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Voorwoord

Als één ontwikkeling 2018 karakteriseert, dan is het de toename in wantrouwen van het Westen jegens 

China. In plaats van te transformeren tot een open samenleving en een verantwoordelijke stakeholder, is 

het land afgegleden tot een totalitaire dictatuur. Meer en meer keert China zich af van ‘verdorven Wes-

terse waarden als democratie en vrije meningsuiting’ en probeert het zich op alle mogelijke manieren te 

onttrekken aan internationale verdragen en verplichtingen of deze naar zijn hand te zetten.

Naast vertrouwen zijn zaken als wederkerigheid en gemeenschappelijke waarden de grondvesten van 

iedere vriendschappelijke relatie. En juist hierin blijkt China geen normale partner te zijn. De Chinese 

regering probeert kritiek op haar beleid te voorkomen, ook tot ver buiten de landsgrenzen. Met strategi-

sche en systematische campagnes, intimidatie en infiltratie probeert China supranationale instellingen, 

regeringen, universiteiten, en maatschappelijke organisaties onder druk te zetten en zijn invloed uit 

te breiden. Met uitzondering van de VS, lijken de meeste landen, waaronder ook Nederland, de zorg-

wekkende impact en lange termijn consequenties te onderschatten, of simpelweg korte termijn eco-

nomische belangen belangrijker te vinden. Gelukkig klinken in Europa inmiddels steeds meer kritische 

geluiden ten aanzien van China en het ongelijke speelveld dat het land voor zichzelf heeft gecreëerd.

Teleurstellend is dat de internationale gemeenschap tot nu toe heeft genegeerd hoe China in Tibet 

onder leiding van Chen Quanguo, die daar partijsecretaris was tot 2016, al vanaf 2011 een fijnmazig 

controlesysteem heeft opgezet. Momenteel is dezelfde Chen Quanguo bezig precies hetzelfde totalitaire 

controle systeem op te zetten in buurland Xinjiang. Juist deze onverschilligheid van Westerse regerin-

gen en de media gaf China de ruimte dit systeem ongehinderd te verfijnen en perfectioneren in Tibet, 

daarnaast sterkte dit China’s overtuiging om het ook in Xinjiang ongestoord te kunnen uitrollen.

In Tibet zelf ging China in 2018 onverminderd door met zijn harde repressie en het monddood maken 

van het Tibetaanse volk. Naast grootschalige en systematische mensenrechtenschendingen, lijkt het 

desastreuze Chinese beleid vooral gericht op het marginaliseren en uitroeien van de unieke Tibetaanse 

cultuur en identiteit. Er is een diep klimaat van angst, waarbij zelfs zeer jonge kinderen worden geïndoc-

trineerd in propaganda van de Chinese Communistische Partij. Door de wanhoop over het verloren gaan 

van hun cultuur en middelen van bestaan onder Tibetanen is het aantal zelfverbranders in Tibet verder 

gegroeid tot 155.  

Tibetanen, die protesteren of opkomen voor hun identiteit en cultuur worden bestempelt tot separa-

tisten of zelfs terroristen. Zo werd taalactivist Tashi Wangchuk enkel en alleen voor het indienen van 

een petitie voor Tibetaans taalonderwijs in een schijnproces tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De 

afgelopen jaren heeft de Chinese regering brede en verstrekkende wetgeving en maatregelen ingevoerd 

om dit soort veroordelingen mogelijk te maken.

Hier lag voor International Campaign for Tibet het afgelopen jaar dan ook een belangrijke taak om 

de buitenwereld op te hoogte te brengen van wat er werkelijk gebeurt in Tibet, en te zorgen dat de 
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internationale gemeenschap weerstand biedt aan de Chinese propaganda en China aanspreekt op zijn 

wanbeleid in Tibet.

In 2018 vierde ICT 30 jaar van inzet voor het Tibetaanse volk en zijn geweldloze strijd voor vrijheid en 

democratie. Hoogtepunt van de viering was de aanwezigheid van de Dalai Lama in een afgeladen Ahoy 

te Rotterdam, waar hij zijn grote waardering uitsprak voor ICT, dat al 30 jaar oprecht de Tibetaanse zaak 

steunt. De Dalai Lama sprak tijdens zijn lezing over het bewaren van de Tibetaanse boeddhistische cul-

tuur van vrede en compassie, dat uiterst relevant is voor de wereld van vandaag.

Ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan introduceerde ICT in 2018 ook een nieuw logo en nieuwe 

huisstijl.

Een lichtpunt in 2018 was de ongebroken veerkracht van het Tibetaanse volk. De offers die Tibetanen 

ieder jaar weer brengen in hun moedige strijd om hun religie, taal en unieke identiteit te behouden blij-

ven een inspiratie voor alle vrijheid minnende mensen en volken over de hele wereld. Ondanks dat Tibet 

hermetisch wordt afgesloten van de rest van de wereld, blijven Tibetanen moedig zoeken naar wegen 

om hun verhaal te delen en vertrouwen ze op organisaties als ICT om over te brengen wat er in Tibet 

werkelijk gebeurt.  

In 2018 heeft NSICT veel voor het Tibetaanse volk bereikt en hen een stem gegeven. Dat was alleen 

mogelijk door de steun van onze trouwe donateurs, die zich samen met ons ook het afgelopen jaar 

onverminderd hebben ingezet voor het Tibetaanse volk te steunen in hun aspiratie voor vrijheid en 

gerechtigheid.

Namens het Tibetaanse volk wil ik iedereen bedanken voor deze onmisbare steun.

Tsering Jampa

Executive Director NSICT
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Strategie en Beleid 

De strategie van NSICT komt tot stand binnen de overkoepelende meerjarenstrategie van de gezamen-

lijke internationale ICT kantoren. Het huidige ICT internationale strategische plan loopt van 2014 tot 

en met 2018. NSICT’s eigen strategische plan voor 2018 is gebaseerd op en past binnen dit vijfjarige 

strategische plan. 

Alle op grond van de doelstellingen in dit strategische jaarplan ondernomen activiteiten zijn opgenomen 

in het activiteitenoverzicht van dit jaarverslag. 

Alle in 2018 ondernomen activiteiten vinden hun grondslag in het strategische jaarplan voor 2018 vast-

gestelde doelstellingen. De strategie van NSICT is uitgewerkt in negen onderdelen, zoals in het jaarver-

slag weergegeven. 

Om onze doelstellingen te bereiken zetten we ons in voor: 

•  het geven van voorlichting over de schendingen van de mensenrechten in Tibet aan regeringen, de 

media, het algemene publiek en onze eigen achterban; 

•  het mobiliseren van politieke steun van regeringen en de VN om de schendingen van mensenrechten 

in Tibet op hun agenda te zetten; 

•  het vergaren, analyseren en publiceren van informatie over de mensenrechten in Tibet; 

•  het werven van fondsen om haar activiteiten te kunnen realiseren; 

•  het voeren van publiekscampagnes, o.a. voor Tibetaanse politieke gevangenen; 

•  het samenwerken met mensenrechtenverdedigers en -organisaties. 

In 2018 heeft het bestuur aan de hand van de doelstellingen voor 2018 de effectiviteit van de on-

dernomen activiteiten geëvalueerd. Bij deze herijking ging het om bevestigen of juist wijzigen van de 

bestaande focus, of het afsluiten of juist initiëren van nieuwe initiatieven. De uitkomsten hiervan zijn 

meegenomen in het plan voor 2019. Daarnaast komen de resultaten en vooruitblikken terug in de negen 

onderdelen van het jaarverslag. 

Missie
NSICT is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten en 

democratische vrijheden van het Tibetaanse volk. 

Organisatie 
International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 in de Verenigde Staten opgericht. In 1999 werd in 

Amsterdam het eerste buitenlandse kantoor van ICT geopend: de Nederlandse Stichting International 

Campaign for Tibet (NSICT). Inmiddels zijn er ICT-kantoren in Washington DC, Amsterdam, Berlijn en 

Brussel.
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1Werken
met
Regeringen

Europese Unie

Aangezien 2018 aangewezen was als EU-China Jaar van het Toerisme, stelde ICT  een gezamenlijke brief 

op aan de EU-leiders, waarin de verontrustende situatie met betrekking tot het Chinese toerismebe-

leid in Tibet uiteengezet werd. Ook bracht ICT een   opiniestuk uit, waarin de rechtvaardiging voor een 

EU-China-jaar van het toerisme in twijfel wordt getrokken, in een tijd dat Tibet nog steeds hermetisch 

afgesloten bleef voor Europese burgers. Daarnaast voerde ICT succesvol actie tegen het plan om het 

Atomium (een van de nationale symbolen van België) te laten omwikkelen met Chinese en EU-vlaggen 

om het gezamenlijke jaar van het toerisme te vieren.

Overeenkomstig de in de VS aangenomen wet voor wederkerige toegang Tibet, heeft ICT Europe we-

derzijds toegang tot Tibet en wederkerigheid in de betrekkingen tussen de EU en China een speerpunt 

gemaakt. In mei 2018 publiceerde ICT een rapport over wederkerige toegang tot Tibet om het Tibetaanse 

volk uit hun door China opgelegde isolement te halen. Na een presentatie van het rapport bij de Tibet 

Interest Group van het Europees Parlement, organiseerde ICT een conferentie getiteld “Toegang tot Tibet 

en de praktijk van wederkerigheid” in het Europees Parlement om de aandacht te vestigen op de kwestie 

in bredere EU-kringen. 

Drie belangrijke onderwerpen van deze conferentie waren: de groeiende asymmetrie in de relatie tussen 

de EU en China en de groeiende autoritaire invloed van China in Europa, die een ernstige bedreiging 

vormt voor democratieën en de universele fundamentele waarden. De gevolgen van de Chinese beper-

kingen op de toegang tot Tibet, zowel voor de mensenrechten in Tibet, als voor de rechten en vrijhe-

den in Europa zelf. De manieren waarop de Europese Unie en haar lidstaten de wederkerigheid in hun 

betrekkingen met China ook buiten de handels- en economische betrekkingen kunnen bevorderen. 

Sprekers tijdens de conferentie waren mensenrechten- en Tibet-activisten, EU- en nationale functio-

narissen en parlementariërs. De conferentie werd gevolgd door een receptie ter gelegenheid van het 

Doelstelling
•  Door actieve lobby verzekeren 

van coherente politieke steun 

voor Tibet van de EU en Europese 

regeringen.

•  Zorgen dat de mensenrechtensi-

tuatie in Tibet deel uitmaakt van 

bilaterale en multilaterale mensen-

rechtendialogen met China.
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30-jarig bestaan van ICT, waarbij de Tibetaanse Gemeenschap in België zorgde voor traditionele Tibet-

aanse muziek en dans.

Voorafgaand aan de 36ste EU-China mensenrechtendialoog in juni in Beijing voorzag ICT de Europese 

Dienst voor Extern Optreden van informatie en aanbevelingen over het EU-beleid met betrekking China 

en Tibet aan de EU-voorzitterschappen. Tevens stuurde ICT dezelfde informatie met aanbevelingen aan 

de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse zaken Federica Mogherini voorafgaand aan de 8ste EU-

China Strategische Dialoog op 1 juni.

In oktober, ter gelegenheid van de 12e Azië-Europa Top (ASEM) in Brussel, waarbij ook de Chinese 

premier Li Keqiang aanwezig was, organiseerde ICT samen met andere NGO’s een demonstratie aan de 

voorkant van de EU-instellingen en riep de EU op om mensenrechten op de agenda te zetten. 

Panel tijdens de conferentie over toegang tot Tibet, georganiseerd door FIDH en ICT in het Europees Parlement in 
Brussel, 21 november 2018

Nationale regeringen

Vanzelfsprekend zette ICT gedurende 2018 haar activiteiten op nationaal niveau voort, in welk kader 

regelmatig contact onderhouden werd met regeringen en parlementen in Europa om hen van informatie 

te voorzien en te lobbyen voor mensenrechten in Tibet. 

Vooruitlopend op het eerste staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan China van 

8-10 januari, stuurde ICT hem een briefing, waarin hij werd opgeroepen om zijn Chinese tegenhangers 
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aan te sporen om de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten. Tevens stuurde ICT hem een lijst van 

Tibetaanse politieke gevangenen. 

In januari, na de adoptie van een resolutie met inbegrip van het geval van Tashi Wangchuk door het 

Europees Parlement, nam ICT contact op met parlementsleden en riep hen op een soortgelijke verklaring 

af   te leggen om de druk op de Chinese autoriteiten te vergroten voorafgaand op aan de veroordeling 

van Tashi Wangchuk. Verschillende parlementsleden legden verklaringen af, waaronder Franse en Letse 

parlementsleden. 

Na de heroprichting van parlementaire Tibet-groepen in de Tsjechische Republiek en de Nationale As-

semblee van Frankrijk stuurde ICT ook bedankbrieven naar de betrokken leden. 

Voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi in mei 

stuurde ICT een briefing notitie aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders. Ook 

stuurde ICT een briefing notitie over de mensenrechtensituatie in Tibet aan het Zweedse ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

In augustus stuurde ICT een brief gericht aan een delegatie van Litouwse parlementsleden, die de Tibe-

taanse Autonome Regio had bezocht op officiële uitnodiging van de Chinese autoriteiten. Voorafgaand 

aan het bezoek van de Franse ambassadeur voor mensenrechten aan China van 9 tot 12 oktober nam 

ICT deel aan een informatiebijeenkomst met andere NGO’s, tijdens welke zij informatie deelde over de 

toenemende controle- en bewaking in Tibet, inmenging in het Tibetaanse boeddhisme, alsmede over de 

kwestie van de beperkte toegang tot Tibet.

Bezorgd over de groeiende invloed van China in Europa en de pogingen van China om haar propaganda 

– mede over Tibet – in Europese landen te verspreiden, heeft ICT samen met een aantal NGO’s, ook 

brieven aan de Franse en Belgische krant Le Figaro en Le Soir gestuurd, waarin deze werden opgeroepen 

om te stoppen met het verspreiden van bijlagen uit de China Daily of Xinhua in hun krant.

ICT Brussels 
directeur Vincent 
Metten, bij de pre-
sentatie van ICT’s 
rapport ‘Access to 
Tibet’ aan Franse 
parlementsleden 
op 21 juni 2018
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Nederlandse Regering en Tweede Kamer

In Nederland lobbyde NSICT bij de Tweede Kamer en de ministeries van Buitenlandse Zaken over diverse 

belangrijke thema’s aangaande Tibet, zoals de gedwongen herhuisvesting van de nomaden, politieke 

gevangenen en de geïntensiveerde controlemaatregelen met betrekking tot religieuze vrijheid om Tibet 

uit het isolement te halen. Desondanks bleef Tibet ook in het afgelopen jaar afgesloten van de rest van 

de wereld. 

