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Voorwoord

In 2015 markeerde China de opdeling van 

Tibet door de viering van de 50ste oprich-

ting van de Tibetaanse Autonome Regio. 

Dat vond met veel pracht en praal plaats in 

de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Voor de Ti-

betanen bracht de Chinese bezetting slechts 

lijden en repressie. Deze onderdrukking nam 

in 2015 alleen maar toe. Iedereen die zich 

vreedzaam tegen de doorgaande Chinese 

repressie verzet, werd monddood gemaakt 

of bestempeld tot terrorist. Zeven Tibetanen 

staken zichzelf in brand, uit protest tegen 

het harde Chinese beleid in Tibet.

Desondanks zette de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zich met een breed 

scala aan activiteiten in om de situatie in Tibet onder de aandacht te brengen van de internationale 

gemeenschap. Er lagen veel uitdagingen om via politieke lobby, voorlichting en publieksacties Tibet in 

het middelpunt van de belangstelling te plaatsen en een spreekbuis te zijn voor de Tibetanen.

NSICT lobbyde bij regeringen en de EU, en zorgde ervoor dat Tibet hoog op de politieke agenda kwam te 

staan. Dat leidde ertoe dat een aantal regeringen, waaronder Nederland, kritische verklaringen af-

legde over de mensenrechtenschendingen in Tibet. Helaas gingen economische belangen vaak voor de 

mensenrechten. Dat is een kortzichtige houding, want een oplossing voor Tibet is niet alleen van belang 

voor de Chinezen en Tibetanen, maar ook voor het Westen. In 2015 breidde NSICT haar activiteiten in 

een aantal Oost Europese landen uit, want China wordt steeds actiever in deze regio. NSICT was actief 

bij de VN Mensenrechtenraad in Genève. Ook daar werd China op haar mensenrechtenbeleid in Tibet 

aangesproken.

Het jaar 2015 was ook een bijzonder jaar omdat de Dalai Lama tachtig werd. Zoals in de rest van de 

wereld voerde NSICT een grootschalige campagne om zijn levenslange inzet voor vrede en verzoening 

te vieren. Hiervoor verspreidden wij meer dan 200.000 gebedsvlaggen, als symbool voor de vrede. Het 

leidde massaal tot positieve reacties van onze achterban en het Nederlandse publiek.

Dat was niet het enige positieve dat we in 2015 mochten vieren. Het is ook goed nieuws dat er een 

aantal politieke gevangenen werd vrijgelaten, waaronder Dolma Kyab, waar NSICT jarenlang actie voor 

voerde.

Op de Internationale Mensenrechtendag overhandigde NSICT aan mensenrechtenambassadeur Kees 

van Baar 17.000 handtekeningen tegen martelingen in Tibet. Hij liet weten dat NSICT’s publieksacties, 

zoals tegen martelingen, bijdragen aan de aandacht voor Tibet. Voor NSICT is dat het bewijs dat wij door 

moeten gaan op de door ons ingeslagen weg. In dit jaarverslag leest u wat wij in 2015 nog meer voor 

Tibet hebben gedaan.

Tsering Jampa, Executive Director NSICT
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Door de inzet van onze medewerkers en onze talloze vrijwilligers was het een jaar waarin er veel bereikt 

is. Dat was alleen mogelijk door de onmisbare financiële en morele steun van onze trouwe donateurs, 

die ons al jaren steunen. Ik wil hen, en alle anderen die de Tibetanen een warm hart toedragen, heel 

hartelijk bedanken. 

Tot op de dag van vandaag geven de Tibetanen in Tibet het niet op en zij blijven opkomen voor hun 

vrijheid en legitieme rechten. Wij kunnen hen daarbij niet alleen laten staan. Uw steun geeft hen hoop. 

Zolang zij met hun vreedzame protest doorgaan, weet ik dat overal ter wereld veel mensen, net als u, 

het Tibetaanse volk zullen blijven steunen op hun vreedzame pad.

 

Amsterdam, juli 2016

Tsering Jampa

Executive Director NSICT
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Over NSICT

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

democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.

Wat doet NSICT?
•  geeft voorlichting over de schendingen van de mensenrechten in Tibet aan Europese regeringen, 

waaronder de Nederlandse regering, en aan de VN, de media, het algemene publiek en onze eigen 

achterban;

•  vergaart, analyseert en publiceert informatie over de mensenrechten in Tibet;

•  lobbyt bij regeringen en de EU voor steun aan de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibet-

aanse regering in ballingschap;

•  werft fondsen om haar activiteiten te kunnen bewerkstellingen;

•  voert publiekscampagnes, o.a. voor Tibetaanse politieke gevangenen;

•  werkt samen met Chinese mensenrechtenverdedigers en -organisaties.

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

Amsterdam het kantoor van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) ge-

opend. Er zijn ICT-kantoren in Washington DC, Amsterdam, Berlijn en Brussel.

De werkzaamheden van NSICT worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Amsterdam en staan onder 

verantwoordelijkheid van een directeur. Ons kantoor in Brussel voert lobbywerk uit bij de EU en de 

lidstaten. Bij NSICT werken zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van vaste consultants.

Het bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan en keurt het budget en het werkplan goed. Een 

Internationale Adviesraad geeft advies over de strategische richting van de organisatie.

Het werk van NSICT wordt voornamelijk gefinancierd uit donaties van particulieren en incidenteel pro-

jectmatig uit fondsen. NSICT heeft een actieve achterban van ruim 30.000 donateurs en daarnaast zijn 

er duizenden sympathisanten. NSICT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 34119094) 

en is lid van Goede Doelen Nederland. NSICT heeft het CBF Keurmerk voor Goede Doelen en is door de 

Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
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1Werken
met Regeringen

 

Om een vreedzame oplossing voor Tibet te vinden, is internationale poli-

tieke steun voor de Tibetaanse zaak onontbeerlijk. In dit kader voert NSICT 

samen met andere ICT-kantoren een gezamenlijk lobby-strategie om een 

coherent multilateraal Tibet-beleid te kunnen vormen. Daarbij werkt NSICT 

ook vaak samen met partnerorganisaties wereldwijd.

 

Europese Unie (EU)

NSICT lobbyde bij EU-instituties, waaronder de European External Action Service (EEAS), de Europese Com-

missie en de Raad van de Europese Unie. Regelmatig verzorgde NSICT briefings met aanbevelingen over spe-

cifieke thema’s, zoals vrijheid van meningsuiting en politieke gevangenen. In de aanloop naar de EU-China-

Mensenrechtendialoog in China gaf NSICT een uitgebreide briefing over de mensenrechtensituatie in Tibet.

Voorafgaand aan het bezoek van de EU Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, Stavros 

Lambrinidis, aan China ontmoette NSICT hem en gaf hem een briefing en aanbevelingen over de men-

senrechtensituatie in Tibet. Na zijn terugkomst ontvingen NSICT en andere mensenrechtenorganisaties 

een debriefing over zijn bezoek.

Voorafgaand aan het EU-rapport over de EU-China-betrekkingen bracht NSICT een rapport met aanbe-

velingen uit en lobbyde om Tibet in het EU-rapport op te nemen. Dit resulteerde ertoe dat de EU in haar 

definitieve rapport haar verontrusting over de mensenrechtensituatie in Tibet naar voren bracht.

De Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk 

uitte zijn bezorgdheid over de mensenrechten in 

Tibet en riep op om de dialoog te hervatten bij 

een gezamenlijke persconferentie met de Chinese 

premier Li Keqiang na de 17e EU-China-top in 

Brussel op 29 juni.

Doelstelling
•  Verzekeren van politieke 

steun van de EU en rege-

ringen voor een vreedzame 

oplossing voor Tibet.

•  Vergroten van aandacht 

voor de schendingen van de 

mensenrechten in Tibet.

