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1. Achtergrond
Bij de verhuizing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de invoering van ‘Het Nieuwe
Werken’ dreigden veel boeken, brochures, posters, foto’s, DVDs, CDs, documenten, infographics,
voorwerpen, geografische kaarten, e.d. rondom duurzame ontwikkeling en internationale
samenwerking, verloren te gaan.
De leiding van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking heeft daarom
themadeskundigen en beleidsmedewerkers gevraagd om hun werkkamers, bibliotheekruimtes
en vitrinekasten te screenen op informeel ‘erfgoed’.
Dit resulteerde in een verzameling van ruim 11.000 items. Deze collectie is inmiddels aangevuld
door andere organisaties zoals SNV, Max Havelaar en NCDO, en door personen die relevant
geachte zaken vanuit hun privébezit beschikbaar hebben gesteld.
Een aantal geïnteresseerde betrokkenen heeft medio 2017 een stichting opgericht om de
collectie te bewaren en te gebruiken.
De statuten van Stichting Netherlands International Cooperation Collection (NICC) passeerden
op 21 juli 2017. De drie oprichters werden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als
bestuursleden. Direct daarna werden tot dan toe verzamelde items overgebracht van het Min
BuZa-gebouw aan de Haagse Bezuidenhoutseweg naar een ruimte binnen het Institute of Social
Studies (ISS) aan de Kortenaerkade 12 in Den Haag.
De stichting diende een startsubsidieaanvraag in bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die
eind 2017 werd gehonoreerd. Begin 2018 is de nieuwe stichting effectief gestart. Bestuursleden,
vrijwilligers en andere betrokkenen helpen bij het ordenen van het materiaal, het opzetten van
een website, e.d.
Vanuit het eerste strategische plan ‘Retrospective Glances into the Future’ is de
werkdoelstelling van de stichting geformuleerd.
‘Stichting NICC zet zich in om ervaringen met internationale samenwerking en duurzame

ontwikkeling transparanter en inzichtelijker te maken. NICC doet dat op basis van een collectie
documenten, boeken, objecten, beeldmateriaal en persoonlijke ervaringen verzameld door, voor
en met betrokkenen bij Nederlandse internationale samenwerking en duurzaamheid. Hiermee wil
NICC-projecten en initiatieven die een positieve of negatieve impact hebben gehad op mensen
over de hele wereld belichten. Op deze manier wil NICC een bijdrage leveren aan een
duurzamere en meer verbonden mondiale samenleving.’
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2. Missie/visie
Het tijdperk vanaf de tweede wereldoorlog tot heden kenmerkt zich wat Nederland betreft als
een unieke periode op het gebied van internationale samenwerking met toenemende aandacht
voor mondiale duurzaamheid. Nederland vervulde volgens velen op een aantal terreinen een
voortrekkersrol, zij het vanuit een wisselend perspectief. Op basis van een collectie van meer
dan twaalfduizend items, verrijkt met de persoonlijke ervaringen van betrokkenen, wil Stichting
NICC deze periode toegankelijk en inzichtelijk maken voor eenieder.

Doelstelling
Het doel van de stichting, zoals verwoord in de statuten, is om materiaal gerelateerd aan
Nederlandse internationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling, te
bewaren, toegankelijk te maken en te gebruiken, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Doelgroepen
NICC wil via haar doelstelling de volgende doelgroepen bereiken.
❑ Organisaties, vrijwilliger, consultant, sociaal ondernemers, diplomaten, etc. betrokken bij
internationale activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en/of armoedebestrijding.
❑ Nederlandse en internationale studenten van het hoger beroepsonderwijs en universitaire
opleidingen en mid-career professionals, vooral uit Afrika, Azië, Latijns Amerika en het
Midden-Oosten.
❑ Bij bepaalde tentoonstellingen en evenementen ook breder publiek, waaronder docenten uit
het voortgezet onderwijs en middelbare scholieren en in Nederland werkzame expatriates
en internationale bezoekers.

