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Beleidsplan 2016-2019

Voorwoord
Dit beleidsplan biedt een overzicht van de doelstellingen, werkzaamheden en werkwijze van de
Stichting ICFON, alsmede van het beleid op de middellange termijn van drie jaar. De financiële
vertaling van de beleidsvoornemens vindt zijn neerslag in de financiële verantwoording die jaarlijks
wordt opgesteld. Deze is beschikbaar op de website van ICFON, www.icfon.nl. Commentaar of vragen
zijn welkom op emailadres info@icfon.nl.
Ik vertrouw erop dat dit beleidsplan inzicht zal geven in de werkzaamheden en plannen van de
Stichting ICFON en niet te vergeten, in de samenwerking zoals wij die met Nepalese organisaties tot
stand brengen.

W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter
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1. Doelstellingen en beleidskeuzes ICFON
1.1.

DOELSTELLINGEN

Blijkens de statuten
Stichting ICFON stelt zich ten doel:
• Het ondersteunen van initiatieven van Nepalezen die gericht zijn op het verbeteren van de
levensomstandigheden van arme en behoevende Nepalezen en het stimuleren van hun
ontwikkeling door het verstrekken van advies en financiering.
• Het verstrekken van informatie over Nepal in Nederland.
Uit de eerste doelstelling vloeit voort dat het Nepalezen zelf zijn die het initiatief nemen tot de
ontwikkeling van hun land. Voor ICFON betekent dit in de praktijk dat wordt samengewerkt met en
ondersteuning geboden wordt aan Nepalese organisaties.
De tweede doelstelling vindt zijn neerslag onder andere in het kwartaalblad Samachar, met een
update van onze projecten in Nepal in combinatie met achtergrondverhalen over politiek, cultuur,
religie, etc. Ook biedt ICFON zelf samengestelde lespakketten aan voor het basisonderwijs en geven
vrijwilligers van ICFON lezingen over Nepal en/of ontwikkelingssamenwerking.
1.2.

BELEIDSKEUZES

Dorpsontwikkeling en inkomensverbetering door onderwijs en training
Stichting ICFON richt zich met haar samenwerking in Nepal specifiek op twee gebieden die bijdragen
aan de verzelfstandiging en het vergroten van het welzijn van de armste bewoners van Nepal:
• Ontwikkeling van rurale dorpen gericht op inkomensverbetering, door middel van een focus op
verbeteringen in landbouw en veeteelt
• Onderwijs als motor van de ontwikkeling op langere termijn
Op beide gebieden is het belangrijk dat het duurzame projecten betreffen. ICFON levert een tijdelijke
bijdrage aan een gemeenschap, met als doel dat de bewoners van de gemeenschap na afronding van
het project niet meer afhankelijk zijn van externe hulp en financiering, maar zelfredzaam zijn.
Verbetering in landbouw en veeteelt
Omdat de overgrote meerderheid van de Nepalese bevolking zijn bestaan vindt in de primaire sector,
is verbetering van landbouw en veeteelt cruciaal voor met name de ontwikkeling van de armste
bewoners van het land én voor het zeker stellen van de aanvoer van voldoende voedsel. Nepalese
organisaties zijn in de ogen van ICFON zelf het best in staat om hiertoe de meest kansrijke strategie
te kiezen en de door de bevolking meest gevraagde hulp te leveren.
Aanvullend kan hierbij worden opgemerkt dat de primaire sector in Nepal dermate weinig is
ontwikkeld, dat verbeteringen een direct effect kunnen hebben op de algehele armoede in het land en
daarmee ook op de mogelijkheden voor de bevolking om voor zichzelf toekomstkansen te herkennen
en te scheppen.
Onderwijs en trainingen
Bovengenoemde verbeteringen op landbouw en veeteelt kunnen alleen bereikt worden door
trainingen op allerlei niveaus. De boeren moeten getraind worden, maar er moeten ook specialisten
opgeleid worden. Daarnaast is het belangrijk dat onderwijs aan kinderen niet vergeten wordt. We
willen echter niet de verantwoordelijkheid van de overheid overnemen. Het onderwijs wordt verzorgd
door Nepalese partnerorganisaties en deze organisaties spreken de (lokale) overheid aan op haar
verantwoordelijkheden. Er zal gepoogd worden om docenten door de overheid (gedeeltelijk) betaald te
laten worden.