V.l.n.r. voorzitter Europese Commissie Jean-Claude Juncker, 
Chinese premier Li Keqiang en voorzitter Europese Raad 
Donald Tusk tijdens 17e EU-China-Top, Brussel 29 juni 2015
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NSICT nam in december deel aan een door het 

European Institute for Asian Studies georga-

niseerd seminar over ‘Assessing Economic De-

velopment in Tibet ’, met als gastspreker Pema 

Thinley, Partijsecretaris van de Tibetaanse 

Autonome Regio. NSICT stelde hem kritische 

vragen over het Chinese wanbeleid in Tibet. 

In voorbereiding op het Letse EU-voorzit-

terschap in de eerste zes maanden van 2015 

bezocht NSICT de hoofdstad Riga. NSICT legde 

samen met Gyaltsen Drolkar, een voormalige 

Tibetaanse politieke gevangene uit België, 

getuigenissen af bij de Mensenrechtencommis-

sie van het Letse Parlement. NSICT vertoonde 

een documentaire over zelfverbrandingen en 

had een ontmoeting met vertegenwoordigers 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

In Brussel had NSICT een ontmoeting met 

diplomaten van de Letse missie bij de EU en 

verstuurde een persbericht met aanbevelingen 

aan het EU-voorzitterschap over de nood-

zaak van hervatting van de Sino-Tibetaanse 

dialoog.

In de aanloop naar het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 presenteerde NSICT 

eind 2015 een briefing note, die NSICT gebruikte bij haar lobby-werkzaamheden. Tevens ontmoette 

NSICT de Nederlandse EU Permanente Vertegenwoordiging en vertegenwoordigers van andere lidstaten 

in Brussel.

NSICT nam deel aan twee bijeenkomsten over de Silk Road, een nieuw Chinees initiatief om samenwer-

kingsverbanden te leggen met de rest van de wereld. Deze bijeenkomsten waren gericht op EU-verte-

genwoordigers. Beide bijeenkomsten werden georganiseerd door de China-EU-missie in Brussel. Aan de 

tweede bijeenkomst verleende ook het European Institute for Asian Studies haar medewerking. 

Tijdens de VN-Klimaatconferentie COP21 presenteerde NSICT haar rapport ‘Blue gold from the highest 

plateau: Tibet’s water and global climate change ’. In het kader daarvan organiseerde NSICT een serie 

bijeenkomsten tussen Gabriel Lafitte, een expert op het gebied van het Tibetaanse milieu, en een aantal 

beleidsmakers van de EU en de EU-lidstaten.

Vincent Metten (Policy Director NSICT) stelt 
vraag aan Pema Thinley (Partijsecretaris TAR), 

Brussel 4 december 2015

Vincent Metten (Policy Director NSICT) en voormalig politieke gevangene 
Gyaltsen Drolkar met Letse parlementariërs, Riga
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Europees Parlement

Binnen het Europees Parlement is er sterke steun voor Tibet via de Tibet Interest 

Group. NSICT werkte nauw samen met deze groep Europarlementariërs en gaf bij de 

maandelijkse bijeenkomsten van deze groep vaak presentaties en achtergrondinfor-

matie.

Op 14 maart organiseerde NSICT samen met de Tibetaanse gemeenschap in Europa in Parijs de solidari-

teitsmars ‘Europe stands with Tibet ’. De ‘Paris Declaration’, waarin Europese leiders werden opgeroepen 

om het Tibetaanse volk te steunen, werd door een groot aantal Europarlementariërs ondertekend. De 

voorzitter van de Tibet Interest Group, Thomas Mann, was een van de sprekers tijdens dit evenement. 

Ter viering van de 80ste verjaardag van de Dalai Lama, organiseerde NSICT samen met het Office of 

Tibet en de Unrepresented Nations and Peoples Organisation in het Europees Parlement de fototentoon-

stelling ‘Ways of Wisdom: Celebrating the Dalai Lama’s 80th Birthday ’. De belangrijkste fasen uit het 

leven van de Dalai Lama werden getoond, evenals zijn boodschap van dialoog, verzoening en interreli-

gieuze verzoening. Dat de tentoonstelling in het Europees Parlement plaatsvond, was van symbolisch 

belang, aangezien het Europees Parlement altijd in de voorhoede staat bij de strijd voor mensenrechten 

voor Tibet.

Door NSICT en Tibet Interest 
Group georganiseerde conferentie, 

Brussel 30 juni 2015

Henri Malosse (voorzitter European, Economic and Social Committee) bij fototentoonstelling 80ste verjaardag Dalai 
Lama in Europees Parlement, Brussel 30 juni 2015
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NSICT deed aanbevelingen voor het jaarlijkse Mensenrechtenrapport van het Europees Parlement. Het 

eindrapport, dat in december werd aangenomen, bevatte een aantal aanbevelingen van NSICT, zoals: 

bezorgdheid over de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet; de zorgwekkende ontwikkelingen 

zoals het wetsontwerp omtrent Foreign NGO Management; het gebrek aan toegang tot Tibet; de anti-

Dalai Lama-campagnes; het gebrek aan vrijheid van godsdienst; en de gedwongen herhuisvestiging van 

nomaden.

In het kader van de VN-Klimaatconferentie COP21 organiseerde NSICT een conferentie over het milieu 

in Tibet in het Europees Parlement. 

Nationale regeringen

Gedurende het jaar stuurde NSICT brieven aan regeringen van de EU-lidstaten voorafgaand aan ont-

moetingen met Chinese afgevaardigden, zoals een brief aan de Franse president François Hollande voor 

zijn bezoek aan China in november 2015.

Op 15 oktober woonden vijf senatoren en functionarissen van de Franse Senaat een werkontbijt bij, 

waarbij NSICT twee van haar recente rapporten presenteerde: ‘The denial of passport to Tibetans as 

China intensifies control ’ en ‘Torture and impunity, 29 case of political prisoners ’. Na de presentatie vond 

een debat plaats over de mensenrechtensituatie in Tibet, de VN-Klimaatconferentie COP21 en de voor-

verkiezingen voor de politieke leiding van de Tibetaanse regering in ballingschap. 

Op 19 en 20 november organiseerde NSICT een ontmoeting tussen Gabriel Lafitte, een expert op het 

gebied van het milieu in Tibet, met de Belgische en de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken.  

Door NSICT en Tibet Interest Group 
georganiseerd seminar over milieu in 
Tibet, Brussel 16 november

Seminar over milieu in Tibet bij Europees Parlement. V.l.n.r. Tseten Sam-
dup (vertegenwoordiger van de Dalai Lama), Vincent Metten (Policy 
Director NSICT), Csaba Sogor (Europarlementariër)
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Tevens gaf NSICT een speciale briefing aan een aantal EU-ambtenaren uit verschillende directoraten-

generaal van de Europese Commissie. Hierdoor was NSICT in de gelegenheid om input te geven voor de 

EU-China-Mensenrechtendialoog, die het milieu als een van de agendapunten had. 

Op 8 december presenteerde NSICT in de marge van COP21 NSICT’s nieuwe rapport over water in Tibet 

in het Grand Palais in Parijs. De dag daarop presenteerde NSICT het rapport tijdens een ontbijtvergade-

ring van de Franse Senaat.

Van 14 tot 16 september 2015 nam NSICT ook deel aan de conferentie ‘Democracy and Education’ van 

Forum 2000 in Praag.

Gedurende het hele jaar verspreidde NSICT haar Engelstalige ‘Tibet Brief ’ aan internationale contacten, 

waaronder parlementariërs, diplomaten en journalisten.