De Nederlandse regering verzekerde NSICT om deze kwesties ook binnen de EU aan te kaarten. In dit 

kader overhandigde NSICT een rapport ‘Access to Tibet: the case for Reciprocity’. 

NSICT nam deel aan een briefing bijeenkomst van de Nederlandse ambassadeur voor de mensenrechten, 

Kees van Baar, voorafgaand aan de Nederland - China mensenrechtendialoog in Nederland. Na afloop 

gaf de ambassadeur een debriefing waarin hij ICT liet weten tijdens de dialoog de mensenrechtensitu-

atie in Tibet en situatie van politiek gevangene Tashi Wangchuk ter sprake te hebben gebracht.  

In januari sprak NSICT met leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en uitte haar 

bezorgdheid over de aanhoudende repressie in Tibet en over de situatie van taalactivist Tashi Wangchuk 

en talloze andere politieke gevangenen.

In april bracht de Nederlandse minister-president Mark Rutte een bezoek aan China. NSICT leverde een 

gedetailleerde briefing en aanbevelingen op, met de nadruk op vrijheid van godsdienst en de zaak van 

Tashi Wangchuk. Hoewel er na afloop geen publieke uitspraken werden gedaan over zijn bezoek, vernam 

NSICT via de media dat de premier Tibet ter sprake heeft gebracht met zijn Chinese gesprekspartner. 

Bij zijn terugkomst stelden leden van de Vaste Kamercommissie tijdens een debat de mensenrechten in 

Tibet aan de orde met de minister-president. 

Voorafgaand aan de sessies van de VN Mensenrechtenraad gedurende het jaar ontmoette NSICT be-

leidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verzorgde briefings en aanbevelingen over 

de kritieke mensenrechtensituatie in Tibet en verzocht de regering deze ter sprake te brengen tijdens de 

VN Mensenrechtenraad in Genève.

ICT heeft ook in juni een UPR-schaduwrapport in samenwerking met FIDH ingediend bij het ministerie 

van Buitenlandse Zaken in het kader van de Universele Beoordeling van China later in het jaar.

In april, in conjunctie met de 29ste verjaardag van de Panchen Lama, stelde NSICT de kwestie van de 

Chinese inmenging in het Tibetaans boeddhistische reïncarnatie proces aan de orde met functionarissen 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens bood NSICT een petitie aan de Vaste Kamercommissie 

voor Buitenlandse Zaken over de verdwijning van de Panchen Lama en drong bij de kamer erop aan om 

dit bij Chinese regering ter sprake te brengen.
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Begin november, tijdens het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Nederland op weg naar de 

ASEM in Brussel, schreef NSICT een brief aan minister-president Rutte, waarin NSICT wees op de ern-

stige mensenrechtensituatie in Tibet en dat deze een onderdeel dient uit te maken zijn agenda tijdens 

zijn ontmoeting met zijn Chinese gesprekspartner.

NSICT schreef aan de voorzitter van het Nederlandse parlement, Khadija Arib, vóór haar ontmoeting 

met de Chinese premier Li Keqiang, informeerde haar over de ernstige verslechterende mensenrechten-

situatie in Tibet, en spoorde haar aan om deze kwesties in haar komende vergadering aan te pakken.

In september organiseerde NSICT een ontmoeting tussen parlementsleden van verschillende politieke 

partijen en de Dalai Lama in zijn hotel tijdens zijn bezoek aan Nederland. De bijeenkomst was zeer inspi-

rerend en succesvol en handelde over onderwerpen als religieuze vrijheid en het milieu in Tibet. 

Dalai Lama ontmoet tijdens zijn bezoek aan Nederland parlementsleden op 17 september 2018
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ICT en de Tibetaanse gemeenschap overhandigen de ‘Waar is de Panchen Lama’ petitie aan Pia Dijkstra,  
voorzitter Vastekamercommissie Buitenlandse Zaken op 25 april 2018

Tsering Jampa biedt petitie ‘China is geen normale partner’ aan de minister van Buitenlandse Zaken  
in december 2018
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Resultaten
• De Nederlandse regering kaartte Tibet aan tijdens de Nederland-China mensenrechtendialoog.

•  NSICT organiseerde een succesvolle ontmoeting van de Dalai Lama met kamerleden van verschil-

lende politieke partijen. 

•  Europees Parlement nam een resolutie aan over mensenrechten in China en Tibet, waarin ook de 

zaak van Tashi Wangchuk werd aangehaald.

•  NSICT organiseerde conferentie over Wederzijdse Toegang tot Tibet en Wederkerigheid in het Euro-

pese parlement en presenteerde aansluitend een over dit onderwerp bij het Europese parlement en 

nationale regeringen.

•  De EU-Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini bracht Tibet ter sprake tijdens de 8ste Strategi-

sche EU-China Dialoog in Peking. 

Vooruitblik
•  NSICT zal blijven zorgen dat de situatie in Tibet onder de aandacht blijft van de EU en Europese 

regeringen en dat de de mensenrechten in Tibet aangekaart zullen worden door Europese regeringen 

en politici tijdens hun mensenrechten dialogen met China.

•  NSICT zal politieke steun voor Tibet mobiliseren tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in mei 

en voor de vorming van de Tibet Intergroup in het Europese Parlement. 

•  NSICT zal actief lobbyen om Tibet op de EU agenda te zetten bij Finse regering, die in de tweede 

helft van 2019 het voorzitterschap van de EU zal bekleden.

•  Het Tibetaanse parlement in ballingschap zal samen met NSICT het 7de World Parliamentarians’ 

Conference on Tibet organiseren in Latvia. 

•  Tijdens de 10 maart herdenking zal NSICT een pan Europese vredesmars organiseren bij de EU in 

Brussels.
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2Verenigde Naties 

Zowel vanwege de beoordeling van China door de VN-commissie in het kader van de Uitbanning van 

Rassendiscriminatie (CERD), als de Universal Periodic Review (UPR) van China, was 2018 een belangrijk 

jaar om Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet voor het voetlicht van de internationale schijnwer-

pers te brengen. 

ICT was betrokken bij ICT-lobbyactiviteiten rond de UPR en bracht samen met FIDH een gezamenlijk rap-

port over de situatie in Tibet sinds China’s laatste UPR. Dit gezamenlijke rapport werd verspreid naar alle 

permanente vertegenwoordigingen in Genève en relevante VN-functionarissen en Speciale Rapporteurs. 

In de aanloop naar de UPR stuurde ICT een persoonlijke ontmoetingen met diverse EU-landen en riep 

hen op specifiek de mensenrechtensituatie in Tibet ter sprake te brengen in hun aanbevelingen. Op 6 

november woonde Vincent Metten, EU-Policy Director van ICT Brussel, de UPR in Genève bij en hield 

een toespraak tijdens de demonstratie, die door een aantal NGO’s was georganiseerd voor het Palais des 

Nations. 

Ondanks de agressieve ontkenning door de Chinese regering, uitten 12 westerse landen (waaronder 

een groot aantal EU-lidstaten), hun specifieke zorgen over de mensenrechten in Tibet en pleitten voor 

religieuze vrijheid, ongehinderde toegang voor buitenlandse burgers en mensenrechtenwaarnemers en 

de vrijlating van taalactivist Tashi Wangchuk.

ICT nam ook deel aan de 3e Europese Solidariteit Rally for Tibet in Genève op 10 maart 2018, waar ICT 

EU Policy Director Vincent Metten een toespraak gaf.

Doelstelling
•  Mensenrechten in Tibet onder de aandacht brengen bij 

de VN-Mensenrechtenraad en andere VN-mechanis-

men.

•  Zorgen dat regeringen de mensenrechtensituatie in 

Tibet in hun verklaringen bij de VN aankaarten.
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ICT Brussels’ Mélanie Blondelle legt een verklaring af namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) 
tijdens de VN Mensenrechtenraad in Geneve, 18 september 2018

ICT Brussels’ Vincent Metten en andere sprekers bij de rally voor China’s Universal Periodic Review, Palais des Nati-
ons in Geneve op 10 maart 2018

Tsering Jampa, Richard Gere, ICT voorzitter en Matteo Mecacci, ICT president, ontmoeten de VN Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein in Geneve op 29 juni 2018
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Resultaten
•  Tijdens de VN-Mensenrechtenraad lobbyde NSICT de verschillende Speciale VN-Rapporteurs om 

aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in Tibet.

•  De EU en nationale regeringen kaartten in hun verklaringen tijdens de VN mensenrechtenraad in 

Genève de mensenrechtensituatie in Tibet aan.

•  Tijdens de VN-mensenrechtenraad legde NSICT verklaringen af over religieuze vrijheid, mensen-

rechtenverdedigers en vrijheid van meningsuiting.

•  VN veroordeelde China tijdens de China’s Universele Periodieke Review (UPR) en Commission Elimi-

nation Racial Discrimination (CERD).

•  ICT organiseerde in maart samen met de Tibetaanse gemeenschappen in Europa een Vredesmars 

bij de Genève om de leden van de VN-Mensenrechtenrraad aan te manen om Tibet op de agenda te 

zetten.

Vooruitblik
•  In 2019 blijven de VN-Mensenrechtenraad, thematische VN-comités, VN conferenties en de Speciale 

VN-Rapporteurs een speerpunt voor NSICT.

•  Tijdens de VN-mensenrechtenraad sessies zal NSICT bij regeringen lobbyen om de mensenrechtensi-

tuatie in Tibet in hun verklaringen op te nemen.  

•  ICT zal een rapport uitbrengen over de gevolgen voor Tibetanen van de aanleg van waterkrachtcen-

trales en dammen in een door UNESCO Werelderfgoed gebied in Tibet. 
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3Zelfverbrandingen
in Tibet

In 2018 staken 3 Tibetanen zichzelf in brand uit wanhoop en protest tegen de aanhoudende repressie in 

Tibet. Het totale aantal zelfverbrandingen sinds 2009 komt hiermee op 155.

ICT dringt er bij nationale regeringen erop aan China op te roepen de gerechtvaardigde grieven van de 

Tibetanen te onderzoeken, Tibet open te stellen voor de wereld en te stoppen zelfverbranders en familie 

leden te bestraffen.

Drugkho Dorbe Tsekho Tugchak
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4Speciale
Programma’s

ICT 30 jaar & Bezoek 
Dalai Lama

Het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland was voor International Campaign for Tibet een uitgelezen 

gelegenheid om in het bijzijn van de spirituele leider van Tibet en vele anderen gasten van over de hele 

wereld haar 30-jarig bestaan te vieren.

Speciaal voor deze viering had de Dalai Lama voorafgaand aan zijn openbare lezing in het Ahoy in Rot-

terdam ruimte gemaakt voor een speciaal ICT-programma. 

NSICT-voorzitter Richard Gere verwelkomde de Dalai Lama en de 12.000 aanwezigen. Vervolgens gaf 

Tsering Jampa, directeur van NSICT een overzicht over hoe ICT zich in de afgelopen 30 jaar heeft ingezet 

om het Tibetaanse volk een stem te geven en steun te krijgen voor de visie van de Dalai Lama voor een 

vreedzame oplossing in Tibet.  

Hoogtepunt van de viering was ongetwijfeld het gesprek van NSICT-voorzitter Richard Gere met de Da-

lai Lama. De NSICT-voorzitter vertelde hoe zijn eerste ontmoeting met de Dalai Lama in 1984 zijn leven 

“radicaal veranderde”. 

De visie van de Dalai Lama dat internationale steun zou kunnen helpen bij het oplossen van de Tibet-

crisis leidde in 1988 tot de oprichting van International Campaign for Tibet. De Dalai Lama bedankte ICT 

en benadrukte hoe belangrijk het was om de Tibetaanse cultuur te behouden, die tot de ‘schatten van de 

wereld’ behoorde. 

Aan het einde van de ceremonie overhandigden Matteo Mecacci, Jan Andersson, en Tsering Jampa een 

ICT-initiatief om het Dalai Lama-programma voor seculiere ethiek te ondersteunen, een onderwerp dat 

de Dalai Lama aan het hart ligt.

Doelstellingen
•  Bevordering van de samenwerking met Tibetaanse 

organisaties in ballingschap.

•  Jonge Tibetanen in Europa in staat stellen om lobby-

vaardigheden  en politiek bewustzijn te ontwikkelen.
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Tijdens een speciale lunch ontmoeting ter afsluiting van het speciale ICT-programma bedankte Richard 

Gere de meer dan 300 donateurs voor hun jarenlange steun voor NSICT.

De Dalai Lama groet 12.000 bezoekers in Ahoy, Rotterdam op 16 september 2018

ICT biedt de Dalai Lama in Ahoy een ‘gift of gratitude’ aan ter gelegenheid van haar 30 jarig jubileum  
op 16 september 2018
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ICT donateurs uit Nederland en Duitsland komen samen op jubileum lunch in Ahoy, Rotterdam  
op 16 september 2018

Tsering Jampa informeert een afgeladen Ahoy over ICT’s werk op 16 september 2018

   Nieuw logo ICT 30ste jubileum,  
   die in 2018 werd gelanceerd
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Eerbetoon aan Lodi Gyaltsen Gyari

International Campaign for Tibet treurt over het overlijden van Lodi Gyaltsen Gyari. De Speciale gezant 

van de Dalai Lama was tevens ook president van ICT-US tot 2014. Op 29 oktober stierf 2018 Lodi Gyari 

in San Francisco op 69 jarige leeftijd. Lodi Gyari zette zich onvoorwaardelijk in voor het Tibetaanse volk, 

de universele mensenrechten en democratische kernwaarden. Van 2002 tot 2010 leidde hij namens de 

Dalai Lama een dialoogproces met de regering van de Volksrepubliek China om vertrouwen op te bou-

wen en uiteindelijk tot een vreedzame oplossing voor de kwestie Tibet te komen. Zijn slimme pleitbezor-

ging voor de rechten van het Tibetaanse volk, voor mensenrechten en rechtvaardigheid zal – niet alleen 

bij ICT – pijnlijk gemist worden.