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Ook voor de trainingen zal de overheid benaderd worden voor het geval de overheid deze kan
leveren. Omdat de overheid zijn verantwoordelijkheden op genoemde terreinen niet of slechts ten dele
neemt, ziet ICFON de Nepalese partners ook als de lokale aanjagers van een assertieve opstelling
van de bevolking in de richting van de overheid. Aanspraken op het recht op deze voorzieningen
kunnen de armste bewoners echter pas maken als zij zich bewust zijn van het feit dat de
voorzieningen ook voor hen kunnen worden opgebouwd. Doorgaans zijn het de bewoners zelf die de
vraag om een bepaalde voorziening formuleren, waarbij zij door een verbeterd gezinsinkomen zelf de
meest minimale eigen bijdragen kunnen leveren. Eventuele financiële ondersteuning op deze
terreinen door ICFON is altijd projectmatig en tijdelijk, als startpunt voor een andere verhouding tussen
overheden en bevolking.
Samenhang
De samenhang van het beleid ziet ICFON in het feit dat verbetering van inkomens de
weg opent naar een door bewoners zelf gevoelde behoefte aan onderwijs en dat een basisniveau in
onderwijs en praktische trainingen de weg opent naar vormen van inkomensverbetering (en
emancipatie van de allerarmste bewoners in het algemeen).
Geïntegreerde aanpak
Overigens kan onderwijs, zeker ook volwassenenonderwijs, de basis vormen voor de algehele
verbetering van de situatie in rurale gebieden. In de meeste dorpen waar de Nepalese
partnerorganisaties werken, wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd. Dorpsbewoners kunnen
prioriteit stellen in alfabetisering, waarna de alfabetiseringscursussen gecombineerd met een serie
sociale trainingen leiden tot de behoefte aan inkomensverbetering door middel van gewasverbetering,
of tot de oprichting van spaargroepen voor landbouwinvesteringen. Vaak gaat verbetering van de
landbouw hand in hand met de verbetering van de algehele leefsituatie.
Zie ook het hoofdstuk “Werkwijze”, wat ingaat op de gevolgen van deze beleidskeuzes.
Zie ook het hoofdstuk “Werkzaamheden in Nepal”, waarin de projecten in Nepal summier worden
beschreven.
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2. Algemene informatie ICFON
Stichting ICFON is opgericht in 1990 te ’s-Gravenhage en heeft geen vast vestigingsadres. Het
postadres is het adres van één van de bestuursleden.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die zich beleidsmatig en uitvoerend inzetten voor de
Stichting. De statuten regelen de samenstelling, termijnen en wijze van besluitvorming binnen het
bestuur. Minimaal 4x per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. De verslagen van de
vergaderingen zijn openbaar, behalve de passages waar over personen wordt geschreven. De
verslagen worden evenwel niet gepubliceerd.
Het bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal, doch tenminste vijf personen. Uit zijn midden
kiest het bestuur een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Per 1 januari 2016 zijn de
bestuursleden:
• Dhr. W.F.A.R. Verbakel (voorzitter), woonachtig te Amsterdam
• Dhr. H. Dijkstra (penningmeester), woonachtig te Delft
• Mevr. S. Rutten (secretaris), woonachtig te Dongen
• Mevr. S.K. Degenhart (algemeen bestuurslid), woonachtig te Amsterdam
• Dhr. E. Van Hal (algemeen bestuurslid), woonachtig te Heiloo
• Dhr. H. Dijkstra (algemeen bestuurslid), woonachtig te Huizen
ANBI-status
Door de Nederlandse belastingdienst is ICFON aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit betekent dat giften aan ICFON onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar zijn voor
de inkomstenbelasting. De ANBI-status gaat gepaard met regels voor goed bestuur en transparantie
die door de belastingdienst zijn opgesteld en waaraan Stichting ICFON dus voldoet.