Vincent Metten (Policy Director NSICT) presenteert ICT waterrapport bij Franse Senaat, Parijs 9 december 2015
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Nederlandse Regering

NSICT lobbyde in 2015 bij de Nederlandse regering. De rege-

ring sprak regelmatig haar bezorgdheid uit over de mensen-

rechtenschendingen in Tibet. Helaas vond er als gevolg van 

de goede handelsrelaties met China in de afgelopen jaren een 

verschuiving plaats wat betreft de regeringspositie ten op-

zichte van de Tibetaanse zaak. Alle publieke steunverklaringen 

voor Tibet vonden binnen het kader van de EU plaats.

Gedurende het jaar gaf NSICT regelmatig briefings aan ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken.

Nadat Tenzin Delek Rinpoche in juli onder verdachte omstandigheden in de gevangenis was overle-

den, verzocht NSICT de Nederlandse regering om er bij de Chinese regering op aan te dringen om een 

onafhankelijk onderzoek te verrichten. Dit leidde tot het uitspreken van medeleven en de Nederlandse 

regering sprak op EU-niveau China aan over deze ernstige kwestie.

Voorafgaand aan het staatsbezoek in oktober aan China van Koning Willem Alexander en minister Bert 

Koenders verzocht NSICT hen om de mensenrechtensituatie in Tibet aan te kaarten. NSICT gaf briefings 

en aanbevelingen aan topambtenaren van de Mensenrechten- en de China-afdeling van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Ook voerde NSICT een online publieksactie gericht aan minister Koenders. De 

Koning bracht meermaals publiekelijk de mensenrechten ter sprake.

NSICT overhandigde in 2015 drie rapporten over de mensenrechtensituatie in Tibet aan de Mensenrech-

tenambassadeur Kees van Baar en aan andere beleidsmedewerkers bij Buitenlandse Zaken. Zij vonden 

onze rapporten een waardevolle bron van informatie.

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 ontwikkelde NSICT 

in 2015 lobby- en actiestrategieën om te zorgen dat de Nederlandse regering prioriteit geeft aan Tibet 

tijdens het voorzitterschap.

In oktober ontving NSICT in het NSICT-kantoor de nieuwe Nederlandse ambassadeur in China, Ron 

Keller, en gaf hem een briefing over de situatie in Tibet. De ambassadeur vond de briefing informatief, 

om vertrouwd te raken met de situatie in Tibet. De plaatsvervangend directeur van de Azië en Oceanië-

afdeling van Buitenlandse Zaken, Arjen van den Berg, vergezelde hem.

In oktober vond in Nederland de bilaterale Chinees-Nederlandse Mensenrechtendialoog plaats. NSICT 

was uitgenodigd om voorafgaand aan deze dialoog samen met Amnesty International briefings te 

geven. NSICT overhandigde een briefingpaper met aanbevelingen en een lijst met namen van politieke 

gevangenen.

Minister-president Mark Rutte en Chinese president 
Xi Jinping, Beijing 28 maart 2015
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In november werd NSICT samen met Amnesty International uitgenodigd door Mensenrechtenambas-

sadeur Kees van Baar voor een debriefing over de uitkomsten van de Chinees-Nederlandse Mensenrech-

tendialoog. De ambassadeur verzekerde dat tijdens de dialoog de meeste eerder door NSICT aangedra-

gen aanbevelingen ter sprake waren gebracht. 

Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, overhandigde NSICT 17.000 steunbetuigingen 

voor de petitie tegen martelingen in Tibet aan Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar.

In de aanloop naar de VN-Klimaatconferentie COP21 in Parijs overhandigde NSICT aan de Nederlandse 

regering het ICT-rapport ‘Blue gold from the highest plateau: Tibet’s water and global climate change ’, 

met aanbevelingen over de bescherming van het Tibetaanse milieu. Ook stelt het China’s wanbeleid op 

het gebied van het milieu in Tibet ter discussie.

NSICT onderhield gedurende het jaar nauwe contacten met de leden van de Vaste Kamercommissie voor 

Buitenlandse Zaken en lichtte de commissie regelmatig voor over de situatie in Tibet.

In maart ondertekende Harry van Bommel (SP), net als veel andere Europese parlementariërs, de ‘Paris 

Declaration for the Freedom Struggle of the Tibetan people ’ van NSICT ‘Europe Stands with Tibet ’.

In mei ontmoette NSICT de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en vroeg aandacht voor de 

urgente situatie van twee politieke gevangenen Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse. Beiden had-

den dringend medische zorg nodig.

Het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche op 12 juli viel samen met het parlementaire zomerreces.

Tsering Jampa (Executive Director NSICT) overhandigt petitie aan Men-
senrechtenambassadeur Kees van Baar, Amsterdam 10 december 2015
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NSICT sprak met een aantal Kamerleden over de mogelijkheden voor een bezoek aan Tibet. Helaas was 

gezien de situatie in Tibet een dergelijk bezoek van Kamerleden niet haalbaar.

NSICT werd uitgenodigd voor een ontmoeting met een Chinese delegatie in de Tweede Kamer. De dele-

gatie bestond uit nationale afgevaardigden, zowel Chinezen als Tibetanen. Helaas werd de vergadering 

door tijdsdruk op het laatste moment afgelast.

In de aanloop naar het debat met minister Bert Koenders over de Mensenrechtennota bood NSICT een 

petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan. Dit resulteerde in het aannemen van 

een Kamermotie over de kwestie van de criminalisering van de zelfverbranders en hun gezinnen in Tibet 

door de Chinese autoriteiten.

Tsering Jampa (Executive Director NSICT) en Thom Wennekes (TSG) overhandigen petitie 
aan Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Den Haag 9 juni 2015
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2Verenigde Naties 

De Verenigde Naties zijn voor NSICT een belangrijk platform om de Tibetaanse zaak onder de aandacht 

te brengen. NSICT maakte vooral actief gebruik van de VN-mechanismen die aan de mensenrechten zijn 

gerelateerd, zoals: de Mensenrechtenraad; de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten; de Speciale 

Rapporteurs; en thematische comités.

In 2015 ondernam NSICT diverse activiteiten tijdens de drie sessies van de VN-Mensenrechtenraad in 

Genève om de delegaties op de hoogte te brengen van de mensenrechtensituatie in Tibet.

NSICT organiseerde o.a. paneldiscussies over: de ‘Lockdown in Tibet ’; de nieuwe anti-terreurcampagne 

van China; en martelingen in Tibet. De voormalige politieke gevangene Golog Jigme legde getuigenissen 

af. Er vonden ook ontmoetingen plaats met Speciale Rapporteurs, onder wie: David Kaye, Speciale Rap-

porteur voor de Bevordering en Bescherming van het Recht op Vrijheid van Opinie en Meningsuiting; 

Heiner Bielefeldt. Speciale Rapporteur voor de Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging; en Juan Méndez, 

Speciale Rapporteur tegen Marteling. En er vonden ook ontmoetingen met seniormedewerkers van de 

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten plaats.

Doelstelling
•  Vergroten van de aandacht 

voor de mensenrechten-

schendingen in Tibet bij  

de VN.

V.r.n.l. voormalige politieke gevangene Golog Jigme, 
Sarah Sewall (Amerikaanse Speciale Coördinator voor 
Tibetaanse Zaken) en Tsering Jampa (Executive Director 
NSICT) bij briefing over Tibet, Genève 15 juni 2015

NSICT-briefing ‘Lockdown in Tibet’, 
Genève 15 juni 2015



17

Tijdens de VN Universal Periodic Review van Nepal in november presenteerde NSICT een rapport over de 

situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.  

In november vond ook de review van China door het Comité tegen Foltering (CAT) plaats. Speciaal hier-

voor bracht NSICT een rapport over de martelpraktijken in Tibet uit en lobbyde bij de delegaties.

Tijdens de VN-Klimaatconferentie COP21 in december in Parijs presenteerde NSICT het rapport ‘Blue 

gold from the highest plateau: Tibet’s water and global climate change’. Dit rapport bevat aanbevelingen 

over de bescherming van het Tibetaanse milieu en het stelt ook China’s wanbeleid op het gebied van het 

milieu in Tibet ter discussie.

