
de producten en diensten werden aangepast om nog beter tegemoet te komen aan de
wensen van de klant.
	Agrics en Alizetics draaiden in 2015 een omzet van € 1.225.000, ruim een verdubbeling ten
opzichte van 2014. Met deze omzet is het pad van opschaling ingeslagen, maar draaien
we nog wel verliezen in onze bedrijven. Door verdere opschaling in 2016 willen wij met
onze bedrijven een flinke stap zetten op weg naar winstgevendheid.
	Maar er was ook een tegenvaller. De activiteiten van Nafics, onze handelsonderneming in
mais, hebben we voorlopig moeten stilleggen. De gewezen directeur van het bedrijf heeft
de inkomsten van een grote partij mais verduisterd. ICS heeft een advocaat in de arm
genomen om de zaak te behandelen.
	De potentie van onze ondernemingen is ook anderen niet ontgaan. In 2015 hebben we
een aantal bijzonder interessante impact investeerders en fondsen mogen verwelkomen:
Achmea Foundation, Rabobank Foundation, Common Fund for Commodities en AECF.
Deze partners gaan vanaf 2016 investeren in onze bedrijven om verdere groei en verdieping van de ondernemingen te realiseren.
Ook ons trainingsprogramma voor ouders, Skilful Parenting, is een inmiddels bewezen
	
succes. Het afgelopen jaar volgden ruim 10.000 ouders de twaalf weken durende training.
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Boeren die via Agrics inputs op krediet afnemen kunnen deelnemen aan de training. Uit
onderzoek blijkt dat boeren het ouderschapsprogramma enorm waarderen en dat het
een meerwaarde vormt om voor Agrics te kiezen.
	De Universiteit Utrecht deed als onafhankelijk instituut onderzoek naar de effecten van
ons trainingsprogramma Skilful Parenting op de relatie tussen ouders en kinderen. En
de voorlopige resultaten zijn meer dan positief: “Ouders geven aan geleerd te hebben
om op een meer positieve manier te communiceren met hun echtgenoot en kinderen, dit
zorgt voor een betere sfeer in huis. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er een goede
samenwerking is met hun echtgenoot, waarin samen verantwoordelijkheid gedragen
wordt voor de zorg voor hun kinderen. Resultaten laten zien dat ouders zich zelfverzekerder voelen over de opvoeding na hun deelname, ze geven aan dat hun opvoedingskennis
en –vaardigheden toegenomen zijn (…), daarnaast zijn ouders zich bewuster geworden
van hun rol in de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kind.”
Wegvallen structurele
overheidssubsidie

 anaf 2016 is het subsidiestelsel van de Nederlandse Overheid veranderd. Het overheidsV
budget is gehalveerd en Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten om de komende vijf jaar met name lobby organisaties te ondersteunen met ‘pleiten
en beïnvloeden’ als leidend thema. ICS is in de eerste plaats een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op andere thema’s en valt daarmee buiten de focus van het nieuwe
stelsel. Wij hebben dan ook eind januari 2015 te horen gekregen dat wij vanaf 2016 geen
structurele overheidssubsidie meer zouden ontvangen.

	ICS realiseerde zich al langer dat een te grote afhankelijkheid van één grote subsidiënt
verre van ideaal was. Daarom is de afgelopen jaren stevig ingezet op het realiseren van
alternatieve financiering en is de opzet en uitbouw van sociale ondernemingen een coreactiviteit geworden van ICS. Ons ideaal is om binnen enkele jaren te kunnen zeggen dat
alle ondernemingen ‘hun eigen broek kunnen ophouden’. Zover zijn we nog niet, maar
we hebben wel grote stappen in de juiste richting kunnen zetten.
	Voor ICS heeft het wegvallen van structurele overheidssubsidie niet tot een wezenlijke
aanpassing van onze strategie geleid. Onze sociale ondernemingen staan centraal, aangevuld met onze programma’s rondom goed ouderschap. Het betekent wel dat we stevig
hebben moeten bezuinigen. Een aantal van de programma’s die buiten de strategische focus liggen hebben we moeten schrappen, en ook de overhead is drastisch teruggebracht.
	Zo hebben we moeten besluiten de activiteiten in Cambodja over te dragen aan partnerorganisaties en nieuwe, lokale ngo’s. Op pagina 28 leest u precies hoe dit in zijn werk
is gegaan. Ook hebben we, met pijn in ons hart, afscheid moeten nemen van een aantal
Nederlandse en Cambodjaanse collega’s.
Innovatie als kernwaarde	In 2015 is ICS, in samenwerking met Universiteit Wageningen en commerciële partners
Biomass Research (Nederland) en Manobi (Senegal), een nieuwe sociale onderneming
gestart: Geodatics. Geodatics gaat boeren gedetailleerd adviseren over hun stuk landbouwgrond en maakt daarbij gebruik van onder andere satellietdata. ICS ontving medio
2015 1,6 miljoen euro subsidie van Netherlands Space Office om deze onderneming op te
kunnen starten.
	Innovatie is één van de kernwaarden van ICS. Naast het gebruik van satelliet- en geodata
om boeren te helpen hun oogst te verbeteren maken we ook gebruik van het innovatieve
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prepaid betaalsysteem van Susteq voor onze waterpunten, betalen Agrics boeren hun
uitstaande schulden steeds vaker terug via mobile payment en is met Achmea Foundation de afspraak gemaakt vernieuwende verzekeringsproducten te ontwikkelen voor
boeren, die ze ook middels een krediet kunnen afnemen.
Kennisdeling 	Het werk van sociaal ondernemende pioniers zoals ICS is van groot belang voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier krijgt ontwikkeling een stevige
basis in de markteconomie, en dat is de enige manier waarop we economische verandering echt duurzaam kunnen maken. Om kennis en ervaring uit te wisselen op dit vlak
organiseerde ICS in november een symposium over het opschalen van sociale ondernemingen in Oost-Afrika. Ruim 200 enthousiaste deelnemers woonden het symposium
bij. Het publiek was zeer divers, alle cruciale spelers waren aanwezig. Van ondernemers
met (interesse in) een social business en impact investeerders tot afgevaardigden van
multinationals, financiële instituten, internationale ontwikkelingsorganisaties (ngo’s) en
overheidsinstellingen.
	Het pionieren levert niet alleen ontwikkeling op voor mensen in plattelandsgebieden,
ook andere ngo’s kunnen lering trekken uit de aanpak van ICS. Zo wordt langzaam maar
zeker de weg vrij gemaakt voor een nieuwe, meer duurzame werkwijze.

	Ronald Messelink
	Directeur ICS
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ICS in een notendop
ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te
geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid.
 e zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van
W
uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame
economische en sociale ontwikkeling in gang.

Development drivers	Mensen zijn prima in staat zichzelf te ontwikkelen, zolang ze maar beschikken over de
juiste ‘ingrediënten’. Dat zijn wat we noemen ‘development drivers’ of prikkels voor ontwikkeling.
Ons werk is gebaseerd op twee essentiële prikkels:
#1 Economische onafhankelijkheid
	We helpen lokale boerengemeenschappen economisch onafhankelijk worden door ze
toegang tot markten te geven. Hiertoe zetten wij sociale ondernemingen op. We maken
gebruik van marktmechanismen, ontwikkelen de beste groeistrategie en implementeren
die met succes.
	• V
 ia onze sociale onderneming Agrics leveren we boeren in Kenia en Tanzania de beste
landbouw ‘inputs’ op krediet, zoals zaden, kunstmest en kippen, zodat hun oogst verbetert;
	• Onze sociale onderneming Alizetics handelt in zonnebloemzaden en stelt kleine boeren
in Tanzania in staat hun oogst aan Alizetics te verkopen en daarmee toe te treden tot
een transparante en professionele afzetmarkt;
• Geodatics, onze jongste onderneming, maakt gebruik van o.a. satellietdata om Afrikaanse boeren gericht te adviseren over hun stuk landbouwgrond om hun oogst te
optimaliseren;
• Door nieuwe watersystemen aan te leggen en bestaande te renoveren realiseren we
schoon drinkwater in boerengemeenschappen in Kenia en Tanzania. We betrekken
lokale ondernemers voor de verkoop van water, waardoor wij het onderhoud van de
waterbronnen duurzaam kunnen laten functioneren.
#2 De kracht van gemeenschappen
	In nauwe samenwerking met de lokale bevolking, en op basis van eigen kracht, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, creëren we duurzame ontwikkeling.
• We leren boeren de beste methodes om hun land te bewerken en hun oogst te
verbeteren;
• Onze ouderschapstraining helpt ouders de vaardigheden te ontwikkelen om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden;
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• V
 ijana Reloaded leidt werkeloze jongeren op tot innovatieve en oplossingsgerichte
ondernemers.
ICS heeft haar ondernemingen en projecten ondergebracht in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Landbouw
Drinkwater
Werk voor Jongeren
Ouderschap

Werkgebied
Ons werkgebied is Oost-Afrika, we richten ons daarbij specifiek op plattelandsgebieden.
	In Kenia werken we in het westen, in de county’s Busia, Kakamega, Siaya, Bungoma,
Vihiga en Nandi. In Tanzania werken we in het noorden, in de county’s Shinyanga, Geita
en Mwanza. Voor 2016 heeft ICS bovendien plannen om uit te breiden naar buurland
Oeganda, in county’s net over de grens met Kenia.
Wat heeft ICS bereikt in 2015?

Over 2015 zijn de volgende ontwikkelingen en resultaten te noemen.
• D
 e maisoogst van boeren in Kenia is mede dankzij Agrics gestegen van 571kg per acre in
2013, via 807kg per acre in 2014, naar 1.022,8 kg per acre in 2015, een stijging van 79%
in vergelijking met 2013. In Tanzania steeg de oogst 4 naar 8 zakken per boer. Elke zak
heeft een inhoud van 90kg;
• I n totaal hebben ruim 16.000 boeren zaden, kunstmest, solarlampen en kippen afgenomen bij Agrics in 2015;
• A
 grics Kenia verkocht in totaal 57.006 kilo zaden aan boeren, in Tanzania was dat
43.025 kilo.
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• A
 lizetics heeft 556.000kg zonnebloemzaden opgekocht bij naar schatting 3.500 kleine
boeren;
• I n Kenia en Tanzania tezamen kregen ruim 16.000 boeren hulp, training of tips om hun
oogst te verbeteren;
• I n september is onze nieuwe social business Geodatics gestart. Geodatics gaat boeren
in Oost-Afrika voorzien van gedetailleerde informatie over hun stuk grond, met behulp
van o.a. satellietdata, om de oogst van kleine boeren te verbeteren;
• I n Kenia zijn in 2015 negen waterblokken opgeleverd met elk drie tappunten. Begin
2016 volgen er nog twee waterblokken in hetzelfde gebied;
• I n Cambodja werden zeven waterstations opgeleverd waar ICS nog financieel aan heeft
bijgedragen;
• I n Kenia en Tanzania volgden in totaal, via ICS en onze partners, bijna 10.000 ouders de
training positief ouderschap;
• E
 r werden 46 extra facilitatoren getraind die de Skilful Parenting methode in het veld
gaan implementeren om de reikwijdte verder te vergroten;
• V
 ijana Reloaded heeft in 2015 drie groepen studenten opgeleid, de eerste twee groepen
hebben het zes maanden traject succesvol afgerond, de derde groep is momenteel
bezig.
Onafhankelijk onderzoek
en evaluaties	Werkt de aanpak van ICS? Om daar een onafhankelijk antwoord op te krijgen laat ICS
door verschillende onderzoeksinstituten evaluaties uitvoeren. Vanzelfsprekend worden
de projecten ook intern gemonitord. Zo kan ICS verantwoording afleggen over de resultaten van haar programma’s en hieruit lessen voor de toekomst trekken. Belangrijk zijn
hierbij zowel directe resultaten als gevolgen op langere termijn.
	Zo heeft een Keniaanse onderzoeker in 2015 een vervolgonderzoek uitgevoerd onder
boeren die gebruik maken, of hebben gemaakt, van de landbouw ‘inputs’ en trainingen
van Agrics. De Universiteit Utrecht rondde in 2015 een onderzoek af naar de effecten van
de ouderschapstrainingen op de relatie tussen ouders en hun kind(eren). The University
of Oxford is in 2015 bovendien een onderzoek gestart naar de effecten van de trainingen
op langere termijn op het voorkomen van kindermishandeling. Meer informatie over deze
evaluaties zijn te vinden in de hoofdstukken over respectievelijk landbouw (pag. 13) en
ouderschap (pag. 19).
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ICS investeert in landbouw

Kleine boeren oogsten succes
dankzij zaden op krediet
De sociale ondernemingen van ICS, Agrics, Alizetics en Geodatics, ondersteunen
boeren in Oost-Afrika bij het verbeteren van hun oogst en daarmee hun inkomen. Bij een sociale onderneming gaan winst én impact hand in hand.
Agrics voorzag in 2015 ruim 16.000 boeren van zaden, kunstmest, kippen en
solarlampen op krediet.
	Aan het einde van elk seizoen winnen boeren zaden uit oude planten om te gebruiken als
zaaigoed in het volgende seizoen. Een gratis methode die er helaas wel de oorzaak van is
dat de kwaliteit van de oogst en de opbrengst elk jaar fors minder wordt. Het land wordt
bovendien handmatig bewerkt en er is weinig kennis over het betreffende stuk grond, de
invloed van het klimaat en moderne(re) landbouwmethodes.
	Als de boer zijn oogst wil verkopen is het bijna onmogelijk om toe te treden tot een transparante afzetmarkt. In de meeste gevallen verkopen ze hun oogst op lokale, wekelijkse
markten in de openlucht. De boeren zijn niet goed op de hoogte van marktconforme
prijzen en ontvangen daardoor vaak een relatief lage prijs, ook door de vaak lage kwaliteit van hun aanbod. Het resultaat is dat de boer, ondanks zijn harde werk, (te) weinig
overhoudt om het gezin te kunnen onderhouden.
Wat doet ICS om oogst en inkomen van kleine boeren te helpen vergroten?
• W
 e bundelen de krachten van boeren in groepen om kennis te delen en elkaar te
ondersteunen;
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9

•
•
•
•

W
 e leren hen nieuwe landbouwtechnieken door het geven van demonstraties;
W
 e voorzien de boer van gedetailleerde informatie over zijn of haar stuk grond;
W
 e leveren de boeren kwalitatief goede zaden en kunstmest op afbetaling;
W
 e kopen de oogst van kleine boeren op, bieden hen logistiek en eerlijke informatie
over marktprijzen.

	ICS is eigenaar van drie sociale ondernemingen die boeren ondersteunen bij het verbeteren van hun oogst en inkomen: Agrics in Kenia en in Tanzania en Alizetics. De voorbereidingen voor Geodatics, de jongste telg, is in het najaar van 2015 gestart.

Agrics

	Agrics stelt kleine boeren in Kenia en Tanzania in staat om agrarische ‘inputs’, zoals gecertificeerde zaden en mest, aan te schaffen op krediet. Ter aanvulling op dit basispakket
biedt Agrics ook kippen, solarlampen, opslagfaciliteiten en de huur van een tractor. De
boer heeft zo’n zes maanden de tijd om de aanschaf van deze inputs af te betalen. Doordat de boeren als groep functioneren kunnen eventuele problemen met afbetalen binnen
de groep worden opgevangen.
	Boeren die via Agrics agrarische producten hebben besteld krijgen ter aanvulling hierop
trainingen aangeboden om hun landopbrengsten in de toekomst verder te verbeteren.
De boeren leren wanneer en hoe je het beste kunt zaaien en oogsten en hoe de bestelde
Agrics producten het beste gebruikt kunnen worden.
Ontwikkelingen en
impact Agrics	
In 2015 maakte Agrics in Kenia en Tanzania een gezamenlijke omzet van € 1.013.000 met
een brutomarge van €24.000. Eind 2014 is in Kenia een BV opgericht; in 2015 is ook voor
Agrics Tanzania een BV opgericht. Hierdoor kunnen de bedrijven nu zelfstandig opereren
als onderneming.
ICS jaarverslag 2015
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	• In het westen van Kenia kochten in totaal 12.240 boeren via Agrics producten op krediet. In Tanzania waren dat 3.796 boeren;
	• D
 e maisoogst van boeren in Kenia is mede dankzij Agrics gestegen van 571kg per acre in
2013, via 807kg per acre in 2014, naar 1.022,8 kg per acre in 2015, een stijging van
7 9% in vergelijking met 2013. In Tanzania steeg de oogst naar 8 zakken per boer. Elke
zak heeft een inhoud van 90kg;
	• De Keniaanse boeren verbouwden in totaal 5.706 acres aan mais. Agrics leverde de
boeren maar liefst 57.060kg aan maiszaad. In Tanzania leverde Agrics 44.129kg mais- en
zonnebloemzaden aan boeren;
	• 2.366 boeren in Kenia kochten een solarlamp bij Agrics;
	• 1.051 boeren in Kenia namen kippen af bij Agrics;
	• De eerste 101 boeren huurden bij Agrics Kenia een tractor waarmee ruim 87 acre landbouwgrond werd omgeploegd;
	• Alle Agrics boeren in Kenia en Tanzania, ruim 16.000 in totaal, volgden trainingen of
kregen tips, demonstraties of hulp om hun oogst te verbeteren;
	• Het werkgebied van Agrics Kenia is uitgebreid van vier naar zes counties. In Tanzania
is eind 2015 onderzocht welk gebied zich het beste leent voor uitbreiding, vanaf 2016
wordt ook daar een regio toegevoegd aan het werkgebied;
	• In 2015 is gewerkt aan het ontwikkelen van filmmateriaal om de landbouwtrainingen
mee aan te vullen. Vanaf begin 2016 wordt dit gebruikt.
	Vraag naar kippen stijgt opnieuw
	Agrics Kenia biedt boeren als extra optie om kippen aan te schaffen op krediet. De vraag
naar eieren is groot, aangezien het aanbod van kwalitatief goede kippen beperkt is in
West-Kenia. In 2015 is de kippenboerderij verhuisd naar een grotere locatie om de capaciteit uit te kunnen breiden van 4.500 kippen naar 15.000 per vier weken. Op jaarbasis
kan de boerderij met deze capaciteit circa 100.000 legkippen aan boeren leveren, rekening houdend met het feit dat een deel van de jonge kippen de eerste vier weken niet zal
halen.
	De kippen worden na vier weken verkocht. Inmiddels is Agrics ook gestart met het zelf
broeden van eieren, zodat we straks geen kuikens meer hoeven inkopen. Dit maakt
ons minder afhankelijk van externe leveranciers en bijbehorende uitdagingen rondom
kwaliteit en levergaranties. De verhuisde en bijgebouwde kippenhokken zijn gebouwd
op palen, zo’n halve meter boven de grond, om de kippenmest op te kunnen vangen. Nu
wordt de mest nog gebruiken voor onze eigen demonstratiepercelen, in 2016 willen we
de mest ook gaan verkopen.
	Boeren die tien kippen afnemen krijgen ook een zak voer meegeleverd en een set druppels om kippen te beschermen tegen veelvoorkomende ziektes. De kippen zijn in een
eerder stadium al gevaccineerd. Om ook hier kwaliteit en zekerheid te kunnen bieden is
Agrics begonnen met het zelf mengen van kippenvoer.
	‘Short rains’ zadenpakketten
	Afgelopen jaar zijn voor het eerst ook zogenaamde ‘short rains’ zadenpakketten verstrekt
in Kenia. Het land kent twee regenseizoenen, een lang regenseizoen in maart t/m mei en
een korter regenseizoen in het najaar. In het voorjaar wordt met name mais gezaaid, in
het najaar bieden we nu ook pakketten met soja, bonen, pinda’s en zonnebloemzaden.
Bijna 3.000 boeren deden mee aan deze pilot en bestelden een ‘short rains’ pakket.
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	Tractorservice
	Agrics Kenia beschikt sinds afgelopen jaar over een eigen tractor. Boeren kunnen ter aanvulling op hun zadenpakket besluiten hun land machinaal om te laten ploegen. Voordeel
is dat dit vanzelfsprekend stukken sneller gaat maar omdat een machinale ploeg dieper
reikt zal dit de oogst ook ten goede komen. 101 boeren maakten in 2015 gebruik van deze
service.
	In Tanzania heeft in 2015 een pilot plaatsgevonden om te zien of ook hier de tractorservice aangeboden kan worden. De pilot is uitgevoerd met een gehuurde tractor, maar om
verschillende redenen, waaronder weersomstandigheden en mechanische problemen,
kon de tractor nog niet optimaal worden ingezet. De vraag naar deze service is er echter
wel. In 2016 besluiten we daarom of we de pilot verder voortzetten.
	Uitbreiding demo plots Tanzania
	In Tanzania is een nieuw demonstratieperceel ingericht wat het totaal op 5 brengt. In
Kenia hebben we 12 van deze percelen. Het ene deel van het perceel wordt ingezaaid met
bepaalde maisvarianten, het andere deel met dezelfde zaden én daarbij voorzien van
kunstmest. Zo kunnen we de boeren laten zien wat de verschillen in oogst zijn tussen de
twee percelen.
	In Kenia is bovendien een onderzoeksstation waar constant nieuwe zaadvarianten en gewassen worden getest, maar bijvoorbeeld ook zonnebloemen geteeld waarvan het zaad
weer gebruikt wordt om te mixen tot kippenvoer. De aanpalende kippenboerderij levert
dan weer mest voor de planten en zo is de cirkel mooi rond.
 eografische spreiding
G
	In West-Kenia is een county toegevoegd aan het Agrics werkgebied, we zitten in deze
regio nu op vijf counties: Kakamega, Siaya, Bungoma, Busia, Vihiga en Nandi. In Tanzania is in het najaar onderzocht welke gebieden in aanmerking komen voor uitbreiding.
Het district Geita kwam als meest geschikt naar voren, hier zullen we in 2016 aan de slag
gaan.
	Ontwikkeling materiaal voor video based training
	Boeren die via Agrics zaden en mest bestellen krijgen ter aanvulling trainingen aangeboden om het gebruik van de bestelde producten te demonstreren en nieuwe technieken
te leren. In 2015 is filmmateriaal ontwikkeld dat vanaf begin 2016 wordt ingezet. Het
filmmateriaal wordt gebruikt ter aanvulling op een door een trainer verteld verhaal. Door
beelden toe te voegen blijft de inhoud beter hangen.
	Uitdagingen
	De grootste uitdaging voor Agrics zit in de interne processen. Hoe groter de ondernemingen worden, hoe complexer het wordt. Agrics is in Kenia behoorlijk gegroeid, wat allerlei
logistieke uitdagingen met zich meebracht. Voorbeeld is de orderplanning, waarbij de
grotere omvang van de bestellingen tot minder nauwkeurige inkoop van zaden en mest
leidt. Hierdoor ontstaan voorraden waarop Agrics risico loopt gedurende het jaar. Door
bederf en verlies heeft Agrics € 37.000 afgeschreven op deze voorraden. Dit wijst ook op
de uitdaging om de capaciteit van het team mee te laten groeien met de business. Ook
dat gaat met vallen en opstaan, gelukkig heeft Agrics Kenia haar team nu op orde en is zij
in dat opzicht klaar om een verdere stap naar opschaling te maken.
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	In Tanzania werkten we in 2013 en 2014 met zogeheten CBO’s, Community Based Organisations, die als tussenorganisatie het geld via boerengroepen inden. De leider van
elke boerengroep had contact met de CBO. Dit bleek geen succes, de administratie was
niet voldoende op orde. Daarom is ervoor gekozen in het najaar in te grijpen en de CBO’s
er tussenuit te laten. Hierdoor is er directer contact met de boeren(groepen), weten we
beter wie een eventuele betalingsachterstand heeft en kunnen we de boeren direct op
de hoogte stellen van nieuws en ontwikkelingen. Ook moeten boeren vanaf nu, net als
in Kenia, een deel vooraf aanbetalen, 10% bij hun bestelling, 15% wanneer ze de zaden
en mest geleverd krijgen, en de overige 75% volgt dan in termijnen in de maanden erna.
Door deze tegenvaller, en een slechte oogst in 2015 door extreme regenval, is de verwachte groei voor Agrics Tanzania uit gebleven. Niettemin is er in een aantal maanden
tijd een hoop werk verzet om de gemaakte fouten weer te herstellen om zo in 2016 met
een goede basis verder te kunnen.
Voortzetting onafhankelijk onderzoek naar impact	
	
