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De Stichting Netherlands International Cooperation Collection (NICC) werd opgericht in juli 2017
en beheert een verzameling van documenten, interviews, boeken, brochures, posters, foto’s,
dvd’s, cd’s, USB-sticks, documenten, infographics, voorwerpen, geografische kaarten e.d.
rondom internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Het materiaal is afkomstig van
organisaties als het ministerie van Buitenlandse Zaken, SNV, Max Havelaar, NCDO, SID en
Femconsult en van individuen. De Stichting NICC heeft geen winstoogmerk.
In een tijd waarin minder menskracht en middelen beschikbaar zijn voor duurzame ontwikkeling
en internationale samenwerking, bestaat er een toenemende behoefte aan reflectie op trends
en verschillende vormen van internationale samenwerking. Het veel omvattende materiaal van
stichting NICC dat ook een grote samenhang vertoont, qua sectoren en thema ’s, met de
ervaringen uit het verleden is hierbij van belang en het kan als uniek cultureel erfgoed worden
beschouwd.
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1. EEN BIJZONDER JAAR - 2020
Onze voornemens begin 2020 waren ambitieus maar (leken) realistisch:
de registratie van zowel de fysieke als de e-collectie eind 2020 grotendeels afronden en verder
werken aan opschonen, rubriceren en zo mogelijk verbinden van de collectie aan andere
databases. De registratie en het opschonen van de fysieke collectie verliep in het eerste
kwartaal voortvarend, het systeem voor de e-collectie werd verfijnd en verder opgepakt. Het
collectieplan rondde we af en de procedures voor het aanvaarden van collectie-items stelden
we vast.
Tegelijkertijd beoogden we in 2020 het gebruik van de collectie te promoten door collectieitems in context te plaatsen en te verrijken met persoonlijke ervaringen van betrokkenen.
Proeven daarvan - bijvoorbeeld in de vorm van watertijdlijnen - werden op de NICC-website
gepubliceerd en via intergenerationele peer review bekeken. Begin 2020 stonden de experts uit
de waterwerkgroep klaar het ‘tijdlijnconcept’ en de uitwerking te toetsen aan de
informatiebehoefte van young professionals en studenten. In aanloop van de Wereldwaterdag
zou op 17 maart deze toetsing plaatsvinden met aansluitend een Waternetwerkborrel waarbij
Stichting NICC fondsen zou werven voor de verdere ontwikkeling van watertijdlijnen. ……
En toen veranderde alle plannen door de COVID-19 pandemie. Het gebouw van het International
Institute of Social Studies (ISS) was niet meer toegankelijk en thuiswerken werd de norm.
Thuisblijven en werken bood voor- en nadelen. Ervaren experts hadden meer tijd om aan
tijdlijnen te werken. Jonge professionals en studenten vonden via oproepen voor vrijwilligers de
virtuele weg naar het NICC. Het concept van toetsing via workshops veranderde in
intergenerationeel samenwerking aan tijdlijnen en uitdiepen van onderwerpen.
Bij de tijdlijn 70plus jaar OS – die in het najaar werd gepubliceerd - sloot zich een groep
jongere historici aan die bepaalde onderwerpen verder uitdiepen in overleg met experts.
Ook in de Waterwerkgroep sparden startende en ervaren waterexperts. Dat leidde tot goed
bezochte Webinars, watertijdlijnen werden verder uitgewerkt en nieuwe tijdlijnen (Egypte,
sanitatie) staan in de startblokken.
In de tweede helft van 2020 kwam binnen de genderwerkrgoep de gendertijdlijn op stoom en
startte de ‘landbouw en voedsel groep’ de voedseltijdlijn met als sub-tijdlijn Fairtrade.
Nieuwe vrijwilligers dienden zich aan. Ook op creatief gebied versterken die het NICC. Zo
ontwierp een vormgeefster speciaal voor het NICC iconen, een jonge expert op het gebied van
social media zette Stichting NICC via stories en posts op de kaart en een ervaren webdesigner
verfriste, vernieuwde en verbeterde de website.
Eind 2020 bevond Stichting NICC zich in de luxe positie dat het managen van de enthousiaste
vrijwilligers een van de grootste uitdagingen werd. Dat leidde evenwel ook tot nieuwe
beleidsinzichten. Een organisatie die pleit voor een toekomst waarin het verleden telt, moet de
toekomst in de vorm van nieuwe generatie ook in zijn organisatievorm opnemen.
Vanaf eind 2020 werd de intentie dat het bestuur, de werkgroepen en het comité van
aanbeveling van Stichting NICC versterkt worden met jonge professionals waarbij we streven
naar een evenwichtige verdeling. De strategie van onderwerpkeuze en invulling wordt meer
vraaggestuurd en de evaluatiecriteria voor Stichting NICC worden herijkt.
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2. ACHTERGROND EN AANPAK STICHTING NICC
visie
Het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog tot heden kenmerkt zich als een uniek proces 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 ruim twaalfduizend items,
verrijkt met de persoonlijke ervaringen van betrokkenen, wil stichting NICC dit proces
toegankelijk en inzichtelijk maken voor eenieder en bijdragen aan reflectie met focus op
intergenerationele kennisuitwisseling. De Sustainable Development Goals worden hierbij als
belangrijk referentiekader beschouwd. Stichting NICC pleit voor een toekomst waarin het
verleden van meerwaarde wordt.