ICFON kiest ervoor niet het CBF-keurmerk te voeren. Dit keurmerk, uitgegeven door de particuliere
organisatie Centraal Bureau Fondsenwerving, is zowel bij de aanvraag, als in de jaarlijkse kosten,
duur, en zou bij toepassing het strikte beleid van ICFON om de overheadkosten zo laag mogelijk te
houden in ernstige mate doorkruisen.
Vrijwilligers
De stichting ICFON wordt ondersteund door gemiddeld circa tien vrijwilligers. Zij treden op als hulp bij
fondsenwerven, adviseur bij projecten, schrijver van artikelen voor Samachar etc. Ook in Nepal werkt
ICFON samen met sommige Nepalese vrijwilligers en incidenteel met Nederlandse vrijwilligers.
Nederlandse vrijwilligers worden alleen ingezet bij projecten in Nepal als ze een heel specifieke
bijdrage kunnen leveren die we in Nepal niet gemakkelijk kunnen vinden. In de hoofdstukken over
werkwijze en werkzaamheden van ICFON wordt verder ingegaan op de bijdragen die vrijwilligers
leveren.
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3. Werkwijze
In het hoofdstuk over doelen en beleidskeuzes is reeds vermeld dat ICFON zich richt op twee
gebieden:
1. Ontwikkeling van rurale dorpen gericht op inkomensverbetering door middel van een focus op
verbeteringen in landbouw en veeteelt
2. Onderwijs als motor van de ontwikkeling op langere termijn
Niet alleen welzijnsdoelstellingen
Uit deze werkwijze volgt de beleidslijn dat ICFON zich niet wil beperken tot het aanpakken van het
oppervlakkige probleem of problemen die zich acuut voordoen in bijvoorbeeld onderwijs of
gezondheidszorg. De aanpak van ICFON
is immers gericht op algehele ontwikkeling van de armste bevolking, waarmee op termijn de mensen
zelf beter in staat zullen zijn gezondheid, onderwijs en welzijn ter hand te nemen.
Nepalese partners doen het werk
ICFON kiest zelf Nepalese organisaties als samenwerkingspartner. Dit kunnen reeds bestaande
contacten zijn of nieuwe contacten die ICFON benaderen. Het bestuur van ICFON toetst de partner op
de doelstellingen, kennis, organisatorische kwaliteit, bestuurs- en personeelssamenstelling,
transparantie en realiteitszin die de Nepalese organisatie te bieden heeft. De projecten die ICFON
ondersteunt, hebben te maken met armoedebestrijding, voedselzekerheid, participatie van de
allerarmste bewoners, onderwijs voor de allerarmsten, participatie van vrouwen, en economische en
ecologische duurzaamheid.
Doordat de projecten worden uitgevoerd door Nepalese organisaties hebben de relatief schaarse
financiële middelen van ICFON een enorm bereik gezien het aantal mensen wat direct of indirect
hierbij gebaat is. Over het algemeen kan ICFON met een investering van € 250 per familie, verdeeld
over een periode van een paar jaren, een substantiële verbetering te weeg brengen in de
levensomstandigheden van een plaatselijke boer. Het aantal mensen dat direct profijt heeft van de
door ICFON gesteunde projecten telt aldus duizenden arme mensen.
Waar te beginnen?
Voor nieuwe projecten heeft ICFON een sterke voorkeur voor rurale locaties waar nog maar weinig
andere NGO’s actief zijn. Dit sluit over het algemeen de directe omgeving van de hoofdstad
Kathmandu uit omdat daar al veel NGO’s projecten hebben. Op grotere afstand van de hoofdstad
bevinden zich meestal ook meer gemarginaliseerde Nepalezen.