Briefing ‘Lockdown in Tibet’ bij VN-Mensenrechtenraad. Tsering Jampa (Executive Director NSICT), voormalig poli-
tiek gevangene Golog Jigme, Keith Harper (Amerikaanse VN-Ambassadeur), Sarah Sewall (Amerikaanse Speciale 
Coördinator voor Tibetaanse Zaken), Matteo Mecacci (President ICT), Genève 15 juni 2015

Door NSICT georganiseerde briefing bij VN-Mensen-
rechtenraad. Voormalig politiek gevangene Golog 
Jigme, 3e v.r., Elena Gaita (Policy Officer NSICT), 1e v.r., 
Genève 15 juni 2015

ICT-waterrapport bij VN-klimaatconferentie COP21. V.l.n.r. Vincent Metten 
(Policy Director NSICT), Dicki Chhoyang (voormalig minister van Buiten-
landse Zaken Tibetaanse regering in ballingschap), Matthieu Ricard (monnik 
en vertaler van Dalai Lama), Parijs december 2015



3Zelfverbrandingen
in Tibet

In 2009 vond er een keerpunt plaats in het Tibetaanse verzet tegen de Chinese onderdrukking in Tibet. 

Dit begon met de zelfverbranding in februari 2009 van de Tibetaanse monnik Tapey van het Kirti-kloos-

ter in Oost-Tibet. Het was de eerste van een golf van zelfverbrandingen. In 2015 staken zeven Tibetanen 

in Tibet zichzelf in brand, uit protest tegen de aanhoudende repressie. Het totale aantal zelfverbrandin-

gen sinds 2009 was eind 2015 143.

NSICT vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Om de bewustwording over de zelfverbrandingen te 

vergroten, ondernam NSICT in 2015 een aantal activiteiten. Zo gaf ICT een speciaal rapport uit, ‘Tibetan 

survivals of selfimmulation: repression and disappearance ’, met aanbevelingen aan Westerse regerin-

gen en de Chinese regering. Dit rapport werd door NSICT gebruikt bij haar lobbywerk, communicatie en 

voorlichting.

Norchuk (eind 40),  
5 maart 2015

Tenzin Gyatso (begin dertiger),  
20 mei 2015

Sangye Tso (36),  
27 mei 2015

Sonam Topgyal (eind twintig),  
9 juli 2015

Tashi Kyi (55),  
27 augustus 2015

Yeshi Kandro (veertiger),  
8 april 2015

Neykyab (veertiger of vijftiger),  
16 april 2015
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4Publiekscampagnes

NSICT mobiliseert het algemene publiek om actie te ondernemen om de schendingen van de men-

senrechten in Tibet aan de kaak te stellen. In dat kader organiseerde NSICT in 2015 activiteiten met 

verschillende thema’s.  

Actie tegen marteling in Tibet

Op 10 september startte NSICT de grote campagne ‘China, Stop! Met het doodmartelen van Tibetanen’. 

NSICT mobiliseerde haar donateurs en het algemene publiek via e-mailacties, facebookcampagnes, 

informatiestands in negen grote steden, en de media.

NSICT-informatiestand tegen martelingen,  
Arnhem 27 oktober 2015

NSICT-informatiestand tegen martelingen, 
Maastricht 14 november 2015
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De petitiecampagne was gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Hem werd 

gevraagd om de Tibetaanse politieke gevangenen onderdeel uit te laten maken van het Nederlandse 

mensenrechtenbeleid ten opzichte van China.

Rondom het staatsbezoek van Koning Willem Alexander en minister Koenders aan China eind oktober 

voerde NSICT een e-mail- en facebookcampagne, wat tot veel publiciteit leidde en tot steunbetuigingen 

op de campagnewebsite www.stopchina.nl.  

Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, overhandigde NSICT 17.000 handtekeningen aan 

Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Hij zei dat het belangrijk is dat de Nederlandse regering 

onderwerpen zoals marteling in Tibet blijft aankaarten en dat NSICT’s publieksacties, zoals deze, daarbij 

een belangrijke rol spelen.

De campagne leverde ook 3.000 nieuwe e-mailadressen op en donaties.

Herdenking Tibetaanse Volksopstand

Wereldwijd vond op 10 maart voor de 56ste keer de herdenking van de Volksopstand in Lhasa tegen de 

Chinese bezetting plaats.

In Nederland organiseerde NSICT samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse gemeenschap in 

Nederland een herdenking voor de Chinese Ambassade in Den Haag.

Meer dan honderd Tibetanen en Tibet-supporters kwamen bijeen om stil te staan bij Tibetanen die 

hun leven hebben opgeofferd voor vrijheid en mensenrechten in Tibet. De 10 maart Verklaring van de 

Tibetaanse regering in ballingschap werd voorgedragen en er werd een memorandum aangeboden aan 

de Chinese Ambassadeur.

Herdenking Tibetaanse Volksopstand bij  
Chinese ambassade, Den Haag 10 maart 2015
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Europese actie voor Tibet

NSICT organiseerde op 14 maart in Parijs, samen met Tibet-supportgroepen en de Tibetaanse gemeen-

schap in Europa, de solidariteitsmars ‘Europe stands with Tibet ’. Vanuit Nederland vertrokken vier bus-

sen. Meer dan 8.000 Tibetanen en Tibet-supporters uit heel Europa liepen met de mars mee.

“Uw samenzijn hier is een grote bron van inspiratie voor de Tibetanen 
in Tibet. Zij zullen hierdoor worden aangemoedigd. Dit is een 
boodschap van hoop.”

Sikyong Dr. Lobsang Sangay, Parijs 14 maart 2015

Een zee van Tibetaanse vlaggen vulde de Franse hoofdstad. De 

tocht eindigde aan de voet van de Eiffeltoren. De sprekers waren 

o.a.: de voormalige Franse minister van justitie Robert Badinter; 

de politieke leider van de Tibetanen in ballingschap Sikyong Dr. 

Lobsang Sangay; de mensenrechtenverdediger Harry Wu en ICT’s 

president Matteo Mecacci . 

Poster solidariteitsmars ‘Europe stands 
with Tibet’, Parijs 14 maart 2015

Toespraken na Solidariteitsmars ‘Europe stands with Tibet’, Parijs 14 maart 2015
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Er was veel media-aandacht. NSICT gaf meerdere interviews.

Veel prominente Europeanen, waaronder Nederlandse politici, ondertekenden 

de ‘Paris Declaration for the Freedom Struggle of the Tibetan people ’.

Cartoonisten en kunstenaars, zoals de Zwitser Cosey en de Belg Fifi, maakten 

sprekende cartoons voor de solidariteitsmars in Parijs, die de waarden van 

vrijheid van meningsuiting en politieke vrijheid uitbeelden.

Zee van Tibetaanse vlaggen tijdens solidariteitsmars ‘Europe stands with Tibet’, Parijs 14 maart 2015

Dr Lobsang Sangay (Premier Tibetaanse regering in ballingschap), Mateo Mecacci (President ICT) en Vincent Metten 
(Policy Director NSICT) tijdens solidariteitsmars ‘Europe stands with Tibet’, Parijs 14 maart 2015

Cartoon van Fifi in het kader van de 
solidariteitsmars ‘Europe stands with 
Tibet’, Parijs 14 maart 2015
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Politieke gevangenen

In Tibet zijn meer dan zeshonderd politieke gevangenen. NSICT voert campagne voor hun vrijlating.

Panchen Lama

NSICT lobbyde bij regeringen en de VN om bij de Chinese regering aan te dringen om de verblijfplaats 

van de al meer dan 20 jaar vermiste 11de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, bekend te maken.