In 2013 is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de effecten van Agrics voor de deelnemende boeren. Voorafgaand zijn een paar honderd boeren vergeleken met boeren uit een
andere gemeenschap waar ICS niet actief is. In 2014, nadat de boeren één seizoen gebruik
hadden gemaakt van de diensten van Agrics, zijn de twee groepen boeren opnieuw vergeleken. Uit deze evaluatie is gebleken dat de landopbrengst van de groep ICS boeren 60
procent groter was dan die van niet-deelnemende boeren uit een andere gemeenschap.
	In 2015 is vervolgens opnieuw onderzocht hoe de oogst van Agrics boeren was en
vergeleken met boeren die niet meedoen met het Agrics programma. De opbrengst van
de boeren die geen klant zijn bij Agrics is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven,
terwijl de oogst van de Agrics boer opnieuw steeg.
	Financiële gegevens Agrics 2015, in 1.000 EUR
Agrics Kenia

Agrics Tanzania

Omzet

896

118

Brutomarge

175

36

-404

-254

388

435

Nettoresultaat
		
Investering ICS per eind 2015

Winstgevendheid in zicht 	Agrics heeft de ambitie om in 2018 100.000 boeren te bedienen. Om dit te kunnen realiseren moet Agrics naar winstgevendheid toewerken. Agrics Kenia is het verst in haar ontwikkeling en klaar om in 2016 de stap, via break-even, naar winstgevendheid te maken.
Agrics Tanzania zal in 2016 grote stappen moeten zetten om net als Agrics Kenia klaar te
zijn voor verdere opschaling. Specifieke uitdagingen in Tanzania liggen in het uitbreiden
van haar productcatalogus, het efficiënt managen van haar logistieke model (grotere
geografische spreiding van deelnemende boeren) en het efficiënt innen van kredieten in
verband met het ontbreken van een goed werkend elektronisch betaalmiddel.
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Alizetics

	Onze sociale onderneming Alizetics koopt zonnebloemzaden op van kleine boeren in
Tanzania en verkoopt ze in bulk aan olieverwerkingsbedrijven. Alizetics is de eerste
handelsmaatschappij in Tanzania die zich specifiek concentreert op samenwerking met
kleine boeren en hun voorziet van diensten zoals training, eerlijke informatie over marktprijzen en logistiek.
 e meeste Tanzanianen bakken hun voedsel in palmolie, dat geïmporteerd wordt vanuit
D
Azië. Eten bereiden met zonnebloemolie is gezonder, milieuvriendelijker én kan in eigen land
geteeld worden. Daarnaast biedt dit gewas extra potentie omdat de teelt van katoen , een
tot voor kort populair gewas, niet veel meer oplevert. De vraag ernaar is dan ook groeiende
terwijl het aanbod nog vrij laag is. Zonnebloemzaden zijn daardoor een interessant alternatief, ook omdat het weinig bewerkelijk is.
Ontwikkelingen en
impact Alizetics	Alizetics heeft in 2015 voor het eerst een volledig jaar gedraaid. In het eerste jaar, 2014,
verhandelde Alizetics 400.000kg zonnebloemzaden met een opbrengst van € 152.000 en
een brutomarge van 18%. In 2015 wist Alizetics de hoeveelheid verhandelde zaden te
verhogen naar 556.000kg, met een opbrengst van € 213.000 en een brutomarge van 53%.
	Deze zaden zijn afgenomen bij boeren uit meer dan 24 verschillende dorpen via zogenaamde ‘buying centers’. Het aantal kleine boeren waar Alizetics bij heeft opgekocht is
flink gestegen, van naar schatting 1.000 naar 3.500 boeren. Een exact cijfer is hier lastig te
geven omdat sommige boeren ook namens meerdere boeren zaden leveren.
	Opbouwen relatie met lokale boeren
	Alizetics is niet de enige opkoper van zonnebloemzaden in de regio. Het verschil met
concurrenten is het feit dat Alizetics verschillende ‘buying centers’ heeft, 24 op dit moment. In zo’n centrum, gerund door lokale bewoners, kunnen boeren hun zaden tegen
marktconforme prijzen verkopen. Door aanwezig te zijn in een gemeenschap wordt een
relatie opgebouwd die er niet is wanneer je alleen maar eens per jaar met een vrachtwagen komt langs rijden. Daarbij komt dat Alizetics ook in de echt afgelegen gebieden komt,
zodat ook boeren daar hun oogst kunnen verkopen op een transparante wijze.
	Logistieke kosten
	De bovengenoemde buying centers die verspreid zijn over een groot, vaak moeilijk te
bereiken gebied vormen ook meteen dé uitdaging voor Alizetics. De ingewikkelde logistiek brengt vanzelfsprekend aardig wat kosten met zich mee, waaronder manuren en
benzine. Het onder controle houden van deze kosten is een constant punt van aandacht.
	Financiële gegevens Alizetics 2015, in 1.000 EUR
Omzet
Brutomarge
Nettoresultaat

Investering ICS per eind 2015

213
53
-55

29
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Geodatics

	Geodatics is onze jongste sociale onderneming, een start-up die boeren in Oost-Afrika
gedetailleerd gaat adviseren over hun stuk landbouwgrond om hun oogst verder te
verbeteren. Geodatics brengt informatie uit verschillende bronnen samen om tot een
zo compleet mogelijk advies te komen: geo- en satellietdata plus een uitgebreid profiel
van de boer in kwestie. Het doel is om in drie jaar tijd 200.000 kleine boeren te hebben
voorzien van zo’n advies op maat.
	Geodatics adviezen zijn van grote toegevoegde waarde voor kleine boeren om hun
oogst en inkomen te vergroten. Het advies omvat onder meer informatie over de ideale
hoeveelheid, soort en samenstelling van kunstmest, het beste moment om te zaaien,
bij te mesten en te oogsten, de inzet van (mest van) vee en bio afvalresten en weer- en klimaatontwikkelingen. Advies op maat betekent voor deze boeren dat ze niet meer hoeven
werken met algemene, vaak incomplete of niet toereikende informatie die hen nu ter
beschikking staat.
	Geodatics is een initiatief van ICS en Agrics, in samenwerking met Universtiteit Wageningen en commerciële partners Biomass Research (Nederland) en Manobi (Senegal). ICS
ontving medio 2015 1.6 miljoen euro subsidie van Netherlands Space Office. Het streven
is om in 2016 te kunnen starten met de eerste adviezen en in 2018 minstens 200.000 boeren te hebben voorzien van een advies. Geodatics hoopt in 2019 break-even te draaien.

Nafics

	Ondernemen in Afrika gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo hebben we voorlopig de
werkzaamheden van Nafics, onze sociale handelsonderneming in mais, moeten stilleggen. De directeur van het bedrijf bleek een grote partij mais van meer dan 9.000 zakken
kenya
verkocht te hebben maar de opbrengst nooit laten bijschrijven op de bankrekening van
Nafics. Vanzelfsprekend is de directeur per direct ontslagen, ICS heeft een advocaat in de
grain trading
arm genomen om de zaak te behandelen. ICS heeft vertrouwen dat het geld uiteindelijk
terug komt, maar het wijst wel op de risico’s verbonden aan ondernemen in Afrika, en op
het belang van sterke controle mechanismes. Bij de andere ICS ondernemingen worden
de controles dit jaar verder aangescherpt.
	Voorzichtigheidshalve zijn in de jaarrekening alle activa en passiva van Nafics afgeboekt,
waardoor per saldo een verlies van ruim 3 ton is geleden op Nafics in 2015. Uiteraard
doen wij ons uiterste om in 2016 toch geld terug te halen, maar vanwege de onzekerheid
is besloten dit gehele verlies in 2015 te nemen.
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Hoe Moses en Janet succes oogsten
Het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’ gaat
niet op voor Moses. “Zoals je ziet kan ik niet lopen
maar dat weerhoudt me niet om alles aan te pakken.
Ik ben naast schoenmaker hier op de markt namelijk
ook boer”, vertelt hij. Moses en zijn vrouw Janet maken vanaf het prille begin gebruik van de faciliteiten
van Agrics. Moses: “Ondanks mijn handicap durf ik te
beweren dat mijn vrouw Janet en ik tot de meest succesvolle Agrics boeren uit de omgeving behoren!” Een
schoenmaker die zelf niet kan lopen en bovendien boer
is. Daar willen we weleens meer over horen.
zaden en mest. In negen maanden tijd moeten ze de
kosten terugbetalen. De oogst is dankzij deze zaden zo
Moses en Janet zitten zoals altijd op hun vaste plek
veel beter dat terugbetalen geen enkel probleem opleop de markt in Butere. Moses zit op de grond waar
vert. En zelfs de kosten voor de huur van de grond en
hij zijn schoenreparaties uitvoert. Zijn vrouw Janet
voor het in dienst hebben van een assistent verdienen
staat een paar meter verderop met haar stalletje
ze zo makkelijk terug.
waar ze groenten en eieren aan de man probeert te
brengen. Het stel voorziet op verschillende manieren
In het kippenhok bij het huis loopt sinds een poosje
in hun levensonderhoud en pakt het slim aan.
een stel kippen rond. De eieren verkoopt Janet in
haar stalletje op de markt. Als binnenkort de schuld
bij Agrics is afgelost wil het echtpaar via Agrics nog
meer kippen kopen om ook de inkomsten uit eieren te
kunnen vergroten. Langzaam maar zeker weten ze zo
hun kleine bedrijfje uit te bouwen en kunnen ze steeds
beter voorzien in hun levensonderhoud.
“Je kunt alleen niks als je hersenen dienst weigeren”, zegt Moses, “maar in alle andere gevallen kun
je echt wel een hoop bereiken, als je maar wilt en er
hard voor werkt!” Hij vindt het leuk om ook anderen
mensen met een fysieke beperking te stimuleren om
Samen bezitten ze een kleine woning op een stukje
te denken in oplossingen en mogelijkheden in plaats
grond. De tuin is nogal klein. Er is net voldoende
van in problemen. Zo heeft hij al drie andere boeren
ruimte voor een kippenhok maar het verbouwen van
weten te overtuigen ook kippen op afbetaling aan te
groenten zit er hier door ruimtegebrek niet in. Maar schaffen. “Ons boerenbedrijfje heeft me naast een
daar vonden ze een oplossing voor. Ze huren nu een
beter inkomen ook een duidelijker doel in het leven
stukje grond in de buurt. Moses kan door zijn handi- gegeven. Wie had dat ooit gedacht? Dat je succesvol
cap zelf niet werken op het land, daarom hebben ze
als boer kunt zijn terwijl je niet kunt lopen!” roept hij
iemand gevraagd Janet te assisteren bij het zaaien en uit. “Het lukt ons toch maar mooi met zijn tweetjes”,
oogsten. Via Agrics kochten ze een flinke hoeveelheid glimlacht hij trots.
ICS jaarverslag 2015
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ICS investeert in ouderschap

Trainingsmethode leert
ouders reflecteren op opvoeding
om gezinssfeer te verbeteren
De door ICS ontwikkelde trainingsmethode Skilful Parenting, helpt vaders,
moeders en andere verzorgers op het platteland van Kenia en Tanzania bij de
opvoeding van kinderen. Opvoeden kan een behoorlijke uitdaging zijn, zeker
als armoede, geweld en grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen deel uit
maken van je dagelijks leven. Het curriculum van de training geeft ouders meer
inzicht in de ontwikkeling van kinderen. Door middel van groepsdiscussies en
praktijkopdrachten worden ouders uitgenodigd te reflecteren op hun rol daarbij.
In 2015 volgden ruim 10.000 ouders de wetenschappelijk beproefde training.
	Kinderbescherming en kinderrechten staan hoog op de agenda’s van ngo’s. Een goede
zaak. Maar de grote verantwoordelijkheid die (groot)ouders zelf hebben voor het welzijn
van hun kinderen wordt vaak buiten beschouwing gelaten. In Kenia en Tanzania heerst
het beeld dat kinderen met harde hand opvoeden en lijfelijk straffen goed is. Ouders zijn
zelf zo opgevoed, geven door wat ze geleerd hebben en zijn niet bekend met de positieve
alternatieven. ICS begint daarom bij de basis en wil met de trainingen (groot)ouders
laten zien en ervaren dat het ook anders kan. Met een positieve aanpak die een gunstige
uitwerking heeft op alle leden binnen het gezin. De methode kan bovendien helpen om
kindermishandeling te voorkomen.
ICS jaarverslag 2015
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Wat doet ICS om familierelaties
te versterken en kinderen te
beschermen?	• Onze Skilful Parenting mastertrainers trainen en certificeren facilitatoren;
	• Ouders komen gedurende twaalf weken wekelijks bijeen onder leiding van een facilitator en behandelen in groepsverband zeven verschillende modules;
• Ouders doen nieuwe kennis op, reflecteren op hun rol in de opvoeding, delen onderling
ervaringen en discussiëren over alledaagse dilemma’s uit de opvoedpraktijk;
• We organiseren evenementen en reportages op radio en tv waarin we opvoedthema’s
aankaarten met een groot bereik;
• We lobbyen bij zowel regionale als nationale overheden voor meer aandacht voor en
beleid en wetgeving over ouderschap.
Ontwikkelingen en impact

Doorontwikkeling
trainingsmaterialen

• In Kenia en Tanzania volgden in totaal, via ICS en onze partners, maar liefst 9.827 ouders de training;
• In Cambodja volgden in 2015 1.570 ouders de methode;
• ICS-SP Africa is een lokaal geregistreerde ngo geworden;
• Het SP programma in Cambodja is ook een lokale ngo geworden. In 2016 zal ICS nog financiële ondersteuning bieden, daarna wordt het programma onafhankelijk voortgezet;
• Door de inzet van laagdrempelige evenementen in zowel Kenia als Tanzania heeft ICS
bijna 15.000 mensen en lokale overheden bereikt met voorlichting over goed ouderschap;
• Er zijn extra facilitatoren getraind om de cursussen in het veld te verzorgen en om de
reikwijdte van het programma nog verder te vergroten. In Kenia en Tanzania kwamen er
het afgelopen jaar 46 bij.

I n 2015 is de inhoud en vorm van de methode verder verfijnd. Materialen zijn verbeterd,
facilitatoren nog beter getraind en het aanbod van de training is opgeschaald naar meer
regio’s. Resultaat van al deze puntjes op de i is een nog sterkere interventie en een groter
bereik.
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De rol van vaders 	De betrokkenheid van vaders bij opvoeding in Kenia en Tanzania is laag. Om hier extra
aandacht aan te besteden zijn in 2015 een aantal aparte vadergroepen geïntroduceerd.
Het blijkt echter dat de bestaande modules op een aantal punten niet voldoende aansluiten bij deze doelgroep. Het komende jaar zal daarom gewerkt worden aan het aanpassen
van enkele modules.
	Ook het recruiten van vaders blijkt niet zo eenvoudig, een persoonlijke benadering blijkt
vooralsnog het beste te werken. Zo is er in Kenia een facilitator die een groep fietstaxichauffeurs heeft aangesproken die nu samen een vadergroep vormen.
Een serieuze boodschap in
een vrolijke verpakking	Om bewustwording te bevorderen worden naast het vaste curriculum van de training
ook andere middelen ingezet op gemeenschapsniveau. Zo organiseerde ICS Tanzania op
vaderdag een ludiek evenement om de rol van vaders bij opvoeding aan de kaak te stellen. Drie mannen namen het tegen elkaar op. Met een pop op hun rug gebonden moesten
ze zo snel mogelijk een parcours volgen, met een emmer water op hun hoofd. En terwijl
moeders hun hand hier niet voor omdraaien bleek het voor de meeste vaders een bijna
onmogelijke opgave. Dat zorgde voor een hoop hilariteit. Het publiek was van heinde en
verre gekomen. De hoofdprijs was dan ook niet gek: een koe! Met een dergelijk evenement bereik je in één keer honderden mensen.
Impact training
wetenschappelijk geëvalueerd	
In 2014 en 2015 deed de Universiteit Utrecht onderzoek in Kenia naar de effecten van de
training op ouders onderling en tussen ouders en kind(eren). Het rapport is bijzonder
positief. De trainingen hebben een duidelijke impact: ouders voelen zich bekwamer en
zelfverzekerder en zijn zich nu meer bewust van de ondersteunende rol die ze spelen bij
de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van hun kind(eren). Ook communiceren ouders op een andere manier met hun partner en kinderen wat samenwerking
en interactie tussen de gezinsleden bevorderd. Het succes van de training zit ‘m volgens
de onderzoekers vooral in het feit dat de inhoud van de trainingen is aangepast aan de
lokale context en cultuur. Er wordt een actieve houding van deelnemers gevraagd, er
wordt gediscussieerd, gedeeld en gereflecteerd. De ouder wordt neergezet als de cruciale
persoon in het leven van hun kind: als ouder heb je de mogelijkheid verandering teweeg
te brengen.
	En terwijl het onderzoek van de UU vooral draaide om het effect op relaties is de University of Oxford een onderzoek gestart naar het effect van de training op het voorkomen
van kindermishandeling en in hoeverre economische ontwikkeling invloed heeft op
sociale ontwikkeling. De baseline voor dit onderzoek, dat zich concentreert op Tanzania,
is in 2015 afgerond. In 2016 worden de metingen verricht onder boerengezinnen die ook
gebruik maken van de diensten van Agrics. De verwachting is dat eind 2016 het onderzoeksrapport klaar is.
Trainingsmethode SP
verkopen aan andere ngo’s	ICS heeft de trainingsmethode Skilful Parenting in de afgelopen jaren zelf ontwikkeld
en met succes geïmplementeerd in vele gemeenschappen. Het curriculum gaat ICS nu
ook aanbieden aan andere ngo’s om in te zetten in andere landen. Op dit moment zijn er
gesprekken met een organisatie in Nepal die interesse heeft in de training.
Kinderbescherming	
In 2015 is besloten kinderbescherming niet meer als speerpunt van de organisatie in te
zetten. Niettemin heeft de training natuurlijk wel veel raakvlakken met dit thema, met
name als preventieve dienst bij kindermishandeling. Om die reden worden de bestaande
activiteiten wel voortgezet, zij het op kleinere schaal. Zo is in 2014 als pilot in de county
Busia, in het westen van Kenia, een elektronisch dossier opgezet waarin elke melding van
ICS jaarverslag 2015
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kindermishandeling vermeld werd. In 2015 is geïnvesteerd in verbeterde software zodat
het dossier nu ook goed via mobiele telefoons te raadplegen is. Ook blijft ICS lobbyen bij
regionale en nationale overheden voor aandacht, beleid en wetgeving over ouderschap
en kinderbescherming.
Geboortecertificaten
Veel ouders in Kenia en Tanzania hebben geen geboortecertificaten van hun kinderen. 		
	Zonder geboortecertificaat besta je, volgens de overheid, niet. Zo’n certificaat kan alle verschil maken bij het claimen van je rechten. Omdat veel ouders geen idee hebben hoe ze
dit moeten regelen faciliteert ICS het contact tussen ambtenaren van registratiekantoren
en ouders. In 2015 heeft ICS zo in totaal 481 kinderen aan een certificaat kunnen helpen.