Herdenkingsdienst voor Lodi Gyaltsen Gyari in Nederland in november 2018

Lodi Gyaltsen Gyari, bestuurslid NSICT en Richard Gere, voorzitter NSICT 
leggen een krans tijdens de Geuzenpenning uitreiking aan NSICT in 2015
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‘Thank you’ jaar

In het kader van het internationale ‘Thank You’ jaar bezocht Sikyong dr. Lobsang Sangay op 24 novem-

ber Nederland op uitnodiging van NSICT en de Tibetaanse gemeenschap. 

Naast een ontmoeting met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland, sprak de Sikyong als hoofdgast 

tijdens het ‘Hartelijk dank Nederland’ evenement meer dan 400 NSICT donateurs toe in de historische 

Koepelkerk te Amsterdam. Tijdens dit door NSICT en de Tibetaanse gemeenschap georganiseerde evene-

ment vonden Tibetaanse culturele optredens plaats. Het programma sloot af met een dankbetuiging van 

de Sikyong aan het publiek, waarbij hij de ‘Hartelijk Dank, Nederland’ award uit reikte aan Erica Terpstra, 

die namens het Nederlandse volk de prijs symbolisch in ontvangst nam. 

Erica Terpstra ontvangt namens  
alle Tibet supporters in Nederland  
de ‘Thank You’ award van  
Sikyong dr. Lobsang Sangay op 24 
november 2018

Tibetaanse kinderen zingen het  
‘Hartelijk dank, Nederland’ lied

Tsering Jampa spreekt ICT achterban toe op 24 november 2018



24

Resultaten
•  NSICT organiseerde een succesvol bezoek van de Sikyong, de president van de Tibetaanse regering 

in ballingschap, aan Nederland in verband met het ‘Thank you’ jaar.

•  NSICT gaf financiële steun aan organisaties die zich inzetten voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet 

en Nederland.

•  NSICT was een van de mede-organisators van het bezoek van de Dalai Lama met een aantal speciale 

programma’s. 

•  Samen met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland organiseerde NSICT verschillende publieke 

acties voor de vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. 

Vooruitblik
•  NSICT zal haar twintigjarig jubileum aangrijpen om specifieke campagnes te organiseren om het 

bewustzijn over Tibet te vergroten.

•  Ter gelegenheid van de 60ste herdenking van de Tibetaanse Volksopstand zal NSICT samen met Ti-

betaanse gemeenschappen in Europa op 10 maart een vredesmars organiseren in Brussels organise-

ren.

•  NSICT zal projecten voor Tibetaanse taal en cultuur financieel blijven ondersteunen.

•  NSICT zal voormalige Tibetaanse politiek gevangenen in ballingschap verder ondersteunen en onder 

meer een spreek tour organiseren voor een aantal van hen, onder wie Dhondup Wangchen en Golog 

Jigme.
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5Publiekscampagnes

Om de bewustwording over Tibet te vergroten en steun te mobiliseren onder de politici, de media en het 

brede publiek, organiseerde ICT in 2018 diverse publieke campagnes voor o.a. de vrijlating van politieke 

gevangenen, urgente acties en culturele, informatieve bijeenkomsten. 

Voor deze campagnes zette NSICT diverse geïntegreerde communicatiemiddelen in, zoals e-mailings, 

social media, website, events, en deelname aan festivals en infostands. Dankzij deze integrale aanpak 

en de inzet van vrijwilligers, blijft de zichtbaarheid van ICT groeien en sluiten steeds meer Nederlanders 

zich aan bij onze strijd voor rechtvaardigheid voor het Tibetaanse volk. 

Politieke gevangenen

Vrijgelaten politieke gevangenen in 2018

Doelstelling
•  Bevordering van de mensenrechten  in Tibet door 

publieksacties om een zo breed mogelijk publiek te in-

formeren over de mensenrechtenschendingen in Tibet.

•  Actievoeren voor de vrijlating van politieke gevangenen 

in Tibet via publieksacties.

Choekyi Gonpo Tseko Namkha Jam

Gonpo Tenzin Pema Gyatso Lobsang Tenzin
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Actie voor de Tibetaanse taalactivist 
Tashi Wangchuk 

Nadat op 22 mei bekend werd dat Tashi Wangchuk een gevangenisstraf kreeg opgelegd van 5 jaar voor 

het pleiten van de Tibetaanse taalonderwijs in Tibet, intensiveerde NSICT haar campagne voor zijn vrijla-

ting, stuurde NSICT een e-mailing uit naar haar achterban en werd via Facebook opgeroepen de petitie 

voor zijn vrijlating te ondertekenen. Als onderdeel van een wereldwijde actie, organiseerde NSICT op 25 

mei voor de Chinese ambassade in Den Haag een demonstratie voor zijn onmiddellijke vrijlating.

Tijdens speciale steden acties in en op Festival Mundial werden vele duizenden steunbetuigingen onder-

tekend door voorbijgangers en publiek.

Inmiddels hebben meer dan 10.300 Nederlanders de petitie voor de vrijlating van Tashi Wangchuk 

ondertekend. 

Dashar Lodroe 

Gartze Jigme

Shokjang

Geshe Tsewang Namgyal 

Demonstratie voor de Chinese 
ambassade voor de vrijlating  

van Tashi Wangchuk op 25 mei 2018
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Donateur komt in actie  
voor Tashi Wangchuk

Op Festival Mundial, Tilburg wordt het publiek opgeroepen een steunbetuiging achter te laten voor Tashi Wangchuk in 2018

Tijdens ICT stedenactie in Rotterdam komen bijstanders in actie voor Tashi Wangchuk in 2018



28

‘Waar is de Panchen Lama?’ campagne

Wereldwijd wordt al 22 jaar actie gevoerd om de verblijfplaats van de door China in 1995 ontvoerde 

11de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, te achterhalen.

Op 24 april, een dag voor de 29ste verjaardag van de Panchen Lama, bood NSICT samen met de Tibet-

aanse gemeenschap en de Tibet Support Groep een petitie aan de Vaste Kamercommissie van Buiten-

landse Zaken, met de oproep om bij de Nederlandse regering erop aan te dringen, dat China de verblijf-

plaats van de Panchen Lama bekend maakt. De voorzitter van de commissie, mevrouw Pia Dijkstra, nam 

de petitie in ontvangst. 

De aansluitende demonstratie door Tibetanen en supporters op het plein voor het parlementsgebouw 

trok veel aandacht van passerende ministers en Kamerleden. 

Ook bracht NSICT de ‘Waar is de Panchen Lama? ’ campagne onder de aandacht van de 45.000 bezoe-

kers op het  Bevrijdingsfestival in Utrecht en tijdens een lezing in Den Haag en op de Internationale Dag 

van Vermiste Personen op 30 augustus.

‘Lieve Panchen Lama, Dat is nog al wat, 23 jaar onschuldig in de 
gevangenis. En dat in China… vandaag je verjaardag. Bijzonder veel 
sterkte wensen we je, en we hopen van harte dat je je 30ste verjaardag 
in vrijheid mag vieren...in Tibet!

Jacqueline Joosten, uit Horst. Woensdag 25 april 2018, 10:31 uur

NSICT Actie Team voert actie voor de vrijlating van de Panchen 
Lama op het Bevrijdingsfestival, Utrecht op 5 mei 2018



29

ICT brengt Tibetanen en supporters bijeen voor de Chinese ambassade om China op te roepen de Panchen Lama 
onmiddellijk vrij te laten op 25 april 2018

Tibetanen en supporters voor het parlementsgebouw in Den Haag om aandacht te vragen voor de 23 jaar durende 
vermissing van de Panchen Lama op 25 april 2018

Tsering Jampa spreekt bij kerkgemeenschap Boskapel, Den Haag, georganiseerd door ICT donateur
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‘China is geen normale partner’ campagne

In 2018 kreeg NSICT’s  ‘China is geen normale partner’ ruime aandacht in aanloop naar de  werkbezoe-

ken van Nederland aan China.

Net voor de opening van de Olympische Spelen in Zuid-Korea reisde koning Willem-Alexander met de 

minister van Buitenlandse Zaken af naar Beijing. Daar was hij door president Xi Jinping uitgenodigd om 

te praten over het verder intensiveren van de wederzijdse handel tussen China en Nederland. In een 

open brief die op in een landelijke krant werd gepubliceerd en online werd gedeeld riep NSICT de koning 

op om ook oog te hebben voor de mensenrechtensituatie in Tibet. Tegelijkertijd vroeg NSICT het Neder-

lands publiek om ook de bijbehorende petitie te tekenen.

Meer dan 6000 Nederlanders steunden deze via online campagnes en Facebookadvertenties verspreide 

petitie. 

Open brief aan de koning in de 
Volkskrant

Open celdeuren

In het verlengde van het bezoek van koning Willem-Alexander bezocht minister-president Mark Rutte 

China in april. Ook bij deze handelsmissie vroeg NSICT hulp van het Nederlands publiek. Met een poster 

die werd verspreid riep NSICT op de petitie te tekenen om de celdeuren te openen van duizenden on-

schuldige Tibetanen die enkel en alleen vast zitten omdat ze in vrijheid willen leven.

In oktober kreeg de campagne nog extra aandacht tijdens het bliksembezoek van de Chinese premier 

Li Keqiang op 15 oktober, waarbij NSICT een demonstratie hield bij het Binnenhof in Den Haag. Tijdens 

het officiële ontvangst van de Chinese premier door minister-president Rutte waren de slogans van de 

honderden Tibetanen, Oeigoeren, Falun Gong beoefenaars en supporters duidelijk te horen.

Ook Amnesty International’s directeur Eduard Nazarski nam kort deel aan deze demonstratie uit protest 

tegen de mensenrechtenschendingen in Oost Turkestan. 
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Sinds de lancering van de campagne is de petitie eind 2018 al meer dan 17.000 keer ondertekend.

Campagne posters hangen op 
verschillende lokaties

ICT donateurs in actie 

PREMIER RUTTE,
DENK AAN TIBET,
DAAR IN CHINA!

TEKEN DE PETITIE OP DENKAANTIBET.NL

ICT18SA01_WT A3 poster 297x420.indd   1 28-03-18   09:57
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10 maart, 59ste herdenking Tibetaanse volksopstand

Op 10 maart vertrokken vanuit Nederland een groot aantal Tibetanen en supporters naar Genève om 

deel te nemen aan de European Solidarity rally for Tibet. In Nederland sloten de thuisgebleven Tibetanen 

en supporters zich aan bij de jaarlijkse herdenking van de Tibetaanse volksopstand tegen de Chinese 

bezetting in Den Haag, georganiseerd door NSICT, de TSG en de Tibetaanse gemeenschap. 

Voor de Chinese ambassade werd de 10 maart verklaring van de Tibetaanse regering in ballingschap 

voorgedragen en een aan president Xi Jinping gericht memorandum aangeboden. Vervolgens liepen de 

deelnemers met Tibetaanse vlaggen en spandoeken door de stad via het Vredespaleis naar het Centraal 

Station, waarbij ze veel aandacht trokken van de voorbijgangers en winkelend publiek.

De Tibetmars passeert het Vredespaleis in Den Haag op 10 maart 2018

Tibetaans kind bij 
de rally op 10 maart 
2018
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Tibetanen demonstreren voor de Chinese ambassade in Den Haag tegen de repressie van China op 10 maart 2018

Tibetvlag actie

Honderden Tibet sympathisanten gaven gehoor aan de oproep om op 10 maart de vlag van Tibet zicht-

baar op te hangen en een hiervan een foto in te sturen om zo mee te dingen naar een prijs. Meer dan 

100 vlaggen werden besteld in NSICT’s webshop en op Facebook werd er enthousiast gestemd op de 

beste inzending. 

Compilatie van foto’s ingestuurd door donateurs in maart 2018
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83ste verjaardag van de Dalai Lama

Om de 83ste verjaardag van de Dalai Lama en zijn bijdrage aan wereldvrede en 

geweldloosheid te vieren, organiseerde NSICT op 6 juli een groot verjaardags-

feest op de Dam in Amsterdam. Honderden Tibetanen en supporters kwamen 

bijeen om deze verjaardag te vieren.

Voor deze gelegenheid was de Dam versierd met Tibetaanse gebedsvlaggen en 

afbeeldingen van andere wereldberoemde iconen van geweldloosheid, zoals 

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Elie Wiesel en Desmond 

Tutu. Na optredens van diverse Tibetaanse werd het programma afgesloten met 

een traditionele Tibetaanse Sang-sol. Talloze voorbijgangers lieten vredesbood-

schappen achter op een speciaal hiervoor opgerichte muur van vrede en hoop. 

Verschillende online media besteedde aandacht aan deze viering.

Feestelijke viering op de Dam, Amsterdam ter gelegenheid van de  
83ste verjaardag van de Dalai Lama op 6 juli 2018
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Hoeveel Dalai Lama schuilt er in jou? campagne

NSICT was nauw betrokken bij de komst van de Dalai Lama. Rondom de komst van de Dalai Lama ont-

wikkelde NSICT een grootse campagne. Onder de slogan: “Hoeveel Dalai Lama schuilt er in jou?” vroeg 

NSICT het Nederlands publiek een test te doen op een speciaal ontwikkelde website. Aan de hand van 

twaalf stellingen werd bepaald hoeveel Dalai Lama er in de respondent schuilde. Als bedankje konden 

de respondenten kiezen om een poster van de Dalai Lama of gebedsvlaggen te ontvangen. Meer dan 

16.000 mensen deden mee aan deze test. Tegelijkertijd ontvingen 40.000 donateurs en oud-donateurs 

de poster via de brievenbus.

Tijdens de 13de editie van het 3-daagse Boeddhistische Film Festival Europe in Amsterdam in oktober 

was NSICT aanwezig met een infostand. Veel festivalbezoekers deden mee aan de quiz en lieten zich 

informeren over de situatie in Tibet. Ook werd het hele weekend in de lobby NSICT’s  video over het 30 

jarig jubileum programma in Ahoy vertoond. 

Bezoekers doen de ‘Hoeveel Dalai Lama schuilt er in jou’ test tijdens Boeddhistisch Film Festival in 2018

Test uitslagen ‘Hoeveel Dalai Lama schuilt er in jou’, waar 
duizenden mensen aan hebben meegedaan
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Actie kaarten

70ste Internationale Mensenrechtendag, 10 december 

Op 10 december organiseerde NSICT op de Mensenrechten Dag in Amsterdam een wake om de schen-

dingen van mensenrechten door China in Oost Turkestan en Tibet onder de aandacht te brengen van het 

publiek en steun te mobiliseren voor vrijheid en rechtvaardigheid in beide landen.