Projectcyclus
De projectcoördinator van ICFON overlegt met de partners over het soort project waar interesse in is
en benadrukt de noodzaak van de duurzaamheid van de projecten. De Nepalese organisatie dient
vervolgens een projectplan in. Een projectplan heeft een horizon van doorgaans drie jaren. In
sommige gevallen kan deze periode langer zijn. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat een wezenlijke
ontwikkeling bereikt kan worden in minder dan drie jaren. Een projectplan wordt nader ingevuld door
jaarplannen en begrotingen. ICFON kan verzoeken om een projectplan aan te passen, de
projectcoördinator kan suggesties geven om onderdelen toe te voegen of weg te laten indien ze niet in
de visie van ICFON passen. Dit gaat in overleg met de partner en het resulteert in een uiteindelijk
projectplan.
Monitoring en evaluatie
Gedurende de gehele looptijd van een project vindt monitoring plaats door ICFON. ICFON verwacht
van de partners deugdelijke jaarrapportages, maar ook tussentijdse rapportages en overzichten van
resultaten. Monitoring vindt plaats door middel van intensieve communicatie met de Nepalese
contactpersonen, maar ook door middel van werkbezoeken ter plaatse door leden van het bestuur of
andere deskundigen die optreden namens ICFON. Deze vinden bij voorkeur minstens één maal per
kalenderjaar plaats.
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Streven naar zelfstandigheid
Elk project wat door ICFON wordt gesteund is eindig. Projecten bevatten altijd een doelstelling tot het
bereiken van resultaten die het project overbodig maken. Dit laatste wil zeggen dat na afloop van het
project de bevolking in staat moet zijn zelf het project voort te zetten zonder externe hulp. Deze lange
termijn duurzaamheid moet door de partner verwerkt en verwoord zijn in het projectplan en de
jaarplannen.
Nederlandse vrijwilligers in Nepal
ICFON kan gebruik maken van Nederlandse vrijwilligers bij de door ICFON ondersteunde projecten.
Echter, ICFON is wel terughoudend in het uitzenden van vrijwilligers. Deze moeten minstens
beschikken over kennis en expertise die ter plekke een meerwaarde heeft voor de Nepalese
organisaties, of voor ICFON. Als voorbeeld kunnen gelden:
• mensen die met plaatselijke leerkrachten op zoek gaan naar de meest effectieve vormen van
onderwijs, en op dat terrein workshops voor leerkrachten en leerlingen organiseren
• leerkrachten op een specifiek vakgebied die gastlessen verzorgen bij één van de
partnerorganisaties in Nepal (journalisten, sportleraren, wetenschappelijk onderzoekers etc.)
• mensen die onderzoek doen naar de effecten van een project, de situatie in het projectgebied,
of de voortgang van het project
• mensen die de Nepalese organisaties bijstaan in het professionaliseren van de organisatie
zelf
Samenwerking met NGO’s
Behalve de samenwerking met goed functionerende Nepalese organisaties probeert ICFON ook
samen te werken met andere Nederlandse en buitenlandse organisaties die actief zijn in Nepal. Als
voorbeeld kan genoemd worden het organiseren van de Nepalconferentie, samen met Nepal Samaj
Nederland, Vereniging Nederland Nepal en het Consulaat Generaal van Nepal in Nederland. Deze
Nepalconferentie heeft tot doel andere Nederlandse organisaties, werkzaam in Nepal, samen te
brengen en kennisuitwisseling te bevorderen. Ook werkt ICFON samen met de kleine Belgische
organisatie Chautaara in het ISARD-project.
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4. Werkzaamheden in Nepal
In het hoofdstuk “Werkwijze” is ingegaan op de manier waarop ICFON zijn doelstellingen in Nepal
tracht te verwezenlijken. In dit hoofdstuk volgt een summiere opsomming van de projecten (en
organisaties) die ICFON in Nepal ondersteunt per begin 2013. Uitgebreide informatie over de
projecten is te vinden op de website www.icfon.nl.
New Tulip School (Kathmandu)
Stichting ICFON is vanaf de start van de New Tulip School in 1997 betrokken geweest bij deze
basisschool en middelbare school in Kathmandu. Inmiddels is de school compleet: de NTS mag van
peuterklas tot klas 10 onderwijs geven. Dankzij de uitbreidingen van de laatste jaren zijn er hiervoor
ook voldoende lokalen voor. In de komende jaren richten de NTS en ICFON zich op 3 zaken:
1. Het verder financieel verduurzamen van de school:
Sinds 2007 heeft de school een duurzaamheidsplan dat beoogt de financiële bijdrage van
ICFON gaandeweg te verkleinen. Wij willen de school graag in grote mate financieel
onafhankelijk maken, zonder de kwaliteit van onderwijs te verliezen. Belangrijk daarbij is dat
er lesgeld wordt geheven maar dat er ook voldoende ruimte blijft voor leerlingen wiens ouders
dit niet kunnen betalen.