Altijd aan het werk

	Sylvester (38) is een van de deelnemers aan een vadergroep. Hij werkt als
fiets- en motortaxichauffeur in Tanzania. Sylvester is getrouwd en vader van
vier kinderen.“Om genoeg geld te verdienen voor mijn gezin werk ik zoveel mogelijk uren als boda boda chauffeur, ook vaak ‘s nachts. Ik ben daardoor maar
weinig thuis en heb nauwelijks zicht en controle op de opvoeding en het gedrag
van mijn kinderen. Mijn vrouw en ik hebben bovendien niet zo’n beste relatie
en ik merk dat dat ook een negatieve invloed heeft op de kinderen. Ze kopiëren ons slechte gedrag en daar straf ik hen vervolgens weer voor. Het voelt
een beetje als een vicieuze cirkel waar ik maar niet uit kom. Ik zou heel graag
ondersteuning krijgen bij opvoeding om het contact met zowel mijn kinderen als
mijn vrouw te verbeteren. Ik heb het beste met ze voor en wil niets liever dan
dat ze opgroeien tot lieve, stabiele en respectabele personen.“
ICS jaarverslag 2015
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ICS investeert in schoon drinkwater

Schoon drinkwater eenvoudig
afrekenen met prepaid kaart
In september 2015 opende de Minister van Water, van Busia County (Kenia),
officieel negen nieuwe waterpunten in de dorpen Amagoro en Malaba. De in
totaal 12.000 bewoners kunnen nu op korte wandelafstand van hun huis schoon
drinkwater halen en snel en eenvoudig betalen met een tag. Inkomsten worden
gebruikt voor onderhoud om duurzaamheid van het systeem te kunnen waarborgen. Ook in Midden-Kenia en Tanzania zijn inmiddels twee waterprojecten
gestart die volgens een vergelijkbare methode in totaal 20.000 bewoners moeten
gaan voorzien van schoon en veilig drinkwater.
 choon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Maar uit cijfers van de World Health OrS
ganization blijkt dat miljoenen Afrikanen anno 2016 nog steeds geen toegang hebben tot
veilig drinkwater. Parasieten en bacteriën in vervuild water leiden bij volwassenen vaak tot
chronische (darm)aandoeningen en kunnen bij kinderen zelfs de dood tot gevolg hebben.
	Om dit probleem duurzaam aan te pakken installeert of herstelt ICS watersystemen. Door
schoon drinkwater toegankelijk te maken voor duizenden plattelandsbewoners draagt
ICS bij aan hun gezondheid en de economische ontwikkeling in het gebied.
Hoe realiseert ICS duurzaam
werkende waterpunten?	• We informeren de lokale bevolking over het belang van schoon drinkwater;
	• We boren naar water en leggen een constructie aan van pijpleidingen of we herstellen
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reeds bestaande, maar defecte watersystemen;
• B
 ewoners kunnen hun jerrycans komen vullen en eenvoudig en snel afrekenen d.m.v.
een prepaid betaalsysteem;
• De prepaidkaarten, of tags, kunnen worden opgeladen bij bestaande winkeltjes in de
buurt;
• De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en kwaliteitscontroles zodat de waterpunten langdurig schoon drinkwater kunnen leveren.
Ownership als voorwaarde voor duurzaamheid
	Naast het dekken van onderhoudskosten met inkomsten is er nog een andere voorwaarde voor duurzaamheid van de waterpunten: het gevoel van ‘ownership’ bij de gemeenschap. ICS betrekt heel bewust lokale bewoners bij projecten. Als bewoners gehoord worden, zeggenschap hebben en kunnen deelnemen aan onderzoek, ontwerp en uitvoering
ontstaat als vanzelf een situatie waarin mensen denken en handelen als eigenaren met
verantwoordelijkheidsgevoel als resultaat.
Ontwikkelingen West-Kenia	In 2014 is in de dorpen Amagoro en Malaba op drie punten geboord naar water. Twee
bronnen bevatten voldoende water, de derde viel af. In 2015 zijn twee watertorens
geïnstalleerd. De lokale bevolking heeft geholpen met het graven van geulen om de
pijpleidingen, die het water vanaf de bron naar de waterpunten distribueren, mogelijk te
maken. Het water wordt vanuit de bron nu opgepompt met behulp van zonne-energie.
Eind september was de officiële opening van in totaal negen waterpunten. Elk waterpunt
bevat drie kranen en is voorzien van een prepaid betalingssysteem van Susteq.
	Partner Water Forever International gaat vanaf nu het dagelijks onderhoud overnemen.
Het Susteq systeem monitort precies hoeveel water getapt is per punt en hoeveel unieke
gebruikers er zijn. Na een uitgebreid vooronderzoek is besloten een prijs te hanteren
van 5 shilling (ongeveer €0,05) per 20 liter. Na een half jaar wordt geëvalueerd, o.a. naar
aanleiding van de verkoopcijfers, of dit bedrag eventueel aangepast moet worden.
	Omdat de twee bronnen beide niet extreem veel water bevatten gaat ICS in het voorjaar
van 2016 alsnog boren naar een derde, nieuwe bron die aangesloten wordt op het bestaande systeem. Hierdoor kunnen we straks voldoende schoon drinkwater garanderen
voor alle dorpsbewoners. De financiering voor dit extra boorgat is al rond.
	Technische mankementen
	In de eerste weken na de aanleg zijn er een aantal technische mankementen opgetreden waaronder het niet vlekkeloos werken van de tags en de kranen. Deze problemen
zijn inmiddels opgelost. Er wordt nog hard gewerkt aan het oplossen van lekkages, die
veroorzaakt zijn door illegaal aftappen. De verkoopcijfers van de eerste drie maanden zijn
daardoor op dit moment niet representatief te noemen. De verwachting is dat na ongeveer een jaar een realistisch beeld van gebruik en impact gegeven kan worden.
	Een andere kleine tegenvaller was het feit dat twee waterpunten in Malaba aan de andere zijde van een spoorlijn liggen. Om de pijpleidingen te kunnen aanleggen moet onder
het spoor door gegraven worden en daarvoor is toestemming nodig van het spoorwegbedrijf. Zodra deze toestemming er is kunnen de laatste twee punten echter vlot gerealiseerd worden. Het wachten op toestemming heeft de planning enigszins vertraagd.
	Voorlichting als aandachtspunt
	Voorlichting over het belang van schoon drinkwater is ontzettend belangrijk. In het
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regenseizoen kunnen bewoners eenvoudig en gratis aan water komen. Dit water is echter
niet schoon en veilig om te drinken maar omdat het gratis is blijft het voor veel mensen
toch aantrekkelijk.
	De tag die bewoners kunnen gebruiken om water te tappen moet eerst aangeschaft
worden. De tag kost tussen de 100 en 180 shilling (1,00 tot 1,80 euro). Dat is al minder dan
de inkoopprijs is, een sponsor vult het tussenliggende bedrag op, maar voor sommige bewoners vormt dit nog steeds een drempel. Marketing en voorlichting in de gemeenschappen over het belang van schoon drinkwater en het investeren in gezondheid zijn dan ook
belangrijke aandachtspunten voor het komende jaar.
Ontwikkelingen Midden-Kenia	
De toegang tot schoon drinkwater in Maai Mahiu is al jaren een probleem. In samenwerking met Stichting Kenya Kinderen is ICS eind 2015 gestart met een vooronderzoek
om te bepalen of het haalbaar is om in deze 8.000 inwoners tellende gemeenschap, drie
waterpunten te installeren. Testboringen moeten gaan uitwijzen of de bron voldoende
water bevat om er een duurzaam en rendabel watersysteem te kunnen bouwen. Als dat
het geval is wil ICS ook hier drie waterpunten realiseren met elk drie kranen.
	Vooronderzoek
	Voor zo’n vooronderzoek worden lokale bewoners ondervraagd en verschillende instanties geraadpleegd. Er wordt onderzocht wat de bereidheid bij bewoners is om te betalen
voor water en wat er op dit moment al is aan bronnen (ook de vervuilde zijn hierbij van
belang). Ook de ligging van het land speelt een rol en de aantallen bewoners. Er worden
cijfers bij ziekenhuizen opgevraagd naar het aantal gevallen van diarree, kindersterfte en
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andere ziektes veroorzaakt door vervuild drinkwater. De volgende stap is het onderzoek
door een waterbedrijf dat op zoek gaat naar de beste locaties, waarna het testboren kan
beginnen. Dit staat gepland voor februari 2016.
Ontwikkelingen Tanzania	De Tanzaniaanse overheid is gestart met de aanleg van een lange pijpleiding die water
vanuit het Victoriameer naar Kishapu transporteert. De leiding zal ook door de plaatsen
Maganzo en Masagala gaan lopen in het noorden. Maar omdat hier geen tappunten
gepland zijn hebben de bewoners in deze dorpen er helemaal niets aan.
	ICS gaat daarom zijleidingen bouwen die aangesloten worden op de hoofdleiding. Zo
creëren we 25 nieuwe waterpunten die straks de 12.000 bewoners van Maganzo en
Masagala voorzien van schoon drinkwater. In 2015 is gestart met vooronderzoek en het
technisch ontwerp van het watersysteem is gemaakt. Zodra de hoofdleiding er ligt starten wij met de bouw van de zijleidingen. De verwachting is dat dit begin 2016 zal zijn.
	Ingenieurs in opleiding van de Universiteit in Dar es Salaam hebben een bijdrage geleverd aan het vooronderzoek. Ook gaat ICS straks bekijken wat de rol kan gaan zijn van
huidige wateraanbieders. Er zijn nu mensen die water bij een bron elders halen en dit op
de fiets naar het dorp brengen. Om hun inkomstenbron niet in de weg te zitten willen we
onderzoeken of het mogelijk is hen in te zetten voor thuisbezorging van drinkwater.

Marten Susebeek is oprichter van Susteq

Onze partner die het betaalsysteem heeft ontwikkeld:

“Het idee voor Susteq is ontstaan toen ik in 2010 voor mijn stage in Ghana was. Bij een bezoek aan een
afgelegen ziekenhuis sprak een zuster me aan. Ze gaf aan dat mensen ver moesten lopen en water niet altijd
van goede kwaliteit was. Ze vroeg me ook of ik voor een waterpunt kon zorgen. Deze enigszins afhankelijke
opstelling zette me aan het denken. Een gemeenschap kan in principe zelf een waterpunt installeren. Met een
goed businessmodel kunnen lokale waterverkopers en onderhoudsmonteurs een extra inkomen ontvangen. Als
dit slim gemanaged wordt moet dit ook op lange termijn goed gaan. Maar waarom gebeurt dit nog zo weinig?
Vanuit dit idee heb ik een eerste prototype van een elektronische kraan ontwikkeld. Sinds 2013 hebben in
Kenia enkele honderden mensen toegang tot drinkwater via de Susteq systemen.”
ICS jaarverslag 2015

24

ICS investeert in werk voor jongeren

Van kansarm en werkloos
naar ondernemend en succesvol
In augustus 2015 nam de eerste lichting trainees van Vijana Reloaded hun
certificaat in ontvangst. De kersverse ondernemers volgden zes maanden lang
Vijana Reloaded, een trainingsprogramma voor Keniaanse jongeren tussen
18 en 30 jaar, ontwikkeld door ICS en partner ProPortion. Het programma richt
zich op ambitieuze jongeren in West-Kenia die veel in hun mars hebben maar
desondanks werkeloos zijn. Het doel is jongeren in korte tijd op te leiden tot
innovatieve, ondernemende en oplossingsgerichte denkers.
	De werkloosheid op het platteland van Kenia is in enkele jaren tijd explosief gegroeid
van 12% naar maar liefst 42%. Van dit aantal werklozen is maar liefst driekwart onder de 35 jaar. Het onderwijssysteem in Kenia is ouderwets en sluit niet aan op wat de
beroepspraktijk anno 2015 verlangt. Kritisch denken wordt nauwelijks aangemoedigd.
Veel jongeren hebben daardoor geen idee wat ze nou eigenlijk echt zouden willen en al
helemaal niet hoe ze hun dromen waar kunnen maken. Een groot potentieel aan ondernemerschap en initiatieven blijft zo ongebruikt.
Hoe leidt ICS werkeloze
jongeren op tot succesvolle
ondernemers?
• D
 e trainees gaan in het eerste deel van de training, Explore your dream, op zoek naar
hun passie, kracht en ambities;
• W
 anneer ze een eerste idee hebben gevormd voor een product of dienst worden ze letterlijk de straat opgestuurd om het idee te testen bij lokaal publiek en aan de dagelijkse
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praktijk.
• I n het vervolgtraject van vijf maanden, Make it Happen, werken de trainees hun idee uit
tot een echt ondernemersplan;
• D
 e trainees hebben wekelijks les en komen dagelijks bijeen in het VR center, waar ze
hulp kunnen krijgen van trainers en/of medetrainees en gebruik kunnen maken van een
laptop en wifi.
• O
 mdat iedere beginnend ondernemer behoefte heeft aan een (klein) startkapitaal
begeleidt Vijana Reloaded de trainees om zich als groep te organiseren en zich aan te
sluiten bij een zogenaamde SACCO; een groepsverband waarin leden sparen en garant
staan voor elkaar.
• Trainees

betalen een commitment fee voor deelname aan VR. Veel door NGO’S opgezette opleidingen worden gratis aangeboden. Betalen voor een opleiding maakt trainees
gemotiveerder én kritischer op de geboden kwaliteit. Bovendien levert het de organisatie een bescheiden inkomstenbron.
Eerste groepen afgestudeerd
	In augustus leverde Vijana Reloaded de eerste groep enthousiaste ondernemers in de
dop af, in december volgde de tweede groep. De jongeren kozen heel verschillende
richtingen: van een fitness- en gezondheidscentrum, tot een bomenkwekerij, en van
een meubelmakerij tot een fokkerij van waakhonden. Iedere student is uitgedaagd om
zo dicht mogelijk bij zijn of haar persoonlijke interesses te blijven en grondig te onderzoeken of de plannen ook echt haalbaar zijn en of er een markt voor is. Studenten zijn
stuk voor stuk enthousiast over het opleidingstraject en vormen een voorbeeld voor veel
andere jongeren in hun omgeving.
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	Verkorte opleiding met landbouw als focus
	Voor 2016 willen we, naast het oprichten van twee nieuwe VR centra, ook een verkorte
versie van Vijana Reloaded ontwikkelen die zich specifiek richt op boerenbedrijven. De
landbouwsector is onder jongeren niet enorm populair ondanks de vele mogelijkheden
in het gebied. Door jongeren een verkorte training te bieden op dit vlak hopen we hen te
inspireren en te doen inzien dat agricultuur heel divers kan zijn. Bovendien is de samenwerking met Agrics hier snel gelegd en kun je gebruik maken van een reeds bestaand
netwerk.

Op ondernemend vlak gegroeid

Trainee Prisca Acham is 22 jaar en heeft in zes maanden tijd de basis gelegd voor Chumz Fitness & Health.
Prisca: ‘Chumz richt zich op het welzijn van mensen. Ik bied een compleet pakket aan dieetadvies, consultatie,
training in de club en online, team building en de verkoop van verse, biologische groenten. In die zes maanden tijd heb ik geleerd om mijn idee om te zetten in een stevig plan, marktonderzoek te doen en mijn financiële
plaatje op orde te krijgen. Veel jongeren willen wel een bedrijf starten maar denken dat ze daarvoor meteen
een enorme zak geld nodig hebben. Ik denk echt dat we moeten leren om meer out of the box te denken. Je kunt
ook heel klein beginnen en van daaruit verder werken. Begin gewoon, denk ik dan. In augustus kreeg ik mijn
certificaat uitgereikt, een heel bijzonder moment. Maar waar het mij in de eerste plaats om gaat is dat ik nu
echt kan zeggen dat ik zowel op persoonlijk als op ondernemend vlak gegroeid ben en mijn horizon heb kunnen
verbreden.’
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ICS draagt Cambodjaanse projecten over

Waterstations, jongerenprojecten
en ouderschapstrainingen
voortgezet door partners
In de wetenschap dat MFSII geen vervolg zou gaan krijgen is begin 2015 besloten
om in de loop van 2015 alle projecten in Cambodja uit te faseren en de twee lokale kantoren te sluiten. Een radicaal besluit dat helaas noodzakelijk was omdat
een groot deel van de Cambodjaanse projecten steunden op deze subsidie. Om
er voor te zorgen dat de projecten, en daarmee de ingezette ontwikkeling, niet
zomaar zouden worden stop gezet is hard gewerkt om alles zo goed mogelijk
over te dragen aan partnerorganisaties en nieuwe ngo’s.
 e keuze om juist de Cambodjaanse projecten stop te zetten is vooral gebaseerd op het
D
feit dat het land zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld en bijna de status van een
midden inkomensland heeft. De noodzaak voor steun bij ontwikkeling is in Afrika op dit moment groter. Wat ook meespeelt is dat andere donoren zich om dezelfde reden steeds vaker
terugtrekken uit het land, wat de kans op alternatieve, lokale financiering moeilijk maakt.
	Het programmakantoor in Samrong is halverwege het jaar gesloten, het hoofdkantoor in
Siem Reap is officieel per 1 januari 2016 gesloten.
Career Exploration for Youth
(CEFY) en Young Start-ups	Eye-D is de naam van de nieuwe, lokale ngo die de ICS projecten CEFY en Young Start-ups
overneemt. CEFY en Young Start-ups boden jongeren praktische handgrepen om hun carrière op de rails te zetten en ondernemerschap aan te moedigen. Beide projecten worden
nu voortgezet onder deze nieuwe naam, door een gedeelte van het oude, lokale ICS
team. In 2016 zal Eye-D nog financieel ondersteund worden door ICS. Zo heeft de nieuwe
organisatie de tijd om financieel orde op zaken te stellen en te starten met fondsenwerving. Vanaf 2017 zal Eye-D op eigen benen moeten staan.
Skilful Parenting	Ook het door ICS ontwikkelde programma Skilful Parenting is ondergebracht bij een
nieuwe, lokale ngo: ICS SP. ICS heeft een franchise agreement gesloten zodat de lokale
ngo gebruik kan maken van zowel de naam ICS als de trainingsmaterialen. De organisatie
is volledig lokaal, ICS zit wel in de board. Ook voor ICS SP is de afspraak dat we hen in
2016 nog financieel steunen zodat ze de tijd krijgt om orde op zaken te stellen en aan de
slag te gaan met fondsenwerving. Een van de Nederlandse ICS medewerkers biedt daar
nog support bij.
Waterstations	In 2014 en 2015 heeft ICS zeven waterstations opgeleverd. Samenwerkingspartners 1001
Fontaines en Teuk Saat voegen deze stations toe aan hun bestaande portfolio en zetten
ze voort op exact dezelfde manier. Zowel financieel als organisatorisch is dit eind 2015
volledig afgerond.
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ICS investeert in kennisdeling

Symposium over het opschalen
van sociale ondernemingen

SYMPOSIUM 2015

Op 18 en 19 november 2015 organiseerden Stichting ICS en partner organisatie
Ka Tutandike uit Oeganda, het eerste regionale symposium over het opschalen
van social businesses in Oost-Afrika. Het Sheraton Hotel in Kampala (Oeganda)
was twee dagen lang het toneel van de zoektocht naar balans tussen people,
planet en profit.
 en social business onderscheidt zich van een ‘gewone’ onderneming door naast financiE
ële winst ook sociale impact na te streven. Verantwoord investeren wint wereldwijd aan
populariteit, net als het feit dat steeds meer pioniers hun idealistische plannen in een
business model durven gieten. Maar als eigenaar van meerdere sociale ondernemingen
weet ICS als geen ander hoe lastig dit kan zijn. Want hoe zet je de stap van veelbelovende
start-up naar volwassen organisatie zonder de sociale impact uit het oog te verliezen? En
hoe zorg je voor financiering? Het symposium maakte daarom de financiële en organisatorische uitdagingen die hier bij komen kijken inzichtelijk en bespreekbaar. Best practices
werden gedeeld en veel voorkomende knelpunten aangekaart.