missie
Stichting Netherlands International Cooperation Collection wil bijdragen aan beleid en
activiteiten gericht op verduurzaming van ecosystemen, klimaatregimes, sociaaleconomische en
politieke systemen op basis van opgedane kennis en ervaring.

doelstellingen
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 (laten) gebruiken, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

doelstellingen 2020
Nadat vanaf eind 2019 de database van de collectie via de NICC-website beschikbaar was, de
eerste video-interviews waren gemaakt met betrokkenen en ook al een aantal thematische
tijdslijnen werden vervaardigd, beoogde NICC in 2019 de verzameling veilig te stellen, uit te
breiden, te rubriceren, verder te verrijken en (laten) gebruiken met behulp van betrokkenen. Dit
alles om de collectie zo breed mogelijk te laten gebruiken door nieuwe generaties en als
inspiratiebron te laten dienen voor toekomstige activiteiten.

strategie
Binnen het scala aan Nederlandse organisaties ligt de toegevoegde waarde van Stichting NICC
gelegen in zaken als:
❑ Binnen een breed thematisch en geografisch bestek inzicht bieden in de Nederlandse
inbreng in internationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling, waar
andere publiek toegankelijke instellingen in Nederland doorgaans alleen informatie op
deelterreinen van internationale samenwerking bieden.
❑ Verbindingen tot stand brengen met mensen die kennis en ervaring hebben opgedaan m.b.t.
internationale samenwerking rondom duurzame ontwikkeling en die bereid zijn om verhalen
en geleerde lessen in dialoog te delen met geïnteresseerden die veranderingsprocessen
willen versnellen en de effectiviteit van beleid en interventies willen verhogen.
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De stichting werkt daarbij nauw samen werken met andere organisaties. Naarmate de
naamsbekendheid van Stichting NICC toeneemt, zal ze geleidelijk ook haar doorverwijs- en
coördinatiefunctie versterken.
De komende jaren zal NICC op basis van haar unieke platform de collectie versterken, verbreden
en verweven met de volgende activiteiten. Daarbij zal de nadruk liggen op gebruik van de
collectie via intergenerationele kennisuitwisseling. Zij zal dit trachten te bereiken door:
❑ de collectie verdiepen en toegankelijk maken via de NICC-website en sociale media;
❑ via voorbeelden - show cases, tijdslijnen, digitale tentoonstellingen etc. – inspiratie
bieden voor gebruik van de collectie;
❑ samenwerking aangaan met andere gerelateerde instanties en organisaties;
❑ de NICC-databases linken aan databases van andere organisaties en instellingen;
❑ assistentie verlenen aan gebruikers;
❑ via gerichte promotie de bekendheid van de collectie vergroten;
❑ het gebruik van de collectie monitoren.