Demonstratie op de Dam, Amsterdam op internationale Mensenrechtendag op 
10 december 2018
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6Communicatie en
Voorlichting

Het is een van de hoofddoelen van NSICT om 

de wereld te informeren over de mensenrech-

tenschendingen in Tibet door China. Om zo 

effectief mogelijk te communiceren heeft NSICT een externe communicatiestrategie ontwikkeld, die 

jaarlijks wordt getoetst en aangepast.

Daarin maakt NSICT onderscheid in verschillende doelgroepen zoals, regeringen, politici en beleidsma-

kers, internationale organisaties waaronder de Europese Unie en de Verenigde Naties, de media, het 

Nederlands publiek en onze eigen achterban. Iedere doelgroep vraagt om een specifieke benadering. Per 

doelgroep wordt een specifieke boodschap ontwikkeld en bepaald welk communicatiemiddel het meest 

geschikt is.

In het afgelopen jaar zette NSICT diverse middelen in zoals nieuwsbrieven, e-mailings, sociale media, 

briefings, conferenties, paneldiscussies, persberichten, publicaties en rapporten. Tijdens manifestaties 

en festivals verspreide NSICT via informatiestands informatie over Tibet en vroeg geïnteresseerden 

petities of steunbetuigingen te ondertekenen. Deze petities en steunbetuigingen werden onder meer 

gebruikt om de nationale en internationale politiek onder druk te zetten om zich uit te spreken voor het 

lot van Tibet en de Tibetanen.

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar. ICT bestond 30 jaar, de Dalai Lama bezocht Nederland en ICT 

introduceerde wereldwijd een nieuw logo en huisstijl, dat in alle communicatiemiddelen is doorgevoerd.

Doelstelling
•  Vergroten van de bewustwording over de situatie in 

Tibet bij een zo breed mogelijk publiek.

•  Implementeren NSICT’s strategische communicatieplan 

toegespitst op de verschillende stakeholders.

•  Ontwikkelen en verspreiden van Tibet gerichte rappor-

ten en nieuwsupdates over de situatie in Tibet.
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30 jaar in actie 
voor Tibet

we are
TIBET

‘My religion is kindness’
Dalai Lama

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

30 YEARS IN ACTION FOR TIBET

KIJK HOEVEEL  
DALAI LAMA ER  
IN JOU SCHUILT OP
DALAILAMATEST.NL

HOEVEEL DALAI LAMA SCHUILT ER IN JOU?

Sinds de bezetting van Tibet in 1950 onderdrukt de Chinese regering de
Tibetaanse taal, cultuur en identiteit en legt de Chinese taal en cultuur op aan 
het Tibetaanse volk. Op scholen kunnen Tibetaanse kinderen niet langer hun 
moedertaal leren, waardoor zij vervreemden van hun eigen familie, tradities
en samenleving.

Bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur wordt, in 
een klimaat van angst, gestraft met een verdwijning, gevangenisstraf, marteling 
en soms de dood. 

Ondanks de 60 jaar durende bezetting en schendingen van mensenrechten 
door China in Tibet, houdt het Tibetaanse volk zich aan een geweldloze strijd 
voor vrijheid en mensenrechten.

Tashi Wangchuk, de Tibetaanse taalonderwijs activist staat symbool voor wat 
er op dit moment in Tibet gebeurt. Hij heeft onlangs een gevangenisstraf opge-
legd gekregen van 5 jaar omdat hij een petitie startte voor het behoud van het 
Tibetaanse taalonderwijs op scholen.

International Campaign for Tibet komt in actie voor Tibetaanse politieke gevan-
genen en hun recht op vrijheid van meningsuiting, een recht wat is opgenomen 
in China’s grondwet en internationale verdragen.

Stop de vernietiging van de Tibetaanse taal en cultuur. Teken de petitie op
savetibet.nl. Iedere stem maakt verschil. Ook jouw stem!

Wat kun je doen?
• Onderteken de petities op onze website en deel met anderen
• Bestel kosteloos het ‘Steun Tibet info pakket’
• Organiseer een lezing, filmvertoning of sponsoractie in jouw omgeving
• Word vrijwilliger
• Steun ons werk met een donatie

Stop China! 
Stop de vernietiging van de Tibetaanse taal en cultuur!

TEKEN DE PETITIE EN DONEER OP SAVETIBET.NL

ICT18SA02 WT-Flyer A5 staand.indd   2 20-06-18   10:02

Compilatie van communicatie artikelen

 ‘Tibet heeft een kostbare cultuur die 
gebaseerd is op wijsheid en mededogen. 

Deze cultuur biedt wat wij in de huidige 
wereld missen. Wij moeten dat voor het 
Tibetaanse volk beschermen, maar ook 

voor onszelf en onze kinderen.’

Richard Gere, acteur en voorzitter van ICT

‘Mijn primaire zorg is 
het veiligstellen van 

het voortbestaan van 
de unieke cultuur, 

taal en identiteit van 
het Tibetaanse volk.’

Dalai Lama

30 jaar a
ctie

 voor T
ibet!

savetibet.nl
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E-mailacties en social media

Naast dat NSICT haar achterban benaderde tijdens campagneperioden 

informeerde NSICT de meer dan 23.000 donateurs en online supporters 

ook regelmatig via email en social media om de achterban te informeren 

over de laatste ontwikkelingen in Tibet, evenementen en Tibetanen in 

ballingschap. Daarbij blijkt ook dat Facebook een uitstekend platform is 

voor dit doel. NSICT’s Facebook-pagina heeft nu meer dan 23.000 likes en 

behoorde in 2018 tot de top 100 meest gelikede non-profitorganisaties 

in Nederland. Facebook leverde het afgelopen jaar de meeste nieuwe 

donateurs, volgers en handtekeningen onder petities op, vooral door het 

inzetten van Facebook-advertentiecampagnes. Via dit kanaal bereikte 

NSICT tienduizenden mensen per maand. Het is een onmisbaar medium 

geworden voor het bereiken en activeren van onze achterban.

Voorbeelden van e-mailacties
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Media

Media spelen een belangrijke rol in de bewustwording over de mensenrechtensituatie in Tibet bij 

politici en het publiek. In dit kader verstrekte NSICT op diverse manieren informatie, zoals rapporten, 

persberichten, interviews en nieuws-updates. Zowel in landelijke kranten, waaronder de Volkskrant, de 

Telegraaf, NRC, als in regionale (online) kranten verschenen artikelen over NSICT’s acties en Tibet. 

Door het aangrijpen van de actualiteit is NSICT zeer succesvol geweest om maximaal publiciteit te gene-

reren voor haar campagnes. 

Oped met Amnesty International in de Volkskrant
In samenwerking met Amnesty International plaatste de Volkskrant op 14 september een oped naar 

aanleiding van het bezoek van de Dalai Lama met daarin de oproep aan de Nederlandse regering om 

kritisch over de mensenrechtenschendingen in China in hun betrekkingen met het land.

Compilatie van krantenartikelen over ICT en Tibet
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Publicaties en rapporten

In 2018 ging ICT’s Field Team in India door met het onderzoeken en monitoren van de mensenrech-

tensituatie in Tibet. Ook interviewde het Field Team Tibetaanse vluchtelingen, die via Nepal naar India 

vluchtten. Daarnaast is ons Field Team door haar directe contacten met Tibetanen in Tibet in een uitste-

kende positie om uit de eerste hand informatie te vergaren over de laatste ontwikkelingen in Tibet. De 

ingewonnen informatie vormt een essentieel fundament voor onze persberichten, rapporten, analyses, 

briefings, publiekscampagnes en lobbyactiviteiten. 

ICT publiceerde in 2018 verschillende rapporten, nieuwsbrieven en nieuws-updates in zowel de Ne-

derlandse, Engelse en Franse taal. Het Nederlandstalige ‘Tibet Journaal’ werd in een oplage van bijna 

40.000 exemplaren verspreid onder NSICT donateurs en andere belangstellenden. Het gepubliceerde 

Engelstalige kwartaalblad ‘Tibet Press Watch’ en de Engels en Franstalige ‘Tibet brief’, werden verspreid 

onder Europese parlementariërs, de EU zelf, de VN en NSICT’s nationale contacten. 

In 2018 publiceerde ICT 2 rapporten: “Access Denied: China’s gedwongen isolement van Tibet” en “Het 

basisprincipe van wederkerigheid”, waarin ICT oproept tot een meer robuuste internationale benadering 

van Tibet gebaseerd op het principe van wederkerigheid. 

In het rapport “China’s Control State in Lhasa” maakt ICT gebruik van satellietbeelden om te laten zien 

hoe Lhasa door China verbouwd wordt tot een knooppunt van hyperbeveiliging, terwijl Tibet tegelijker-

tijd door de Chinese overheid wordt gepromoot als toeristische attractie. 

Audiovisueel 

ICT beschikt over een aantal eigen videoproducties, zoals de dvd’s: ‘Tibet’s Stolen Child’, ‘Devotion and 

Defiance’, ‘Saving Tibet’, ‘Missing in Tibet’, ‘Why are we silent’, en ICT’s video film met interviews met 

Chinese boeddhisten in het Westen, die aangeven wat hen aanspreekt in het Tibetaans boeddhisme. 

Deze dvd’s werden ingezet bij publieksevenementen en werden verkocht via onze webwinkel. 

Daarnaast gebruikte ICT een aantal door derden geproduceerde films, zoals: ‘Kindness, a letter from 

Tibet’, ‘Leaving Fear Behind’, ‘Saving Tibet’, en ‘Fire in the land of Snow: Self-immolations in Tibet’. 

Verder zet NSICT steeds meer videoreportages in tijdens evenementen en acties en verspreidt deze 

via social media. Ook een door NSICT director Tsering Jampa ingesproken en aan de Koning voor zijn 

Staatsbezoek aan China gericht videobericht werd veelvuldig bekeken op social media kanalen.

Merchandise

NSICT verkoopt een klein assortiment producten, die in India en Nepal door Tibetaanse ex-politieke 

gevangenen en vluchtelingen worden gemaakt. NSICT-rapporten, cd’s, dvd’s, boeken, tassen met het 
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NSICT-logo, T-shirts, gebedsvlaggen, de Tibetaanse vlag, ansichtkaarten en Tibetaanse ‘vrijheidsarm- 

banden’ werden niet alleen in onze webwinkel, maar ook via ons kantoor en bij publieksevenementen 

verkocht. Ballpoints met ons logo, website adres en een quote van de Dalai Lama werden gebruikt als 

relatiegeschenk en als incentives in mailings. De Save Tibet-stickers met de Tibetaanse vlag werden 

gratis verspreid.

Elk jaar geeft NSICT een Tibet-kalender uit met telkens andere thema’s. Vorig jaar werden ongeveer 900 

exemplaren van de 2019 kalender met als thema “Disappearing Pastoralists” verkocht. Daarnaast werd 

de kalender veelvuldig als relatiegeschenk  gebruikt.

Samenwerking met mensenrechtenorganisaties 

Om de impact van ons werk te vergroten, is de samenwerking, zowel internationaal als nationaal, met 

andere organisaties belangrijk. In 2018 werkte NSICT samen met: Human Rights Watch; Human Rights 

in China; Reporters Without Borders, Forum 2000; de Helsinki Foundation for Human Rights; de In-

ternational Federation for Human Rights (FIDH); de Society for Threatened Peoples; de Unrepresented 

Nations and Peoples Organisation (UNPO); Amnesty International; de Vereniging Oeigoeren Nederland; 

het International Tibet Network, Boeddhistisch Film Festival en Stichting Bezoek Dalai Lama Nederland.

NSICT werkte ook samen met een aantal Tibetaanse organisaties, waaronder: de Tibetaanse gemeen-

schap in Nederland en Europa; Tibetan Women’s Association; Tibetan Centre for Human Rights and 

Democracy en Gu Chu Sum, Tibetan Government in Exile (de organisatie voor voormalige politieke 

gevangenen).

Als laureaat van 2005 nam NSICT deel aan de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning in Vlaardingen.

ICT-Brussel, Tibetanen, Zuid Mongolen en Oeigoeren, demonsteren 
tijdens de ASEM Summit in Brussels op 18 oktober 2018
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ICT sponsort ‘Walk for Tibet’ tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in de zomer van 2018

ICT, samen met de Oeigoerse Vereniging in Nederland, Amnesty International, de Tibet Support Groep en de Tibe-
taanse gemeenschap in november 2018
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Resultaten
•  NSICT genereerde veel media-aandacht door online marketing activiteiten tijdens het bezoek van 

Dalai Lama en de Sikyong aan Nederland.

•  Geïntegreerde online en offline communicatie leidde tot toename in donateurs en zorgde dat meer 

mensen op de hoogte waren van de mensenrechtensituatie in Tibet.

•  NSICT’s informatieve en diepgaande rapporten en nieuwsupdates werden intensief gebruikt door 

politici, media en andere stakeholders.

•  Meer dan 30.000 mensen ondertekenden ICT petities over de vrijlating van politieke gevangenen. 

Meerdere Tibetaanse politieke gevangenen kwamen vrij, onder meer de schrijver Shokjang.

•  Door onze Social Media activiteiten en e-mailings, hebben inmiddels meer dan 23.000 mensen ICT 

ge‘liked’ op onze facebook pagina. 

Vooruitblik
•  NSICT zal in 2019 een vernieuwde website lanceren en een geïntegreerde online en offline marke-

tingstrategie gaan voeren.

•  Naast vrijlating van politieke gevangenen, vrijheid van meningsuiting en religie en behoud cultuur, 

zal NSICT ook extra aandacht geven aan het milieu, het doorbreken van het isolement van Tibet, en 

economische marginalisatie van Tibetanen.

•  In verband met het 30 jaar worden van de Panchen Lama, zal ICT een uitgebreide campagne voeren 

voor zijn vrijlating.
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7Fondsenwerving en
Voorlichting

Communicatie met de donateurs

Voor het verwezenlijken van de doelen is het werven van fondsen een randvoorwaarde. De voortdu-

rende financiële steun van donateurs zorgen voor continuïteit van de organisatie en belangrijker nog: zij 

maken ons werk voor Tibet mogelijk. Ook in 2018 waren er vele duizenden trouwe donateurs die NSICT 

en haar doelstellingen steunden. Het actieve donateursbestand maakte een lichte daling mee. Eind 2018 

had NSICT in Nederland bijna 20.000 actieve donateurs. NSICT heeft een gedegen direct mail fondsen-

werving programma. In april 2018 introduceerde NSICT een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Het 

idee achter deze huisstijl is dat hij eigentijdser is en beter toepasbaar in de verschillende kanalen.