Strategie
De stichting – zonder winstoogmerk - tracht dit doel te bereiken door:
❑ relevant materiaal zoals boeken, posters, kaarten, compact discs (CD's), digital versatile
discs (DVD's), voorwerpen en dergelijke te verzamelen, in bruikleen te nemen, te
registreren, beschikbaar te stellen en in te zetten ten behoeve van lezingen,
tentoonstellingen, filmvoorstellingen, rondleidingen en dergelijke;
❑ delen van de verzameling als studiemateriaal ter beschikking te stellen op locatie, via
een website, of in bruikleen te geven aan derden;
❑ deel te nemen aan door derden georganiseerde evenementen;
❑ video-interviews en verslagen, digitale nieuwsbrieven en publicaties te verzorgen
❑ het bevorderen van samenwerking met andere organisaties en/of personen die
materiaal gerelateerd aan Nederlandse internationale samenwerking gericht op globale
duurzame ontwikkeling verzamelen en bewaren en/of gebruiken;
❑ het verkrijgen en beheren van gelden ter instandhouding en benutting van de collectie;
❑ het ondernemen van al datgene, zulks in de ruimste zin des woord, wat kan bijdragen
aan het bereiken van de doelstelling.
❑ Een pool van internationaal ervaren ‘resource persons’ opbouwen en beheren.
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Doelen 2018
In 2018 richtte Stichting NICC haar activiteiten vooral op de volgende doelen:
Doelen 2018

Stand van zaken per ultimo 2018

Het inrichten, organiseren en toegankelijk
maken van de verzamelruimte van de collectie.

Verzamelruimte van 6 bij 13 meter in het
souterrain van het International Institute of
Social Studies (ISS) is ingericht en de
collectie is voor een groot deel
toegankelijk. Tevens is een zolderruimte
binnen het ISS in gebruik genomen o.a.
voor dubbel materiaal en grotere objecten.
Vrijwilligersplan is opgesteld en wordt
uitgevoerd. Vrijwilligers helpen met het
invoeren en controleren van de database.
Database is verder aangevuld en wordt
opgeschoond. Eind 2018 is samen met de
Vrije Universiteit (VU) een onderzoek
gestart om een geschikte online
zoekmachine vorm te geven.
Verkenning heeft plaatsgevonden.
Een digitaal netwerk project vraagt extra
fondsen voor verdere uitwerking.

Inzetten van vrijwilligers en anderen voor het
registreren, toegankelijk maken en verrijken
van de collectie.
Voorbereidingen treffen voor het online zetten
van de database van de collectie.

Onderzoeken of en zo ja hoe de NICCdatabase aan andere openbare databases
met informatie over Nederlandse internationale
/ ontwikkelingssamenwerking gekoppeld kan
worden.
Het opzetten van een ‘resource persons
database’ met als eerste focus de drie pilotthema’s water, gender en voedsel.

Werven van fondsen voor het beter
toegankelijk maken van informatie in en
rondom de collectie en de continuering van de
Stichting.

Aanmeldingsformulier najaar 2018
ingericht en online gezet en eind 2018
stonden vijfentwintig resource persons
geregistreerd.
Met ISS overleg gevoerd over een studio
faciliteit. ISS werkt graag mee door de
ruimte beschikbaar te stellen. Verkenning
fondswerving voor de inrichting van de
studio afgerond.
Opzet gemaakt voor activiteiten in het
kader van 70 jaar OS. Uit te voeren vanaf
3 oktober 2019. Pilots, o.a. in de vorm van
korte zwart wit films, vonden plaats vanaf
december 2018 met behulp van
apparatuur van vrijwilligers.
Pilot projecten lopen en worden ontworpen
en ook gepubliceerd in de Canon van
Nederland.
Op basis van een stakeholders analyse en
verkenningen is een fondswervingsplan
opgesteld en zijn potentiele donoren
geïdentificeerd.