doelgroepen
De activiteiten van Stichting NICC zullen gericht worden op de beoogde gebruikers van de
collectie, beoogde samenwerkingspartners en in specifieke gevallen op breder publiek
geïnteresseerd in erfgoed en geschiedenis. Dit zijn:
1) organisaties en mensen die als beleidsmedewerker, consultant, ondernemer, diplomaat,
vrijwilliger e.d. betrokken zijn of waren bij internationale activiteiten gericht op duurzame
ontwikkeling en/of armoedebestrijding;
2) studenten van het hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen, startende en midcareer professionals;
3) breder publiek geïnteresseerd in erfgoed en geschiedenis.
Directe samenwerking zal gezocht worden met organisaties met vergelijkbare databases en
beoogd gebruikersbestand.
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3. Activiteiten en output in 2020
Collectie
Collectieruimte
Stichting NICC is met haar fysieke collectie gevestigd in het
International Institut of Social Studies (ISS) in Den Haag. Er is
rekening gehouden met veilige opslag (qua vocht, licht, etc.).
De doelstelling voor 2020 was bezoekers twee dagdelen per
week op afspraak toegang tot de collectie te bieden. Bestuur,
medewerkers van MetaMeta en vrijwilligers zouden daar zorg
voor dragen. Door de COVID19-lockdowns is dat vanaf maart
niet meer goed mogelijk geweest en kon deze doelstelling niet
worden gehaald.

Collectieplan
In 2020 is het collectieplan afgerond. Het plan beschrijft
achtergronden, herkomst, informatie over de inhoud,
bewaaromstandigheden en procedures over invoeren in de
database. Op basis van wetgeving rond auteursrechten en
privacy zijn afspraken gemaakt over gebruik van items uit de
fysieke en e-collectie. Verdere uitwerking is nog nodig over
noodzaak en mogelijkheden van digitaliseren afhankelijk van
de rechten en/of conditie van de collectie items.

Fysieke Collectie
Dankzij de vrijwilligers en een gedetacheerde medewerker van
het ministerie van Buitenlandse Zaken worden de collectie
Items ingevoerd, opgeschoond en de collectieruimte bemenst.
Alleen in de eerste twee maanden van 2020 was dit mogelijk.
De rest van het jaar konden deze activiteiten nauwelijks meer
plaatsvinden als gevolg van de COVID19-maatregelen. In
sommige gevallen – zoals bij de privécollectie van Eveline
Herfkens – heeft invoering vanuit huis plaatsgevonden.

E-collectie
In 2020 is versneld gewerkt aan de e-collectie van Stichting
NICC. Op basis van het invoersysteem voor de fysieke collectie
is een invoersysteem voor digitale collectie-items ontworpen
en eind 2020 zijn al ruim 500 items ingevoerd en opgeborgen.
Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers die dit
vanuit huis uitvoerden.
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Overname archieven
Oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Evenline
Herfkens bracht in 2020 haar persoonlijk archief rondom haar
ministerschap onder bij Stichting NICC. Delen daarvan zijn
inmiddels gedigitaliseerd en in de e-collectie opgenomen.
Daarnaast ontving Stichting NICC documenten op het gebied
van onderwijs, gender en water uit privé-archieven. Digitale
documenten worden inmiddels door vrijwilligers aan de
database en het digitale archief toegevoegd.

Koppelen van databases
Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden om de
collectie te koppelen De voorlopige conclusie is dat
een verdere verkenning van een digitaal
netwerkproject, extra menskracht en extra fondsen
vraagt.

Fondsenwerving
Friends of NICC -particulieren
In het werkplan van 2020 is een van de
fondsenwervingsactiviteiten het organiseren van periodieke of
eenmalige donaties van particulieren onder de banier Vrienden
van NICC/ Friends of NICC. In de loop van 2020 is het
administratieve en het betalingssysteem opgezet en eind 2020
mochten we de eerste ‘friends of NICC’ verwelkomen. In 2021
zal een wervingscampagne worden opgezet.