Op 25 april, de verjaardag van de Panchen Lama, startte NSICT een campagne voor zijn vrijlating. Via 

een petitie op onze website werd aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken gevraagd om de situ-

atie van de Panchen Lama bij de Chinese regering aan te kaarten.

Wereldwijd werd op 17 mei, de dag dat de Panchen Lama verdween, China opgeroepen om bekend te 

maken waar de Panchen Lama zich bevindt. NSICT voerde die dag op het Leidseplein in Amsterdam actie 

voor zijn vrijlating.

 

“De gedwongen verdwijning van de Panchen Lama en zijn ouders, al 
meer dan 20 jaar, is een schokkend voorbeeld van hoe ver de Chinese 
regering gaat om het Tibetaanse volk te onderdrukken. Wij verzoeken 
de VN en regeringen om zich opnieuw in te spannen om toestemming te 
krijgen van de Chinese autoriteiten om de Panchen Lama te bezoeken en 
om zijn gezondheid en veiligheid vast te stellen”.

Tsering Jampa, Executive Director NSICT, Amsterdam 17 mei 2015

Tsering Jampa (Executive Director NSICT) en Geshe Ngawang Zopa bij actie voor Panchen Lama, Amsterdam 17 mei 2015
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Tenzin Delek Rinpoche
Op 12 juli werd de wereld opgeschrikt door het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche onder verdachte 

omstandigheden in een Chinese gevangenis. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit.

Na de bekendmaking van zijn dood werden er wereldwijd acties 

gevoerd bij Chinese ambassades om opheldering te eisen over zijn 

dood. In Nederland organiseerde NSICT samen met de Tibet Sup-

port Groep en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland een wake 

voor de Chinese Ambassade in Den Haag. Yvette Laywson was 

namens Amnesty International een van de sprekers. Er werd een 

memorandum aangeboden aan de Chinese Ambassadeur.

Sinds 2004 voerde NSICT actie voor Tenzin Delek Rinpoche. In 

2015 lanceerde NSICT een speciale petitieactie voor hem en de po-

litieke gevangene Khenpo Kartse, via de website www.iksteunpoli-

tiekegevangenenintibet.nl/. Minister van Buitenlandse Zaken Bert 

Koenders werd verzocht om aan de Chinese autoriteiten te vragen 

om medische zorg aan hen te verstrekken. 17.000 mensen ondertekenden de petitie, die op 10 december, 

de Internationale Mensenrechtendag, overhandigd werd aan Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. 

Tsering Jampa (Executive Director NSICT) bij 
Chinese ambassade tijdens wake voor Tenzin Delek 
Rinpoche, Den Haag 21 juli 2015

Wake bij Chinese ambassade voor Tenzin Delek Rinpoche, Den Haag 21 juli 2015
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Vrijgelaten politieke gevangenen
In 2015 werd een aantal Tibetaanse politieke gevangenen vrijgelaten. NSICT voerde jarenlang actie voor hen.

Eind juli werd de nomade Runggye Adak vrijgelaten na het uitzitten van 

zijn achtjarige gevangenisstraf. Hij werd in 2007 gearresteerd tijdens een 

paardenfestival in Litang, waar hij een steunbetuiging aan de Dalai Lama 

uitsprak. 

De Tibetaanse schrijver en geschiedenisleraar Dolma Kyab kwam vrij na 

ruim 10 jaar gevangenschap. Hij werd gevangengezet voor het ‘in gevaar 

brengen van de staatsveiligheid’ en omdat hij zijn ideeën over Tibet had 

opgeschreven in zijn ongepubliceerde boek ‘De rusteloze Himalaya’.

De populaire musicus Pema Rigdzin werd na 11 

maanden vervroegd vrijgelaten. Hij was ver-

oordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het 

produceren van ‘politiek gevoelige dvd’s’. 

De schrijver en voormalig monnik Kelsang So-

nam zat 10 jaar gevangen omdat hij een bericht 

van de politieke gevangenge Dolma Kyab naar 

de VN had gestuurd.

Viering tachtigste verjaardag Dalai Lama

In 2015 werd de Dalai Lama tachtig jaar. Wereldwijd werden er gedurende het hele jaar activiteiten ge-

organiseerd om waardering te tonen voor zijn inspanningen om compassie en tolerantie tussen volkeren 

te bevorderen. Zelfs in Tibet vonden er ondanks strenge restricties vieringen plaats.

In Nederland organiseerde NSICT van 5 mei t/m 6 juli diverse activiteiten en bracht tijdens festivals en 

evenementen de visie van de Dalai Lama breed onder de aandacht van onze achterban en het Neder-

landse publiek.

Op Bevrijdingsdag lanceerde NSICT de campagne ‘Dalai Lama 80 jaar’. Op 5 mei stond het Actie Team 

van NSICT met informatiestands vol gebedsvlaggen en levensgrote portretten van de Dalai Lama bij 

Bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Zwolle. Ook bij andere festivals in mei en juni 

in Nijmegen, Leiden, Amersfoort, Haarlem en in Tilburg bij het Festival Mundial voerde ons Actie Team 

acties.

Runggye Adak

Dolma Kyab

Pema Rigdzin Kelsang Sonam
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Op 5 juli organiseerde NSICT speciaal voor haar achterban een feestelijk programma in het Tropenthea-

ter in Amsterdam met gastsprekers en culturele optredens.

NSICT-informatiestand i.v.m. 80ste verjaardag Dalai Lama, Amersfoort 6 juni Handtekeningen verzamelen bij NSICT-informatiestand 
bij Happinez-festival, Utrecht september 2015

Tentoonstelling over leven van Dalai Lama tijdens viering 80ste verjaardag 
Dalai Lama in het Tropenmuseum, Amsterdam 5 juli 2015

Tsering Jampa (Executive Director NSICT) tijdens 
afsluiting campagne ‘Dalai Lama 80 jaar’ op de Dam, 
Amsterdam 6 juli 2015
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Meer dan 200.000 gebedsvlaggen werden door NSICT verspreid. Op 6 juli, de dag van de verjaardag, 

hingen overal in Nederland kleurige Tibetaanse gebedsvlaggen. Honderden mensen stuurden een foto 

in van hun wapperende gebedsvlaggen op allerlei plekken overal in het land. Ook bekende Nederlanders 

zoals Erica Terpstra, Harry van Bommel, Peter Slager en Chris Hinze steunden de campagne en stuurden 

hun foto in met gebedsvlaggen. Vele hartverwarmende reacties volgden n.a.v. onze campagne via de 

website www.DL80.nl, e-mail en facebook.

De campagne werd op 6 juli afgesloten in het centrum van Amsterdam. NSICT veranderde de Dam in 

een Tibetaans landschap met honderden gebedsvlaggen die wapperden aan een vier meter hoge paal. 

Dat trok veel aandacht van voorbijgangers, die zich aansloten bij de viering. Na een lang leven gebed 

voor de Dalai Lama danste het publiek mee met de Tibetaanse gemeenschap. Het programma werd 

afgesloten met een sangsol, het gooien van tsampa in de lucht als purificatie van alle obstakels.

Zowel landelijke als regionale nieuwszenders besteedden aandacht aan de viering op de Dam.

Erica Terpstra Chris Hinze Harry van Bommel

Afsluiting campagne ‘Dalai Lama 80 jaar’ op de Dam, 
Amsterdam 6 juli 2015
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5Speciale
Programma’s

Naast haar kernactiviteiten voerde NSICT in 2015 twee ‘Special Programs ’ uit.

Tibetan Empowerment

In 2015 werkte NSICT samen met de Tibetaanse regering en het Tibetaanse 

parlement in ballingschap in India. NSICT voerde samen met de Tibetaanse 

gemeenschap en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties in Europa een 

aantal activiteiten uit.