2. Uitbreiden tot klas 12
Vanaf 2017 mag een school op last van de Nepalese overheid ofwel tot klas 8 ofwel tot
klas 12 lopen. NTS kiest ervoor om uit te breiden tot klas 12. Om dit mogelijk te maken is in 2013
nog een verdieping op de school gebouwd. In 2016 zal NTS gaan werken aan het
ontwikkelen van lesprogramma’s voor klassen 11 en 12.
ISARD (Integrated Self help Association for Rural Development) in district Sindupalchok
ISARD is de partner van ICFON met het grootste project in Nepal. Deze Nepalese NGO richt zich op
het ontwikkelen van een dertigtal dorpen in het district Sindupalchok door tal van activiteiten waarbij
onder meer het geven van trainingen en verstrekken van microkredieten. Als dorpen ver genoeg
ontwikkeld zijn worden projecten daar afgesloten en nieuwe dorpen geselecteerd om van voor af aan
te beginnen met ontwikkeling.
ICFON houdt de samenwerking met ISARD de komende jaren in stand. ISARD is vooral dankzij de
steun van ICFON snel gegroeid. De komende jaren staan in het teken van:
• het verder professionaliseren van ISARD zelf
• het intensiveren van de projectinspanningen voor de ontwikkeling van commerciële landbouw
• het overdragen van projectonderdelen aan de bevolking of overheden
• het leveren van nazorg aan dorpen waar de projecten zijn voltooid
• en het starten van projecten in andere dorpen, of op andere terreinen waaraan behoefte is.
Nieuw voor zowel ISARD als ICFON hierbij is het opbouwen van follow-up beleid voor
gemeenschappen waar de projecten hun volledige looptijd hebben doorlopen. Om investeringen niet
te laten wegvallen, zal ISARD komend jaar extra aandacht hieraan besteden.
ICFON richt zich tevens op een inhoudelijke versterking van ISARD, en heeft daarvoor contacten
geopend met andere (professionele) Nepalese NGO’s.
SEED (Sustainable Effort for Economic Development) in district Gorkha, door Chess Nepal
CHESS Nepal is de grootste NGO waar ICFON mee samenwerkt en ze hebben een geschiedenis van
projecten in samenwerking met Heifer, Caritas en andere grote organisaties. Voor ICFON is CHESS
interessant vanwege hun professionaliteit. Omgekeerd is ICFON voor Chess interessant vanwege de
vernieuwende ideeën. CHESS Nepal voert voor ICFON het SEED (Sustainable Effort for Economic
Development) project in Gorkha district, Gyalchowk VDC (Village Development Committee, een groep
dorpen binnen een bestuurlijke eenheid). In 2009 is dit project gestart in 2 van de armste dorpen in het
VDC waar veel mensen wonen afkomstig uit ethnische groepen en lage kaste. Door middel van
trainingen, zowel sociaal, gezondheid, landbouw en veeteelt, en directe ondersteuning door een
expert die in de dorpen verblijft, in combinatie met het aanleggen van micro-irrigatie wordt de
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bevolking geleerd hoe ze zelf landbouw (groenteteelt) commercieel kunnen opzetten. De dorpelingen
zonder land worden geholpen met geiten. De vele trainingen moeten het project duurzaam maken. In
2010 is het project uitgebreid met 2 extra dorpen en de planning is om dit project eind 2016 te
voltooien. Bij succesvolle afsluiting kan in de toekomst een soortgelijk project worden uitgevoerd in
andere arme dorpen met partner Chess Nepal.
ABC (Agro Business Cultivation) in district Kaski, door Chess Nepal
Vanaf 2010 is CHESS Nepal in dit gebied een project gestart vergelijkbaar met het SEED project.