Friends of NICC -bedrijven
In het najaar van 2020 is een wevingscampagne gestart met als
doel ‘bedrijven’ als bedrijfsdonateur aan Stichting NICC te
binden. Ruim 140 (?) bedrijven werden via een persoonlijke email benaderd. Hoewel er een aantal welwillende reacties
binnenkwamen, was de algemene reactie dat men de gevolgen
van de COVID-19 pandemie nog niet kon overzien en om die
reden geen financiële verplichtingen kon aangaan. Zodra de
pandemie achter ons ligt zal een nieuwe campagne ten
behoeve van bedrijfsdonateurs worden opgezet.
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Samenwerking
In 2020 is contact onderhouden met een aantal organisaties
actief op het gebied van internationale samenwerking.
Stichting NICC had contact met medewerkers van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, International Institut of Social Studies
(ISS), Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), African Studies
Centre (ASC), Tinbergen Instituut, IHE Delft, NWP, Huijgens
Instituut, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, en de
universiteiten van Leiden en Wageningen. Samenwerking met
deze organisaties verloopt vooral rondom deze tijdlijnen, videointerviews en we verwijzen naar elkaars collecties.
Ook nam Stichting NICC regelmatig deel aan het SDG-café en
presenteerde de genderwerkgroep zich bij het SDG-café

Collectiegebruik:
Tijdlijnen
Tijdlijn 70+ jaar Ontwikkelingssamenwerking
De tijdlijn 70+ jaar OS is te beschouwen als de ruggengraat voor de NICCtijdlijnen op onderwerpen, landen en projecten. De werkgroep die deze
tijdlijn begeleidt, is samengesteld vanuit verschillende invalshoeken:
geschiedkundig, politiek, implementatie en ambtelijk. Uitgangspunt voor
deze tijdlijn is het beleid van bewindspersonen voor
Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1949. Via beleidsdocumenten,
onderzoek en digitaal beschikbaar beeldmateriaal maar vooral ook via
interviews met betrokkenen worden de verschillende tijdsperioden belicht.

Watertijdlijnen
In samenwerking met thema-experts water is er een serie tijdlijnen over
prominente onderwerpen uit de Nederlandse internationale samenwerking
op het gebied van water gestart. De tijdlijnen vormen een overzicht van de
veranderingen die rondom het betreffende thema hebben plaatsgevonden.
Interviews, bijdragen van experts, collectiemateriaal en thematische
video’s vormen de basis van deze tijdlijnen. Inmiddels zijn er eind 2020 de
Watertijdlijnen: Rural Water Supply and Handpumps, WASH, Urban Water
Supply and Sanitation, The Netherlands and Yemen, Ground Water, en
Fayoum, Egyot.
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EBRD tijdlijn
Nederland is vanaf het begin in 1990 betrokken geweest bij de oprichting
van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). De
val van de Berlijnse muur in 1989 was de directe aanleiding tot het
oprichten van een nieuwe ontwikkelingsbank voor Oost-Europa.
De EBRD-tijdlijn schetst de belangrijke kantelmomenten gedurende de
afgelopen bijna 30 jaar vanuit het perspectief van Nederland. In 2020 is
deze tijdlijn verder uitgewerkt met videofragmenten van Paul Vlaanderen
en Frank Weekers oud-bewindvoerders van de EBRD.

Tijdlijnen n de maak
In de loop van 2020 is met steeds meer vrijwilligers gewerkt aan nieuwe
tijdlijnen. De Genderwerkgroep focust op een chronologische tijdlijn met
daarnaast een tijdlijn Gender Topics .
De Voedsel-en Landbouw werkgroep startte de tweede helft van 2020 en
ook de Fair Trade tijdlijn kwam op stoom. In de loop van 2021 zullen deze
tijdlijnen in concept gepubliceerd worden en zullen ook daarvoor
intergenerationele events worden georganiseerd.