In Nederland steunde NSICT Tibetaanse asielzoekers door het verstrekken 

van actuele informatie over de schendingen van de mensenrechtensitu-

atie in Tibet aan de Nederlandse regering en de IND. Ook volgde NSICT de 

ontwikkelingen rond de Nederlandse asielprocedures ten opzichte van Tibetaanse asielzoekers.

Een groot aantal Tibetanen deed gedurende 

het jaar mee met publiekscampagnes van 

NSICT.

NSICT was in 2015 samen met het Tibetaanse 

parlement in ballingschap betrokken bij de 

voorbereidingen voor de 7de World Parliamen-

tarian Conference on Tibet (WPCT), die in 2016 

in Washington plaatsvindt.

Drie Tibetaanse filmmakers kregen steun van 

NSICT, waardoor hun films in Amsterdam 

vertoond konden worden bij het Boeddhistisch 

Film Festival Europa.

Doelstelling
•  Tibetanen faciliteren om 

leiderschapsvaardigheden te 

ontwikkelen.

•  Versterken van de samen-

werking tussen de Tibetaan-

se gemeenschap en NSICT.

Tibetanen halen handtekeningen op voor NSICT-petitieactie tegen 
martelingen, Leeuwarden 10 oktober 2015
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NSICT werkte met Tibetaanse gemeenschappen in Europa samen tijdens de organisatie van solidariteits-

mars ‘Europe stands with Tibet ’ in Parijs.

NSICT werkte in Brussel bij de EU en het Europese Parlement en in Genève bij de VN nauw samen met 

het Office of Tibet. 

Chinese Outreach

In 2015 werkte NSICT samen met Chinese mensenrechtenorganisaties en 

Chinese mensenrechtenverdedigers in Europa. Dat gebeurde bij specifieke 

campagnes, zoals tijdens briefings en bijeenkomsten bij de VN-Mensen-

rechtenraad waarbij NSICT samenwerkte met Human Rights in China en 

met Chinese mensenrechtenactivisten.

Een aantal in Nederland wonende Chinese mensenrechtenverdedigers nam 

deel aan verschillende activiteiten van NSICT, waaronder de schrijfster en 

kunstenares Mona Tang en kunstenaar Haibo Wu.

NSICT maakte videofilms met interviews met Chinese boeddhisten. In deze films delen Chinese boed-

dhisten die in het Westen wonen wat hen in het Tibetaans boeddhisme aanspreekt. Ook Chinezen in 

China en Tibet kunnen deze films online volgen, wat het begrip voor de Tibetaans boeddhistische cul-

tuur vergroot.

Doelstelling
•  Vergroten van de bewust-

wording van Chinezen over 

de situatie in Tibet.

•  Samenwerking versterken 

met Chinese mensen-

rechtenverdedigers en 

-organisaties.

Mona Tang en Haibo Wu overhandigen kunstwerk voor 80ste verjaardag Dalai Lama tijdens viering in Tropenmuseum, 
Amsterdam 5 juli 2015
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6Communicatie en
Voorlichting

In 2015 informeerde NSICT regeringen, politici, internationale organisaties waaronder de EU en de VN, 

mensenrechtenorganisaties, de media, het algemene publiek en onze eigen achterban over de situatie in 

Tibet. NSICT zette hiervoor diverse middelen in, zoals: nieuwsbrieven; internet; e-mails; sociale media 

zoals twitter en facebook; audiovisuele middelen; briefings; directe lobby; conferenties; paneldiscussies; 

interviews; analyses; persberichten; rapporten; en nieuws-updates.

Ook had NSICT tijdens manifestaties informatiestands en konden mensen petities tekenen voor onze 

acties. Er werd een groot, nieuw en divers publiek bereikt.

De betrokkenheid van onze achterban bij de Tibetaanse zaak en bij het werk van NSICT is zeer groot. 

Daarom is het belangrijk om onze communicatie af te stemmen op de wensen van de donateurs. De 

achterban werd voornamelijk via ons mailingprogramma en de sociale media bereikt. NSICT commu-

niceerde in 2015 met hen door middel van nieuwsbrieven, speciale oproepen, internet, rapporten en 

bijeenkomsten.

Onze donateurs namen actief deel aan diverse NSICT-activiteiten. Hun steun zorgde voor de continuïteit 

van de organisatie. Regelmatig namen donateurs contact op met NSICT via telefoon, e-mail, de website 

en post. Daarnaast kwamen donateurs langs bij ons kantoor in Amsterdam. De feedback van donateurs 

werd door NSICT zeer gewaardeerd.

NSICT voerde ook een zorgvuldige communicatie- en voorlichtingsstrategie uit om Tibet-sympathisan-

ten bij het werk van NSICT te betrekken.

De fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten van NSICT worden in hoofdstuk 7 Fondsenwerving en 

Voorlichting uitgebreider besproken.

Doelstelling
•  Vergroten van bewustwor-

ding over de mensenrech-

tensituatie in Tibet bij een 

zo breed mogelijk publiek in 

Nederland en daarbuiten.
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Field Team

ICT heeft een Field Team in India. Dit team doet o.a. onderzoek naar de mensenrechtensituatie en de 

ontwikkelingen in Tibet, en interviewt Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal naar India vluchten.

Ons Field Team is door haar directe contacten met mensen in Tibet in een positie om in zeer korte tijd 

informatie te vergaren over de ontwikkelingen in Tibet, die verwerkt wordt door ons communicatieteam.

De ingewonnen informatie wordt gebruikt voor onze persberichten, rapporten, analyses, briefings, 

publiekscampagnes en lobbyactiviteiten.

Media

Om de bewustwording over de mensenrechtensituatie in Tibet bij politici en het publiek te vergroten, is 

de rol van de media essentieel. Daarom voert NSICT een zorgvuldige mediacontactstrategie uit. In dit 

kader verstrekte NSICT op diverse manieren informatie, zoals rapporten, persberichten, interviews en 

nieuws-updates. 

De publiekscampagnes en acties van NSICT trokken in 2015 veel media-aandacht. Zowel in landelijke 

kranten, waaronder NRC, Volkskrant, Parool en Trouw, als in regionale kranten verschenen artikelen over 

Tibet. En in het internationale online magazine The International stond een interview met NSICT.

Tevens gaf NSICT een aantal interviews aan kranten, televisie, radio en online media in Nederland. NSICT 

werd ook geïnterviewd door Tibetaanstalige afdelingen van Radio Free Asia, en door de radio en televi-

sieafdelingen van Voice of America en Voice of Tibet. Deze interviews werden eveneens rechtstreeks in 

Tibet uitgezonden.

Het NSICT-kantoor in Brussel gaf interviews en schreef opiniestukken voor European Voice, Le Soir en de 

Standaard, die door veel beleidsmakers in de EU worden gelezen.

 

Gedurende het jaar verstrekte NSICT informatie over Tibet en onderhield contacten met in Beijing, Delhi, 

Kathmandu en Brussel gestationeerde Nederlandse correspondenten.

In september 2015 werd een groep journalisten door de Chinese regering uitgenodigd om Tibet te be-

zoeken, onder meer uit Nederland en België. NSICT voorzag hen van achtergrondinformatie en onder-

hield nauw contact met hen. Dat leidde tot een verslag over Tibet op de televisie bij het NOS Journaal. 

NSICT organiseerde ook twee briefings 

in Brussel voor Belgische journalisten die 

uitgenodigd waren om Tibet te bezoeken. 

Voor de tweede briefing nodigde NSICT 

ontwikkelingsstrateeg Andrew Fischer en 

de Tibet-specialist Françoise Robin uit. 

NSICT-briefing voor Belgische journalis-
ten voorafgaand aan bezoek aan Tibet, 

Brussel september 2015
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Compilatie van krantenartikelen over Tibet
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Een groot aantal online magazines, zoals ANP Pers Support, www.nu.nl, www.boeddhistischdagblad.nl, 

www.aziatischetijger.nl en www.geledraak.nl plaatsten in 2015 artikelen en interviews met NSICT over 

Tibet op hun websites.