Inventariseren van mogelijke
samenwerkingspartners en het leggen van
contacten
Verbreden van het netwerk van de Stichting
NICC op het gebied van Internationale
Samenwerking en duurzaamheid

Stakeholdersanalyse heeft
plaatsgevonden en start is gemaakt met
verkenning samenwerking.
Stakeholdersanalyse heeft
plaatsgevonden en prioriteiten zijn gesteld
m.b.t. de verbreding van het netwerk.

Het organiseren van faciliteiten in het kader
van oral history, het vastleggen van verhalen
en portretten van betrokkenen bij
Ontwikkelings- / Internationale Samenwerking.
Ontwikkelen van activiteiten in het kader van
70 jaar ontwikkelingssamenwerking (OS)

Het vastleggen van tijdlijnen met kantelpunten
voor de drie pilot-thema’s.
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Bekend maken van de activiteiten van de
organisatie.

Communicatieplan is opgesteld en wordt
uitgevoerd.

Inspelen op actualiteit als de collectie daarvoor
waardevolle achtergrondinformatie biedt.

Er is ingespeeld op relevante actuele
zaken. Dit vraagt evenwel extra
menskracht.
Voorbereidingen zijn afgerond.

Voorbereiding aanvragen ANBI-status
Deelname aan minstens 4 ‘events’ van andere
organisaties per kalenderjaar.

Donateursfonds (Friends of NICC) oprichten en
donateurs werven.
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Wereld Waterdag; SDG-cafe; 40 jaar
samenwerking Jemen – Nederland;
jaarlijkse bijeenkomst Ethiopisch
Nederlandse Vriendschapsvereniging;
bijeenkomsten Afrika Studie Centrum;
bijeenkomsten en activiteiten Platform NL
Landscape Approach.
Plan moet nog verder uitgewerkt worden.
In 2018 een eerste privé donatie
ontvangen en enkele andere donateurs
geïdentificeerd.
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3. Activiteiten in 2018
Verzamelruimte
Organisatie, inrichting en officemanagement van de verzamelruimte van Stichting NICC vroegen
in de opstartfase de meeste aandacht. Dankzij de ondersteuning van Meta Meta – zie ook
output activiteiten – lukte het de verzamelruimte in te richten, de collectie verder te
inventariseren, te registreren en het overgrote deel van de collectie goed vindbaar te maken.

Bestuurlijke activiteiten
In 2018 vergaderde het bestuur zes keer. Als startende Stichting lag de focus vooral op het
vastleggen van reglementen en organisatiestructuren. Dit leverde in de loop van het jaar de
volgende documenten op.
❑
❑
❑
❑
❑

Huishoudelijk regelement
Vrijwilligersplan
Fondswervingsplan
Collectieplan – in wording
Communicatieplan

Ook voerde het bestuur een stakeholders analyse uit om vast te stellen met welke
organisaties/personen samengewerkt zou kunnen worden op het gebied van kennisuitwisseling,
fondswerving en ondersteuning van de Stichting. Deze organisaties en personen zijn
opgenomen in een Relatie database. Zie ook ‘verkennende gesprekken’ met andere
organisaties.