Events -Webinars
Half maart zou de eerste tijdlijnbijeenkomst ‘Valuing Water History’
plaatsvinden met een intergenerationele workshop ter toetsing van
watertijdlijnen. De COIVD-19 maatregelen verhinderden dat. In plaats
daarvan experimenteerde Stichting NICC met Water Webinars. Die bleken
zeer succesvol. In 2020 vonder drie van dit soort events plaats. (Overzicht
webinars)

Communicatie
Website
www.stichtingnicc.nl is afgelopen jaar sterk uitgebreid. De focus ligt op het
creëren van inhoud voor de site in de vorm van nieuwsberichten, uitgelichte
items uit de collectie, beeldmateriaal, OS-tijdlijnen en mogelijkheden om
NICC-initiatieven en/of Stichting NICC zelf te ondersteunen. Een tweetalige
indeling is operationeel.
De nieuwsrubriek besteedt regelmatig aandacht aan nieuwe collectie-items
of items die een relatie hebben met een actuele ontwikkeling.
De promotie van de website is gestart vanaf het moment dat de collectie
via de website doorzoekbaar werd. Er is in 2020 een stijging van het aantal
bezoekers en page views- ten opzichte van eind 2019 toen de analyse tools
zijn geïnstalleerd – met 300 %. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van
het genereren van content en het opzetten van de communicatiemiddelen.
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Oral history
De verrijking van de collectie bestaat voor een deel uit de koppeling van
collectie-items en -onderwerpen aan de persoonlijke ervaringen van
betrokkenen. Er is inmiddels een eenvoudige audiovisuele studio ingericht
voor het maken van video-opnamen. Tijdens de COVID-19 lockdown zijn
ook virtuele interviews afgenomen bijvoorbeeld voor de EBRD tijdlijn (Frans
Weekers en Paul Vlaanderen)., Gelukkig konden ook nog thuisopnamen
worden gemaakt. Een mooi voorbeeld is het interview met Nol Hermans dat
twee maanden voor zijn overlijden kon worden vastgelegd. De interviews
worden gebruikt in de tijdlijnen, maar zijn ook via een zoekmenu op
onderwerp in de beeldbank te bekijken.

Nieuwsbrief
In de loop van 2020 is Stichting NICC begonnen met het promoten van de
NICC-Website door middel van een digitale Nieuwsbrief. Eerst moest
gezorgd worden voor genoeg interessante content op de website.
Er zijn in 2020 zes Nieuwsbrieven uitgestuurd en het aantal abonnees steeg
naar boven de 100; het streefgetal in ons werkplan voor 2020.
Blijkens de reacties en de statistiek worden de nieuwsbrieven goed
ontvangen, geopend, gelezen en ook doorgestuurd naar anderen.
Op de website, via sociale media en ook via andere
communicatiematerialen wordt opgeroepen om je op de digitale
nieuwsbrief te abonneren.

Sociale Media
Stichting NICC heeft een eigen Vimeokanaal.
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 en op tijdlijnen worden deze op verschillende plaatsen ingebed.
Daarnaast is er een NICC-Facebookpagina.
Ook is Stichting NICC aanwezig op Linkedin en op Twitter
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Hoofdactiviteiten Stichting NICC

Middelen

Resultaat 31 december 2020

Het beheren, registreren, rubriceren,
bewaren, toegankelijk maken en verrijken
van de fysieke collectie.

Vrijwilligers
& bestuur

Doel: Eind 2020 alle items die begin 2020 nog niet waren ingevoerd (incl.
NCDO, SID en Femconsult) zijn ingevoerd. Nieuwe collectie items zo ver
als mogelijk.

Resultaat: COVID19-crisis belemmerde vanaf maart toegang tot kantoor
te ISS. Registratie fysieke collectie is tijdelijk gestopt. Verrijking – zie
tijdlijnen en oral history.
Het Opzetten, beheren, registreren,
rubriceren, bewaren, toegankelijk maken en
verrijken van de e-collectie.