De strategie achter dit programma is om op basis van de relatie die de donateur met NSICT zo goed mo-

gelijk op maat gemaakt donateursprogramma aan te bieden, waarbij de donateur geïnformeerd wordt 

over het werk van NSICT, de besteding van de donaties en de mogelijkheid wordt geboden het werk van 

NSICT extra te ondersteunen.

Het mailingprogramma dient dan ook primair als middel om dieper in te gaan op actuele kernthema’s 

rondom Tibet, NSICT’s activiteiten en om solidariteit voor Tibet te realiseren.

Databasebeheer
Een accurate databaseregistratie is belangrijk om een op maat gesneden contactstrategie met de do-

nateurs uit te kunnen voeren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de data-

base zelf, de database-administratie en het databasebeheer. In lijn met 2017 is ook in 2018 uitgebreid 

aandacht besteed aan het optimaliseren van de processen om gegevens van de donateurs zo correct 

mogelijk bij te houden, om hen optimaal te kunnen informeren. Daarnaast zijn nieuwe procedures opge-

steld in het kader van de nieuwe privacyregelgeving (AVG).

Doelstelling
•  Het werven van middelen 

om de activiteiten van NSICT 

te kunnen realiseren.
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Machtigingen
Een degelijk machtigingsprogramma biedt NSICT financiële zekerheid op de lange termijn. Daarom krijgt 

het behoud van machtigers en de werving van nieuwe machtigers speciale aandacht van NSICT. Be-

staande machtigers werden via brieven, e-mails en Facebookberichten op de hoogte gehouden van onze 

activiteiten. Ook werd extra geïnvesteerd in het opvolgen van uitgevallen machtigers. In 2018 zag NSICT 

een kleine daling van ongeveer 1% in aantal machtigers.

Jaarmailing
Alle NSICT-donateurs ontvingen aan het begin van het jaar een jaarmailing. In deze brief stond een 

beknopt overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en de speerpunten voor het komende jaar.

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrief, Tibet Journaal, is een van de belangrijke communicatiemiddelen om donateurs op de 

hoogte te houden van de mensenrechtensituatie in Tibet en van de activiteiten van NSICT. In 2018 

werden twee nieuwsbrieven verstuurd. In mei ontvingen donateurs een nieuwsbrief waarin naast de 

actuele ontwikkelingen ook een overzicht stond met hoogtepunten van 30 jaar International Campaign 

for Tibet. In de nieuwsbrief die in de donateurs in oktober werd teruggekeken op het bezoek dat de Dalai 

Lama in september aan Nederland bracht. 

Special Appeal
De Special Appeal, zijn brieven aan donateurs die dieper ingaan op een specifieke thema’s en vaak ver-

bonden zijn aan een publiekscampagnes die NSICT op hetzelfde moment voert. In april 2018 introdu-

ceerde NSICT de nieuwe huisstijl en vroeg per brief steun van haar achterban om rond de handelsmissie 

met minister-president Mark Rutte handelsbelangen niet boven mensenrechten te laten gaan. In juli 

vroeg NSICT aandacht voor het lot van Tashi Wangchuk en honderden andere politiek gevangenen. Rond 

de komst van de Dalai Lama in september werd de donateurs de vraag gesteld hoeveel Dalai Lama er 

in hen school. De laatste brief die NSICT in 2018 stuurde aan de donateurs ging in op het noodlottige 

verhaal van politiek gevangene Shandu Palden, die overleed aan de gevolgen van de wreedheden die hij 

tijdens zijn gevangenschap moest doorstaan.

Heractivatie
Om het aantal actieve donateurs te vergroten, is wil NSICT naast het behouden van de bestaande ac-

tieve donateurs ook voormalige donateurs opnieuw bij haar activiteiten probeert te betrekken. Daarbij is 

heractivering een belangrijk middel om het aantal opzeggers en inactieven te compenseren met als doel 

de her-instroom te vergroten. In 2018 ontvingen oud-donateurs gespreid over het jaar drie keer een 

brief. De heractiveringsactiviteiten blijven belangrijk voor NSICT vanwege de effectiviteit.

Telemarketing
Voor het werven van machtigingen benadert NSICT donateurs via telefooncampagnes. In 2018 is 

daarbij vooral ingezet op het opvolgen van nieuwe sympathisanten van NSICT. Daarbij werd inhoudelijk 

ingegaan op de situatie van politieke gevangen in Tibet en het lot van de Tibetaanse gemeenschap. Dit 

programma draagt in belangrijke mate bij om de uitstroom van machtigers te compenseren.
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Nalatenschappen
Uit cijfers van goede doelen blijkt dat de laatste jaren de inkomsten uit nalatenschappen groeien. Ook 

NSICT biedt deze mogelijkheid met een speciaal programma genaamd de Mandala Society. Hierin zitten 

mensen die NSICT in hun testament willen opnemen. Leden van de Mandala Society ontvangen speciale 

uitnodigingen voor evenementen, krijgen persoonlijke informatie, belangrijke updates en een exemplaar 

van al onze publicaties en rapporten. In 2018 continueerde NSICT de strategie die in 2017 is ontwikkeld, 

waarbij vooral persoonlijke aandacht voor deze groep centraal staat. Daarnaast informeerde NSICT de 

donateurs via de nieuwsbrief en bezoekers van de website over de mogelijkheid om NSICT ook op een 

andere wijze te steunen.

Eind 2018 waren er 3 donateurs die NSICT in hun testament hebben opgenomen. NSICT ontving in 2018 

in totaal € 26.153 uit nalatenschappen. 

Periodiek schenken
Periodiek schenken is voor een donateur een fiscaal voordelige manier om te schenken aan goede doe-

len. De donateur committeert zich via een onderhands akte om het goede doel voor minimaal vijf jaar 

te steunen. In de maand maart ontvingen bijna 4.000 donateurs een administratieve brief waarin hen 

werd gewezen op de mogelijkheden om periodiek te schenken. In totaal heeft NSICT ruim € 79.569,- aan 

inkomsten uit periodieke schenkingen van 390 donateurs. 

Major donors / Middle donors 
Donateurs, die vanuit hun betrokkenheid bij NSICT hoge bedragen geven krijgen extra aandacht. Onder 

deze donateurs verstaan we ‘middle donors’, ‘major donors’, periodieke schenkers en mensen die lid zijn 

van de Mandala Society. Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor speciale evenementen. Een selectie 

van deze groep donateurs ontving in 2018 tweemaal een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een evene-

ment. Tijdens het bezoek van de Dalai Lama in Ahoy werd een selecte groep donateurs uitgenodigd om 

een speciale lunch bij te wonen. Tijdens de lunch sprak de voorzitter van NSICT, Richard Geere, hen toe. 

Ook waren er speeches van de directeur van ICT-US, Matteo Mecacci en de directeur van NSICT, Tsering 

Jampa.

In november werd een groep donateurs uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen met dr. Sikyong 

Lobsang Sangay de leider van de Tibetanen in ballingschap. Hij vertelde over hoe belangrijk de steun van 

NSICT is voor de Tibetaanse gemeenschap.

Kaart rond de feestdagen
Rond de feestdagen stuurde NSICT een groep van 3.500 donateurs een kaart. Daarin werd bedankt voor 

de steun en de wens uitgesproken om tijdens de feestdagen ook te denken aan het lot van de Tibetanen.

Integratie Online Offline Fondsenwerving
Tijdens campagnes integreert NSICT haar voorlichtende en fondsenwervende activiteiten, zowel via 

online als offline. Het online kanaal wordt voor NSICT steeds belangrijker om donaties te genereren. Zo 

stegen de inkomsten via de website met +126%.
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NSICT verzond in 2018 zeven e-mailingen naar telkens ongeveer 23.000 emailadressen. Met deze cam-

pagnes genereerde NSICT naast donaties ongeveer 17.808 getekende steunbetuigingen en werd de Dalai 

Lama test 16.245 keer gedaan op onze website.

Klachtenafhandeling

Donateurs NSICT streeft ernaar om zo dienstbaar mogelijk te zijn aan haar achterban. Het grootste deel 

van de klachten heeft te maken met administratieve zaken en soms met de inhoud van het mailingpro-

gramma. De afhandelingsperiode van de klachten is tien werkdagen. In 2018 kwam er totaal 21x een 

klacht binnen (per post, e-mail, de website en telefonisch). De klachten gingen 5x over fondsenwerving, 

9x over administratieve klachten die met het mailingprogramma te maken hadden en 5x ging het om 

een inhoudelijke klacht. Daarnaast werd er 2x een suggestie gegeven over de keuze van de bank van 

NSICT. 
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Begroting 2019 

 Begroting 2019 Realisatie 2018 Begroting 2018 

 € € €

Baten 

Donaties en giften 1.138.768 1.149.247 1.124.895 

Legaten 15.000 24.000 5.000

Opbrengst verkoop artikelen 5.000 5.003 8.630 

Totaal baten 1.158.768 1.178.250 1.138.525 

Lasten

Verenigde Naties 24.116 25.344 28.400

INPaT 20.468 18.995 22.843

Politieke gevangenen 86.006 67.936 60.644

Europees Parlement 340.095 294.958 378.730

Tibetan Empowerment 56.147 53.381 53.252

Chinese Outreach 13.442 14.745 19.423

Overige activiteiten 162.500 205.805 104.117

Telemarketing, Nieuwsbrieven, prospectmailings, 324.824 388.642 308.115

special appeals etc.

Totaal besteding aan doelstellingen 1.027.598 1.069.806 975.524 

 

Kosten fondsenwerving 317.234 255.706 352.660

Kosten beheer en administratie 129.810 148.955 133.485

Som der lasten 1.474.642 1.474.467 1.461.669 

Saldo baten en lasten -315.874 -296.217 -323.144

Financiële baten en lasten - 14 1.900

Exploitatieresultaat -315.874 -296.203 -321.244 

Uitgaven in percentage van baten 

 Begroting 2019 Realisatie 2018 Begroting 2018 

 % % %

Besteding aan doelstellingen  88,68 90,80 85,68

kosten eigen fondsenwerving 27,38 21,70 30,98

kosten beheer en administratie 11,20 12,64 11,72 
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8Samengevatte
Jaarrekening 2018

Financieel overzicht 2018

De baten bedroegen € 1.178.250, een afname van 1,76% ten opzichte van 2017 en 3,49% hoger dan 

begroot. De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 99,58% (2017: 99,41%) van de totale baten.

De totale lasten bedroegen € 1.474.467. Dit is € 12.798 meer dan begroot. 

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 296.203, terwijl een negatief resultaat 

van € 321.244 was begroot.

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen € 1.069.807. Uitgedrukt in percentage van de totale 

baten is dat 90,80%.

Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s is in 2018 toegenomen van 6,6 naar 7,1.

Kengetallen

Uitgaven in % van de baten uit fondsenwerving: 2018 2017

Besteding aan doelstellingen (voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak): 91,18% 83,14%

Kosten eigen fondsenwerving 21,79% 21,34%

Kosten beheer en administratie 12,70% 10,20%

Besteding aan doelstellingen in % totaal baten  90,80% 85,68%

Besteding aan doelstellingen in % totaal lasten 72,50% 67,26%

 

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Amsterdam) 5,1 fte 4,6 fte

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Brussel) 2,0 fte 2,0 fte

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Amsterdam) € 76.142  € 79.409 

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Brussel)* € 88.124  € 101.624 

 

Aantal vaste vrijwilligers 23 23
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*Hier is in 2017 een nabetaling van in totaal € 21.845 pensioenpremie over eerdere jaren in verwerkt. 

Tevens is met ingang van 2017 de vakantiegeld verplichting aan de Brusselse medewerkers maandelijks 

gereserveerd. Dit veroorzaakte voor 2017 een extra last ad. € 5.458. De loonkosten per fte exclusief 

deze éénmalige kostenverhogende posten bedraagt voor 2017 € 87.972.

Lasten in percentage van de totale lasten

Kosten eigen 
fondsenwerving 

18,61%

Besteding aan doelstelling 
‘voorlichting en bewustmaking 

Tibetaanse zaak’ 
72,50% Kosten beheer en 

administratie 
8,89%

Baten 2018
Legaten 
2,04%

Donaties specifiek 
0,00%

Rentebaten 
0,00%

Donatie en giften 
97,54%

Verkoop van artikelen 
0,42%
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Activiteiten voorlichting/bewustmaking 
Tibetaanse zaak

Telemarketing, nieuwsbrieven, prospect-
mailing, special appeals etc. 

36,33%

Verenigde Naties 
2,37%

INPaT 
1,78%

Politieke gevangenen 
6,35%

Europees Outreach 
27,57%

Tibetan Empowerment 
4,99%

Overige activiteiten 
6,68%Tibetan Language 

3,04%

Chinese Outreach 
1,38%

Bezoek Dalai Lama 
6,26%
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Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

 31 12 2018 31 12 2017 

 € € € € 

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  17.313  22.061 

Vlottende activa

Voorraden   12.848  10.456  

Vorderingen   27.913  17.719 

Liquide middelen   1.667.847  1.950.540 

  1.725.921  2.000.776 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 1.294.859  1.366.281 

Bestemmingsreserve  305.388  455.000 

Overige reserve -  75.169  

  1.600.247  1.896.450 

Kortlopende schulden   125.674  104.326

  1.725.921  2.000.776 
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Staat van baten en lasten over 2018 

  Begroting

 2018 2018 2017

 € € €

Baten 

Donaties en giften 1.149.247 1.124.895 1.186.793

Legaten 24.000 5.000 5.537

Opbrengst verkoop artikelen 5.003 8.630 7.017

 1.178.250 1.138.525 1.199.347

Lasten 

Besteding aan doelstelling* 1.069.807 975.524 991.395

Kosten fondsenwerving 255.706 352.660 254.453

Kosten beheer en administratie 148.954 133.485 121.619

Som der lasten 1.474.467 1.461.669 1.367.467

Saldo baten en lasten -296.217 -323.144 -168.120

Financiële baten en lasten 14 1.900 362

Exploitatieresultaat -296.203 -321.244 -167.758

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -71.422  -16.554

Bestemmingsreserve reorganisatie -  150.000

Bestemmingsreserve behoud Tibetaanse taal -32.500  150.000

Bestemmingsreserve politieke gevangenen -67.112  105.000

Bestemmingsreserve bezoek  -50.000  50.000 

Zijne Heiligheid Dalai Lama

Overige reserve -75.169  -606.204

 -296.203  -167.758

*Besteding aan doelstelling

Verenigde Naties 25.344 28.400 21.500

INPaT 18.995 22.843 19.547

Politieke gevangenen 67.936 60.644 70.453

European Outreach 294.958 378.730 371.787

Tibetan Empowerment / Insight Tibet 53.381 53.252 52.954

Chinese Outreach 14.745 19.423 13.722

Overige activiteiten / research, monitoring 205.806 104.117 66.187

Telemarketing, nieuwsbrieven,  388.642 308.115 375.245 

prospectmailing, special appeals etc. 