	Met bijdrages van tientallen organisaties, waaronder Acumen Fund, Ashoka, Aspen en
USAID werden het twee waardevolle dagen. Het symposium werd bezocht door ruim 200
bezoekers: ondernemers met (interesse in) een social business, impact investeerders
maar ook afgevaardigden van multinationals, financiële instituten, internationale ontwikkelingsorganisaties (ngo’s) en overheidsinstellingen. Er werd goed gedebatteerd, de
sprekers waren van hoog niveau en de reacties van het publiek zeer positief.
	Het symposium vormde bovendien een belangrijke ontmoetingsplaats voor ondernemers
en investeerders om samenwerking te bevorderen. ICS heeft zich dankzij dit symposium
op de kaart kunnen zetten en er zijn veel interessante contacten gelegd. Het plan is om in
2016 een kleiner symposium te organiseren in Nederland over hetzelfde onderwerp.
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ICS investeert in duurzame relaties

Fondsenwerving & Communicatie
De afdeling Fondsenwerving & Communicatie zorgt, in nauwe samenwerking
met de afdelingen Programma’s en Business Development, in de eerste plaats
voor het werven van gelden om de activiteiten van ICS te kunnen realiseren.
Ook werkt ze aan het vergroten van de naamsbekendheid en het informeren
van (potentiële) fondsen, partners, begunstigden en publiek.
Nu de sociale ondernemingen groeien, in zowel impact als omzet, zien steeds
meer impact investeerders en vermogensfondsen de potentie van deze bedrijven. Een actieve benadering van nieuwe fondsen heeft er in 2015 voor gezorgd
dat we de stijgende lijn van inkomsten hebben kunnen doortrekken.
	In het verleden was ICS vooral op zoek naar giften en subsidies om haar activiteiten te financieren. Nu de sociale ondernemingen groeien, in zowel impact als omzet, zien steeds
meer impact investeerders en vermogensfondsen de potentie in van deze bedrijven. Voor
deze bedrijven zijn we op zoek naar investeerders en/of aandeelhouders. De investeringen zijn nodig om een eerste startkapitaal bijeen te brengen, maar het business model
zorgt er voor dat de onderneming zich na verloop van tijd zelf kan bedruipen. Het geld
keert terug en kan opnieuw geïnvesteerd worden om groei en opschaling van de ondernemingen te bekostigen.
	Onze activiteiten rondom ouderschap lenen zich (nog) niet voor een businessmodel.
Hier blijven giften en subsidies dan ook noodzakelijk. Daarom is ook fondsenwerving via
particuliere donateurs, foundations en bedrijven sterk in ontwikkeling.
Actief fondsen werven
via drie kanalen
De aanpak steunt op drie hoofdpijlers:
1. A
 ctieve fondsenwerving bij institutionele donoren
		Na het in kaart brengen van de behoeftes aan investeringen, leningen en/of subsidies
voor de verschillende activiteiten en sociale ondernemingen, wordt actief gezocht
naar passende (inter)nationale fondsen. Als er een goede match is tussen onze vraag
en hetgeen het fonds te bieden heeft wordt een voorstel geschreven door onze medewerkers uit Nederland, Kenia en/of Tanzania.
2. Actief netwerken bij serviceclubs, vermogensbeheerders en bedrijven
		Netwerken is van groot belang en zeer arbeidsintensief. ICS benadert bedrijven en vermogensfondsen voor onder andere cashflow investeringen en startkapitaal voor de social businesses. Gaandeweg bouwen we een band op die kan leiden tot een vruchtbare
samenwerking. We streven hierbij partnerschappen na die niet alleen draaien om het
werven van gelden maar ook om kennis en expertise. ICS heeft een langdurige samenwerking met diverse Rotaryclubs uit Nederland en de landen waar we werkzaam zijn.
Voor clubs in Nederland worden presentaties gegeven en werkbezoeken georganiseerd
naar de betreffende projectgebieden.

ICS jaarverslag 2015

30

3. Werven en behouden particuliere donateurs
ICS heeft in de afgelopen decennia een geweldige groep donateurs aan zich weten te
binden. Toch is het aantal donaties van particuliere donoren over de afgelopen vijf jaar
met 40% teruggelopen. Deze terugloop is te wijten aan een combinatie van natuurlijk
verloop, veranderd geefgedrag en de financiële crisis. ICS heeft niet voldoende aandacht
besteed aan het werven van nieuwe donateurs om het ontstane gat op te vullen. In 2015
is een start gemaakt om deze trend te keren met behulp van een grootschalige straatwervingsactie.
Positionering en
communicatiestrategie	
Communicatie staat voor een groot deel in dienst van fondsenwerving. In 2014 en een
gedeelte van 2015 is gewerkt aan de herpositionering van ICS. De veranderingen die de
afgelopen jaren zijn doorgevoerd vroegen om een aanscherping van de strategie en wel
zo dat het door de gehele organisatie gedragen wordt. In het najaar is ook gestart met de
doorvertaling van de positionering naar teksten, beeldgebruik, vormgeving, middelen
en media. De website heeft een aangepaste look gekregen en vormen, samen met de
nieuwe brochure, de eerste uitingen van de aangepaste huisstijl.
	De hoofdlijnen voor communicatie, de gevolgde strategie en huisstijl, worden vanuit
Nederland bepaald. In Kenia en Tanzania worden deze door ICS medewerkers lokaal
doorvertaald. De informatiebehoefte van een begunstigde in Tanzania is anders dan de
informatiebehoefte van een Nederlandse donateur. Ingezette middelen, media en taalgebruik worden dan ook per land ingevuld. ICS Nederland houdt de hoofdlijnen in de gaten
om de eenduidigheid van het ‘merk’ ICS en de submerken Agrics, Alizetics, Geodatics en
Vijana Reloaded te bewaken.
Ontwikkelingen en impact	In 2015 zijn voor 2,7 miljoen aan nieuwe toezeggingen gedaan. Particuliere donateurs
brachten € 795.000 bijeen. Naast deze toezeggingen hebben vier investeerders een investering in onze ondernemingen toegezegd voor een totaalbedrag van € 862.000. In 2015 is
hiervan reeds € 250.000 ontvangen, de overige bedragen worden begin 2016 ontvangen.
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	Financiering voor innovatie
	Opvallend is de hoeveelheid toegezegde subsidies en investeringen voor innovatieve
activiteiten. Zo ontvingen we van Netherlands Space Office ruim 1,6 miljoen euro voor
het opstarten en uitrollen van Geodatics. Achmea Foundation investeert met kennis en
	financiën in het aanbieden van levensverzekeringen voor boeren via Agrics en het
ontwikkelen van trainingsmateriaal op video voor boeren ter aanvulling op de reguliere
trainingen.
	1.000 nieuwe donateurs dankzij straatwerving
	Om nieuwe particuliere donateurs te werven heeft ICS een gerenommeerd bureau in de
arm genomen die gespecialiseerd is in face-to-face donateurwerving. In 2015 heeft dit
bureau 1.000 nieuwe donateurs voor ICS geworven. In 2016 wordt het bureau opnieuw
ingeschakeld om nog eens 1.000 donateurs te werven.
	Professionalisering communicatie
	De website heeft een restyling ondergaan waarbij getracht is de hoeveelheid informatie
te comprimeren en de toon en vormgeving te professionaliseren. Pictogrammen geven
in een oogopslag weer aan welke thema’s ICS werkt. De stijl wordt ook doorgetrokken
naar de papieren nieuwsbrieven voor particuliere donateurs en er is een nieuwe digitale
nieuwsbrief ontwikkeld die zich richt op de zakelijke markt: fondsen, impact investeerders, partnerorganisaties etc. ICS wil bovendien haar visie en werkwijze meer naar buiten
brengen en zal in 2016 een actief persbeleid gaan volgen. De crossmediale aanpak, waarbij ook met behulp van social media en Google Grants traffic gegenereerd wordt tussen
de verschillende websites, moet er voor zorgen dat het websitebezoek de komende jaren
verder zal stijgen en de naamsbekendheid van ICS in Nederland groter wordt.

ICS nieuws

Eerst zien, dan geloven
Agrics Tanzania, een van de sociale
ondernemingen van ICS, is deze week
begonnen met de inrichting van een
nieuw demonstratieperceel. Agrics
stelt kleine boeren in Kenia en Tanzania in staat om agrarische ‘inputs’, zoals gecertiﬁceerde zaden en mest, aan
te schaﬀen op krediet. Maar voordat
je als arme boer het weinige geld dat
je hebt investeert in zaden en kunstmest wil je natuurlijk wel zeker weten
dat het je ook voldoende oplevert.
Daarom heeft ICS verschillende demonstratiepercelen ingericht. Het ene deel
van het perceel wordt ingezaaid met
verschillende maisvarianten, het andere
deel wordt ingezaaid met dezelfde zaden
én voorzien van kunstmest. Zo kunnen
we de boeren laten zien wat de verschillen in oogst zijn tussen de twee percelen.

“Eerst zien, dan geloven!”, denken veel
boeren. En gelijk hebben ze.
Boeren die via Agrics agrarische producten hebben besteld krijgen ter aanvulling hierop ook trainingen aangeboden. De boeren leren wanneer en hoe
je het beste kunt zaaien en oogsten en
hoe de bestelde Agrics producten het
beste gebruikt kunnen worden. Dit alles heeft als doel om de oogst van deze
boeren te vergroten. Een grotere oogst
betekent niet alleen meer voedsel,
maar ook meer inkomen en daarmee
zicht op een rooskleuriger toekomst.

SYMPOSIUM 2015

Een maand later ziet het perceel er zo
uit. Rechts is de strook waarbij kunstmest is gebruikt.

Vijana Reloaded

levert tweede lichting enthousiaste ondernemers

Begin januari nam alweer de tweede
lichting studenten hun certiﬁcaat in
ontvangst. De tien kersverse ondernemers volgden zes maanden lang
Vijana Reloaded, een trainingsprogramma voor Keniaanse jongeren
tussen 18 en 30 jaar, ontwikkeld
door ICS en partner ProPortion. Het
programma richt zich op ambitieuze
jongeren in West-Kenia die veel in
hun mars hebben maar desondanks
werkeloos zijn. Het doel is jongeren in
korte tijd op te leiden tot innovatieve,
ondernemende en oplossingsgerichte
denkers.
De werkloosheid op het platteland van
Kenia is in enkele jaren tijd explosief
gegroeid van 12% naar maar liefst 42%.
Van dit aantal werklozen is maar liefst
driekwart onder de 35 jaar. Het onderwijssysteem in Kenia is ouderwets en

Colofon

sluit niet aan op wat de beroepspraktijk
anno 2015 verlangd. Veel jongeren hebben geen idee wat ze nou eigenlijk echt
zouden willen en al helemaal niet hoe ze
hun dromen waar kunnen maken. Een
groot potentieel aan ondernemerschap
en initiatieven blijft zo ongebruikt.
De kersverse ondernemers kozen heel
verschillende richtingen: van een ﬁtness- en gezondheidscentrum, tot een
bomenkwekerij, en van een meubelmakerij tot een fokkerij van waakhonden.
Iedere student is uitgedaagd om zo dicht
mogelijk bij zijn of haar persoonlijke
interesses te blijven en grondig te onderzoeken of de plannen ook echt haalbaar
zijn en of er een markt voor is.

me opviel is dat elk van de trainees echt
de trots van de familie is. Het succes van
zo’n jongere reikt veel verder dan alleen
deze persoon. Ze dienen als inspiratiebron voor de hele gemeenschap.”
Tom Sebastian hield tijdens zijn reis een
dagboek bij. Lees op www.ics.nl het
hele verhaal.

In augustus, bij de afstudeerceremonie
van de eerste lichting, was ambassadeur
Tom Sebastian ook aanwezig. Tom: “Wat
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Samenwerking

	“Met ICS werken we inmiddels een aantal jaar samen, en dat zetten we in de
komende jaren graag en nog intensiever voort. Want ICS kennen we als een
transparante en ondernemende organisatie met impact, waar mensen werken
die kritisch business denken kunnen combineren met de drijfveer uit het hart.”
Achmea Foundation

ICS jaarverslag 2015

32

Partners in implementatie, kennis,
netwerk en financiering
Landbouw
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achmea Foundation
Agrics
Alizetics
Biomass Research
Common Fund for Commodities
Geodatics
Manobi
Mount Meru Oil Millers
Rabobank Foundation
Soikone University of Agriculture (SUA)
University of Wageningen

Ouderschap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agape
A+B=3
Child Helpline International
Child Legal Action Network (CLAN)
Child Line Kenya (CLK)
C-Sema
Firelight Foundation
Kenya Alliance for the Advancement of Children (KAACR)
Medical Research Council, University of Glasgow
Monduli Pastoralist Development Initiative (MPDI)
National Institute for Medical Research (NIMR) Mwanza
Rural Education and Economic Enhancement Programme (REEP)
The African Child Policy Forum (ACPF)
UBS Optimus Foundation
University of Oxford
University of Utrecht

Water

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aqua for All
Human Development Innovation Fund (HDIF)
MetaMeta
Partners voor Water
Rabo Share4More
Rotary Epe
Rotary Ermelo
Rotary International
Rotary Harderwijk
Rotary Hattem-Heerde
Rotary Laren-Blaricum
Rotary Nunspeet
Rotary Oldebroek-Elburg
St. Georges International School
Stichting Kenya Kinderen
Susteq
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• Water Forever International (WFI)
• Wilde Ganzen
Werk voor jongeren

ICS algemeen
		
driver of development

•
•
•
•
•
•
•
•

ICT Consortium Kakamega
Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology
Learn4Work/Edukans
NaiLab
ProPortion Foundation
Tom Sebastian
Wilde Ganzen
Wittenborg University

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Context, international cooperation
Child and Youth Finance International (CYFI)
OneWorld
Partos
PUM Netherlands Senior Experts
SOS Kinderdorpen
The African Child and Policy Forum (ACPF)
The Netherlands African British Council
Wereldkinderen
Wilde Ganzen

Alliantie Together4Change
 e alliantie Together4Change draait om het inspireren en motiveren van individuen en orgaD
nisaties om initiatieven te nemen die leiden tot langdurige sociale en economische verandering. De focus ligt daarbij op het veiligstellen van het welzijn van kinderen en jongeren. Door
krachten te bundelen en kennis op verschillende werkterreinen bij elkaar te brengen, kan
het programma meer bereiken. ICS is penvoerder van de alliantie, die verder bestaat uit SOS
Kinderdorpen, Wereldkinderen, Wilde Ganzen en een groot aantal lokale en internationale
organisaties.
	De vier alliantiepartners hebben gezamenlijk een aantal thema’s vastgesteld waarbij we van
elkaar kunnen leren. In februari 2015 hebben ICS, SOS Kinderdorpen en Wereldkinderen
onder leiding van Context International Cooperation een workshop georganiseerd om van
elkaar te leren hoe sociale ondernemingen het welzijn van kinderen kunnen verbeteren.
Deze workshop is ook de afsluiting van een vier jaar lang onderzoek naar kinderwelzijn door
Context. Het rapport van dit onderzoek is in 2015 gepubliceerd. Een tweede onderwerp
waar Context met de Together4Change Alliantie onderzoek naar heeft gedaan is de overgang van de klassieke ngo naar een sociale onderneming. Dit heeft geleid tot verschillende
publicaties en de bevindingen zijn onder andere gepresenteerd op het symposium Scaling
Social Business in East Africa dat ICS in november organiseerde in Oeganda (zie ook pag. 29).
	Together4Change werd in 2011 beloond met de toekenning van een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze subsidie is voor vijf jaar (2011-2015). Als penvoerder van
de alliantie is ICS juridisch gezien ook eindverantwoordelijk voor de ontvangen subsidie.
Dat betekent onder andere dat ICS de directe gesprekspartner is van het ministerie en een
coördinerende rol op zich neemt. Eind 2015 is het Together4Change programma afgelopen
en in de eerste maanden van 2016 wordt het programma ook administratief afgerond.
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Organisatie en personeel

Verantwoording in cijfers en feiten
Organisatie in ontwikkeling	Belangrijke ontwikkelingen in 2015 die van grote invloed waren op de organisatiestructuur waren het uitfaseren van de activiteiten en het kantoor in Cambodja, het oprichten
van ICS-SP als lokale ngo in Afrika en het verder verzelfstandigen van de sociale ondernemingen. Dit laatste heeft ook veel invloed op de manier waarop de verschillende organisatie onderdelen worden aangestuurd.
ICS Nederland	Het kantoor in Amersfoort functioneert als internationaal hoofdkantoor. Hier worden
de strategische hoofdlijnen uitgezet. Ook de sociale ondernemingen worden vanuit hier
aangestuurd en ondersteund en er wordt op groepsniveau gerapporteerd aan bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast vindt een groot deel van de
fondsenwervende activiteiten in Nederland plaats. Portfolio Managers ondersteunen de
sociale ondernemingen en de programma’s in Oost-Afrika en Cambodja op het gebied
van fondsenwerving en bij het ontwikkelen van business plannen en projecten.
	Met het eindigen van de MFSII subsidieperiode heeft ICS Nederland helaas een aantal
functies moeten schrappen. Op 1 januari waren er 18 medewerkers (16,4 FTE) in dienst,
op 31 december waren dit er nog 14 (13,0 FTE).
Eind 2015 ziet de Nederlandse organisatiestructuur er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Directeur

Portfolio
Managers

Fondsenwerving
& Communicatie

Finance,
Operations &
HR

Oost-Afrika: de sociale
ondernemingen	
Het verder verzelfstandigen van de sociale ondernemingen in Oost-Afrika betekent dat er
meer verantwoordelijkheid bij het lokale management is komen te liggen. De leidinggevende van elke onderneming, de general manager, wordt aangestuurd door de board of
directors. De general manager is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en resultaten
binnen zijn of haar onderneming. De board of directors bestaat tenminste uit de directeur en de financieel manager van ICS Nederland. Agrics Kenia en Alizetics waren in 2014
al formeel geregistreerd als ‘Limited Company’, in 2015 is ook Agrics Tanzania als aparte
Ltd. geregistreerd.
	De sociale ondernemingen Agrics en Alizetics bevinden zich in het hart van de gebieden
waar zij actief zijn. Agrics Tanzania en Alizetics zijn gevestigd in Shinyanga, Noord-Tanzania, en Agrics Kenia in Kakamega, West-Kenia, in wat voorheen de programmakantoren
waren. De medewerkers zijn voor een groot deel dezelfde medewerkers, behalve daar
waar nieuwe kennis en vaardigheden benodigd waren.
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	Eind 2015 had Agrics in Kenia 36 medewerkers in dienst. Agrics Tanzania had op dat moment 12 medewerkers op de loonlijst staan.
Oost-Afrika: ICS-SP

I n 2015 is in Kenia een lokale ngo opgericht om het ouderschapsprogramma Skilful Parenting in onder te brengen. ICS-SP wordt op dezelfde manier aangestuurd als de sociale ondernemingen, met een general manager en een board of directors. De belangrijkste reden
is om ook hier meer verantwoordelijkheid bij het lokale management neer te leggen.
Eind 2015 had ICS-SP in totaal 19 medewerkers in dienst.

	De overige zogenaamde ngo-activiteiten, op het gebied van water, werk voor jongeren en
landbouw (bijvoorbeeld capaciteitsopbouw van boerengroepen en coöperaties) worden vanuit Agrics Kenia en Agrics Tanzania uitgevoerd en doorontwikkeld, maar betaald
vanuit ICS en externe fondsen. Deze activiteiten zijn ofwel sterk gelinkt aan de Agrics
activiteiten ofwel van een omvang die geen eigen organisatie rechtvaardigt. Een deel van
de Agrics medewerkers heeft ook gedeeltelijk werkuren gemaakt voor deze activiteiten.
Werving en selectie	In 2015 waren er verschillende vacatures te vervullen, met name in Oost-Afrika. Voor
werving werd gebruik gemaakt van zowel online media als kranten. Het vervullen van de
zwaardere functies, met name managementposities binnen de sociale ondernemingen,
blijft een uitdaging. De kantoren zijn gevestigd in plattelandsgebieden, terwijl hoger opgeleiden zich vooral in de grote steden bevinden en niet altijd bereid zijn te verhuizen naar
een klein dorp. Ook kunnen onze beginnende ondernemingen niet altijd voldoen aan de
salariseisen van hoger opgeleiden. Niettemin is het gelukt alle vacatures te vervullen.
Lerend vermogen	De professionele ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als van het team is
van groot belang voor een organisatie die sterk in beweging is. Daarom zijn zowel in Nederland als in Afrika en Azië diverse bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van kennisdeling, samenwerking en strategie. Ook wordt expliciet aandacht besteed
aan professionele ontwikkeling als onderdeel van het ‘performance management proces’
door het definiëren van uitdagende, functionele ontwikkelingsdoelstellingen.
	Het volgen van een opleiding of training is slechts een van de middelen voor professionele ontwikkeling. We benadrukken dat ook activiteiten als het lezen van boeken en
artikelen en het bezoeken van lezingen, congressen en debatten van waarde kunnen zijn,
evenals het stellen van kritische vragen of het vragen om feedback aan collega’s.
	Op individueel niveau volgden afgelopen jaar diverse medewerkers één of meerdere cursussen en/of een opleiding, variërend van praktische trainingen tot masteropleidingen.
Kwaliteitshandhaving binnen
de organisatie	Voor ICS betekent kwaliteitsmanagement: het zorg dragen voor een effectieve en efficiënte besteding van de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de geïdentificeerde
projecten en programma’s. Dit omvat zowel de uitvoerende organisatie voor het implementeren van programma’s als de ondersteunende organisatie (financiën, office support,
HR etc.). Kwaliteit is verbonden met het dagelijks werk en is een integraal onderdeel van
de activiteiten van ICS.
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	ISO
ICS werkt met een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO 9001:2008 norm.
	In december 2013 heeft certificeringsbureau KIWA een audit voor her-certificering uitgevoerd waarbij de ISO certificering met drie jaar is verlengd.
	In 2014 heeft ICS een MVO-beleid vastgesteld. Mede hierdoor voldoet ICS aan de criteria
van Partos 9001 Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001: 2008.
	Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft betrekking op zowel de interne organisatie,
zoals personeel, als op activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu. Zo past ICS CO2compensatie toe op al haar buitenlandse reizen en heeft ICS een child protection policy
vastgesteld voor haar medewerkers. Ook worden (mogelijke) partners van ICS getoetst
op de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
	In december 2015 heeft KIWA een nieuwe audit uitgevoerd op het kwaliteitssysteem van
ICS. Door de grote veranderingen in onze organisatie bleek het systeem zoals vastgelegd
in het handboek en de werkelijke organisatie zodanig uit elkaar te lopen dat onze auditor
heeft gevraagd om onze procedures, organogram en functieprofielen aan te passen. Hier
is in het eerste kwartaal van 2016 gevolg aan gegeven.
	Andere normen
	Externe stakeholders en ICS zelf, in het bijzonder de raad van toezicht, hebben een aantal
normen vastgesteld voor bestedingen aan fondsenwerving, beheer en administratie en
directiebeloningen. Ook in haar beleggings- en treasurybeleid heeft ICS normen vastgelegd. Door zich te conformeren aan deze normen wordt ICS continue gedwongen zich te
verantwoorden voor gemaakte keuzes.
	In de jaarrekening van ICS zijn het vermogens-, beleggings- en treasurybeleid en diverse
kengetallen opgenomen. Hierbij wordt toegelicht in hoeverre ICS zich conformeert aan
de gestelde normen. Daarnaast is een uitgebreide toelichting op de directiebeloning
opgenomen in overeenstemming met het sectorbreed ingevoerde format. Hiermee
conformeert ICS zich aan de afspraken binnen de sector om zo transparant mogelijk te
rapporteren over de beloning van haar bestuurder(s).
ICS houdt rekening met de volgende certificeringen, keurmerken en richtlijnen:
CBF