Vrijwilligers
&
ingehuurd

Het koppelen van de NICC-collection
databases aan andere relevante openbare
databases.
Het openstellen van de verzamelruimte van
het NICC in het ISS voor publiek voor enkele
dagdelen per week.
Content organisatie, ontwikkeling en
onderhoud van de website van Stichting
NICC .

NICC en
partners
Vrijwilligers

Vrijwilligers
&
ingehuurd
Vrijwilligers

Het produceren van voorbeelden van
collectiegebruik - tijdlijnen, (digitale)
exposities etc. - over specifieke
onderwerpen of thema’s
Organiseren van netwerkbijeenkomsten

Vrijwilligers
&
ingehuurd

Doel: Verkenning koppelings- mogelijkheden gestart.

Resultaat: verkenning in eerste stadium.
Doel: Minstens 2 dagdelen per week open anders op afspraak.
Resultaat: Door de COVID-19 lockdowns alleen in januari en februari 2020
Website kan door vrijwilligers worden bijgehouden. Technische
ondersteuning geregeld. Resultaat: doel wat betreft bijhouden en
technische ondersteuning behaald. Aantal bezoekers steeg eind 2020
met meer dan 300% ten opzichte van de eerste metingen begin 2019.
Ten minste 5 oral histories toegevoegd

Resultaat: ondanks de beperkte mogelijkheden in verband met de
COVID-19 is deze doelstelling ruimschoots behaald.

Bestuur &
Vrijwilligers
Bestuur

Bestuur en
ingehuurd

Vrijwilligers werven

Bestuur

Fondsen werven ter financiering kernbudget
en projectbudget, gericht op particuliere en
institutionele bijdragen
Het bevorderen van de inzet van het
netwerk van resource persons, incl.
raadpleging van resource persons.
Het digitaliseren van geselecteerde
documenten uit de fysieke collectie ter
toevoeging aan de digitale collectie.

Bestuur

Tenminste 6 tijdlijnen online.
Resultaat: eind 2020 stonden 10 tijdlijnen online.
1 expositie gehouden.
Resultaat: door COVID 19 was het niet mogelijk een expositie te houden.
Tenminste 2 netwerkbijeenkomsten gehouden.
Resultaat: meerdere virtuele bijeenkomsten gerealiseerd.
In minstens 5 bijeenkomsten van anderen geparticipeerd.
Resultaat: doelstelling gerealiseerd zij het wel dat dit grotendeels digitaal
geschiedde.
6 digitale nieuwsbrieven verzonden. 100 abonnees.
Resultaat: In 2020 zijn 6 digitale nieuwsbrieven uitgebracht. En waren er
eind 2020 98 abonnees.
10 nieuwe vrijwilligers geworven.
Resultaat: doelstelling is ruimschoots gehaald. Eind 2020 waren er 20
vrijwilligers actief.
Financierings- activiteiten 2020.

Resultaat: m.u.v. enkele particuliere donateurs niet gerealiseerd, prioriteit
voor 2021
Bestuur

Eind 2020 zijn er 100 resource persons.

Resultaat ten dele gehaald: eind 2020 staan ruim 70 Resource persons
ingeschreven.
Vrijwilligers

Monitoring van het bereik en de impact van
NICC, op basis van nog te selecteren
indicatoren.

Bestuur

Evaluatie van de voortgang van Stichting
NICC

Bestuur
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documenten ingevoerd.

gerealiseerd.