Collectie
Vanaf de start van de verzameling en de oprichting van Stichting NICC is een deel van de
collectie ingevoerd in een Excel bestand. Invoering en opschoning vroegen en vragen nog veel
tijd en input van vrijwilligers. Ook is via het Ministerie van Buitenlandse zaken een medewerker
anderhalve dag in de week ter beschikking gesteld.
Tot nu toe heeft vooral de invoering van de collectie items in het register plaatsgevonden. Er is
tevens een begin gemaakt met ‘weging van het belang’ van de items. Ook wordt gezocht naar
opties om delen van de collectie te koppelen aan andere online databases. Verder worden items
uit de collectie verrijkt en ingekleurd met persoonlijke ervaringen van betrokkenen, in eerste
instantie rondom een beperkt aantal thema’s:
- Gender
- Water
- Voedsel en landbouw
- Rol noodhulp bij landschapsherstel en aanleg infrastructuur
Duidelijk is dat veel informatie uit het verleden – bijvoorbeeld onderzoeken en
projectbeschrijvingen op het gebied van water, voedsel, gender, noodhulp, onderwijs, bestuur,
etc. zeker van voor 1990 niet (makkelijk) toegankelijk is en maar beperkt aanwezig in de
collectie.
In dit verkenningsproces blijkt ook, dat meer informatie hierover nog wel beschikbaar is in privéarchieven en dat er bereidheid is om deze documenten over te dragen aan de Stichting NICC.
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Deze documenten kunnen dan gedigitaliseerd worden en online toegankelijk worden gemaakt.
In pilots blijkt, dat via video-interviews veel additionele informatie over door Nederland
gesteunde projecten en programma’s kan worden toegevoegd aan de collectie. In de komende
jaren lijkt het van belang hier gericht op in te zetten. Daarvoor zijn evenwel additionele fondsen
nodig, bijvoorbeeld voor digitalisering van foto’s en documenten, vastlegging van ‘oral history’,
opzet van een zoekmachine gekoppeld aan externe databases van bijvoorbeeld het Nationaal
Archief, Beeld en Geluid, IRC, ISS, ASC (Afrika Studie Centrum), het Gender instituut. Ook ten
behoeve van de professionele assistentie van de vrijwilligers die de collectie beheren, zijn
aanvullende fondsen nodig.

Communicatie
In samenwerking met Meta Meta is een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. De
activiteiten op dit gebied hebben zich vooralsnog grotendeels gericht op het opzetten en
beschikbaar maken van huisstijl, website, social media, video platform, beeldbank, digitale
tentoonstellingen en tijdlijnen. Naast deze digitale media is een begin gemaakt met de
inrichting van een studio voor het opnemen van interviews. Vastlegging van ‘oral history’ is
actueel, omdat veel mensen met internationale /ontwikkelingssamenwerking ervaring met
pensioen gaan en/ of hun persoonlijk archief opschonen.

Samenwerking met andere organisaties
Op basis van een stakeholders analyse is een inventarisatie gemaakt van mogelijke
samenwerkingsorganisaties. Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden met:
NCDO
De Nationale Commissie Internationale Samenwerking Duurzame Ontwikkeling, is opgeheven.
Het NCDO archief, de bibliotheek en een deel van de inventaris zijn bij Stichting NICC
ondergebracht.
ISS
Stichting NICC is gevestigd in het gebouw van ISS op de Kortenaerkade 12 te Den Haag. Met de
rector, directeur en de afdeling communicatie zijn in 2018 samenwerkingsopties verkend die in
2019 geleidelijk uitgewerkt zullen worden.
NWP – Yep
Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden over mogelijke samenwerking met het Young
Experts Programme (YEP) van het Netherlands Water Partnership (NWP) . Wordt in 2019
opgevolgd.
Aqua for Water
Er is deelgenomen aan water manifestaties van Aqua for Water zoals de Wereld Waterdag
2018. Stichting NICC heeft zich daar gepresenteerd en heeft een oproep in hun nieuwsbrief
geplaatst om informatie beschikbaar te stellen aan NICC en deel te nemen aan de resource
persons pool.
PARTOS
PARTOS is de branchvereniging van NGO’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden en worden in 2019 opgevolgd.
Beeld en Geluid
Onderzocht is wat er is gebeurd met het film- en videomateriaal van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken dat destijds is overgedragen aan Beeld en Geluid. Het lijkt erop dat dit nog
niet formeel is toegevoegd aan de Beeld en Geluid collectie. Door een reorganisatie bij Beeld en
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Geluid was het enige tijd niet mogelijk hier verder inzicht in te krijgen. In 2019 zal dit worden
opgevolgd.
Prins Bernard Fonds Zuid Holland
Eind 2018 is een projectvoorstel ingediend gericht op digitalisering van collectiemateriaal.
SDG-café
Bestuursleden van Stichting NICC hebben deelgenomen aan twee SDG-cafés (Social
Development Goals) en hebben de stichting daar onder de aandacht gebracht.
WSS50
WSS50 is een groep (oud)consultants op het gebied van water die hun ervaringen met
ontwikkelingsprojecten in bijvoorbeeld Indonesië, Sudan, Ethiopië, Egypte willen vastleggen.
Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden en afgesproken is in 2019 samen te werken.
Platform NL Landscape Approach
Zowel milieuorganisaties als organisaties gericht op het internationaal actieve
bedrijfsleven nemen deel aan dit platform. Stichting NICC profileerde zich in 2018 in
dit verband en maakte o.a. een power point presentatie over relevant geacht
materiaal binnen haar collectie ten behoeve van een internationale conferentie in
Bonn over landschapsherstel.
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4. Output activiteiten 2018
Collectie
Database Excel file
De collectie omvat momenteel naar schatting 14.000 objecten
waarvan er zo’n 12.000 geregistreerd zijn in een Excel database
bestand. Hier is een invoersystematiek in aangebracht. Er zijn
vrijwilligers aangestuurd die deze file wekelijks opschonen en
aanvullen. Er is een invoerprotocol opgesteld en in werking
gebracht. Ook is er een concept collectieplan opgesteld waarin
meer informatie over de inhoud en achtergrond van de
database is beschreven.
Online Database ontsluiting
Middels een stageopdracht van de VU - Digital Humanities in
Practice heeft een student een script ontwikkeld waarmee de
NICC database eenvoudig doorzoekbaar wordt door middel van
het gebruik van zoekvelden en termen.