 1.069.807 975.524 991.395
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Kasstroomoverzicht

  2018  2017

 € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  -296.217  -168.120

Aanpassingen voor

Afschrijvingen op immateriële   19.043  6.098 

en materiële vaste activa 

Verandering in werkkapitaal    

Mutatie voorraden en onderhanden werk -2.392  -2.078  

Overige vorderingen -10.194  3.132  

Kortlopende schulden (exclusief banken) 21.348  22.943  

  8.762  23.997

Kasstroom uit activiteiten  -268.412  -138.025

Ontvangen interest  14  362 

Kasstroom uit operationele activiteiten  -268.398  -137.663

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa  -21.571  -11.846 

Desinvesteringen materiële vaste activa  7.276 - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -14.295  -11.846

Mutatie geldmiddelen  -282.693  -149.509

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar  1.950.540  2.100.049 

Mutaties in boekjaar  -282.693  -149.509 

Stand per eind boekjaar  1.667.847  1.950.540
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Toelichting op de balans
en de staat van baten en lasten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is feitelijk en statutair gevestigd op Funenpark 

1D, 1018 AK te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34119094.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet bestaan voornamelijk uit: 

Het werven van geld en bieden van steun aan projecten voor de verbetering van de situatie van de men-

sen in Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap, zowel in economisch als in sociaal opzicht. 

Hieronder specifiek begrepen het bevorderen van kennis van volken en regeringen omtrent de waarden 

(cultureel, historisch en religieus) van Tibet en het bevorderen van een internationale belangstelling 

voor het behoud daarvan.

De locatie van de feitelijke activiteiten
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is feitelijk gevestigd op Funenpark 1D, 1018 AK 

te Amsterdam.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 650), die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigings-

prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of ver-

vaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 

de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 

van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden 

met een looptijd korter dan één jaar worden aangemerkt als kortlopend.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De opbrengsten 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten worden in aanmerking genomen zodra deze zijn ontvangen of schriftelijk zijn toegezegd. De op-

brengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en de stichting 

de betaling verschuldigd is geworden, dan wel als de verplichting onherroepelijk door de stichting is 

aangegaan.

Pensioenlasten
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft alle pensioenregelingen verwerkt vol-

gens de verplichtingenbenadering. De geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdracht 

van premies aan de pensioenverzekeraar. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 

verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de Staat van Baten en Lasten verwerkt. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een ver-

mindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 

opgenomen.

Toerekening kosten aan activiteiten
De RJRichtlijn 650 Fondsenwervende instellingen bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie gespe-

cificeerd moeten worden naar verschillende kostencategorieën. 

Goede Doelen Nederland heeft richtlijnen verstrekt over welke kosten moeten worden toegerekend aan 

de kosten ‘beheer en administratie’, te weten: de kosten voor bestuur, directie, algemeen secretariaat, 

financiën en planning & control voor 100%, en de kosten die niet specifiek aan een specifieke activiteit 

zijn toegerekend kunnen worden naar rato. 
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Goede Doelen Nederland pleit ervoor dat alle fondswervende instellingen dezelfde definitie hanteren. 

Echter gelet op de onderstaande toelichting wijkt Nederlandse Stichting International Campaign for 

Tibet hiervan af.

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is een kleine organisatie, met beperkte mogelijk-

heden om functionarissen aan te stellen voor specifieke functies. Medewerkers zijn allround en worden 

zo breed mogelijk ingezet. Jaarlijks wordt door de directeur naar beste weten een inschatting gemaakt 

van de uren die medewerkers besteden aan de activiteiten (doelstelling, fondsenwerving en beheer en 

administratie). Op basis van deze inschatting worden de loonkosten van de individuele medewerkers 

toegerekend aan de genoemde activiteiten, en uitgedrukt in een percentage van de totale werkgever-

slasten. Deze percentages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overhead en overige 

lasten, voor zover deze niet direct zijn toe te rekenen aan een specifieke activiteit. De kosten van de 

werkorganisatie zal als volgt verdeeld over de activiteiten:

  2018 2017

Verenigde Naties 2,61% 2,82%

Politieke gevangenen 6,41% 7,58%

European Outreach 8,31% 9,15%

INPaT 3,08% 3,29%

Tibetan Empowerment / tibet Insight 6,49% 6,45%

Chinese Outreach 2,35% 2,05%

Overige activiteiten / research, monitoring 9,80% 8,65%

Beheer en administratie 21,84% 19,16%

Communicatie / voorlichting 22,37% 20,34%

Fondsenwerving 16,74% 20,50%

Totaal 100% 100%

Directe kosten van mailingacties
Alle kosten van mailingacties die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te ge-

ven voor één of meer van de doelstellingen worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving. 

Indien sprake is van gemengde activiteiten, (voorlichting en fondsenwerving tegelijk) worden de kosten 

gesplitst. 

Zonder fondsenwerving heeft de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet geen  

bestaansrecht. Echter bij gemengde acties (voorlichting / bewustmaking en fondsenwerving), zullen 

de voorlichtingsactiviteiten voorop staan. Bij iedere uit te voeren mailingactie wordt dit ook bewaakt. 

Periodiek wordt het voorlichtingsmateriaal kritisch beoordeeld door de directeur om te kijken of aan  

dit uitgangspunt nog wordt voldaan. Indien de uitkomst significant afwijkt van de gekozen uitgangs-

punten zal de hierop gebaseerde verdeelsleutel van de kosten naar voorlichting / bewustmaking en 

kosten eigen fondsenwerving met ingang van het nieuwe boekjaar worden aangepast.
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Van de diverse gemengde mailingacties en de toerekening van de kosten aan de activiteiten heeft de  

directie de volgende verdeling vastgesteld: 

Omschrijving actie % Kosten activiteiten % Kosten fondsenwerving

 2018 2017 2018 2017

Telemarketing, prospect mailings, 

special appeals, e.d. 65 65 35 35

Nieuwsbrieven 80 80 20 20

Online 90  - 10  -

Beheer en onderhoud DBMS 40 40 60* 60*

Consultancy fee 40 40 60* 60*

*Waarvan 10% beheer en administratie. 
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Verenigde 

Naties

INPaT Europees 

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/ 

voorlichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Totaal  

Realisatie 

2018

Begroting

2018

Realisatie

2017

Personeelskosten 10.138 11.966 208.503 25.185 9.131 24.891 38.039 86.884 65.014 84.819 564.570 591.250 568.530

Werk door derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.848

Huisvestingskosten 790 932 9.111 1.961 711 1.939 2.963 6.767 5.063 6.606 36.843 35.500 33.689

Communicatiekosten 2.147 2.534 19.204 5.334 1.934 5.271 8.056 18.401 13.769 17.964 94.614 95.250 95.328

Kantoor- en algemene kosten 2.529 2.985 18.793 6.281 2.277 6.207 9.486 21.667 16.213 21.152 107.590 104.300 130.949

Afschrijving 478 564 2.262 1.187 430 1.173 1.793 4.095 3.064 3.997 19.043 7.100 6.098

Directe kosten 9.263 13 37.084 13.434 262 28.454 145.468 250.829 152.582 14.416 651.805 628.269 484.025

Totaal 25.345 18.994 294.957 53.382 14.745 67.935 205.805 388.643 255.705 148.954 1.474.465 1.461.669 1.367.467

Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)
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Analyse verschil uitkomst met budget

 2018 Begroting 2018 Afwijking 

 € % € % € %

Baten 1.178.250 100,0 1.138.525 100,0 39.725 3,5

 1.178.250 100,0 1.138.525 100,0 39.725 3,5

Besteding aan doelstelling 1.069.807 90,8 975.524 85,7 94.283 9,7

Kosten fondsenwerving 255.706 21,7 352.660 31,0 -96.954 -27,5

Kosten beheer  148.954 12,6 133.485 11,7 15.471 11,6

en administratie

Som der lasten  1.474.467 125,1 1.461.669 128,4 12.798 0,9

Saldo baten en lasten  -296.217 -25,1 -323.144 -28,4 26.927 8,3

Financiële baten en lasten 14 - 1.900 0,2 -1.886 -99,3

Exploitatieresultaat -296.203 -25,1 -321.244 -28,2 25.041 7,8

Het hogere resultaat wordt veroorzaakt door:

1. Hogere baten als gevolg van hogere baten uit donaties en legaten ad. € 40.000.

2.  De hogere lasten in verband met de bestedingen aan de doelstelling komt met name door: De beste-

dingen in het kader van de activiteiten waarvoor in de jaarrekening 2017 bestemmingsreserves voor 

gevormd zijn. Dit besluit heeft echter plaatsgevonden na vaststellen van de begroting 2018;

3.  Lagere lasten voor eigen fondswerving dan begroot.
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9Bestuur en Beheer
van de Organisatie

Algemeen

Bestuur
Het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) bestaat ultimo 2018 

uit zeven onbezoldigde bestuursleden. Het bestuur stelt de koers en de hoofdlijnen van het beleid vast. 

Het draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de stichting en functioneert in de praktijk als een 

bestuur op afstand. 

Directie
De directie is belast met het uitvoeren van het beleid en van de overige bestuursbesluiten. De directie 

geeft leiding aan de werkorganisatie en voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit. Zij legt ver-

antwoording af aan het bestuur en zorgt ervoor dat het bestuur goed geïnformeerd wordt en regelma-

tig op de hoogte wordt gebracht over de gang van zaken.

Verantwoordingsverklaring
Als door het CBF Erkend Goed Doel dient NSICT invulling te geven aan drie principes: scheiding tussen 

de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; optimale besteding van middelen; en het onder-

houden van optimale relaties met belanghebbenden. In de volgende samenvatting van onze verant-

woordingsverklaring leest u hoe wij invulling geven aan deze principes.
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Het eerste principe: scheiding tussen de functies:
Toezicht houden, besturen en uitvoeren

Besturen en toezicht houden
Op dit moment heeft NSICT geen onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Het bestuur heeft daarom 

zowel de taak van besturen als toezicht houden. NSICT is juridisch en bestuurlijk georganiseerd con-

form het “Bestuursmodel”. Het bestuur wordt gevormd door minimaal vijf natuurlijke personen. In 2018 

bestond het bestuur uit zeven personen:

Richard Gere, Voorzitter

Jan Andersson, Vice-voorzitter

Jan Willem den Besten, Secretaris

Christa Meindersma, Penningmeester 

Chungdak Koren, Bestuurslid

Adam Koziel, Bestuurslid

Tempa Tsering, Bestuurslid

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid 

tot verlenging voor een nieuwe termijn van drie jaar. Zij treden af conform een rooster van aftreden. 

Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penning-

meester.

Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directie 

en op de algemene gang van zaken en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. Het bestuur komt 

minimaal 3x per jaar bijeen en houdt regelmatig contact met de directie via telefoon en het internet. 

Het bestuur beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directie.

Directie
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Tsering Jampa, Executive Director. De directeur 

wordt benoemd en ontslagen door - en staat functioneel onder toezicht van – het bestuur. De directeur 

legt 3x per jaar verantwoording af aan het bestuur over het uitvoeren van het beleid. Zij is verantwoor-

delijk voor de werving, de besteding van het door het bestuur goedgekeurde budget, het beheer van 

de middelen en voor het goed functioneren van de organisatie in het algemeen. Daarnaast neemt zij 

personeel aan. Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur 2x per jaar geëvalueerd, 

conform een vastgestelde functionerings- en beoordelingssystematiek. In het in 2011 vastgestelde 

directiestatuut zijn de verhouding en verantwoordelijkheden tussen directie en bestuur geregeld.
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Het tweede principe:
optimale besteding van middelen

Optimale besteding van middelen betekent dat een organisatie zich inspant voor een effectieve en 

doelmatige realisering van haar doelstellingen door middel van een optimale besteding van haar mid-

delen. NSICT besteedt haar middelen enerzijds aan het realiseren van de doelstelling en anderzijds aan 

fondsenwerving en beheer en administratie. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbe-

groting vast, waarin de lange termijn doelstellingen zijn gedefinieerd. Het huidige strategische meerja-

renplan loopt van 2014 tot en met 2019. 

Daaruit vloeit het jaarplan en de begroting voort. In de begroting en de jaarlijkse werkplannen worden 

de doelstellingen nader uitgewerkt naar meer concrete activiteiten. In deze activiteiten staan als criteria 

de haalbaarheid en kwaliteit van de inhoud centraal.

Het monitoren en evalueren van het uitvoeren van de activiteiten vindt plaats door kwartaal- en jaar-

rapportages door de directeur aan het bestuur. De rapportages worden getoetst aan de vastgestelde 

(meerjaren) begroting en het meerjarenbeleidsplan. Afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende het 

jaar doet de directeur voorstellen aan het bestuur voor aanpassing van de (meerjaren)begroting.

Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt gecontroleerd door 

een, na overleg met en instemming van het bestuur, door de directeur aangestelde accountant. De 

accountant doet verslag aan de directeur en aan het bestuur over zijn bevindingen in de vorm van een 

‘management letter/accountantsverslag’.

De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur. Indien verplichtingen moeten worden aan-

gegaan die niet zijn voorzien in de begroting, overlegt de directeur vooraf met de penningmeester van 

het bestuur. Voor de eerstvolgende bestuursvergadering bereidt zij besluitvorming voor en rapporteert 

zij over de uitgevoerde activiteiten en eventueel onvoorziene ontwikkelingen. 

Gezien de onvoorspelbare situatie in Tibet is het noodzakelijk dat de organisatie altijd rekening houdt 

met ad hoc gebeurtenissen die directe invloed hebben op het jaarplan en de begroting.