Het vastleggen van verhalen en portretten oral history - van sleutelpersonen

Deelname aan netwerkbijeenkomsten van
andere organisaties waarbij NICC zich kan
presenteren
Uitbrengen van periodieke nieuwsbrief
(online)

Doel: Eind 2020 index e-collectie online en doorzoekbaar.
Resultaat: doelstelling gehaald met alleen vrijwilligers; circa 500

Verkenning mogelijkheden.
Resultaat: Verkenning is gestart. In 2020 is als pilot een deel van het
archief van mw. Herfkens gedigitaliseerd. Het blijkt een arbeidsintensieve
bezigheid door vrijwilligers uitgevoerd. Voor digitalisering zal zeker
externe financiering nodig zijn.
Indicatoren in ontwikkeling; verkenning en ontwikkeling indicatoren voor
monitoring en evaluatie in eerste opzet afgerond. Verkenning monitoring
afgerond.
Resultaat: er is een begin gemaakt. Moet in 2021 uitgewerkt worden.
T.O.R. Evaluatie vastgesteld.
Resultaat: nog niet gestart. Doorgeschoven naar 2021
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4. Organisatie
Stichting NICC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers KvK 69255490;
RSIN-nummer 857804893. Met terugwerkende kracht per januari 2020 is Stichting NICC de ANBIstatus als culturele instelling toegekend.

Bestuur
Het bestuur van de stichting NICC bestond eind 2020 uit vier
personen:
▪ Loukie Levert, bestuurssecretaris en waarnemend voorzitter;
▪ Jaap Rooimans penningmeester;
▪ Janny Poley, algemeen bestuurslid.
▪ Teddie Muffels, algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergaderde in 2020 zes keer. Alleen in januari 2020 vond
de vergadering plaats op het bureau van Stichting NICC op in Den
Haag. De overige vergaderingen – evenals het andere contact tussen
de bestuursleden en werkgroepen – gebeurde virtueel via zoommeetingen.

Bureau
In 2020 werd Stichting NICC – voor zover mogelijk gezien de COVID-19
maatregelen -ondersteund door MetaMeta, een social enterprise
gericht op internationale duurzame ontwikkeling. Twee medewerkers
van MetaMeta waren op parttime basis werkzaam in opdracht van het
DGIS (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking) van het
ministerie van Buitenlandse Zaken onder aansturing van het bestuur
van Stichting NICC.
November 2020 kwam aan de formele samenwerking op basis van het
DGIS-contract een einde. Informeel blijft MetaMeta Stichting NICC
ondersteunen wat betreft hosting van de website, het video-account en inzet van stagiaires op
het gebied van water.
November 2020 startte via MetaMeta een eerste stagiair – student van de Universiteit
Wageningen – met het verder uitwerken van bestaande watertijdlijnen, het opzetten van
nieuwe, coördinatie van de watergroep en organisatie en presentatie van Water Webinars.

Comité van aanbeveling
Comité van Aanbeveling
Stichting NICC mag zich verheugen in de steun van steeds meer
supporters. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Comité van
Aanbeveling waarvan de leden hebben aangegeven stichting NICC
een warm hart toe te dragen en zo nodig de stichting NICC te
ondersteunen. Leden ultimo 2020 zijn: Marc Dierkx, Ton Dietz, Sjef
Ernes, Loek Hermans, Ron Keller, Henk Ovink, Marja Spierenburg,
Siebe Schaap en Andy Wehkamp. Het bestuur streeft nog naar
meer diversiteit in de samenstelling van dit comité.
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Vrijwilligers en stagiair(e)s
Stichting NICC werkt vooral met vrijwilligers – startende en ervaren – zowel uit de internationale
samenwerkingshoek als de creatieve sector. Deze werken samen in intergenerationele
werkgroepen. In principe organiseert het bestuur een paar keer per jaar een bijeenkomst met de
vrijwilligers om het NICC-beleid te bespreken. In het jaar 2020 lukte dat alleen digitaal via ZoomNICC-borrels.
Daarnaast trekt Stichting NICC extra menskracht aan in de vorm van stagiair(e)s en mensen die
in een begeleidingstraject zitten.
Eind 2020 waren er ongeveer dan 50 vrijwilligers actief (inclusief werkgroepen en bestuur).
Ook startte eind 2020 via MetaMeta een stagiair watermanagement uit Wageningen. (Zie ook
paragraaf Bureau).
Een van de vrijwilligers – Laura Rolsma – startte vanaf de zomer 2020 met de
professionalisering van de organisatie van vrijwilligers en stagiaires. Zij zal dit in 2021 als
bestuurslid van de Stichting NICC voortzetten.