Overname NCDO-archief
NICC heeft het archief van NCDO overgenomen. NCDO was de
organisatie voor kennis en advies over mondiaal burgerschap
en internationale samenwerking.
NICC heeft nu de documenten fysiek en digitaal in haar bezit.
Stappen zijn ondernomen om de NCDO collectie samen te
voegen met de NICC Collectie

Fysieke inrichting
Voor het opslaan van de documenten is binnen het International
Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag een ruimte
gevonden. Er is rekening gehouden met veilige opslag (vocht,
licht, etc.). Alle items zijn genummerd en in kasten geplaatst.
Bezoekers kunnen hierdoor de overeenkomende items uit de
database vinden in de kasten. Een groep vrijwilligers draagt
hier wekelijks zorg voor.
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Software / hardware
Er is gezocht naar een passende methode om bestanden te
delen met elkaar. Er is gekozen voor OneDrive. Dat is bij alle
bestuursleden en een aantal vrijwilligers geïnstalleerd.
Alle bestuursleden en de betrokkenen van MetaMeta hebben
een @stichtingnicc emailadres, beheerd door MetaMeta.
Er zal een Microsoft Office licentie voor NGO’s aangevraagd
worden. Deze zal de huidige ‘conventionele’ licentie vervangen.
Er is voor Stichting NICC een vaste computer aangeschaft waar
de database op wordt bijgehouden. Daarnaast is er een laptop
voor het tonen van digitale voorstellingen op locatie.

Opzetten communicatiekanalen en methodieken
Huisstijl
Er is een huisstijl ontwikkeld met de basistemplates die in
gebruik zijn genomen door NICC. Dit bevat logo,
briefpapier, PowerPoint templates, flyer, visitekaartjes.

Website
www.stichtingnicc.nl is ingericht in de huisstijl. Een
tweetalige indeling is begin 2019 operationeel geworden.
De site wordt gehost op een server van MetaMeta, draait
op WordPress en wordt momenteel bijgehouden door
MetaMeta en 1 bestuurslid.
De focus ligt nu op het creëren van content voor de site in
de vorm van nieuwsberichten, uitgelichte items uit de
collectie en OS tijdlijnen.