Keurmerk

VFI

Richtlijn

Code Wijffels

Richtlijn

Richtlijn voor de jaarverslaglegging 650

Richtlijn

ISO 9001: 2008

Richtlijn
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Risicomanagement	
	ICS heeft een risicoregister ingevoerd om de risico’s van de organisatie gestructureerd in
kaart te brengen. Dit risicoregister wordt regelmatig met de raad van toezicht besproken.
	De Nederlandse overheid financierde tot en met 2015 een belangrijk deel van de ICS activiteiten via het Medefinancieringsstelsel (MFS). ICS heeft de afgelopen jaren fors ingezet
op het realiseren van voldoende andere inkomsten na 2015, om zodoende de afhankelijkheid van MFS te verkleinen. Deze noodzaak werd nog eens onderstreept door het feit dat
het Ministerie ons vanaf 2016 niet financiert vanuit het nieuwe subsidiestelsel.
	De afgelopen jaren heeft ICS ingezet op enerzijds toegang tot andere donoren en anderzijds het opstarten van sociale ondernemingen die financieel duurzaam kunnen
opereren. Inmiddels plukken wij de vruchten van ons werk, we hebben toezeggingen
ontvangen vanuit diverse kanalen om onze projecten te financieren. Ondanks allerlei opstartproblemen zien wij ook onze sociale ondernemingen steeds meer doorgroeien naar
een schaal waarbij zij in de komende jaren in staat moeten zijn om break-even te draaien
en een eerste winstmarge te genereren.
	Met de groei van onze ondernemingsactiviteiten veranderen ook de risico’s voor ICS. Om
onze ondernemingen financieel duurzaam te laten opereren is het nodig om gezonde
marges te behalen op onze producten. Simpel gezegd, prijsstelling naar de boeren moet
marktconform zijn en de inkoopprijzen bij producenten en groothandel moeten onze bedrijven zo scherp mogelijk uitonderhandelen. Maar daarmee zijn we er niet. Onze bedrijven kunnen nog zulke mooie marges behalen, als voorraad- en kredietmanagement niet
op orde zijn en operationele kosten niet beheerst worden, dan is het niet mogelijk om de
onderneming rendabel te krijgen. En dat brengt het risico met zich mee dat wij uiteindelijk niet in staat zijn leningen die verstrekt zijn door investeerders terug te betalen.
	Binnen onze ondernemingen zien we dat de risico’s op een andere manier beheerst moeten worden dan we gewend waren in een volledig gesubsidieerde organisatie. Het accent
verschuift naar logistiek- en kredietmanagement, met daaraan gekoppeld een strakke
financiële aansturing waarbij zowel de winst-en-verliesrekening van de onderneming als
de verschillende business cases intensief gemonitord worden.
	In de realiteit van ondernemen op het Afrikaanse platteland is dat allemaal makkelijker
gezegd dan gedaan. Capabele mensen zijn schaars en het werken volgens dit soort principes vraagt op alle niveaus een omslag in denken en werken. De afgelopen jaren hebben
wij lessen getrokken uit de lopende business cases. Eén van de lessen is dat wij van meet
af aan moeten inzetten op degelijk financieel management met daaraan gekoppeld
goede structuren om transacties te kunnen vastleggen en vervolgens te rapporteren.
	Het businessmodel van Nafics bood grote kansen, en we geloven dat die kansen er nog
steeds liggen. Maar achteraf gezien hadden wij de opschaling van Nafics’ activiteiten en
de daarbij behorende investering pas moeten fiatteren op het moment dat de processen en het financieel management op orde waren. Een duivels dilemma, want juist in dit
soort ondernemingen is snelle opschaling een vereiste om tijdig break-even te kunnen
draaien. Om het risico van mismanagement te mitigeren is een goede mix van capabele
managers en medewerkers, procedures en systemen een randvoorwaarde. En uiteindelijk daadkracht om bij te sturen waar nodig.

ICS jaarverslag 2015

38

	Om dit te realiseren blijven wij inzetten in het versterken van deze elementen. Aan de
ene kant door de juiste mensen aan te trekken, maar ook door vanuit Nederland blijvend
te investeren in procedures, systemen en de capaciteiten van medewerkers. Bij Agrics
Kenia is een business manager gestart in 2015 en hebben we medio 2015 een nieuwe
financieel manager aangesteld. Ook Agrics Tanzania heeft eind 2015 een business manager aangetrokken. Daarnaast is vanuit het team in Nederland veel tijd besteed aan het
verbeteren van de administratie en voorraadbeheer. Hierdoor zien we de kwaliteit van de
administratie en rapportages verbeteren en zijn we beter in staat om de business cases te
analyseren. Door de voorziene groei van onze ondernemingen zullen wij prioriteit blijven
geven aan de financiële en operationele capaciteit van de bedrijven. Hiervoor wordt
zowel gekeken naar de inzet van gekwalificeerde consultants als naar het aantrekken van
een business controller.
	Een ander belangrijk risico ligt in de aard van de sector waarin wij werken. Agribusiness
brengt impliciet het risico van misoogsten met zich mee. Misoogst heeft enerzijds impact
op de terugbetaalcapaciteit van de boeren die bij ons afnemen, anderzijds heeft dit consequenties voor de productie van bijvoorbeeld zonnebloemzaden, waardoor er minder
aanbod is. Afgelopen jaar werden wij in Tanzania geconfronteerd met zware regenval
waardoor een deel van de oogst mislukt is. Dit heeft met name de mais producerende
boeren getroffen, waardoor de terugbetalingscapaciteit van de klanten van Agrics Tanzania onder druk kwam te staan. Uiteindelijk hebben we bijna 40% van onze vorderingen
moeten afschrijven tegenover een target van 5%. Samen met Achmea onderzoeken wij de
mogelijkheid om een verzekeringsproduct toe te voegen aan onze portfolio, waarmee we
enerzijds boeren de mogelijkheid geven verliezen door misoogst te compenseren, maar
anderzijds ook ons eigen kredietrisico te kunnen afdekken.
	Tenslotte noemen wij het risico dat vreemde valuta met zich meebrengt. Dit is een probleem waar we ook binnen gesubsidieerde projecten mee geconfronteerd worden, maar
binnen de ondernemingen brengen wisselende valutakoersen het risico met zich mee dat
leningen gedurende de looptijd opnieuw gewaardeerd moeten worden. Onze bedrijven
trekken investeerders aan die leningen verstrekken in euro’s en US dollars. De bedrijven zetten deze leningen om in lokale valuta, omdat alle in- en verkoop in lokale valuta
plaatsvindt. Op het moment dat de leningen terugbetaald moeten worden is de kans
aanwezig dat de euro of US dollar veel duurder is geworden, waardoor feitelijk –gerekend
naar lokale valuta- meer terugbetaald moet worden dan oorspronkelijk geïnvesteerd
is. In het verleden werden koersrisico’s binnen ICS afgedekt middels optiecontracten en
valutatermijncontracten. Door de relatief lange looptijden van de investeringen is deze
manier van risicobeheersing erg duur en derhalve niet interessant. In 2016 zullen wij
andere instrumenten onderzoeken om het koersrisico te mitigeren.

Financieel beheer
	
Het beleid van ICS met betrekking tot het beheer van fondsen en reserves en beleid omtrent beleggingen wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening.
	ICS heeft het huisbankierschap al heel wat jaren onder gebracht bij het huidige ABN
AMRO Mees Pierson. Daarnaast heeft ICS in Nederland bankrekeningen bij een tweetal
andere banken (Rabobank en ING); in Afrika en Azië werkt ICS met enkele lokale banken.
Aangezien ICS niet participeert in aandelen of beleggingsfondsen, maar ‘slechts’ spaarproducten afneemt, heeft ICS in de uitvoering van het financieel statuut besloten dat binICS jaarverslag 2015
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nen de huidige relaties hier geen pro-actieve toetsing op haar beleggingen plaatsvindt.
Als blijkt dat de huidige bankrelaties niet verantwoord met de haar toevertrouwde middelen omgaan, verbindt ICS hier gevolgen aan. Mocht ICS op zoek gaan naar een nieuwe
(huis)bankier, dan zullen ethische criteria zeker een rol spelen.
	De meeste giften en subsidieinkomsten van ICS worden verstrekt in euro’s. Echter, de
bestedingen van ICS worden in belangrijke mate gedaan in andere valuta’s, met name
US dollar en Keniaanse en Tanzaniaanse shillings. Omdat de valuta’s waarin inkomsten
worden verstrekt en waarin bestedingen worden gedaan zo afwijken, loopt ICS het risico
dat de koersen sterk schommelen en de bestedingen in lokale valuta veel hoger kunnen
uitvallen dan aanvankelijk begroot.
	Om dit risico te verkleinen heeft ICS een aantal jaren gewerkt met optiecontracten in
US dollar, en valutatermijncontracten in Keniaanse en Tanzaniaanse shillings. Hoewel
dit instrument goed werkt in een situatie waarbij subsidiebestedingen gelijkmatig over
een jaar plaatsvinden zien wij dat deze instrumenten niet meer goed passen bij het veel
grotere aandeel van ondernemingsactiviteiten in onze totale kasstroom.
	Binnen onze ondernemingen is sprake van tijdelijke liquiditeitsbehoefte, maar resulteren
verkoop en terugbetalingen van boeren in een deel van het jaar juist tot liquiditeitsoverschotten. In 2015 hebben wij een aantal keren liquiditeitsoverschotten van één van onze
bedrijven aangewend om liquiditeitsbehoefte van een ander bedrijf of van een gesubsidieerd project in dezelfde valuta te financieren. In 2016 zullen we onderzoeken hoe we
deze vorm van liquiditeitsmanagement verder kunnen optimaliseren.
	Het merendeel van de investeringen in onze ondernemingen, zoals aandelenkapitaal en
leningen, wordt door ICS BV (Investics) verstrekt. Middels rekening-courant-, lenings- en
samenwerkingsovereenkomsten is de relatie tussen stichting, BV en ondernemingen in
Kenia en Tanzania geformaliseerd. ICS wordt formeel afgevaardigd in de besturen van de
verschillende bedrijven door de directeur en in een aantal gevallen de finance manager.
	De cijfers van de dochterondernemingen van ICS zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting ICS. ICS heeft een lening in de vorm van een rekening-courant
verstrekt aan Investics. Het totaal beschikbaar gestelde bedrag bedraagt eind 2015
ongeveer 1,4 miljoen euro. Hierop rekende ICS in 2015 € 21.276 rente. Investics heeft dit
bedrag grotendeels aangewend om te investeren in haar dochterondernemingen.
	ICS probeert haar tijdelijk overtollige liquide middelen zoveel mogelijk weg te zetten op
een spaarrekening. Door de toename van het aantal investeringen in dochterondernemingen en de lagere rente zijn de rentebaten sterk afgenomen in de afgelopen vijf jaar.
Over de periode 2011 tot en met 2015 heeft ICS de volgende rentebaten behaald (geconsolideerd):

Netto resultaat
liquide middelen

2011 (€)

2012 (€)

2013 (€)

2014 (€)

2015 (€)

110.691

112.233

56.625

53.681

35.726
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Verantwoordingsverslag CBF-keurmerk
	
Als houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen moet ICS invulling geven aan drie
principes:
1. Scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
2. Optimale besteding van middelen;
3. Optimale relaties met belanghebbenden.
	ICS onderschrijft het belang van duidelijkheid, transparantie en verantwoording en past
de richtlijnen uit de Code Goed Bestuur dan ook toe voor haar eigen organisatie.
1.Scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren	
	ICS heeft de bestuurlijke en toezichthoudende functie volledig gescheiden. ICS kent een
raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit één persoon;
Ronald Messelink. Hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. De raad
van 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.
	Taak en werkwijze van de raad van bestuur
	De directeur is belast met het besturen van de stichting en legt verantwoording af aan
de raad van toezicht. De directeur heeft in het bijzonder tot taak het 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 maandelijks met het management team, bestaande uit hemzelf en de finance
manager. 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.
Bezoldiging raad van bestuur
	De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en
de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek
geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2015. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt ICS de Adviesregeling Beloning Directeuren
van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland, voorheen VFI, en de Code Wijffels (zie
www.goededoelennederland.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 465
punten met een maximaal jaarinkomen van € 124.233 (fte/12 maanden).
	Het relevante werkelijke jaarinkomen van de raad van bestuur bedroeg in 2015 voor Ronald Messelink € 94.375 (1,0 fte/12 maanden). Deze beloning bleef binnen de door Goede
Doelen Nederland opgestelde maxima. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies, belaste vergoedingen en een eventuele uitkering bij beëindiging van het dienstverband deel uit van de
bezoldiging.
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Nevenfuncties van Ronald Messelink in 2015:
- Bestuurslid bij Stichting Global Call to Action Against Poverty (GCAP);
- Bestuurslid bij Stichting SOMO.
Verantwoordingsverslag raad van toezicht
	De raad van toezicht houdt toezicht op de beleidsbepaling en de bedrijfsvoering van ICS
en het functioneren van de raad van bestuur. Het toezicht strekt zich uit tot:
1.
2.
3.
4.

Realisatie van de doelstellingen van de stichting;
Strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten;
Opzet/werking van de interne systemen voor risicobeheersing en controle;
Financiële verslaglegging.

	De samenstelling van de raad van toezicht is conform het profiel zoals vastgesteld in
april 2013. Hierdoor is er in de raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van
ontwikkelingshulp, financiën, organisatie en economie. Een aantal leden van de raad
beschikt daarnaast over inhoudelijke kennis, op het gebied van de projecten van ICS. De
taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten.
	De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De huidige omvang bedraagt vijf leden. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en worden niet bezoldigd.
Wel kunnen zij onkosten, zoals reiskosten, vergoed krijgen. Een overzicht van de kosten
van de raad van toezicht is te vinden in de jaarrekening op pagina 84.
	Naast het toezicht op de directie ten aanzien van bepaling en uitvoering van het beleid
en van de interne gang van zaken en financiën, is de raad ook adviseur van en klankbord
voor de directie.
	De raad beoordeelt strategische beslissingen van de directie. Ze toetst of ICS haar maatschappelijke functie naar behoren vervult.
	De vergaderingen van de financiële audit commissie, een door de raad van toezicht
ingestelde commissie welke toezicht houdt op de financiële zaken en verslaglegging, het
administratieve systeem en de controlemechanismen, zijn, omwille van de efficiency,
met ingang van 2014 geïntegreerd in de vergaderingen van de raad van toezicht. Daarnaast komt de financiële audit commissie één keer per jaar bijeen voor de jaarrekening.
Aan dit overleg neemt tevens de accountant deel.
	De raad van toezicht wijst ook de externe accountant aan die de financiële administratie
van ICS controleert. In 2012 is de huidige accountant PwC wederom aangesteld door de
raad van toezicht na een evaluatie en tenderprocedure. PwC doet verslag aan de raad
van toezicht en de directeur.
	Benoeming raad van toezicht
	De leden van de raad worden telkens benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen
maximaal twee periodes zitting nemen. In geval van een vacature binnen de raad van
toezicht, kunnen de leden van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur kandidaten aandragen. Benoeming van een nieuw lid geschiedt door de leden van de raad van
toezicht.
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Naam en functie

Samenstelling raad van toezicht in 2015
Zittingsperiode
Nevenfuncties

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

2014 – 2018
2e termijn

-

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

J. van der Veen
Lid / vicevoorzitter /
lid renumeratiecommissie

2013 – 2017
2e termijn

- geen

C. Kuijvenhoven
Lid / voorzitter financiële
auditcommissie

2011 - 2015

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

C.J.J. van der Riet
Lid

2013– 2017

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

L.J. Beyer
Lid

2014 – 2018

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

Verslag over 2015 van de voorzitter
	Ook voor de raad van toezicht stond 2015 voor een belangrijk deel in het teken van het
voorbereiden van de organisatie op een nieuwe periode waarin MFSII subsidie geen vast
onderdeel meer vormt van de begroting.
	De raad is in 2015 zeven maal bijeen gekomen, dat is meer dan normaal gesproken het
geval is. Twee extra vergaderingen zijn ingelast om te bekijken hoe we het wegvallen van
de structurele overheidssubsidie het hoofd te kunnen bieden. Bovendien is een zogenaamde heisessie dit jaar toegevoegd aan de zeven reguliere vergaderingen om extra
aandacht te besteden aan inhoud, doelstellingen en strategie.
	In reguliere vergaderingen wordt altijd de kwartaalrapportage besproken. Daarnaast
wordt een overzicht van de projecten gegeven met daarbij de status. Projecten die (extra)
financiering behoeven worden daarbij uitgelicht en, met de financieel manager erbij,
besproken. Ook is er bij elke vergadering ruimte om actualiteiten te bespreken die spelen
binnen de organisatie.
	Het bepalen van risico’s en het beheersen ervan vormden dit jaar een zo mogelijk nog
belangrijker onderdeel van elke vergadering dan voorgaande jaren. Jaarlijks ontvangen de leden van de raad een risico-overzicht. Op basis daarvan, in combinatie met het
jaarverslag, de jaarrekening en gesprekken met de directeur en de accountant, is een
aangepaste koers bepaald. Er is een overzicht gemaakt van alle mogelijke bronnen van
alternatieve financiering welke ICS zou kunnen aanspreken. Ook ambities zijn hierop
aangepast om een realistisch perspectief te kunnen schetsen. Op basis hiervan zijn
beslissingen genomen die invloed hebben gehad op zowel de activiteiten van de organisatie als op huisvesting en personeel. Zo is besloten alle projecten in Cambodja uit te
faseren, de twee kantoren aldaar te sluiten en de contracten met het lokale personeel te
beëindigen. Ook in Nederland zijn we helaas genoodzaakt geweest een aantal contracten
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te beëindigen.
	De samenstelling van de raad is ongewijzigd gebleven. Dhr. C. Kuijvenhoven is herbenoemd en gaat zijn tweede termijn in. Onafhankelijkheid van de raad wordt gewaarborgd
door openheid en naleving van de opgestelde voorschriften en statuten. Nevenfuncties
worden jaarlijks gecheckt om belangenverstrengeling uit te sluiten.
	Het beoordelen en bespreken van het functioneren van de directeur heeft plaats gehad in
maart 2015.
	2015 was een belangrijk jaar ter voorbereiding op een nieuwe periode. In 2016 moet de
aangescherpte koers ankers krijgen. De raad van toezicht ziet deze nieuwe fase echter
met vertrouwen tegemoet.
	Namens de raad van toezicht
	Mevrouw J.M. de Vries, voorzitter
2. Optimale besteding van middelen	
	ICS hanteert een uitgebreid instrumentarium om de effectiviteit en de efficiëntie van haar
bestedingen te monitoren.
	Strategische meerjarenplannen en budgetten
	Voor de periode 2011-2015 heeft ICS een meerjarenplan vastgesteld. Dit plan vormt de
basis voor de plannen en budgetten voor ieder individueel jaar. Vanwege het aflopen van
deze periode is eind 2015 een nieuw strategisch plan voor de periode 2016-2018 geschreven. Dit plan is, inclusief de meerjarenbegroting 2016-2018 (zie p. 85) begin 2016 goedgekeurd.
	Interne monitoring
	Om goed inzicht te krijgen in de voortgang van de bedrijven en projecten ten opzichte
van het jaarplan en het bereiken van de doelstellingen gebruikt ICS scorecards en
managementrapportages. Ieder kwartaal wordt de performance van de bedrijven en de
voortgang van projecten en ondersteunende processen gemonitord en bijgestuurd waar
nodig. Daarbij hanteert ICS een aantal financiële kengetallen met bijbehorende normen.
Externe monitoring
	De jaarrekeningen van onze bedrijven en de stichting worden 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 ISOcertificering.
	De programma’s van ICS worden inhoudelijk getoetst door externe evaluatoren. ICS nam
daartoe deel aan de gezamenlijke evaluaties in het kader van MFS II (Medefinancieringsstelsel II) die door de brancheorganisatie Partos zijn georganiseerd. De meeste allianties
die MFS II-subsidie ontvangen namen hieraan deel. Op die manier werden 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, organiseert ICS in dezelfde
periode ook haar eigen evaluaties. Zo kan ICS verantwoording geven over de resultaten
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van haar programma’s en hieruit lessen voor de toekomst trekken. Het gaat daarbij zowel
om directe resultaten als gevolgen op de langere termijn. Niet alle programma’s worden
extern geëvalueerd vanwege de hoge kosten die daarbij komen kijken. Er wordt daarom
in de eerste plaats gekozen voor evaluaties die van strategisch belang zijn voor de organisatie. ICS heeft in 2015 een aantal evaluaties uitgevoerd, waaronder:
	- e valuatie van ons agribusiness-programma in West-Kenia als opvolging op een eerdere
evaluatie van dit programma om effecten op langere termijn te meten.
	- e valuatie door de Universiteit Utrecht op de effecten van ons skillful parenting programma in West-Kenia.
	-e valuatie door onder andere Oxford University op de effecten van ons skilful parenting
programma in Noord-Tanzania en kinderbescherming in West-Kenia.
	Naast externe evaluaties heeft ICS een aantal indicatoren die meten of de activiteiten
goed zijn uitgevoerd en de resultaten zijn behaald. Een voorbeeld is het aantal boeren
dat krediet terugbetaald heeft, of het aantal mensen dat schoon drinkwater heeft geconsumeerd. Samen met partners werkt ICS er continu aan om deze monitoring te verbeteren en, zonder hoge kosten te maken, meer te meten over de effectiviteit en efficiëntie
van haar programma’s.
	Anticorruptie- en sanctiebeleid
	