Experts van CHESS Nepal concludeerden dat het projectgebied een grote potentie heeft op gebied
van landbouw en veeteelt, maar dat dit onvoldoende gebruikt wordt door gebrek aan kennis door de
lokale boeren. CHESS Nepal heeft een plan gemaakt, vergelijkbaar met het plan voor het SEED
project in Gorkha, om de lokale boeren beter te trainen en te helpen commerciële landbouw en
veeteelt op te zetten. Ook hier geldt dat de planning is om dit project eind 2016 te voltooien.
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5. Werkzaamheden in Nederland
De werkzaamheden in Nederland zijn erg divers. In Nederland wordt immers de tweede doelstelling
van de stichting uitgevoerd: het verstrekken van informatie over Nepal in Nederland. Daarnaast wordt
er natuurlijk gewerkt aan de public relations en financiering van ICFON zelf.
Blad Samachar
Stichting ICFON geeft het kwartaalblad Samachar uit (Samachar is het Nepalese woord voor
“nieuws”). Het blad is bestemd voor donateurs en voor geïnteresseerden in Nepal. Met het blad
beoogt ICFON de lezers op de hoogte te brengen van onder andere de voortgang van haar projecten
in Nepal.
Lesmateriaal
Stichting ICFON heeft een lespakket ontwikkeld voor basisscholen die de leerlingen willen laten
kennismaken met Nepal. Het lespakket kan worden gebruikt tijdens een lesweek over Nepal,
bijvoorbeeld ter ondersteuning van een goede doelenactie voor het land. Het pakket bevat 9 lessen,
variërend van een introductie les over Nepal (inclusief fotopresentatie), het dierenrijk, yoga en
Nepalese muziek. Aan de hand van geluidsfragmenten leren de leerlingen enkele woordjes Nepalees,
ze leren rekenen met Nepalees geld en worden ook uitgenodigd Nepalese spelletjes te doen en een
Nepalees dorpje na te bouwen.
Het pakket bestaat uit een Cd-rom met daarop zowel een handleiding als werkbladen voor de
bovenbouw als en onderbouw. Ook is er voor beide niveaus een fotoshow beschikbaar op de Cd-rom.
De werkbladen kunnen voor de leerlingen worden geprint. Het lespakket wordt geleverd met recente
Nederlandstalige artikelen over de politieke situatie over Nepal.
Lezingen
De vrijwilligers van ICFON geven lezingen in combinatie met fotovoorstellingen over Nepal voor
scholen, bedrijven en andere organisaties. Daarbij belichten zij niet alleen de toeristische kant, maar
laten zij ook een 'andere' kant van het land zien. Men bepaalt zelf welk aspect speciaal wordt
uitgediept. Accenten kunnen zijn: het belang van onderwijs, het nut van ontwikkelingssamenwerking,
het leven van kinderen in Nepal, natuur, cultuur, etc. De lezingen zijn interactief. Er is altijd voldoende
ruimte voor het stellen van vragen.
Tijdens een lezing voor een school laten we Nederlandse leerlingen uitgebreid kennismaken met het
dagelijks leven van kinderen in Nepal. We zoeken samen met hen naar de overeenkomsten en
verschillen. Zo krijgen zij een duidelijk beeld van wat het betekent om in een arm land op te groeien.
Aanvullend laten we de kinderen Nepalese schoolboekjes en -kleding zien, laten ze spelen met een
klankschaal en speelgoed uit het land, en een Nepalees liedje zingen. Daarnaast gaan we uitgebreid
in op het project waarvoor de school een sponsoractie organiseert.
Het geld dat met de diverse lezingen wordt opgehaald, komt ten goede aan ons werk in Nepal. Omdat
lezingen bijdragen aan de twee doelstellingen van stichting ICFON willen we ook in de toekomst (op
aanvraag) lezingen blijven geven. Daarbij streven we er wel naar aansluiting te blijven houden bij de
verschillende doelgroepen, zoals kinderen, kerken, bedrijven en dergelijke.