Vervolg: De website zal worden doorontwikkeld. Op korte
termijn wordt de homepage aangepast en na de zomer
de online database geïmplementeerd.
Sociale Media
NICC heeft ook een vimeokanaal, te vinden op
https://vimeo.com/niccfoundation. Daarnaast is er een
facebookpagina geopend:
https://www.facebook.com/stichtingnicc
Het vimeokanaal wordt gebruikt om de door NICC
geproduceerde video interviews te plaatsen. Daarnaast
worden – indien auteursrechtelijk mogelijk - ook video’s
uit de collectie getoond. Op de website van stichting NICC
worden deze op verschillende plaatsen ingebed.
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Resource persons & netwerk
NICC heeft een resource persons-database opgezet
waarin ervaringsdeskundigen op het gebied van
Nederlandse internationale (ontwikkelings-)samenwerking
geregistreerd staan. Deze personen verrijken de collectie
van NICC met hun kennis en ervaringen, o.a. via
persoonlijke interviews en beeldmateriaal. Tot nog toe
bestaat de lijst uit 40 betrokken deskundigen. Zij vervullen
een sleutelrol in de kennisoverdracht. Het merendeel van
deze groep is inmiddels met pensioen, maar vaak nog wel
(internationaal) actief op bepaalde thema’s. Middels
interviews (zie hieronder) koppelen we hun kennis aan de
collectie.
Deze groep wordt ook benaderd voor specifieke
inhoudelijke vragen en voor het linken met
geïnteresseerden. (Bijvoorbeeld een ISS student die over
een bepaald thema meer wil weten). NICC vervult hierbij
een schakelrol. De gegevens van de resource persons zijn
niet publiekelijk toegankelijk.
Via de website, directe mailings en de NICC
netwerkbijeenkomsten wordt deze lijst aangevuld.
Online tentoonstellingen
In samenwerking met thema-experts is er een serie
tijdlijnen over prominente onderwerpen uit de
Nederlandse internationale samenwerking gestart. De
tijdlijnen vormen een overzicht van de veranderingen die
rondom het betreffende thema hebben plaatsgevonden.
Interviews, collectiemateriaal en thematische video’s
vormen de basis van de tijdlijnen. Er staan momenteel
twee tijdlijnen online, een over waterpompen en een over
de samenwerking tussen Jemen en Nederland:
https://stichtingnicc.nl/door-de-tijd/tijdlijnen/ en twee
digitale tentoonstellingen, een over landscape
development en een over Jemen:
https://stichtingnicc.nl/door-de-tijd/tentoonstellingen/
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Fondsenwerving en show casing
Fondsenwerving strategie
Na het in kaart brengen van doelgroepen, potentiele klanten en
partners is er een fondsenwerving strategie opgesteld die
uitgaat van een driesporenbeleid:
1. Erfgoedfondsen benaderen om institutionele steun te
vragen en/of projectvoorstellen in te dienen gericht op
behoud en goed beheer van de collectie
2. Subsidievoorstellen formuleren t.b.v. fysieke en virtuele
tentoonstellingen en andere activiteiten, waarbij
systematisch 7,5% organisatiekosten wordt opgenomen
in project begrotingen.
3. Donateurs mobiliseren en Friends of NICC
oprichten (bestaande uit o.a. de eerdergenoemde
resource persons en bedrijfsdonateurs)
Prins Bernhardfonds
Eind 2018 is onder een Themafonds van het Prins Bernhard
Cultuurfonds een voorstel ingediend voor het digitaliseren van
erfgoed.

Thematische fondsenwerving
Ondersteuning van thematische fondswerving rondom het
thema 70 jaar ontwikkelingssamenwerking of specifieke
activiteiten zoals het opzetten van een studio in het ISSgebouw.