ICS heeft een stappenplan uitgewerkt voor haar anticorruptie- en sanctiebeleid. Dit beleid
is zowel van toepassing op de eigen organisatie als op de 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.
	Tevens heeft ICS een klokkenluidersregeling vastgesteld om daarmee meer handvatten
te bieden aan medewerkers in de ICS-groep de mogelijkheid te bieden misstanden in de
organisaties, waaronder fraude of corruptie, aan te geven en deze medewerkers bescherming te bieden wanneer zij dergelijke misstanden signaleren en melden.
3. Optimale relaties met belanghebbenden
	ICS behoort tot de middelgrote ontwikkelingsorganisaties in Nederland. 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. Direct mail, telefoontjes, nieuwsbrieven, social media en
de website: het vormen allemaal contactmomenten met belanghebbenden. Naast het
‘zenden’ van informatie, het delen van nieuws over onze projecten, ontvangen we ook
regelmatig reacties. Elke vraag, opmerking of klacht wordt met zorg afgehandeld. In
Pluriform, de gebruikte database, wordt deze informatie toegevoegd aan de betreffende
persoon of organisatie zodat iedereen intern op de hoogte is.
	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 groot belang. Daarvoor worden geregeld bezoeken
afgelegd aan deze partners, waarbij de kantoren in Afrika en Azië een belangrijke rol
spelen. ICS werkt veel samen met haar partners in het verder ontwikkelen van nieuwe
programma’s. Op pagina 33 staat een compleet overzicht van partners op het vlak van
zowel implementatie als netwerk, kennis en financiering.
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	ICS heeft een aantal publiek-private partnerschappen opgestart, waaronder de partnership met Susteq in onze waterprojecten en met een aantal partners om de activiteiten
van Geodatics te starten. Daarnaast is samen met lokale partners en donoren het kinderbeschermings- en het ouderschapsprogramma verder vormgegeven.
	ICS hecht belang aan een goede relatie met de Nederlandse overheid.
	Deze financierde in 2015 circa 69% (gecorrigeerd voor de afdrachten aan de alliantiepartners bedraagt dit percentage 57%) van de activiteiten van ICS via MFS. Door de afloop
van MFS eind 2015 zal dit percentage een stuk lager uitvallen in 2016; echter via andere
kanalen is de overheid nog steeds een belangrijke financier van onze projecten.
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Geconsolideerde jaarrekening 2015

LANDBOUW

DRINKWATER

WERK JONGEREN

OUDERSCHAP

ICS jaarverslag 2015

47

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015		
na resultaatverdeling		
31 december 2015
€

31 december 2014
€

1 Materiële vaste activa

220.629

337.439

2 Financiële vaste activa

16.018

69.458

240.446

157.152

4 Vorderingen

1.183.143

4.125.279

5 Liquide middelen

2.998.141

2.483.456

4.658.377

7.172.783

6 Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totale reserves

1.046.637
926.708
1.973.345

1.015.445
1.316.498
2.331.943

Bestemmingsfondsen
Totale fondsen

581.751
581.751

562.076
562.076

2.555.096

2.894.018

30.495

-26.826

41.672

42.379

8 Langlopende schulden

100.000

0

9 Kortlopende schulden

1.931.114

4.263.211

4.658.377

7.172.783

ACTIVA

3 Voorraden

Totaal activa

PASSIVA

Totaal reserves en fondsen
Aandeel derden
7 Voorzieningen

Totaal passiva
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015				
		
Werkelijk
Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

1.304.443

1.055.000

1.264.933

1.549.757

134.078

50.000

78.153

223.655

7.827.471

7.813.191

10.120.062

1.277.311

19.817

32.000

144.689

20.000

1.271.234

3.129.340

1.806.650

4.325.978

10.557.043

12.079.531

13.414.488

7.396.700

10.102.556

11.424.081

11.569.026

7.323.826

138.086

141.319

132.511

109.808

10.240.642

11.565.401

11.701.536

7.433.634

276.310

298.560

166.190

230.947

43.537

40.184

43.428

39.333

134.532

164.447

212.569

69.224

454.379

503.191

422.187

339.504

307.738

347.117

396.431

219.768

11.002.760

12.415.709

12.520.154

7.992.906

-445.717

-336.178

894.333

-596.206

0

0

0

0

-57.321

0

16.391

0

-503.038

-336.178

910.724

-596.206

1.229

0

53.195

0

Bestemmingsreserves

-523.943

125.694

659.461

-596.206

Bestemmingsfondsen

19.675

-461.872

198.069

0

-503.038

-336.178

910.724

-596.206

BATEN
10 B
 aten uit eigen fondsenwerving
11 Baten uit acties derden
12 B
 aten uit subsidies overheden
13 R
 entebaten en baten uit beleggingen
14 Overige baten
Totale baten

BATEN
Besteed aan doelstellingen
15 Structurele hulp
16 Voorlichting

Besteed aan werving baten
17 Kosten eigen fondsenwerving
18 Kosten acties derden
19 K
 osten verkrijging subsidies overheden

Besteed aan beheer en administratie
20 Kosten beheer en administratie
Totale lasten
Saldo baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Aandeel derden
Saldo
Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2015			
		
Ref
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

2014

€

€

-503.038

910.724

Aanpassingen
- Afschrijvingen

1

152.385

112.013

- Koersverschil boekwaarde begin boekjaar

1

12.148

-26.120

- Mutatie voorzieningen

7

-707

15.515
163.825

101.408

Mutaties werkkapitaal
- Voorraden

3

-83.294

-108.727

- Vorderingen

4

2.942.136

166.315

- Kortlopende schulden

9

-2.332.098

Operationele kasstroom

3.957
526.744

61.545

187.532

1.073.678

Investeringen eigen vermogen

6

163.811

0

Investeringen langlopende schulden

8

100.000

0

Financieringskasstroom

263.811

0

Investeringen in materiële vaste activa

1

-47.417

-37.876

Investeringen in financiële vaste activa

2

110.760

-73.675

Investeringskasstroom

Toename liquide middelen in boekjaar
Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december

5

63.343

-111.552

514.686

962.126

2.483.455

1.521.329

2.998.141

2.483.455

De liquiditeitspositie nam ten opzichte van eind 2014 met een half miljoen toe. Belangrijkste oorzaken zijn het inlopen van
de vordering in verband met MFS (2,6 miljoen), waar tegenover staat dat verplichtingen aan partners met 2,5 miljoen zijn
afgenomen. Ook de investeringen in Alizetics van ruim 260.000 euro hebben positief effect gehad op de liquide middelen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING			
			
Algemeen			
De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving van
Fondsenwervende Instellingen (RJ650). In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van
Stichting ICS te Amersfoort, tezamen met de gegevens van de kantoren te Nairobi, Kenia
(Afrika) en Siem Reap, Cambodja (Azië) geconsolideerd opgenomen.
Voor een volledige jaarrekening verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening, die
inclusief de enkelvoudige jaarrekening van Stichting ICS beschikbaar is op www.ics.nl/nl/
organisatie/jaarverslagen/.
			
Consolidatie			
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting ICS samen
met haar groepsmaatschappijen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen
of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting ICS direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij
beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële
en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met
potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen waarop Stichting ICS een overheersende zeggenschap kan
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat
wordt afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap
kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de
consolidatie.			
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden
tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen
worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten
de ICS-groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties
worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering.
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de
geldende waarderingsgrondslagen voor de ICS-groep.			
Stichting ICS is het hoofd van de ICS-groep. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
- ICS B.V., een 100% deelneming van Stichting ICS en gevestigd te Amersfoort. Deze deelneming investeert en voert het management in een aantal bedrijven in Kenia, Tanzania
en Cambodja. Stichting ICS voert de directie in deze vennootschap.
-N
 afics Ltd., een 90%-deelneming van ICS B.V. en gevestigd te Nairobi, Kenia. Deze onderneming handelt in maïs in Kenia en Tanzania. De raad van bestuur bestaat uit de heren Ronald Messelink en John Otini. De directeur van Nafics Ltd. heeft fraude gepleegd.
Om deze reden en door de gebrekkige administratie van transacties van Nafics heeft
ICS geen omzet en kosten over 2015 kunnen verantwoorden in de jaarrekening 2015.
Aangezien het onzeker is of de activa van Nafics Ltd. nog verzilverd kunnen worden zijn
deze op nihil gewaardeerd in deze jaarrekening.
De afwaardering van ruim 364.000 euro is verwerkt als besteding aan doelstelling onder
de post ‘Structerele hulp’ in de staat van baten en lasten en is via de resultaatbestemming in mindering gebracht op de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’.
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-H
 ydrics Cambodia Ltd., een 100%-deelneming van ICS B.V. en gevestigd te Siem Reap,
Cambodja. Deze onderneming is opgericht ten behoeve van ICS’ wateractiviteiten in
Cambodja, maar leidt momenteel een slapend bestaan en wordt geëlimineerd in de
loop van 2016.
-A
 lizetics Ltd., een 70%-deelneming van ICS B.V. en gevestigd te Shinyanga, Tanzania.
Deze deelneming koopt zonnebloemzaden in bij boeren in Noord-Tanzania en verkoopt
deze aan verwerkingsindustrie. De raad van bestuur bestaat uit de heren Ronald Messelink, Jonathan Kifunda (general manager Agrics Tanzania) en Benard Sitati.
-A
 grics Company Ltd., een 100%-deelneming van ICS B.V. en gevestigd te Kakamega,
Kenia (operationeel vanaf 1 januari 2015). Deze onderneming verkoopt onder andere
kunstmest, zaden, solarpanelen en kippen aan boeren in Kenia. De raad van bestuur
bestaat uit de heren Ronald Messelink, John Otini en Benard Sitati.
-A
 grics Social Business Ltd., een 100%-deelneming van ICS B.V. en gevestigd te Shinyanga, Tanzania (operationeel vanaf 1 januari 2015). Deze onderneming verkoopt onder
andere kunstmest en zaden aan boeren in Tanzania. De raad van bestuur bestaat uit de
heren Ronald Messelink, Martin Vierhuizen en Jonathan Kifunda.			
			
Vergelijking met voorgaand jaar			
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is de
presentatie van de financiële activa en handelsdebiteuren gewijzigd. Reden voor deze
wijziging is het feit dat de levering van de inputs van boeren in Kenia en Tanzania weliswaar op krediet is, met een krediettermijn van maximaal negen maanden, maar in alle
opzichten het karakter heeft van een reguliere handelstransactie en niet van geen lening.
In vergelijking met de jaarrekening 2014 zijn de financiële vaste activa over 2014 verlaagd
met € 128.855 en de vorderingen (handelsdebiteuren) over 2014 verhoogd met hetzelfde
bedrag.
In juni 2015 heeft de raad van toezicht een aangepaste begroting vastgesteld voor het
boekjaar 2015. Reden voor deze aanpassing is het feit dat begin 2015 een aantal ingrijpende wijzigingen zijn doorgevoerd in de strategie van ICS, die dermate veel invloed op
de begroting over 2015 had dat er een nieuwe begroting is opgesteld en goedgekeurd.
De begroting over 2015 die in de jaarrekening 2014 was opgenomen is in de jaarrekening
2015 in haar geheel vervangen door de aangepaste begroting.			
			
Schattingen			
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van Stichting ICS zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.			
			
Continuïteit			
De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. ICS heeft de afgelopen
jaren haar strategie herijkt en is gestart met de implementatie hiervan. Daarbij is de
continuïteitsreserve van ICS van voldoende omvang als buffer voor toekomstige calamiteiten.			
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING			
			
Algemeen			
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.			
Vreemde valuta			
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met
inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting ICS. 			
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op de eerste dag van het betreffende kwartaal.
Monetaire en niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.		
De activa en passiva van in de consolidatie opgenomen deelnemingen met een functionele valuta anders dan de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum; de baten en lasten tegen de gemiddelde koersen gedurende het boekjaar.
De hieruit resulterende omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten
laste van het eigen vermogen gebracht in de wettelijke reserve omrekeningsverschillen.
				
Materiële vaste activa			
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd
met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van
de verkrijgingsprijs. 					
Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages:			
Land en gebouwen
20%
Machines en installaties
20%			
ICT
25-50%		
Overige inventaris
11-20%		
Vervoermiddelen
25%		
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 			
		
Financiële vaste activa			
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of
meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed
van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening.

ICS jaarverslag 2015

53

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief
is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting ICS in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
hiervoor een voorziening getroffen.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming
behaalde resultaat.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de
realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
		
Vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële
waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht
als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste
waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.			
Met betrekking tot verstrekte leningen en kredieten is voor zover nodig rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. 			
			
Bijzondere waardeverminderingen			
Stichting ICS beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 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; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt
direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de
boekwaarde van het betreffende actief.			
			
Voorraden			
De voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs, of lagere opbrengstwaarde en voor zover nodig rekening houdend met incourantheid van de voorraden.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.			
			
Vorderingen			
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. Latente belastingvorderingen worden opgenomen
voor verrekenbare fiscale verliezen, met dien verstande dat latente belastingvorderingen
alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de nabije toekomst
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fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of
tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.		
			
Liquide middelen			
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.			
			
Voorzieningen			
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 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.		
			
Schulden			
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
				
Overige activa en passiva			
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.		
		
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde
valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers conform de waarderingsgrondslagen van ICS. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
deelnemingen is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. 			
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING			
			
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. 			
			
Baten			
			
Baten uit eigen fondsenwerving			
Baten uit eigen fonsenwerving worden in het algemeen verantwoord in het verslagjaar
waarin de giften en contributies zijn ontvangen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten van fondsen en bedrijven worden opgenomen
in het boekjaar waarin de gift door de gever is toegezegd.			
			
Baten uit acties derden			
De inkomsten uit acties van derden worden verantwoord in het jaar waarin de actie heeft
plaatsgevonden voor zover de omvang van de daaruit voortvloeiende bate betrouwbaar
kan worden vastgesteld.			
			
Baten uit subsidies overheden			
Baten uit subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten
verantwoord worden in de staat van baten en lasten.			
			
Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 			
			
Overige baten			
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.		
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de
koper.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
			
Lasten			
			
De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen: 			
1. Doelstellingen
- Structurele hulp;		
		
- Voorlichting.		
2. Werving baten
- Eigen fondsenwerving;		
		
- Acties derden;		
		
- Gezamenlijke acties;		
		
- Verkrijging subsidies overheden.		
3. Beheer en administratie			
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De publiciteits- en communicatiekosten worden toegerekend aan de doelstelling ‘Voorlichting’ en kosten werving baten op basis van een procentuele inschatting per kostensoort. 			
			
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. De overige kosten worden verantwoord in
het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt
gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten. 			
			
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de 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 boekwaarde die bepaald zou zijn
indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.		
Pensioenen			
Het Nederlandse kantoor van ICS heeft een toegezegd-pensioenregeling op basis van
middelloon. Dit is een pensioenregeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt
toegezegd, waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.		
De pensioenregeling wordt in de jaarrekening verwerkt als zou sprake zij van een toegezegde-bijdrageregeling. De verschuldigde premies worden als last verantwoord in de
winst-en-verliesrekening. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt
deze als verplichting op de balans opgenomen. Voor de pensioenregelingen in Kenia en
Tanzania vindt verwerking en waardering van verplichtingen die voortvloeien uit buitenlandse pensioenregelingen plaats overeenkomstig de waardering van de Nederlandse
pensioenregelingen.			
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS				
ACTIVA			
De activa worden in hun geheel aangewend voor de bedrijfsvoering van ICS.
1 Materiële vaste activa					
Land en
gebouwen

Machines &
installaties

Inventaris

ICT

Vervoersmiddelen

Totaal

€

€

€

€

€

€

Cumulatieve aanschafwaarde

0

0

185.630

138.902

425.353

749.885

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

112.569

80.324

219.554

412.447

Boekwaarde per 1 januari

0

0

73.061

58.578

205.799

337.439

Koersverschil boekwaarde begin
boekjaar

0

0

-8.587

-3.586

331

-11.843

18.204

9.243

3.277

22.595

36.152

89.471

0

0

-1.184

-5.305

-35.565

-42.054

-1.820

-794

-21.204

-32.109

-96.457

-152.385

Boekwaarde per
31 december 2015

16.384

8.449

45.364

40.173

110.260

220.629

Cumulatieve aanschafwaarde

18.204

9.243

112.998

104.040

350.589

595.074

1.820

794

67.634

63.866

240.330

374.445

16.384

8.449

45.364

40.173

110.260

220.629

Stand per 1 januari 2015

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving

Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2015

In Cambodja zijn alle overgebleven materiële vaste activa voor het einde van 2015 verkocht. In Tanzania is een auto geheel
afgeschreven die niet zal worden vervangen. Daar staat tegenover dat Alizetics een vrachtauto heeft aangeschaft voor het
vervoer van zonnebloemzaden.								
2 Financiële vaste activa						
31 december 2015

31 december 2014

€

€

Leningen aan sociale ondernemers

59.968

154.382

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

43.950

84.925

16.018

69.458
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ICS heeft de afgelopen jaren leningen verstrekt aan partnerorganisaties en sociale ondernemers in Cambodja en Tanzania.
Deze leningen worden bijvoorbeeld gebruikt als krediet ten behoeve van de aanschaf van inputs, of als startkapitaal voor
kleine bedrijven.							
Per einde 2015 staan nog 4 portfolio’s open. Hierin zitten 3 portfolio’s in Cambodja van totaal 43.950 euro. Met de ondernemers en partnerorganisaties worden geacht terug te betalen via een daartoe gemachtigde partnerorganisatie in Cambodja.
Echter, gezien de onzekerheid van deze post hebben wij een voorziening opgenomen voor 100% van het uitstaande bedrag.
Aflossing van de portfolio in Tanzania loopt tot uiterlijk eind 2016.
Er wordt geen rente in rekening gebracht; tevens zijn geen zekerheden gesteld.
Het verloop van deze leningen is als volgt:						

Leningen aan sociale ondernemers

2015

2014

€

€

154.382

168.008

26.361

20.809

-310

17.380

180.432

206.198

25.984

28.232

154.449

177.965

Af: afboeking wegens oninbaarheid

94.481

23.583

Openstaand saldo per 31 december

59.968

154.382

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

43.950

84.925

Boekwaarde per 31 december

16.018

69.458

31 december
2015

31 december
2014

€

€

240.446

45.652

0

111.499

240.446

157.152

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte leningen gedurende boekjaar
Koersresultaat op boekwaarde

Aflossing in boekjaar

3 Voorraden

Voorraad inputs voor agrarische projecten
Voorraad mais

De inputs zijn aangeschaft om in de nabije toekomst te verstrekken op krediet aan de boeren in Kenia en Tanzania.		
In verband met fraude bij Nafics zijn de voorraden maïs afgeboekt tot nihil.						
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4 Vorderingen
31 december 31 december
2015
2014

Handelsdebiteuren
Deposito’s
Te ontvangen MFS II subsidie
Te ontvangen rente

€

€

188.926

466.898

4.159

18.418

463.843

3.031.943

6.410

9.068

305.391

281.414

77.628

24.812

Te ontvangen omzetbelasting

0

235

Vooruitbetaald voor inkoop inputs

0

143.254

315

0

Vooruitbetaalde pensioenpremies

15.376

40

Overige vooruitbetaalde bedragen

81.546

65.569

Te ontvangen van fondsen en uit acties derden
Te ontvangen nalatenschappen

Vooruitbetaad ten behoeve van toekomstige businesses

Voorschotten aan personeel
Diversen

9.226

68.398

30.322

15.230

1.183.143

4.125.279

Van de vorderingen hebben alleen de deposito’s een looptijd langer dan één jaar.
Op de handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid van € 46.315 in mindering gebracht. De vordering in verband met MFS II subsidie is fors ingelopen. In feite
beslaat de vordering eind 2015 nog de laatste 1% van de totale meerjarige subsidie die
wordt uitgekeerd na finale afronding van de subsidie. 					
		
In 2015 is niet vooruitbetaald op de inkoop inputs; de voorraden van inputs in Kenia voor
de distributie van 2016 is in december al deels fysiek geleverd, waardoor een aanbetaling
niet langer nodig was.							
					
5 Liquide middelen
31 december 31 december
2015
2014

Kas
Bankrekeningen
Spaarrekeningen
Vaste deposito’s

€

€

28.368

58.083

970.910

571.191

1.987.151

1.828.928

11.712

25.254

2.998.141

2.483.456

							
De liquide middelen zijn beperkt opneembaar voor een bedrag van € 11.712.
Het saldo van bankrekeningen eind 2015 ligt ruim 4 ton hoger dan eind 2014. Hiervoor
zijn een aantal oorzaken, die met name bij onze bedrijven in Afrika liggen. Alizetics heeft
eind 2015 haar facturen geìncasseerd waardoor een groot liquiditeitsoverschot van 2 ton
ontstond. Ook Agrics in Kenia kende een liquiditeitsoverschot van 2 ton, wat is veroorzaakt door vertraagde levering van voorraad inputs waardoor de daarvoor gereserveerde
gelden nog op Agrics’ rekening stond eind 2015.						
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Beleggingsbeleid ICS							
Het beleggingsbeleid van ICS is onderdeel van het Financieel Statuut van ICS. De laatste
versie van dit statuut is in april 2012 goedgekeurd door de raad van toezicht van ICS.		
					