Resource Persons
Stichting NICC beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen op het gebied van
Nederlandse internationale (ontwikkelings-)samenwerking. NICC heeft een resource personsdatabase opgezet waarin deze ervaringsdeskundigen geregistreerd staan. Deze personen
verrijken de collectie van NICC met hun kennis en ervaringen, o.a. via persoonlijke interviews en
persoonlijk beeldmateriaal. Eind 2020 bestond deze lijst uit ruim 70 betrokken deskundigen. Zij
vervullen een sleutelrol in de kennisoverdracht. Deze groep is ook benaderd voor specifieke
inhoudelijke vragen en voor het linken met geïnteresseerden. NICC vervult hierbij een schakelrol.
Via de website, directe mailings en de NICC-netwerkbijeenkomsten wordt deze lijst continu
aangevuld.

Werkgroepen
De onverwacht grote aanwas van vrijwilligers bood in 2020 de gelegenheid om aan meer
tijdlijnen te werken en de administratie, fondsenwerving en het bijhouden van de collecties te
professionaliseren.
Dat betekende dat in 2020 de volgende werkgroepen ontstonden:
❑ Water
❑ Gender
❑ Voedsel en Landbouw
❑ Fair Trade
❑ NICC-Collectie (met nadruk op de e-collectie)
❑ Fondsenwerving

Stichting NICC Jaarverslag 2020
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5. Financiën
EXPLOITATIEREKENING

2020

2020

2019

2017+2018

begroting

realisatie

realisatie

realisatie

Baten
donaties particulieren (incl. friends of NICC)
donatie minBZ (startsubsidie BZ)
donaties bedrijven en andere organisaties
donaties erfgoedfondsen e.d.
bijdragen in natura (MetaMeta)*

2.000,00

1.861,24

1.016,25

51,00

11.800,00
3.000,00

11.870,98

5.283,44
0,00

7.745,58
0,00

0,00

0,00

0,00

pm

0,00
pm

pm

pm

0,00

pm

pm

6.000,00

0,00

pm
0,00

pm
0,00

13.986,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

37.236,00

13.732,22

6.299,69

7.796,58

huisvesting

3.078,00

9.301,72

3.000,00

3.000,00

organisatie

6.000,00

895,80

1.622,94

4.401,08

15.200,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00
pm

0,00

0,00

pm

pm

pm

bijdragen in natura (MinBZ)**
bijdragen organisaties projectuitvoering
crowdfunding
afdracht 7,5% projectfinanciering
Subtotaal
Lasten

aanschaf apparatuur + software studio
uitvoering projecten
personeel (MetaMeta)*
personeel (MinBZ)**

pm
pm
1.600,00

506,00

pm
1.320,85

pm
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

communicatie

2.000,00

414,30

355,90

395,50

onvoorzien (5%)

1.358,00

69,12

0,00

0,00

37.236,00

11.186,94

6.299,69

7.796,58

0,00

2.545,28

0,00

0,00

personeel (ingehuurde krachten)
reiskostenvergoedingen

Subtotaal
Saldo van baten en lasten
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6. Lijst van gebruikte afkortingen
ANBI
EBRD
IHE Delft
ISS
ITC Twente
MetaMeta
MinBZ
NCDO
NWP
OS
RSIN
SID
SNV

Algemeen Nut Beogende Instelling
European Bank for Reconstruction and Development
IHE Delft Institute for Water Education
International Institute of Social Studies
University of Twente's Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
MetaMeta Advisory Consulting Services
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling
Netherlands Water Partnership
Ontwikkelingssamenwerking
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
Society for International Development
SNV Netherlands Development Organisation

Stichting NICC Jaarverslag 2020

pg 16