Verkennende gesprekken met YEP
Met het programmabureau van het Young Expert Programma
(gehost door het Netherlands Water Partnership) zijn
verkennende gesprekken geweest om tot samenwerking te
komen. Stichting NICC ziet met name potentie voor YEP in a)
toegang tot ervaringsdeskundigen; b) toegang tot relevante
documentatie, beide ter voorbereiding op de uitzending van de
Young Experts naar een ontwikkelingsland; en c) het koppelen
aan een opdracht binnen het YEP-programma.
Wanneer het YEP-programma groen licht krijgt voor een nieuwe
fase, kunnen deze zaken verder besproken worden.
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5. Organisatie
Stichting NICC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers KvK 69255490;
RSIN-nummer 857804893. In 2019 zal de ANBI-status worden aangevraagd. Bij het opstellen van
de statuten van de Stichting is daarmee rekening gehouden. Ook het ontwerp van de website
biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke en financiële verantwoording volgens de ANBI-status
te laten plaatsvinden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting NICC bestaat momenteel uit vier personen:
Teun van Dijk, voorzitter;
Loukie Levert, bestuurssecretaris;
Janny Poley, penningmeester;
Teddie Muffels, algemeen bestuurslid.

Bureau
In 2018 werd de ondersteuning van Stichting NICC ondersteund door MetaMeta, een social
enterprise gericht op internationale duurzame ontwikkeling. Drie medewerkers van MetaMeta
waren op parttime basis werkzaam in opdracht van het DGIS (Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking) onder aansturing van het bestuur van Stichting NICC.
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6. Financiën
Financieel overzicht
(in €)
============================================================================
EXPLOITATIEREKENING
2018
2018
2017
2017
Begroting
Realisatie
Begroting
Realisatie
Baten
Donaties
51,00
n.v.t.
24.900,00
Legaten
________
Totaal
51,00
Lasten
Huisvesting
Organisatie
Personeel, incl. reiskosten
Vrijwilligers, incl. reiskosten
Communicatie
Onvoorzien

3.000,00
6.340,00
2.440,00
2.000,0
x

Totaal

3.000,00
n.v.t.
2.125,38
3.000,00
0
395,50
x
__________
5.520,88

2.275,70

Saldo van baten en lasten
-5.469,88
==========================================================================
BALANS PER 31 DECEMBER

2018

mutatie

2017

Liquide middelen
Vorderingen

17.154,42
-

5.469,88

22.624,30

Totaal activa

17.154,42

5.469,88

22.624,30

Continuïteitsreserve
Schulden

17.154,42
-

5.469,88

22.624,30

-

-

-

-

Totaal passiva
17.154,42
5.469,88
22.624,30
=============================================================================
Namens het bestuur,

Teun van Dijk (voorzitter)

Loukie Levert (secretaris)

Janny Poley (penningmeester)

Teddie Muffels (algemeen bestuurslid)
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Toelichting bij de balans en de exploitatierekening
1.

De naam van de stichting, waar het financieel overzicht betrekking op heeft, is ‘Stichting
NICC, Netherlands International Cooperation Collection’. De stichting heeft haar zetel in de
gemeente Den Haag.

2.

Eind 2017 ontving de Stichting NICC een startsubsidie van € 24.900 van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Deze subsidie vormt het leeuwendeel van de inkomsten.

3.

De gerealiseerde uitgaven onder de post "organisatie" over het jaar 2018 kunnen als volgt
nader worden gespecificeerd (in €).
bankkosten

155,32

inrichting
apparatuur

389,06
1.482,00

software
onderhoud
transport materiaal
TOTAAL

99,00
2.125,38

4. Er zijn voor de stichting NICC geen kosten verbonden aan de inzet van bureaustaf. Deze
(part-time) medewerkers worden met inbegrip van hun reiskosten ‘in natura’ beschikbaar
gesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, deels door inzet van eigen mensen,
deels door uitbesteding van deze dienstverlening, voornamelijk aan META META Advisory
Consulting Services.
5. Er zijn voor de stichting NICC vrijwel geen kosten verbonden aan de inzet van vrijwilligers.
Eventuele reiskosten worden in de regel door de vrijwilligers voor eigen rekening genomen.
6. Bij het opstellen van balans en de exploitatierekening zijn de richtlijnen gevolgd voor kleine
organisaties-zonder-winstoogmerk, zoals vervat in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(micro- en kleine rechtspersonen) – Jaareditie 2017. Het gebruik van fiscale
waarderingsgrondslagen is hierbij niet vereist en deze zijn dan ook niet toegepast.
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