Uitgaven aan de doelstelling
NSICT zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechtensituatie en de democratische vrijheden 

voor het Tibetaanse volk. Om dit te realiseren, heeft NSICT in haar meerjarenbeleidsplan en bijbehorende 

begroting de belangrijkste speerpunten voor toekomstig beleid in kaart gebracht. Om haar inhoudelijke 

kwaliteit te waarborgen en de doelstellingen zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken toetst NSICT deze 

aan de beleidsvoornemens die zij in haar meerjarenbeleidsplan heeft vastgesteld.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar worden de beleidsintenties vastgelegd in een jaar-

plan. Dit plan bevat concrete doelen voor het desbetreffende jaar, evenals de projecten om deze doel-

stellingen te bereiken. Gedurende het jaar wordt de voortgang bewaakt door de directeur. Activiteiten 

die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de gestelde eisen worden tussentijds stopgezet.
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Kosten eigen fondsenwerving
NSICT streeft ernaar om de kosten voor eigen fondsenwerving te beperken en deze te houden tussen de 

20% en 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. Voor 2018 was dat 21,70% (2017: 21,25%)

Organisatiekosten
NSICT streeft ook naar een zo efficiënt mogelijke besteding van de organisatiekosten. NSICT is een 

kleine organisatie en heeft daarom een aantal ondersteunende diensten uitbesteed. De belangrijkste 

overweging om ondersteunende diensten uit te besteden of in eigen beheer uit te voeren is de afwe-

ging of NSICT zelf over voldoende deskundigheid beschikt. Hierbij speelt het kostenplaatje uiteraard een 

belangrijke rol. 

Op basis van deze overweging is het beheer en onderhoud van de database van donateurs, een deel van 

het projectmanagement van de mailings naar donateurs, het voeren van een deel van de administratie, 

waaronder salarisadministratie, het opstellen van tussentijdse financiële overzichten, (meer)jarenbegro-

ting en jaarrekening uitbesteed. 

NSICT gaat zo efficiënt mogelijk om met de uitgaven door een reeks kostenbesparende activiteiten uit 

te voeren zoals samenwerken met andere organisaties. Zo is NSICT lid van Goede Doelen Nederland. Dat 

biedt voordelen op het gebied van trainingen en workshops rond de ontwikkeling van fondsenwerving. 

Als lid van Goede Doelen Nederland krijgt NSICT ook korting bij de verzending van mailings en andere 

poststukken.

Kosten beheer en administratie
Goede Doelen Nederland heeft richtlijnen verstrekt welke kosten toegerekend moeten worden aan de 

kosten beheer en administratie. Dit zijn kosten voor bestuur (100%), directie (100%), algemeen secreta-

riaat (100%), financiën, planning en control (100%), en naar rato, voor zover de kosten niet zijn toe te 

rekenen aan specifieke activiteiten; interne automatisering / NSICT, huisvesting en facilitair, personeels-

zaken, personeelskosten en kosten inhuur medewerkers, juridische kosten, communicatie, donateursad-

ministratie en servicecentrum en projectadministraties. 

Goede Doelen Nederland pleit ervoor dat alle fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren. 

Echter gelet op de hierna volgende toelichting wijkt NSICT hiervan af. NSICT is een kleine organisatie, 

met beperkte financiële mogelijkheden om functionarissen aan te stellen voor specifieke functies. De 

medewerkers zijn allround en worden zo breed mogelijk ingezet. Jaarlijks wordt door de directeur naar 

beste weten een inschatting gemaakt van de uren die medewerkers besteden aan de activiteiten (doel-

stelling, fondsenwerving en beheer en administratie).

Op basis van deze inschatting worden de loonkosten inclusief werkgeverslasten van de individuele 

medewerkers toegerekend aan de genoemde activiteiten en uitgedrukt in een percentage van de totale 

werkgeverslasten. Deze percentages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overheadkosten 

en overige kosten voor zover deze niet direct toerekenbaar zijn aan een specifieke activiteit.
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NSICT streeft ernaar om de kosten van administratie en beheer tussen de 5% en 8% van de baten uit 

eigen fondsenwerving te houden. Voor 2018 is dit 12,64% (2017: 10,16%).

Het derde principe:
optimale relaties met belanghebbenden

NSICT onderschrijft ook het derde principe van de SBF-Code voor Goed Bestuur door te streven naar 

goede relaties met alle belanghebbenden en voortdurend te investeren in een goede en heldere voor-

lichting en informatievoorziening. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar 

missie afhankelijk is van een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van NSICT. 

Dit geldt zowel voor de medewerkers, maar ook voor onze donateurs, het brede netwerk van experts op 

nationaal en internationaal gebied, politici, journalisten, NGO’s, vrijwilligers en anderen die NSICT een 

warm hart toedragen.

De basis voor een goede relatie komt onder andere voort uit de kwaliteit van de inhoud van de com-

municatie en voorlichting. NSICT publiceert regelmatig rapporten en periodieken over uiteenlopende 

onderwerpen die te maken hebben met de mensenrechtensituatie in Tibet. Deze worden verspreid onder 

zowel de donateurs als het hele verdere netwerk.

Voor communicatie met en voorlichting aan onze (potentiële) donateurs zet NSICT diverse media in, 

waaronder onze nieuwsbrief Tibet Journaal, de website www.savetibet.nl en specifieke campagnema-

terialen. Daarnaast werkt NSICT aan het bevorderen van haar relaties met haar donateurs door middel 

van persoonlijke contacten, door het organiseren van speciale bijeenkomsten, via contact per e-mail of 

telefoon en bij infostands tijdens evenementen.

Om haar donateurs beter van dienst te zijn, heeft NSICT een klachtenprocedure en een klachtenregistra-

tiesysteem. Klachten komen terecht bij de Marketing & Communication Officer en worden binnen twee 

weken afgehandeld. Eens per half jaar lopen de directeur en de Marketing & Communication Officer de 

klachten door. Indien nodig wordt het klachtenbeleid aangepast. 

Naast klachten komen er ook regelmatig suggesties binnen van donateurs, deze worden eveneens per-

soonlijk behandeld en geregistreerd door Marketing & Communication Officer.  

Bestuursvergaderingen
In 2018 vergaderde het NSICT-bestuur driemaal. Vast onderdeel van iedere bestuursvergadering vormde 

de rapportages van de directie en andere senior-medewerkers aan het bestuur over de voortgang van 

de activiteiten. 

Overige onderwerpen behelsden: vaststelling van de definitieve begroting 2018 en het jaarplan 2018; de 

jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017; het functioneren van de directie; het activiteitenverslag van 
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de directie 2018; tussentijdse rapportages; de relatie van NSICT met de ICT kantoren in de VS, Berlijn, 

Brussel en Londen; aanpassingen van het communicatieplan en het activiteiten- en strategieplan 2018. 

De besturen en directeuren van de verschillende ICT-kantoren kwamen in 2018 twee keer bij elkaar om 

de nieuwe langetermijnstrategie te bespreken.

Evaluatie bestuur
In 2018 heeft het bestuur het eigen functioneren geëvalueerd. De directie heeft regelmatig contact met 

de penningmeester over de te bespreken financiële aspecten van de organisatie. 

Procedure voor benoeming en herbenoeming van bestuursleden
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is direct 

herbenoembaar voor wederom een periode van drie jaar. In 2018 is geen bestuurslid afgetreden of 

nieuw bestuurslid aangetreden. 

Intern beheerssysteem door het bestuur
De directie rapporteert minimaal drie maal per jaar aan het bestuur over de voortgang van het be-

leidsplan, de financiële gang van zaken en de uitgevoerde activiteiten. Het interne beheerssysteem is 

neergelegd in het directiestatuut en het personeelsreglement.

Vergoedingenbeleid bestuursleden
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van vergoeding voor 

de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Risicobeheersing

Het beleid van NSICT is erop gericht om risico’s die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen 

tot een minimum te beperken. Tot de voornaamste risico’s die NSICT loopt behoren de bedrijfsrisico’s, 

reputatierisico’s en financiële risico’s. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat wij onder de ge-

noemde risico’s verstaan en hoe NSICT als organisatie met deze risico’s omgaat.

Bedrijfsrisico’s
Het risico bestaat dat activiteiten een geheel ander effect hebben dan beoogd. Een strategie die in het 

ene geval werkt is in een ander geval misschien juist schadelijk. NSICT heeft een procedureel beleid voor 

goedkeuring van alle communicatieconcepten onder de verantwoordelijkheid van de directeur. 

Alle communicatie uitingen, zoals de persberichten, berichten op de website, nieuwsbrieven en mailings 

aan donateurs en andere belangrijke relaties worden streng gecontroleerd op juistheid en kwaliteit en 

zijn onderworpen aan uiteindelijke goedkeuring door de directie. 
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Binnen de organisatie bestaat het risico dat bij onverwachte incidenten en ontwikkelingen in Tibet er 

mogelijk een tekort aan expertise of mankracht voor kan komen, waardoor NSICT niet in staat is om 

haar geplande doelen volledig uit te voeren. In dat geval wordt de expertise van ICT collega’s in andere 

kantoren geraadpleegd of externe ondersteuning gezocht. 

Reputatierisico’s
Voor haar inkomsten is NSICT vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van 

vertrouwen in ons werk. Wij doen onze uiterste best om dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom 

volgen wij interne procedures die door alle stafmedewerkers gevolgd worden en die moeten leiden tot 

een eerlijke, transparante en heldere communicatie en voorlichting. Een schandaal kan een organisatie 

veel schade toebrengen, of dit nu waar is of niet. Rectificatie achteraf kan reputatieschade niet meer 

herstellen.

Bij goede doelen organisaties speelt ook nog dat reputatieschade van een ander goed doel invloed heeft 

op alle goede doelen organisaties. Het gevolg hiervan is vaak een daling van inkomsten en de aantasting 

van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de instelling. NSICT is er veel aan gelegen om dit te 

voorkomen.

Dit doen we op de volgende wijze:

- NSICT onderschrijft de richtlijnen uit de gedragscode ‘SBF-Code Goed Bestuur voor goede doelen’;

-  NSICT heeft een gedragscode externe communicatie vastgesteld. Deze gedragscode geeft aan welke 

regels NSICT hanteert voor communicatie met externe doelgroepen;

-  NSICT heeft een klachtenregeling voor donateurs en een interne klachtenregeling voor de medewer-

kers vastgesteld. De klachtenregeling staat open voor iedereen die met NSICT te maken heeft;

-  NSICT is open en eerlijk in de communicatie. Dit betekent dat zij zich ook kwetsbaar opstelt als doe-

len niet gehaald worden;

- NSICT houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals:

• Gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens;

• Databankenwet;

• Code Telemarketing;

• Code Listbroking;

• Telecommunicatiewet;

• Nederlandse Reclamecode;

• Code e-mail marketing van de Dutch Dialogue Marketing Association;

• Code brievenbusreclame, huissampling en direct respons advertising;

• Auteurswet;

• Algemene Verordening Gegevensbescherming;

• Richtlijn voor de Jaarverslaglegging (RJ 650);

• Gedragscode van CBF;

• Gedragscode van ANBI;

• Gedragscode van Goede Doelen Nederland. 

Alle gedragscodes en reglementen zijn te vinden op de website van NSICT.
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Financiële risico’s
Het belangrijkste financiële risico voor NSICT is een daling van de baten uit eigen fondsenwerving. Wij 

zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe werkwijzen, strategieën en technieken om onze inkomsten, ook 

op lange termijn, zeker te stellen. In 2018 is er gezocht naar nieuwe wervingsmethoden en zijn bestaan-

de methodes aangescherpt. Het aantal machtigers is afgenomen en daarom heeft NSICT extra aandacht 

gegeven aan het machtigingsprogramma.

Daarnaast heeft NSICT in 2018 online haar voorlichting en fondsenwerving met behulp van website, 

e-mailings en sociale netwerken uitgebreid. 

Continuïteitsreserve
NSICT streeft ernaar om een reserve aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van 

tegenvallende inkomsten. De door Goede Doelen Nederland vastgestelde richtlijn ‘Richtlijn Financieel 

Beheer Goede Doelen’ wordt als uitgangspunt gehanteerd, waarbij de reserve maximaal 1,5 maal van de 

jaarlijkse kosten mag bedragen. Op basis hiervan is de gewenste continuïteitsreserve voor het afdekken 

van risico’s op korte termijn ultimo 2018 berekend op € 1.384.696. 

NSICT heeft het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht gehouden en ook voor de lange termijn 

bepaald welke middelen aanvullend zouden moeten worden aangehouden in de continuïteitsreserve. 

Hierbij is geconcludeerd dat de langlopende verplichtingen in een betrekkelijk overzichtelijke termijn 

kunnen worden afgewikkeld, zodat aanvullende reserveringen niet nodig zijn.

In 2018 is besloten een gedeelte van de vrij besteedbare reserves te bestemmen voor specifieke activi-

teiten in het kader van de doelstelling, te weten: 

• Behoud Tibetaanse taal; 

• Politieke gevangenen; 

• Bezoek Dalai Lama aan Nederland. 

Voorts is een gedeelte bestemd ter financiering van het versterken en reorganiseren van het bestuur 

van NSICT op directieniveau, als onderdeel van de organisatieontwikkeling. Dit om de continuïteit van 

de stichting op de langere termijn te waarborgen.

Machtigingsdonateurs
De werving van structurele donateurs (ook genoemd machtigingsdonateurs) biedt de mogelijkheid een 

inkomensbron te voorspellen. Bekend is hoe lang een machtigingsdonateur gemiddeld donateur blijft en 

op basis daarvan hoeveel inkomen te verwachten is. Dat draagt bij aan een efficiënte financiële plan-

ning. 

Frauderisico
Fraude is nooit helemaal te voorkomen. NSNSICT streeft ernaar om het risico op fraude te minimalise-

ren. Zij doet dit door het opzetten en in stand houden van een op de organisatie afgestemd systeem 

van administratieve procedures en interne beheersmaatregelen (AO/IB) en door een jaarlijkse controle 
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van de jaarrekening door een externe accountant. Daarnaast verstrekt de directie aan het bestuur 3x 

per jaar een tussentijds financieel verslag en een overzicht van de administratieve procedures in de 

verband.

Beleggingsbeleid
NSICT streeft ernaar om overtollige liquide middelen zo veilig mogelijk te beleggen tegen een maximaal 

rendement. Dit streven houdt in de praktijk in dat tijdelijk overtollige liquide middelen worden belegd 

op een zo hoog mogelijk rentegevende spaarrekening of deposito bij een Nederlandse of een tot de 

Europese Unie behorende bankinstelling.

Mede gelet op het bankgarantie stelsel is om het risico verder te beperken besloten het continuïteitsre-

serve te spreiden over meerdere banken in Nederland. In 2018 heeft NSICT een spaarrekening bij Triodos 

en ABN AMRO bank geopend.