 

NSICT plaatste in 2015 advertenties om aandacht te 

vragen voor acties en campagnes, zoals op de Facebook-

pagina van Happinez. 

Compilatie online artikelen over Tibet

NSICT-advertentie op 
Happinez  Facebook
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Publicaties

NSICT publiceerde in 2015 zowel in het Nederlands als in het Engels verschillende 

rapporten, nieuwsbrieven en nieuws-updates.

Het Nederlandstalige ‘Tibet Journaal ’ verscheen in 2015 

driemaal. Deze nieuwsbrief werd naar onze donateurs en 

andere belangstellenden gestuurd en verspreid bij NSICT-

stands tijdens evenementen. Totaal ging het om 64.646 

exemplaren. In ‘Tibet Journaal’ staan artikelen over de 

NSICT-activiteiten, interviews, analyses en actuele infor-

matie over de situatie in en rond Tibet. Er werd voor de 

tachtigste verjaardag van de Dalai Lama een speciale editie 

uitgebracht.

Europarlementariërs en beleidsmakers maakten gebruik 

van het Engelstalige kwartaalblad ‘Tibet Press Watch’ en de 

Engelstalige online ‘Tibet Brief ’. Deze nieuwsbrieven bevat-

ten naast achtergrondinformatie over Tibet ook diepgaande 

analyses.

In 2015 publiceerde NSICT vijf rapporten.

‘Tibetan survivors of self-immolation: repression and 

disappearance ’ beschrijft de gevallen van 20 Tibetanen die 

zelfverbranding in Tibet overleefden, en de consequenties 

voor hun families. Daarnaast worden in het rapport drie 

gevallen van zelfverbranding in ballingschap beschreven.

Het rapport ‘The teeth of the storm, Lack of freedom of 

expression and culturale resilience in Tibet’ beschrijft de 

gevallen van 11 gevangengenomen schrijvers en intellec-

tuelen en 10 zangers, die vervolging en opsluiting hebben 

ondergaan in een politiek klimaat waarin bijna elke uiting 

van Tibetaanse identiteit of cultuur als ‘crimineel’ wordt 

bestempeld.

Het NSICT-rapport ‘Torture and impunity, 29 case of politi-

cal prisoners ’ schrijft over martelingen in Tibet en de martelpraktijken door Chi-

nese gevangenisambtenaren tussen 2009 en 2014. In deze periode zijn veertien 

Tibetanen als gevolg van marteling overleden.

‘Tibet Journaal’, speciale uitgave 
voor de 80ste verjaardag Dalai Lama

ICT’s Engelstalig kwartaalblad ‘Tibet 
Press Watch’

Engelstalig online ‘Tibet Brief’ voor 
politici en beleidsmakers

ICT-rapport ‘Tibetan survivors of 
self-immolation: repression and 
disappearance’

ICT-rapport ‘Torture and impunity, 
29 case of political prisoners’
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Ter gelegenheid van de VN-Klimaatconferentie COP21 in Parijs bracht NSICT 

het rapport ‘Blue gold from the highest plateau: Tibet’s water and global cli-

mate change ’ uit. Dit onthult het wereldwijde belang van Tibet, de Derde Pool 

van de aarde, en stelt China’s wanbeleid op milieugebied in Tibet ter discussie.

Het rapport ‘A Policy Alienating Tibetans - The denial of pas-

sport to Tibetans as China intensifies control ’ beschrijft de 

beperking van de bewegingsvrijheid in Tibet.

NSICT verspreidde 10.000 petitiekaarten voor de campagne 

‘China, Stop! Met het doodmartelen van Tibetanen’ en 

15.000 flyers ter gelegenheid van de verjaardag van de  

Dalai Lama. Ook publiceerde NSICT brochures, flyers en 

ander voorlichtingsmateriaal.

Daarnaast publiceerde NSICT regelmatig briefing notes voor 

kamerleden, de mensenrechtenambassadeur en beleidsme-

dewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Social Media

Website
Onze website vormt een belangrijk communicatiemiddel om donateurs en 

andere in Tibet geïnteresseerden te informeren en hen te mobiliseren om onze 

acties te steunen. Via www.savetibet.nl publiceerde NSICT in 2015 nieuws 

over de actuele situatie in en rondom Tibet en informatie over haar activitei-

ten voor Tibet.

Onze online ‘Urgent Actions ’ en petities werden op grote schaal gesteund door 

onze donateurs en andere Nederlanders. Zo maakte NSICT na de aardbeving in Nepal op haar website 

een speciale pagina voor het Earthquake Relief Fund. Via deze doneerpagina hebben veel mensen dona-

ties gedaan voor de getroffen Tibetanen in Nepal.

Ansichtkaart gemaakt door Tibetaans 
vluchtelingenkind

ICT-rapport ‘Blue gold from the 
highest plateau’

ICT-rapport ‘A Policy Alienating 
Tibetans’

Informatiefolder 
NSICT

NSICT-folder 
Mandala Society

Homepage NSICT-website Actiepagina Website NSICT
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Diverse websites van derden namen nieuws over Tibet van NSICT over, zoals 

ANP Pers Support, www.nu.nl, www.boeddhistischdagblad.nl, www.aziati-

schetijger.nl en www.geledraak.nl.

Facebook
Sociale media zoals Facebook en Twitter werden in 2015 veelvuldig gebruikt 

om mensen over Tibet te informeren en hen via Facebook deel te laten 

nemen aan onze acties. Facebook bood daarnaast een platform voor het 

maatschappelijke debat over Tibet.

Begin januari verwijderde Facebook een door de Tibetaanse schrijfster Tse-

ring Woeser geplaatste video over een zelfverbranding in Tibet. Als reactie 

op deze internetcensuur startte ICT samen met Care2 een petitieactie, 

waarbij 20.449 handtekeningen uit meer dan 130 landen werden verza-

meld. Dit leidde ertoe dat Facebook haar beslissing terugdraaide.

NSICT voerde een speciale online publieksactie gericht aan minister Bert 

Koenders waarin hem verzocht werd om tijdens het staatsbezoek aan 

China de mensenrechtensituatie in Tibet aan te kaarten.

In september startte NSICT met de campagne ‘China, Stop! Met het 

doodmartelen van Tibetanen’. Tijdens de campagne mobiliseerde NSICT 

haar donateurs en het algemene publiek via e-mailacties en Facebook. 

Duizenden tekenden onze petitie.

Het aantal ‘Likes ’ van NSICT op Faceboek groeide van 11.826 in januari 2015 tot meer dan 20.000 in 

december.

Audiovisueel
NSICT beschikt over een bescheiden aantal eigen videoproducties, zoals de dvd’s: 

‘Tibets Stolen Child ’; ‘Devotion and Defiance ’; ‘Saving Tibet ’; ‘Missing in Tibet ’; 

‘Why we are silent ’. Deze dvd’s werden ingezet bij publieksevenementen en wer-

den verkocht via onze webwinkel.

Daarnaast gebruikte NSICT een aantal door anderen geproduceerde films, zoals: 

‘Kindness, a letter from Tibet ’; ‘Leaving Fear Behind ’; ‘Saving Tibet ’; en ‘Fire in the 

land of Snow: Selfimmolations in Tibet ’.

NSICT maakte videofilms met interviews met Chinese boeddhisten. In 

deze films delen Chinese boeddhisten die in het Westen wonen wat hen 

aanspreekt in het Tibetaans boeddhisme.