In haar beleggingsbeleid heeft ICS vastgelegd dat de som van de continuïteitsreserve en
de bestemmingsfondsen altijd in liquide middelen beschikbaar moet zijn, dan wel op
redelijke termijn dan wel tegen een redelijke boeterente opeisbaar zijn.			
				
Ingeval ICS een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen tot haar beschikking heeft, is
het toegestaan dit overschot te beleggen voor een bepaalde periode. Maximaal 50% van
dit overschot mag worden belegd in obligaties met een triple-A status.			
				
Het beleggingsbeleid van ICS voorziet in de mogelijkheid om missiegerelateerde investeringen aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van leningen of aandelen ten behoeve van
social businesses. Het maximumbedrag aan toegestane missiegerelateerde investeringen
is gelijk aan de stand van de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’.				
			
Toepassing van beleggingsbeleid door ICS in 2015					
Eind 2015 bedraagt de cumulatieve hoogte van de continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen ruim 1,5 miljoen euro. Het totale bedrag aan kasgeld en direct opeisbare
bank- en spaarrekeningen bedraagt eind 2015 bijna 3 miljoen euro. Hiermee blijft ICS
binnen de kaders van haar beleggingsbeleid.						
Het totale bedrag aan missiegerelateerde investeringen bedraagt eind 2015 geconsolideerd slechts 16.018 euro na aftrek van de voorziening voor oninbare leningen. Dit valt
ruim binnen de gestelde bandbreedte, aangezien de hoogte van de bestemmingsreserves in het kader van ‘Structurele hulp’ eind 2015 ruim 9 ton bedraagt.				
			
Treasurybeleid ICS							
Het treasurybeleid van ICS is onderdeel van het Financieel Statuut van ICS. De laatste
versie van dit statuut is in april 2012 goedgekeurd door de raad van toezicht van ICS.		
In het treasurybeleid zijn ICS’ principes op het gebied van cash- en treasurymanagement
vastgelegd. Basisprincipe is dat op het vlak van treasury ICS prioriteit geeft aan risicomijding ten koste van opbrengstmaximalisatie. 						
ICS heeft als beleid om haar liquiditeit te spreiden over verschillende banken om afhankelijkheid en 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.			
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.							
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liseren 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 2015						
ICS doet in Nederland zaken met 3 systeembanken (ABN AMRO, Rabobank en ING). Dit
aantal wordt nog steeds als voldoende spreiding aangemerkt. Het overgrote deel van ICS’
liquide middelen staat uit bij haar huisbankier ABN AMRO. 					
		
In 2015 is besloten geen valutatermijncontracten af te sluiten, dit in tegenstelling tot
2014. Dat heeft te maken met het feit dat de liquiditeitsplanning sterk afhankelijk is geworden van de in- en verkoop van de social business. De dynamiek van deze processen is
minder goed te plannen, waardoor valutatermijncontracten niet het juiste instrument is
om het valutarisico te managen.							
In 2014 is een bankgarantie afgegeven in verband met de huur van het nieuwe kantoor in
Amersfoort. Voor de bankgarantie is toestemming verleend door de raad van toezicht. De
garantie bedraagt € 11.226.							
Gedurende 2015 heeft ICS gemiddeld één maand aan liquide middelen voorgefinancierd
aan haar kantoren en bedrijven.							

ICS jaarverslag 2015

62

PASSIVA			
			
6 Reserves en fondsen		
			
Vermogensbeleid ICS			
In overeenstemming met de Richtlijnen voor Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) kent
ICS een aantal verschillende reserves en fondsen, te weten:			
- Continuïteitsreserve		
- Bestemmingsreserves		
- Overige reserves		
- Bestemmingsfondsen		
Het vermogensbeleid is vastgesteld door de raad van toezicht en is gebaseerd op een
analyse van de financiële risico’s van ICS. De verschillende vermogensonderdelen worden opgebouwd om ICS in staat te stellen een strategische koers uit te zetten, waarbij ICS
in meer of mindere mate financiële risico’s loopt. Per individueel vermogensbestanddeel
heeft ICS beleid geformuleerd, enerzijds gebaseerd op externe richtlijnen, anderzijds
gebaseerd op een eigen analyse op ICS’ financiële risico’s en een inschatting van de maximaal geoorloofde hoogte van deze vermogensbestanddelen.			
Continuïteitsreserve			
De continuïteitsreserve dient als buffer voor het geval er toekomstige calamiteiten
plaatsvinden. De continuïteitsreserve bedraagt maximaal het bedrag gelijk aan de kosten
van de werkorganisatie van ICS voor 1,5 jaar en bedraagt minimaal het bedrag gelijk aan
de kosten van de werkorganisatie van ICS in Nederland voor 6 maanden. Hiermee wordt
voldaan aan de eisen van VFI in het kader van de Code Goed Bestuur.			
Bestemmingsreserves			
ICS streeft ernaar budgetneutraal te werken, waarbij inkomsten en bestedingen tijdens
een boekjaar in 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 kent een bestemmingsreserve in het kader van haar doelstelling ‘Structurele hulp’.
Daarnaast heeft ICS een bestemmingsreserve ‘Koersrisico’ om eventuele toekomstige
negatieve koersontwikkelingen te kunnen opvangen.
			
Eventuele tijdelijke tekorten of overschotten worden door Stichting ICS onttrokken,
respectievelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserves, voor zover deze tekorten/overschotten zijn veroorzaakt door onder-/overbestedingen aan deze doelstelling.
Ingeval tekorten/overschotten zijn veroorzaakt vanwege andere reden dan worden deze
onttrokken, respectievelijk toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
			
Bestemmingsfondsen			
Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer subsidies of giften door donors zijn
geoormerkt voor een specifiek project of programma-onderdeel en de subsidies of giften
nog niet volledig zijn besteed per einde boekjaar.			
ICS stelt zich ten doel de looptijd van deze fondsen zoveel mogelijk te beperken, wat
afhankelijk is van de voortgang van het project en specifieke eisen van de donor.		
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Reserves			
			

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

31 december
2015

31 december
2014

€

€

1.046.637

1.015.445

926.708

1.316.498

1.973.345

2.331.943

2015

2014

€

€

1.015.445

962.250

29.963

0

1.229

53.195

1.046.637

1.015.445

Continuïteitsreserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari
Koersverschil vermogen
Tekort, respectievelijk overschot boekjaar
Stand per 31 december
			

Toepassing van vermogensbeleid op de continuïteitsreserve door ICS in 2015		
Op basis van de berekening volgens het vermogensbeleid zou de stand van de continuïteitsreserve vastgesteld moeten worden op minimaal € 645.000 en maximaal € 1,9 miljoen. De hoogte van de continuïteitsreserve per 31 december 2015 ligt ruim 3,5 ton boven
de minimale hoogte, waarmee de reserve voldoende omvang heeft.		
			
Bestemmingsreserves		
31 december
2015

31 december
2014

€

€

Bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’

280.109

400.937

Bestemmingsreserve ‘Structurele hulp - revolving fund’

550.703

803.756

95.896

111.805

926.708

1.316.498

Bestemmingsreserve ‘Koersrisico’

			

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

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2015 		
De bedrijfsactiviteiten vande sociale ondernemingen hadden eind 2015 een negatief resultaat van bijna 7 ton. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Structurele
hulp’. In 2015 is 60 duizend euro afgeboekt of voorzien op de missiegerelateerde investeringen met daar bovenop een voorziening in verband met onze investering in Nafics
Ltd. een bedrag van ruim 360 duizend euro in verband met oninbaarheid. Dit bedrag is in
mindering gebracht op de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’.
Het koersresultaat over 2015 bedroeg ongeveer 16.000 euro negatief. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Koersrisico’.
ICS heeft uit haar inkomsten ruim 6 ton kunnen toevoegen aan de bestemmingsreserve
´Structurele hulp´.
Eind 2015 bedraagt het saldo van missiegerelateerde investeringen ruim 16 duizend euro.
De totale hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt eind 2015 ruim 9 ton, van deze
reserve wordt dus circa 2% benut voor het verstrekken van missiegerelateerde investeringen. Gedurende 2015 is de bestemmingsreserve ‘Structurele hulp’ niet aangewend als
garantievermogen ten behoeve van de implementatie van activiteiten.			
			
Het verloop van de bestemmingsreserves over 2015 is als volgt:			
			

Stand per 1 januari
Af: koersresultaat onttrokken aan reserve ‘Koersrisico’

2015

2014

€

€

1.316.498

657.037

15.909

0

afboeking vanwege oninbaarheid investering Nafics

364.098

0

negatief resultaat business activiteiten

701.407

230.247

60.296

99.570

174.788

327.220

Bij: toevoeging vanuit overschot particuliere giften

151.700

418.404

toevoeging aan reserve ‘Revolving Fund’

466.068

479.866

investering aandeelhouder in Alizetics Ltd

134.153

0

0

91.008

926.708

1.316.498

afboeking kredieten op reserve ‘Revolving fund’

koersresultaat toegevoegd aan reserve ‘Koersrisico’
Stand per 31 december
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Fondsen			
			
Bestemmingsfondsen			
			
Op 31 december 2015 heeft ICS sommige fondsen in meer of mindere mate nog niet
uitgegeven aan de projecten waarvoor zij geworven zijn. Het nog niet uitgegeven bedrag
wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds ‘Structurele hulp’.			
			
31 december
2015

31 december
2014

€

€

581.751

562.076

2015

2014

€

€

Stand per 1 januari

562.076

364.007

Af: besteed aan projecten tijdens boekjaar

562.076

308.980

0

55.027

581.751

507.048

581.751

562.076

Bestemmingsfonds ‘Structurele hulp’
Het verloop van dit bestemmingsfonds is als volgt:

Bij: bestemde baten uit acties derden, te besteden aan
projecten in volgend boekjaar

Stand per 31 december
			

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2015			
De looptijd van het bestemmingsfonds voor betreffende projecten is tot uiterlijk eind
2016.			
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7 Voorzieningen		
Het kantoor van ICS in Azië heeft voor haar medewerkers een voorziening opgebouwd.
Aan medewerkers wordt een bedrag uitgekeerd wanneer zij uit dienst treden.
Deze voorziening heeft overwegend een langlopend karakter.			

Stand per 1 januari
Verhoging voorziening
Stand per 31 december
			

2015

2014

€

€

42.379

26.864

-707

15.515

41.672

42.379

De voorziening is begin 2016 in haar geheel uitgekeerd aan de medewerkers die uit dienst
zijn gegaan van ICS in Azië in verband met het sluiten van ICS’ kantoren in Cambodja.		
			
8 Langlopende schulden		
			
Een externe investeerder heeft begin 2015 een lening van 100.000 euro verstrekt aan Alizetics Ltd. Aflossing van de lening vindt plaats in 3 gelijke jaarlijkse termijnen; de eerste
termijn vervalt in januari 2019. Rentepercentage bedraagt 5%.			
2015
€
Stand per 1 januari

0

Verstrekking lening

100.000

Stand per 31 december (totaal)

100.000

Stand per 31 december
			
			

100.000
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9 Kortlopende schulden		
31 december
2015

31 december
2014

€

€

1.224.762

3.722.781

Crediteuren

221.306

233.565

Aanbetalingen voor levering inputs aan boeren

115.838

0

Loonheffing

16.438

22.790

Overige belastingen

39.911

9.670

Opbouw verplichting bij uitdiensttreding

14.699

15.988

Vakantiegeldverplichting

28.602

40.236

Vakantiedagenverplichting

41.198

42.771

Te betalen salarissen na sluiting kantoor Cambodja

22.118

0

Accountantskosten

48.023

47.922

858

43.975

7.612

7.218

Consultancies

14.578

0

Kosten evaluaties

48.639

4.854

Diversen

86.531

71.442

1.931.114

4.263.211

Bijdragen aan partnerorganisaties

Projectkosten
Kosten medewerkers

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.		
Verplichtingen aan partnerorganisaties zijn met 2,5 miljoen teruggelopen. Een aantal
partners met grote uitstaande vorderingen op ICS hebben in 2015 hun uitstaande bedragen opgevraagd.
In Kenia is ruim 115 duizend euro ontvangen van boeren als aanbetaling voor de levering
van inputs begin 2016. Door middel van deze aanbetalingen bewijzen de boeren hun
kredietwaardigheid en komen zij in aanmerking voor levering.			
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN			
Belangrijke financiële rechten
Nafics Ltd.			
De activa en verplichtingen van dochteronderneming Nafics Ltd. zijn op nihil gewaardeerd. De afwaardering van de activa is uit voorzichtigheid gedaan, aangezien het onzeker is of de waarde van deze activa verzilverd kan worden.			
Voor zover dit inzichtelijk is zijn de verplichtingen van Nafics Ltd. beperkt. Eventuele verplichtingen zullen in de toekomst voldaan worden uit ontvangsten die nog gerealiseerd
worden vanuit Nafics’ activa. ICS heeft een claim ingediend tegen de voormalig managing
director van Nafics ter vordering van activa en resultaten over 2015. Daarnaast heeft ICS
geen signalen van openstaande verplichtingen bij Nafics.			
			
Subsidies			
De volgende subsidies zijn aan ICS toegekend met een looptijd aflopend na 31 december
2015:			
Looptijd tot en met

Openstaande
toezegging na 31
december 2015
€

Naam subsidie
Learn4Work
Young Expert Programme Water (YEP
Water)
Geodata for Agriculture and Water
Facility (G4AW)

31 december 2016

74.065

1 juni 2017

21.364

31 augustus 2018

1.394.236

1.489.665
GBP
Human Development Innovation Fund
(HDIF)

30 april 2018

320.862
320.862

Belangrijke financiële plichten
			
Fiscale eenheid			
Met ingang van 1 januari 2016 is een fiscale eenheid van toepassing voor de omzetbelasting tussen ICS B.V. en Stichting ICS. Als gevolg zijn ICS B.V. en Stichting ICS hoofdelijk
aansprekelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de omzetbelasting.			
			
Subsidieverplichtingen			
Voortvloeiend uit de subsidie verstrekt in het kader van G4AW is ICS als penvoerder een
aantal langlopende verplichtingen aangegaan met de volgende partners:		
Looptijd tot en met

Openstaande
verplichting na 31
december 2015
€

Lokale partner
Wageningen University (WUR)

31 augustus 2018

295.002

Biomass Research

31 augustus 2018

68.997

Manobi

31 augustus 2018

244.651
608.650
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Huurverplichtingen			
ICS Nederland
Het kantoor van ICS in Amersfoort wordt gehuurd op basis van een huurcontract dat
afloopt d.d. 31 december 2020. De jaarlijkse huurlasten bedragen € 25.032 inclusief
servicekosten (prijspeil 2016).
			
ICS Afrika
Het kantoor in Nairobi, Kenia wordt gehuurd op basis van een huurcontract met een
looptijd tot en met 31 januari 2016. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt circa € 16.300.
Daarnaast wordt een kantoor voor het skilful parenting gehuurd in Busia, Kenia met een
looptijd tot en met 31 december 2015, inmiddels verlengd tot en met 31 december 2016;
het jaarlijkse huurbedrag bedraagt circa € 4.250.
			
Sociale ondernemingen
Agrics Company Ltd huurt in Kakamega, Kenia 3 locaties met een looptijd tot en met
maximaal juni 2017; het jaarlijkse huurbedrag bedraagt circa € 14.900.
Agrics Social Business Ltd huurt een kantoor in Shinyanga, Tanzania met een looptijd tot
en met 31 december 2015, inmiddels verlengd tot en met 31 december 2016; het jaarlijkse huurbedrag bedraagt circa € 4.870.
Alizetics Ltd huurt een kantoor in Shinyanga, Tanzania met een looptijd tot en met
31 maart 2016; het jaarlijkse huurbedrag bedraagt circa € 1.250. 			
			
Bankgarantie			
In 2014 is een bankgarantie afgegeven voor het kantoor in Amersfoort.
Deze bedraagt € 11.226.			

ICS jaarverslag 2015

70

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN					
					
BATEN					
					
10 Baten uit eigen fondsenwerving				
					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

71.936

85.000

82.021

80.000

416.842

390.000

454.424

370.000

Schoolkinderfonds

71.866

85.000

81.577

75.000

Overige donaties en giften

78.971

95.000

61.703

131.000

567.679

570.000

597.704

576.000

155.880

50.000

83.892

50.000

508.948

350.000

501.316

843.757

Totale baten uit eigen fondsenwerving
1.304.443
					

1.055.000

1.264.933

1.549.757

Mailings
Donaties en giften
Hulpouders / Kindambassadeurs

Nalatenschappen
Overige baten
Fondsen en bedrijven

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2015 gegroeid ten opzichte van 2014 en liggen ook hoger dan begroot. De
groei is met name veroorzaakt door een hogere opbrengst op nalatenschappen.
					
In de particuliere markt zien wij een afname van donaties van ruim 5%. In de afgelopen jaren lag deze afname rond 10% per
jaar. Door het starten van een wervingscampagne is de afname enigszins afgevlakt; voor 2016 is begroot dat inkomsten uit
particuliere donateurs een kleine groei laten zien.
				
In 2015 zijn de opbrengsten uit fondsen en bedrijven 1,5 ton hoger uitgevallen dan begroot. Deze post wordt beïnvloed door
grote toezeggingen aan het einde van het jaar, die uiteindelijk pas in de komende jaren besteed worden, maar al wel in het
jaar van toezegging verantwoord worden als inkomsten. Eind 2015 heeft in dit kader ruim 110.000 euro toegezegd gekregen;
in 2014 was dit bedrag overigens veel hoger, namelijk ruim 380.000 euro.					
					
11 Baten uit acties derden				 					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

Wilde Ganzen / Rotary

73.619

50.000

75.942

0

Overig

60.459

0

2.211

223.655

Totale baten uit acties derden
134.078
50.000
78.153
223.655
					
Dit betreft drie acties voor waterprojecten in west-Kenia en agribusiness in Tanzania (Rotary) en een actie in verband met
een waterproject in Maai Mahiu in Kenia.					
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12 Baten uit subsidies overheden				

					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

7.282.392

7.283.191

10.082.390

0

545.079

530.000

37.672

1.277.311

Totale baten uit subsidies overheden
7.827.471
					

7.813.191

10.120.062

1.277.311

Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II)
Overige subsidies

2015 is het laatste jaar waarin ICS MFS-subsidie ontvangt. In vergelijking met 2014 is de besteding uit deze subsidie al met
bijna 3 miljoen afgenomen. Bestedingen uit overige subsidies zijn fors gegroeid, dit betreft diverse subsidies zoals HDIF en
YEP water voor waterprojecten in Tanzania, Learn4Work voor het Vijana-project in Kenia en G4AW voor het ontsluiten van
geodata voor boeren in Kenia en Tanzania.										
13 Rentebaten en baten uit beleggingen				
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

-15.909

0

91.008

0

35.726

32.000

53.681

20.000

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen
19.817
32.000
144.689
										

20.000

Koersresultaat
Rentebaten

Gedurende 2015 kende de koers van de Keniaanse en Tanzaniaanse shillings en de Amerikaanse dollar sterke fluctuaties.
De meeste transacties vanuit Nederland naar Afrika en Azië vonden plaats in een periode waarin genoemde valuta duurder
waren dan op balansdatum, waardoor er een forse valutacorrectie heeft plaatsgevonden eind 2015. 				
Van de ontvangen rente is een bedrag van € 29.279 toe te rekenen aan MFS II. Dit is de ontvangen rente op de vooruitontvangen subsidie van het Ministerie.					
					