Organiseren van de Nepalconferentie
Samen met Nepal Samaj Nederland, Vereniging Nederland Nepal en het consulaat generaal van
Nepal in Nederland organiseert ICFON sinds 2011 de jaarlijkse Nepalconferentie. Dit is een
bijeenkomst met lezingen en discussies, met als doel de verschillende “Nepal-organisaties” in
Nederland hun kennis te laten uitwisselen.
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Website
Op www.icfon.nl vindt u actuele informatie inzake de lopende projecten waaraan ICFON op dit
moment werkt. Ook kunt u jaarverslagen inzien, de Samachar wordt elk kwartaal gepubliceerd en
actuele nieuwsberichten worden geplaatst. Deze laatste kunt u ook volgen op www.icfon.nl/facebook
en Twitter (@ICFON).
Op de website is ook een winkel opgenomen. Hierin kunt u Nepalese producten kopen en ook het
lespakket is hier verkrijgbaar.
Adviesfunctie
Via website, email en anderszins worden aan ICFON regelmatig vragen gesteld over onderwerpen die
met Nepal hebben te maken. Zo wordt ICFON benaderd door kleine Nederlandse NGO’s die
verzoeken indienen voor medefinanciering van hun projecten. Maar evenzeer door personen die zich
op de één of andere manier willen inzetten voor Nepal. Veel mensen of organisaties worden door
ICFON geadviseerd of doorverwezen. Ook in het buitenland weet men ICFON te vinden voor diverse
onderwerpen. De oorzaak voor deze veelheid aan contacten is veelal te vinden in het brede netwerk
van ICFON, de website, en niet te vergeten de in Nepal verschenen krantenartikelen van de hand van
bestuursleden van ICFON.
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6. Financiering
Inkomsten
De inkomsten worden als volgt verkregen:
• Vaste donateurs
• Incidentele donaties, legaten
• Schoolacties, scholen in het basisonderwijs hebben de mogelijkheid lespakketten af te nemen
over Nepal en het leven in Nepal. Vaak gaan lessen over Nepal gepaard met een bepaalde
vorm van sponsoring van ICFON door de kinderen van de betreffende school.
• Sponsoracties van bedrijven of instellingen
• Subsidies, meestal in de vorm van medefinanciering door grote ontwikkelingsorganisaties
• Bijdragen van stichtingen die zich richten op dezelfde doelstellingen als Stichting ICFON, en
voor wie de Nepalese partners van ICFON feitelijk projectuitvoerder zijn
Financiële bestemming
ICFON beschikt niet over bezoldigd personeel. Alle bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers voeren
hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Hierdoor is het mogelijk om ruim 90% van de uitgaven te
besteden aan de projecten in Nepal (de eerste doelstelling van ICFON), ongeveer 5-6% aan het blad
Samachar en ander voorlichtingsmateriaal over Nepal (de tweede doelstelling van ICFON) en slechts
4% toe te rekenen voor kosten van ICFON zelf. Reiskosten naar Nepal worden niet door ICFON
vergoed.
Eigen vermogen
ICFON heeft een eigen vermogen wat bij benadering overeenkomt met het jaarbudget. Hiermee is de
continuïteit van de projecten voor ten minste één jaar gegarandeerd en kan tijdig worden ingespeeld
op veranderingen in de financiële armslag. Het eigen vermogen verzekert de Nepalese
partnerorganisaties tegen abrupte calamiteiten in de financiële middelen. Eventuele onderbrekingen in
de continuïteit kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door tegenvallende donaties bij economische
tegenwind in Nederland, beleidswijziging bij co-financiers, maar ook door schommelingen in
wisselkoersen.
De jaarrekening wordt elk jaar in verkorte vorm gepubliceerd in het blad Samachar en is ook te vinden
op de website van ICFON.
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7. Contactgegevens
Postadres: Lobo Braakensiekstraat 156, 1056 HR, AMSTERDAM, tel. (020) 6175954
Website: www.icfon.nl
E-mail: info@icfon.nl
Rekeningnummer
IBAN NL57ABNA0491202490
KvK 41156774, RSIN 816065366
Stichting ICFON is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
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