Er wordt niet belegd in onroerende zaken en in op de beursgenoteerde aandelen, obligaties en overige 

effecten of financiële instrumenten. Verder maakt NSICT geen gebruik van beleggingsproducten, die de 

instandhouding van de hoofdsom niet garanderen.

Maatschappelijke verantwoording

Sociaal beleid
NSICT ziet haar werknemers als haar grootste waarde en van cruciaal belang om haar doelstellingen 

te verwezenlijken. Om deze reden hecht zij in het bijzonder aan goede arbeidsvoorwaarden voor haar 

werknemers, vrijwilligers en stagiaires. Naast de mogelijkheid die NSICT biedt tot praktische ontplooi-

ing, zijn de menselijke waarden die NSICT nastreeft een bron van persoonlijke ontwikkeling en inspiratie. 

Resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden
In 2018 is het personeelsreglement gevolgd. Door de aard van de werkzaamheden komen verschoven 

werktijden regelmatig voor. De medewerkers worden aangespoord deze uren binnen een maand met 

vrije tijd te compenseren. Voor de medewerkers bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

pensioenregeling. Zeven van de acht vaste medewerkers maakten in 2018 hier gebruik van. Medewerkers 

van NSICT krijgen daarboven 8,5% vakantietoeslag en drie extra vrije dagen. 
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Bezoldiging Directie /Adviseur

Naam T.Y. Jampa M.C. van Walt van Praag

Functie Directeur Adviseur

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald

Uren 40 Variabel

Part-time percentage 100% Variabel

Periode 1/1-31/12 1/1-30/6 2017

Bezoldiging (2)

Jaarinkomen

Bruto loon / salaris 73.811

Vakantiegeld 6.274

Vaste eindejaarsuitkering -

Niet opgenomen vakantiedagen -

Totaal 80.085

Belaste vergoedingen/bijtellingen -

Pensioenlasten (wg deel) 13.171

Pensioencompensatie -

Overige beloningen op termijn -

Totaal 2018 93.256

Totaal 2017 98.567 12.768

Het NSICT bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststel-

ling van de beloning volgt het bestuur de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland 

(zie www.goededoelennederland.nl).  

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging 

van de situatie bij NSICT’s Directeur, vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-

score van 370 punten met een maximaal jaarinkomen van € 93.157,-.

Het jaarinkomen van de Directeur in loondienst blijft binnen het maximum volgens de Regeling Beloning 

Directeuren van Goede Doelen Nederland. Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de 

pensioenlasten en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgeno-

men maximum bedrag van € 189.000,- per jaar.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting 

op de staat van baten en lasten. 
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Organisatieontwikkeling
In 2018 kwamen het bestuur en de senior medewerkers van alle ICT-kantoren tweemaal bij elkaar om de 

langetermijnstrategie te bepalen. De uitvoering van het strategische vijfjarenplan werd in 2018 gecon-

cretiseerd en aangepast. De kern van dit strategieplan bestaat uit vijf strategierichtingen, te weten: 

partnership & relations; resource development; lobby activities; external communication & research; en 

internal organization structure. 

Een voorbeeld van de internal organization structure is de Coordination Council, deze bestaat uit de 

ICT president en de directeuren van de ICT-kantoren in Amsterdam en Berlijn, die regelmatig onderling 

overleg plegen. In juli 2018 kwam de Coordination Council bij elkaar voor een werkoverleg in Nederland. 

Tijdens deze bijeenkomsten van de ICT-lobby teams werd ook de strategie voor de doorgaande lobbyac-

tiviteiten bepaald.

De snelle veranderingen in Tibet en in de Westerse betrekkingen met China vereisen van ICT een ef-

ficiënte en professionele werkwijze. De ICT-communicatiemedewerkers en het ICT-onderzoeksteam 

brachten accurate informatie uit Tibet naar buiten en informeerden de wereld over de situatie in Tibet.

Opleidingen
NSICT hecht waarde aan haar human resources en wil om deze reden werknemers de mogelijkheid 

bieden om de nodige cursussen en coaching trajecten te volgen. 

In 2018 zijn de volgende cursussen gevolgd: Medewerker Personeelszaken, verschillende bijeenkomsten 

over de AVG en Meldplicht Datalekken.

Arbo- en gezondheidsbeleid
Binnen NSICT is het ziekteverzuim vrij laag. In 2018 was een medewerker langdurig ziek. Het ziektever-

zuim van de andere medewerkers was in totaal 27 werkdagen. De behuizing biedt een positieve werkom-

geving. Er wordt regelmatig bijgehouden of er nieuw kantoormeubilair, computers en dergelijke moeten 

worden aangeschaft of vervangen. 

Om de sociale contacten tussen de verschillende ICT-kantoren te bevorderen, worden er regelmatig 

door medewerkers onderlinge bezoeken aan de kantoren afgelegd. Om het onderlinge teamverband te 

versterken wordt eens per jaar een uitstapje en een kerstdiner georganiseerd. 

Overlijden medewerker
NSICT heeft met groot verdriet kennis genomen van het plotselinge overlijden van NSICT’s medewerker 

Inge Jolij op vrijdag 17 augustus 2018. Inge was 8,5 jaar werkzaam bij NSICT als Financial Administrator 

(0,2 fte). Inge was een zeer gewaardeerde, gedreven en vrolijke medewerker en wordt zeer gemist.
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Betaalde medewerkers
Evenals in voorgaande jaren waren ook in 2018 bij NSICT zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers 

werkzaam. Ook in de toekomst zal NSICT op deze wijze voortgaan. Eind 2018 waren er in Amsterdam 

zeven vaste medewerkers in dienst, waarvan zes parttime en een fulltime (totaal 5 fte). 

Bij het kantoor in Brussel waren 2 fte fulltime medewerkers werkzaam, ondersteund door een financiële 

consultantsbureau. Er wordt, gelet op de wereldwijde economische situatie, een terughoudend perso-

neelsbeleid gevoerd. Eventuele vacatures worden, waar mogelijk, intern ingevuld. Om de administratieve 

kosten te verlagen werkte NSICT samen met consultants. 

Uitzendkrachten
In 2018 maakte NSICT gebruik van 1 parttime uitzendkracht (0,2 fte) via uitzendbureau Randstad. 

Vrijwillige medewerkers
NSICT maakte in 2018 gebruik van 23 vrijwilligers op ad hoc basis. Zij werden voornamelijk bij publieks-

campagnes ingezet. Vrijwilligers kunnen alleen aanspraak maken op en vrijwilligersvergoeding van maxi-

maal EUR 150,- per maand en EUR 1.500,- per jaar. 

Stagiaires
In 2018 heeft NSICT geen gebruik gemaakt van een stagiaire.

Vacature / doorstromingen
NSICT is een relatief kleine organisatie, ondanks dat is intern promotie mogelijk. Dit wordt beleidsmatig 

gestimuleerd. 

In 2018 kwamen een vacature vrij voor Office Manager in verband met zwangerschapsverlof.

SBF-Code voor Goed Bestuur
In 2005 heeft de Commissie Code Goed bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels) principes 

vastgelegd voor goed bestuur van goede doelen organisaties. In de SBF-Code voor Goed Bestuur staan 

besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen centraal. In lijn met deze richtlijn werden in 

2008 door NSICT procedures en richtlijnen opgesteld die in 2009 zijn vastgesteld. In 2010 zijn deze 

geïmplementeerd en in 2018 deze zijn net als voorgaande jaren gecontinueerd.

CBF Erkenningsregeling 
Vanaf 1 januari 2016 is de CBF Erkenningsregeling van toepassing en wordt NSICT elk jaar door het CBF 

getoetst. 

De jaarlijkse toetsing is een QuickScan waarmee het CBF vaststelt of NSICT nog steeds voldoet aan de 

Erkenningsregeling. Hiervoor beoordeelt het CBF een door NSICT ingevulde vragenlijst, het NSICT jaar-

verslag en de jaarrekening. Ook bekijkt het CBF de website van NSICT en het online jaarverslag: staan 

daar alle zaken die volgens de Erkenningsregeling verplicht zijn om openbaar te maken? 
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Uit de toetsing kwam naar voren dat de volledige NSICT jaarrekening van 2017 en het nieuwe NSICT 

meerjarenbeleidsplan en –begroting nog niet op haar website ter beschikking was gesteld. Tevens is 

gebleken dat de beperkte volmacht van de Directeur niet geregistreerd stond bij de Kamer van Koop-

handel. Ten slotte kwam naar voren dat de zelfevaluatie van het bestuur niet was vastgelegd in het 

Bestuursreglement. NSICT heeft aan alle harde normen binnen de afgesproken termijn voldaan. NSICT 

heeft zodoende de toetsing met succes doorlopen en behoudt haar Erkenning in 2018.

ANBI
NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent 

dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over schenkingen en erfenissen die NSICT 

ontvangt. Deze komen volledig ten goede aan ons werk. Giften aan NSICT zijn, binnen de daarvoor 

geldende regels, voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In 2016 en 2017 

is NSICT bezig geweest met de voorbereidingen, zoals het volgen van cursussen en trainingen omtrent 

deze nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) en de Nederlandse implementatie daarvan (AVG). 

In 2018 is NSICT hiermee verder gegaan en heeft zij alle verplichtingen voor 25 mei 2018 succesvol 

afgerond. Tevens heeft NSICT met twee leveranciers een Verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Datalekken
In 2018 heeft NSICT te maken gehad met twee datalekken. Bij een datalek ging het om een niet bij 

NSICT bezorgde bankafschrift met gegevens van donateurs, zoals naam en IBAN-nummer. Bij het 

tweede datalek ging het om niet bij NSICT bezorgde salarisstroken met gegevens van medewerkers, 

zoals naam, BSN en IBAN-nummer. De bankafschriften en salarisstroken bleken te zijn kwijtgeraakt bij 

de PostNL.  NSICT kon niet uitsluiten dat het bankafschrift en de salarisstroken zijn ingezien door onbe-

voegden, daarom diende het incident gekwalificeerd te worden als een datalek, als zodanig benoemd in 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

NSICT heeft beide datalekken gemeld bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP), zoals de wet vereist, en wel binnen de daarvoor gestelde termijn van 72 uur na vaststelling van 

het datalek. Daarnaast heeft NSICT de getroffen donateurs en medewerkers geïnformeerd middels een 

brief, e-mail of via de telefoon. De donateurs en medewerkers reageerden positief op onze proactieve 

zorgvuldigheid in deze. 
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Bestuur en Directie NSICT

Bestuur

Richard Gere
Acteur en oprichter van de Gere Foundation.

Nevenfunctie: voorzitter van International Campaign for Tibet, VS.

Jan Andersson
Bestuurslid tevens Vice-voorzitter 

Professor Analytical Chemistry aan de Universiteit van Münster, Duitsland.

Nevenfuncties: voorzitter van ICT Duitsland, bestuurslid Orient Foundation of Great Britain.

Adam Koziel
Bestuurslid 

Nevenfunctie: Tibet Specialist for the Helsinki Foundation for Human Rights.

Christa Meindersma
Penningmeester. 

Tempa Tsering
Bestuurslid.

Jan Willem den Besten
Bestuurslid.

Directie

Tsering Jampa
Executive Director NSICT

Nevenfunctie: oprichter en voorzitter Tibet Support Groep Nederland.

ICT Medewerkers en Consultants

NSICT
Tsering Jampa, Executive Director

Peter Goudkamp, Head of Fundraising

Shiba Degenhart, Campaign Manager

Sharmila Jaipal, Marketing & Communication Officer

Jorieke Bakker, Human Resource & Organization Manager

Peter Sonderman, Database Administration Manager

Inge Jolij, Financial Administrator (tot 17 augustus 2018)
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NSICT-Brussels
Vincent Metten, EU Policy Director

Melanie Blondelle, Advocacy and Policy Officer 

ICT-US
Matteo Mecacci, President

Bhuchung K. Tsering, Vice President

Kate Saunders, Director of Research

Lesley Rich, Director of Special Programs

Tencho Gyatso, Director of Outreach

Rinchen Tashi, Deputy Director for Chinese Outreach

John N., Advocacy Officer

Lizzy Ludwig, Director of Development

Brian Ahern, Donor Relations Manager

Jackie Hernandez, Development Coordinator

Morgan Riehl, Digital Content Manager

Ashwin Verghese, Communications Officer

Tenzin Gyalpo, Outreach Associate

ICT-Deutschland
Kai Müller, Executive Director

Markus Feiler, Director of Development

Erich Mayer, Finance and Organisation

Anne von der Ohe, Development Associate

ICT-US Bestuursleden
Richard Gere (Chair)

Gare Smith (Vice-Chair)

John Ackerly

Pam Cesak

Marco Antonio Karam

Keith Pitts

Steve Schroeder

Tempa Tsering

Grace Spring* (1934-April 2018)

ICT-Deutschland Bestuursleden
Prof. Dr. Jan Andersson

Namri Dagyab

John Ackerly

Sabine Bömmer
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NSICT Consultants
Egbert van Put, Ministerie van Fondsenwerving

Hans Neerhout, Ministerie van Fondsenwerving

Melle Bekker, Mindwize

Berry Lommerse, Mindwize

Daan Schmidt, Ifunds

Willem Witkamp, Ifunds

Henk van der Wal, Ifunds

Jody de Gier, Ifunds

Erik Thier, HOB

Kirsten Berendsen, HOB

Mark Brouwer, XPAN

International Council of Advisors
Mr. Harrison Ford

The Honorable Hideaki Kase

Ms. Kerry Kennedy

Bernard Kouchner

The Honorable Vytautas Landsbergis

Mrs. Mairead Maguire

The Honorable Adolfo Perez Esquivel

Dr. Jose Ramos-Horta

Professor Samdhong Rinpoche

Ajan Sulak Sivaraska

Tenzin N. Tethong

Bishop Desmond Tutu



NSICT

Funenpark 1 D

1018 AK Amsterdam

tel. +31 20 330 82 65

icteurope@savetibet.nl

www.savetibet.nl

NSICT-Brussels

11, Rue de la Linière

1060 Brussels

tel. +32 2 609 44 10

info@savetibet.eu

ICT-US

1825 Jefferson Place, N.W.,

Washington D.C. 20036

tel. +1 202 785 1515

info@savetibet.org

www.savetibet.org

ICT-DEUTSCHLAND e.V.

Schönhauser Allee 163

10435 Berlin

tel. +49 30 278 790 86

info@savetibet.de

www.savetibet.de

Ontwerp:

Bruin van Dongen,

EPS, Amsterdam

Nederlandse Stichting

International Campaign for Tibet

Jaarverslag 2018