14 Overige baten				
					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

Netto-omzet social businessactiviteiten Kenia

896.289

1.943.026

1.430.700

2.797.034

Netto-omzet social businessactiviteiten Tanzania

330.131

1.186.314

306.978

1.508.944

Verkoop activa

32.443

0

1.789

0

Overige baten

12.370

0

67.183

20.000

Totale overige baten
1.271.234
					

3.129.340

1.806.650

4.325.978

De netto-omzet van de ondernemingen bleven sterk achter bij begroting. Dit heeft met name twee belangrijke oorzaken:
- de omzet van Agrics Tanzania is sterk achtergebleven op de begroting. Gedurende 2015 hebben we een aantal tegenslagen
gekend in operationele capaciteit, waardoor deel van de omzet over 2014 moest worden gecrediteerd en de geprognotiseerde groei niet is gehaald.
- de activiteiten van Nafics Ltd. zijn niet meegenomen in de jaarrekening omdat deze onderneming geen administratie heeft
gevoerd over 2015. Nafics Ltd. had over 2015 bijna 8 ton omzet begroot; in 2014 bedroeg haar omzet 1,1 miljoen.		
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LASTEN						
							
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp
Programma A

Programma B

Programma C

subtotaal

Voorlichting

15A

15B

15C

15

16

€

€

€

€

€

€

Bijdragen aan derden

2.384.198

1.460.116

622.619

4.466.933

0

4.466.933

Bijdragen aan eigen projecten

3.975.447

1.050.907

7.718

5.034.072

0

5.034.072

0

0

0

0

39.513

39.513

6.359.645

2.511.022

630.337

9.501.005

39.513

9.540.518

MODEL C - 2015

Kosten publiciteit en
communicatie

subtotaal

Operationele kosten
261.607

54.325

4.588

320.521

51.360

371.881

Sociale en pensioenlasten

77.310

16.054

1.356

94.720

15.178

109.898

Overige personeelskosten

6.781

1.408

119

8.308

1.331

9.640

Reis- en verblijfskosten

34.333

7.266

501

42.099

7.262

49.360

Kantoorkosten

53.346

11.289

778

65.413

11.283

76.696

Afschrijvingen

12.012

2.542

175

14.729

2.541

17.270

Bestuurskosten

1.945

412

28

2.385

411

2.797

Inhuur derden

39.404

8.339

574

48.318

8.334

56.652

Salarissen

Algemene kosten

Totale lasten

4.126

873

60

5.059

873

5.931

490.864

102.508

8.179

601.552

98.573

700.125

6.850.509

2.613.530

638.517

10.102.556

138.086

10.240.642
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Besteed aan werving baten
Eigen
fondsenwerving

Acties Verkrijging
derden subsidies
overheden subtotaal

Kosten
beheer &
administratie

Totaal
werkelijk
2015

Totaal
begroot
2015

Totaal
werkelijk
2014

Totaal
begroot
2016

17

18

19

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Bijdragen aan derden

0

0

0

0

0 4.466.933

4.165.413

6.129.453

395.818

Bijdragen aan eigen
projecten

0

0

0

0

0 5.034.072

6.769.337

4.875.785

6.554.022

153.548

0

2.855

156.403

10.883

206.800

243.396

99.731

199.500

153.548

0

2.855

156.403

10.883 9.707.804 11.178.146 11.104.970

7.149.340

Salarissen

67.138

23.698

74.258

165.094

156.877

693.852

677.171

781.161

509.253

Sociale en pensioenlasten

19.840

7.003

21.945

48.788

46.360

205.047

196.452

228.648

142.696

Overige personeelskosten

1.740

614

1.925

4.279

4.066

17.985

21.900

60.080

3.500

Reis- en verblijfskosten

8.052

2.890

7.935

18.876

21.180

89.416

82.620

83.798

47.625

Kantoorkosten

12.511

4.491

12.329

29.330

32.909

138.935

117.030

96.625

57.402

Afschrijvingen

2.817

1.011

2.776

6.604

7.410

31.284

30.500

53.998

26.400

Kosten publiciteit en communicatie

20

Operationele kosten

Bestuurskosten
Inhuur derden
Algemene kosten

Total expenses
Percentage bestedingen

456

164

450

1.069

1.200

5.066

3.640

12.092

3.640

9.241

3.317

9.107

21.665

24.308

102.625

101.000

94.309

48.800

968

347

953

2.268

2.545

10.745

4.250

4.474

4.250

122.763

43.537

131.677

297.976

296.855 1.294.955

1.234.563

1.415.185

843.566

276.310

43.537

134.532

454.379

307.738 11.002.760 12.412.709 12.520.155 7.992.906

Begroot Werkelijk
2015
2014

Begroot
2016

Werkelijk
2015

Totale bestedingen aan
doelstellingen als een %
van de totale baten

97,0%

95,7%

87,2%

100,5%

Totale bestedingen aan
doelstellingen als een %
van de totale lasten

93,1%

93,2%

93,5%

93,0%

In tegenstelling tot 2014, toen ICS een groot overschot op de staat van baten en lasten had, is 2015 afgerond met een negatief saldo van ruim 5 ton.
Als gevolg hiervan is de relatieve bestedingen aan doelstellingen als percentage van de totale baten een stuk hoger dan vorig
jaar. Gerelateerd aan de totale lasten zijn de bestedingen aan doelstellingen redelijk stabiel (ongeveer 93%).		
Operationele kosten									
De meest significante afwijkingen van de werkelijke operationele kosten in 2015 ten opzichte van de begroting kennen de
volgende oorzaken:									
Personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2015 is een medewerker in dienst genomen, specifiek voor de
organisatie van een conferentie in Oeganda. De begroting van deze conferentie was geheel begroot als ‘bijdragen aan eigen
projecten’, aangezien deze medewerker op de payroll van ICS in Nederland zijn de salarissen en sociale en pensioenlasten in
de operationele kosten verwerkt.									
Kantoorkosten vielen hoger uit vanwege de investering in een ICT-platform om het managen van projecten te verbeteren.
Daarvoor is een intensief ontwikkelingstraject uitgevoerd in 2015 wat duurder uitviel dan aanvankelijk begroot.			
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15A Programma A: ‘Investment in Social and Economic Change’				

				

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

1.891.324

1.891.324

3.062.045

0

0

0

0

0

194.797

194.797

204.797

0

0

0

0

0

-25.093

0

8.261

0

Lokale partners ICS in Kenia

0

0

727

0

Lokale partners ICS in Tanzania

0

0

-12.409

0

90.000

25.396

13.442

30.973

Bijdragen aan derden
SOS Kinderdorpen
Aflatoun
Child & Youth Finance International
Health[e]Foundation
Context

Lokale partners ICS in Cambodja
Overige partners

233.170

0

0

337.572

2.384.198

2.111.517

3.276.863

368.545

Projecten ICS in Kenia

878.031

834.222

906.105

788.117

Projecten ICS in Tanzania

268.762

490.478

582.681

603.622

Projecten ICS in Cambodja

440.160

424.561

480.074

0

1.586.954

1.749.261

1.968.861

1.391.739

1.265.584

2.069.696

1.608.035

2.791.192

Social businesses in Tanzania

629.039

1.344.346

380.985

1.557.532

Afboeking Nafics Ltd in verband met fraude

364.098

0

0

0

2.258.721

3.414.042

1.989.021

4.348.724

106.140

290.578

242.100

0

Trainingen en opleidingen

0

0

105

0

Programma-ontwikkeling

0

0

1.247

0

23.632

17.150

18.492

18.000

129.772

307.728

261.944

18.000

3.975.447

5.471.031

4.219.825

5.758.463

490.864

398.602

439.443

296.261

6.850.509

7.981.150

7.936.131

6.423.269

Bijdragen aan eigen projecten
Implementatie projecten in projectgebieden

Bestedingen ondernemingsactiviteiten
Social businesses in Kenia

Overige bijdragen aan eigen projecten
T4C linking & learning / evaluaties

Missies, veldbezoeken en overig

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

In totaal waren projectbestedingen (bijdragen aan partners en eigen implementatie) in 2015 ongeveer gelijk aan begroting.
Grootste afwijking ten opzichte van begroting zijn de lagere bestedingen in onze ondernemingen. Zoals elders in de jaarrekening
al gemeld is met name in Tanzania de omzet veel lager uitgevallen dan begroot, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op de kostprijs
en dus ook de totale bestedingen van deze ondernemingen. De afboeking op Nafics Ltd is het gevolg van fraude door de managing
director van deze onderneming. In verband met deze fraude zijn alle activa van Nafics Ltd afgewaardeerd tot nihil. In 2016 focust ICS
zich op Afrika, waardoor de bestedingen in Cambodja nagenoeg nihil zullen zijn. Ook zullen door het verdwijnen van MFS II-subsidie
evaluaties niet langer als een specifiek budget worden opgevoerd, maar worden evaluaties integraal onderdeel van een project.
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15B Programma B: ‘Child Protection’				

					

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

Wereldkinderen

348.777

381.164

730.029

0

The African Child Policy Forum (ACPF)

487.605

487.605

617.568

0

Bijdragen aan derden

Lokale partners ICS in Kenia

131.973

247.882

274.541

0

Lokale partners ICS in Tanzania

334.658

104.764

88.610

0

Lokale partners ICS in Cambodja

157.103

159.390

65.265

27.273

1.460.116

1.380.805

1.776.013

27.273

311.800

420.894

237.557

278.846

Bijdragen aan eigen projecten
Implementatie projecten in
projectgebieden
Projecten ICS in Kenia
Projecten ICS in Tanzania

438.042

452.360

103.392

510.713

Projecten ICS in Cambodja

263.999

325.612

163.975

0

1.013.840

1.198.866

504.924

789.559

30.669

61.594

96.379

0

0

0

3.250

0

6.398

7.050

5.918

6.000

37.066

68.644

105.546

6.000

1.050.907

1.267.510

610.470

795.559

102.508

78.373

111.542

77.725

2.613.530

2.726.687

2.498.025

900.557

Overige bijdragen aan eigen projecten
T4C linking & learning / evaluaties
Opleidingen
Missies, veldbezoeken en overig

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

Wij hebben een aantal nieuwe donoren gevonden voor het financieren van met name projecten rondom Skilful Parenting.
Deze nieuwe donoren focusen zich met name op Tanzania, waardoor we zien dat de bestedingen in dat land sterk zijn toegenomen in 2015. In 2016 focust ICS zich op Afrika, waardoor de bestedingen in Cambodja nagenoeg nihil zullen zijn.		
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15C Programma C: ‘Action for Children				
					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

622.619

673.091

1.076.577

0

7.718

30.797

45.490

0

8.179

12.356

12.803

0

638.517

716.244

1.134.870

0

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

16 Voorlichting				

					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

9.364

18.186

10.517

10.020

116

1.250

1.206

2.250

12.849

14.714

0

12.690

4.699

2.541

6.421

2.800

0

0

37

0

Brochures

2.469

0

440

2.100

Relatiedatabase

3.062

1.595

1.695

1.655

Inhuur derden

2.371

0

11.746

800

Kosten publiciteit en communicatie
Druk- en portikosten direct mail en CC
Advertenties
Face2face marketing
Website
Radio en televisie

Overig

4.583

6.315

5.123

4.724

39.513

44.601

37.185

37.039

98.573

96.719

95.325

72.769

138.086
					

141.319

132.511

109.808

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

Door efficienter mailings uit te sturen vielen de kosten voor deze post en daarmee de totale kosten voor voorlichting lager uit
dan begroot. 					

ICS jaarverslag 2015

77

17 Kosten eigen fondsenwerving				

					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

21.851

42.434

24.539

23.380

116

1.250

1.206

2.250

115.638

132.422

0

114.210

2.014

1.089

2.752

1.200

0

0

85

0

Brochures

1.058

0

189

900

Relatiedatabase

3.062

1.595

1.695

1.655

Inhuur derden

3.556

1.125

14.089

1.200

Kosten publiciteit en communicatie
Druk- en portikosten direct mail en CC
Advertenties
Face2face marketing
Website
Radio en televisie

Overig

6.253

4.315

3.188

6.356

153.548

184.230

47.743

151.151

122.763

114.330

118.447

79.796

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

276.310
298.560
166.190
230.947
					
De kosten van fondsenwerving & communicatie blijven enigszins achter op begroting. Dit wordt met name veroorzaakt dor
lagere kosten op DM en CC en lagere kosten voor face2face marketing, omdat is besloten een deel van de begeleiding van het
wervingsbureau door onze eigen medewerkers uit te laten voeren in plaats van dit uit te besteden.				
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

Percentage eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving als een per21,2%
28,3%
13,1%
14,9%
centage van baten uit eigen fondsenwerving
												
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.					
Door de wervingscampagne die we in 2015 zijn gestart is het percentage kosten eigen fondsenwerving sterk gestegen, al
blijft deze binnen de door de norm van 25%. Door het terugbrengen van het aantal medewerkers op fondsenwerving zal dit
percentage in 2016 weer afnemen.					
18 Kosten acties derden				
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

43.537

40.184

43.428

39.333

43.537

40.184

43.428

39.333

Kosten publiciteit en communicatie
Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C
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19 Kosten subsidies overheden				

					
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

Kosten publiciteit en communicatie
Inhuur derden
Algemene kosten PR

0

3.375

3.671

0

2.855

3.000

2.903

3.000

2.855

6.375

6.574

3.000

131.677

158.072

205.995

66.224

134.532

164.447

212.569

69.224

Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

20 Kosten beheer en administratie						
						
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

€

€

€

€

10.883

8.190

8.229

8.310

10.883

8.190

8.229

8.310

296.855

338.927

388.202

211.458

307.738

347.117

396.431

219.768

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2015

2014

2016

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

3,2%

2,7%

Kosten publiciteit en communicatie
Algemene kosten PR
(jaarverslag, CRM database)
Operationele kosten
Doorbelasting conform Model C

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.					
									
Ten opzichte van de begroting over 2015 zijn de kosten voor beheer en administratie lager uitgevallen. In 2015 zijn een aantal
medewerkers op ondersteunende functies (HR, office, finance) vertrokken, of vervullen inmiddels een andere rol in de organisatie. Hierdoor is de doorbelasting van de operationele kosten aan beheer en administratie lager dan begroot en ook lager
dan in 2014. 											
Toerekening kosten aan doelstellingen, werving baten en beheer en administratie					
De toerekening van operationele kosten van ICS worden aan de doelstellingen, kosten werving baten en kosten beheer en
administratie toegerekend op basis van een schatting van verdeling van bestede tijd van de medewerkers van ICS. 		
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Voor de berekening van de toerekening van de operationele kosten werkt ICS met het format zoals deze is voorgeschreven
door Goede Doelen Nederland. ICS past het format niet geheel conform de richtlijnen van GDN toe, in afwijking op deze richtlijnen past ICS de volgende principes toe:							
- ICS wijst de kosten van haar bedrijven en kantoren in Afrika en Azië direct toe aan de doelstelling ‘Structurele hulp’.		
-V
 oor 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, bestuurskosten, inhuur derden en algemene kosten).						
Personeelskosten worden toegewezen op basis van de schatting van bestede tijd aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet ICS recht aan het
feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat zich vertaalt
in de kosten van deze medewerkers.							
Voor de overige operationele kosten wordt deze methode niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op basis van
geschatte bestede uren per activiteit, zonder daarbij rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers.		
					
In 2015 is met de volgende percentages gewerkt:							
							
Doelstellingen
Personeelscategorie

Werving baten

Structurele
hulp

Voorlichting

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Werving
subsidies

Beheer en
administratie

Totaal

Algemeen directeur

36%

4%

15%

5%

17%

23%

100%

Programmamedewerkers

97%

0%

0%

0%

3%

0%

100%

Kwaliteit & PM&E

52%

0%

0%

0%

32%

16%

100%

Office support

0%

7%

7%

0%

4%

81%

100%

Financiën & HR

30%

2%

3%

1%

9%

56%

100%

5%

28%

28%

11%

10%

18%

100%

Personeelskosten

46%

7%

10%

3%

11%

23%

100%

Overige operationele kosten

47%

8%

9%

3%

9%

24%

100%

Personeelskosten

40%

7%

8%

3%

15%

27%

100%

Overige operationele kosten

40%

7%

8%

3%

13%

28%

100%

Fondsenwerving &
communicatie
Gemiddelde toewijzing van
kosten in 2015:

Gemiddelde toewijzing van
kosten in 2014:
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Bezoldingen raad van bestuur										
In 2015 bestond de raad van bestuur van ICS uit een algemeen directeur, de heer Ronald Messelink. De salarissen van de
raad van bestuur zijn ingeschaald op basis van salarisschalen die door ICS zelf zijn vastgesteld. Als basis diende hiervoor de
schalen die gehanteerd werden in het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren (BBRA) tot en met 2014; vanaf 2015 heeft ICS de
jaarlijkse indexatie van de schalen losgekoppeld van de BBRA en is zij tevens afgestapt van de systematiek waarbij vastgestelde stappen in de schaal worden gehanteerd bij salarisverhogingen. ICS hanteert in haar jaarrekening het format van
‘Verantwoording Directiebeloning’, welke is vastgesteld door Goede Doelen Nederland.						
						
R.D.D. Messelink
algemeen directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)

onbepaald

Uren

36

Parttime percentage
Periode

100%
1 januari - 31 december
€

Bezoldiging
Jaarinkomen
Brutosalaris

87.384

Vakantiegeld

6.991

Totaal jaarinkomen

94.375

SV lasten (werkgeversdeel)

10.319

Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Overige beloningen op termijn

8.225
12.898
1.030

Totale bezoldiging 2015

126.847

Totale bezoldiging 2014

122.402

Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.		
							
Bezoldigingen raad van toezicht										
De leden van de raad van toezicht (RvT) ontvangen geen bezoldiging, behoudens een vergoeding voor werkelijk gemaakte
kosten in het kader van hun functioneren als toezichthouder. Het totale bedrag aan uitgekeerde onkostenvergoedingen bedroeg in 2015 € 2.141 (2014: € 1.278). Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de leden van de raad van
toezicht.														
					
Verantwoording WNT
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting ICS van toepassing zijnde regelgeving: Regeling
bezoldiging Topfunctionarissen OS-sector.
											
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting ICS is € 163.000 (in 2014: 230.474). Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering
hierop is het WNT-maximum voor de leden van raad van toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum .
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Bezoldiging topfunctionarissen											
Leidinggevende topfunctionaris											
R.D.D. Messelink

Naam
Functie

algemeen
directeur

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

€
Bezoldiging 2015

€
Bezoldiging 2014

Beloning

103.426

Beloning

99.274

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

12.898

Beloningen betaalbaar op termijn

12.081

Totale bezoldiging 2015

116.324

Totale bezoldiging 2014

111.355

Toepasselijk WNT-maximum 2015
163.000
Toepasselijk WNT-maximum 2014
230.474
			
												
Toezichthoudende topfunctionarissen										
Naam
Functie

J.M. de Vries

J. van der Veen C. Kuijvenhoven

voorzitter RvT vice-voorzitter RvT

lid RvT

C. van der Riet

L.J. Beijer

lid RvT

lid RvT

Duur functie in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Duur functie in 2014

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/2 - 31/12

€

€

€

€

€

0

0

0

0

0

137

109

138

132

0

0

0

0

0

0

137

109

138

132

0

0

0

0

0

0

Toepasselijk WNTmaximum 2015

24.450

16.300

16.300

16.300

16.300

Toepasselijk WNTmaximum 2014

17.286

11.524

11.524

11.524

10.545

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar
op termijn
Totale bezoldiging 2015
Totale bezoldiging 2014

												
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 en/of in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van
de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 en 2014 geen ontslaguitkeringen aan
overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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Aantal medewerkers
In 2015 had ICS 106,2 werknemers -in full time eenheden- in dienst (2014: 95,7 fte’s) die als volgt over de regio’s zijn verdeeld:
											
Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

ftes

ftes

Algemeen directeur

1,0

1,0

Programmamedewerkers

5,4

4,2

Office support medewerkers

1,3

1,6

Kwaliteits- en PM&E-medewerkers

1,1

1,8

Financiële en HR-medewerkers

2,6

3,4

Fondsenwerving & communicatie medewerkers

3,8

3,7

15,2

16,7

2,0

9,0

Skilful Parenting / Child protection systems

19,0

29,0

Nafics Ltd

n.v.t.

7,0

Agrics Kenia Ltd

36,0

n.v.t.

Agrics Tanzania

12,0

n.v.t.

3,0

n.v.t.

72,0

45,0

Regionaal kantoor

19,0

25,0

Programmakantoren

n.v.t.

9,0

19,0

34,0

Nederland

Afrika
Kantoor Nairobi - regionale functies

Alizetics Ltd
Azië

Totaal aantal medewerkers
106,2
						

95,7

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 16, dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de directie; dit besluit tot vaststelling behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
In de statuten zijn geen regelingen opgenomen die specifiek ingaan op de resultaatbestemming. In de jaarrekening wordt
standaard een voorstel resultaatbestemming opgenomen.
Voorstel resultaatbestemming
- Voorgesteld wordt het resultaat ad € -503.038 als volgt te verdelen:
€
Continuïteitsreserve

5.637

Bestemmingsreserves

-528.350

Bestemmingsfondsen

19.675
-503.038

Amersfoort, 30 juni 2016
R.D.D. Messelink
Algemeen directeur
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting ICS
De in dit verslag opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de geconsolideerde balans per
31 december 2015 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015 met bijbehorende
toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS te Amersfoort over
2015. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring
van 13 juli 2016. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave
van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 13 juli
2016.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650) en de
bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in
de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de
jaarrekening 2015 van Stichting ICS.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

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

Ons oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting ICS voor het jaar geëindigd op
31 december 2015 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2015
van Stichting ICS.
Utrecht, 13 juli 2016
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 95 08, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Geconsolideerde meerjarenbegroting 2016-2018				
								
Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

2015

2016

2017

2018

€

€

€

€

1.304.443

1.549.757

1.756.060

1.847.345

134.078

223.655

283.165

312.240

7.827.471

1.277.311

1.617.175

1.783.215

19.817

20.000

15.000

15.000

1.226.421

4.305.978

6.580.000

10.040.000

44.813

20.000

25.000

30.000

10.557.043

7.396.700

10.276.400

14.027.800

Structurele hulp - social business

2.279.711

4.348.724

6.427.400

9.450.000

Structurele hulp - projecten

7.822.845

2.975.102

3.210.059

3.489.611

138.086

109.808

104.862

104.738

10.240.642

7.433.634

9.742.320

13.044.349

276.310

230.947

220.544

220.285

43.537

39.333

37.561

37.517

134.532

69.224

66.106

66.028

454.379

339.504

324.211

323.830

307.738

219.768

209.869

209.621

11.002.760

7.992.906

10.276.400

13.577.800

-445.717

-596.206

0

450.000

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten - social business
Overige baten - projecten
Totaal baten
LASTEN
Bestemd aan doelstellingen

Voorlichting

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Resultaat
				

Begin 2016 heeft ICS een nieuw strategisch plan voor de periode 2016 tot en met 2018 vastgesteld. De meerjarenbegroting
over deze periode laat zien dat de relatieve omvang van de sociale ondernemingen binnen het totaal fors zal toenemen.
Naast deze ondernemingsactiviteiten verwachten we dat innovatie en uitbreiding van werkgebieden deels gesubsidieerd en
dus groei in het aantal projecten.				
Verder verwachten we Skilful Parenting en water verder te kunnen uitbouwen. Tevens zal de relatieve omvang van het kantoor in Nederland verder afnemen, de focus zal nog verder verschuiven naar Afrika.				
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