Facebookpagina NSICT

Matteo Mecacci (ICT President) en 
Joe Baker (Care2 Vicepresident), 
petitieactie tegen Facebook censuur

ICT’s video ‘Tibet’s Stolen Child

Video ‘Kindness a letter from Tibet’



37

Merchandise

NSICT verkoopt een klein assortiment producten, die in India en Nepal 

door Tibetaanse ex-politieke gevangenen en vluchtelingen werden 

gemaakt.

ICT-rapporten, cd’s, dvd’s, boeken, tassen met het NSICT-logo, T-shirts, 

gebedsvlaggen, de Tibetaanse vlag, ansichtkaarten en Tibetaanse ‘vrij-

heidsarmbanden’ werden naast onze webwinkel ook via ons kantoor en 

bij publieksevenementen verkocht.

Ballpoints met ons logo, website en quote van de Dalai Lama werden 

gebruikt als relatiegeschenk en als incentives in mailingen. De Save 

Tibet-stickers met de Tibetaanse vlag werden gratis verspreid.

Elk jaar geeft ICT een Tibet-kalender uit, telkens wordt voor een ander thema 

gekozen, Er werden meer dan 2.000 exemplaren van de 2016 kalender “My Tibet” 

verkocht. Daarnaast werd de kalender als relatiegeschenk gebruikt.

Samenwerking met andere Organisaties

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

met andere organisaties belangrijk. In 2015 werkte NSICT samen met: Human Rights Watch; Human 

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

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

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

en het International Tibet Network.

 

NSICT werkte ook samen met een aantal Tibetaanse organisaties, waaronder: Tibetaanse gemeenschap 

in Europa; Tibetan Women’s Association; Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Gu Chu 

Sum (de organisatie voor voormalige politieke gevangenen).

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

In 2015 ontving Free Press Unlimited deze onderscheiding.

Tibetaanse  
gebedsvlaggen

NSICT ballpoint

Vrijheidsarmband voor 
politieke gevangen

Sticker Tibetaanse vlag

NSICT T-shirt ‘Save Tibet.org’ICT-kalender ‘My Tibet’
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7Fondsenwerving en
Voorlichting

Communicatie met onze Donateurs

Voor het verwezenlijken van onze activiteiten is het werven van fondsen onontbeerlijk. NSICT kan dit 

alleen efficiënt en verantwoord uitvoeren met een goede financiële basis. De financiële steun van onze 

donateurs maakt de groei en continuïteit van de organisatie mogelijk. Ook in 2015 wist NSICT zich ver-

zekerd van de steun van deze trouwe donateurs. Het aantal actieve donateurs bleef stabiel: eind 2015 

had NSICT in Nederland ruim 30.000 actieve donateurs.

NSICT heeft een gedegen direct mail fondsenwervingsprogramma. De strategie achter dit programma 

is om tegen lage kosten nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs te behouden. Het via 

een direct marketingprogramma werven van fondsen is daarbij een middel en geen doel op zich. Het 

mailingprogramma dient primair als voorlichtingsinstrument waarbij dieper wordt ingegaan op actuele 

kernthema’s rondom Tibet.

Strategische keuzes in 2015 waren: het integreren van fondsenwerving en communicatie bij publieks-

campagnes; het vergroten van het aantal actieve donateurs; en het versterken van het machtigingspro-

gramma.

Contactstrategie
Via een uitgebreide contactstrategie bereikt NSICT haar achterban. Dat gebeurt zowel om de donateurs 

bij het werk van NSICT te betrekken als om financiële steun te werven. Het uitgangspunt van deze 

aanpak is om bij alle contacten met onze achterban de donateur centraal te stellen. In 2015 zette NSICT 

verschillende mailingen in om contact met haar achterban te houden.

Databasebeheer
Een accurate databaseregistratie is belangrijk om een op maat gesneden contactstrategie met onze 

donateurs uit te voeren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de database, de 

database-administratie en -beheer. Hierdoor blijft de veiligheid van de data gegarandeerd en worden 

Doelstelling
•  Fondsenwerven om de acti-

viteiten van NSICT te kunnen 

realiseren.



donateurs via hun juiste gegevens benaderd. In 2015 werden 

de databaseadministratie, de databaseprocedures en de 

analyses van de rapportages aangescherpt.

 

Machtigingen
Een robuust machtigingsprogramma biedt NSICT financiële 

zekerheid op de lange termijn. Daarom kregen het behoud 

van machtigers en de werving van nieuwe machtigers in 

2015 speciale aandacht van NSICT. De machtigers werden via 

de reguliere mailingen zoals de Renewal, Nieuwsbrieven en 

Special Appeals, en ook via e-mails, op de hoogte gehouden 

van onze activiteiten.

In 2015 zag NSICT een kleine daling van het aantal machtigers naar 13.922 

(in 2014 was dit 14.813).

Om de kosten te verminderen, ontvingen machtigers die geen extra donatie 

gaven minder mailingen.

Renewal
Alle NSICT-donateurs ontvingen aan het begin van het jaar de Renewal. Via 

deze mailing kregen de donateurs een beknopt overzicht van de activiteiten 

in het afgelopen jaar en de speerpunten voor het komende jaar. Voor som-

mige donateurs was dat jaarlijkse overzicht de enige mailing die zij ontvin-

gen in het gehele jaar. De mailing werd in een oplage van 29.149 verstuurd 

en had een respons van 12,72%.

Nieuwsbrieven
Tibet Journaal, de nieuwsbrief van NSICT, is 

een van de belangrijke communicatiemiddelen 

om donateurs op de hoogte te houden van de 

mensenrechtensituatie in Tibet en over onze 

activiteiten. In 2015 werden er drie nieuwsbrie-

ven verstuurd, waaronder een speciale editie ter 

gelegenheid van de 80ste verjaardag van de Dalai Lama.

De nieuwsbrief is naast een communicatiemiddel ook een inkomstenbron 

voor NSICT, want donateurs geven vaak een extra gift. In totaal werden 

er in 2015 64.646 nieuwsbrieven verstuurd naar donateurs en 9,56% van 

hen gaf een donatie. Duizenden exemplaren van de nieuwsbrief werden los 

verspreid onder het Nederlandse publiek en via informatieaanvragen.

Kaart voor Machtigingsprogramma

Renewal-mailing

NSICT’s nieuwsbrief ‘Tibet Journaal’
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Special Appeal
De Special Appeal gaat dieper in op specifieke thema’s en is vaak verbonden aan publiekscampagnes 

van NSICT. De behandelde thema’s van 2015 waren: de 80ste verjaardag van de Dalai Lama; martelingen 

in Tibet; de inzet van Chinese propaganda.

De totale oplage van de drie Special Appeals in 2015 was 68.891 exemplaren.

Actiekaart Special Appeal ‘Dalai Lama 80 jaar’ Poster Special Appeal actie ‘Stop met het 
doodmartelen van Tibetanen’

Ansichtkaart Special Appeal ‘Chinese propaganda’ Envelop Special Appeal ‘Chinese propaganda’
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Actieve donateurs
Een groot actief donateursbestand is essentieel om de financiële zekerheid van NSICT te waarborgen. 

Om het aantal actieve donateurs te vergroten, is het belangrijk dat NSICT naast het behouden van de 

bestaande actieve donateurs ook de voormalige donateurs opnieuw betrekt. Daarbij is heractivering 

een middel om het aantal opzeggers en inactieven te compenseren met als doel om de instroom van 

actieve donateurs te vergroten. In 2015 werden er drie heractiveringsmailingen verstuurd naar inactieve 

donateurs, met een totale oplage van 81.633. Hierdoor keerden 2.685 voormalige donateurs terug in ons 

actieve donateursbestand. De response van 3,29% was iets lager dan in 2014 (3,36%).

Omdat de kosten om nieuwe donateurs te werven zo hoog zijn, blijven de heractiveringsmailingen 

belangrijk voor NSICT.

Prospect mailing
In 2015 heeft NSICT op beperkte schaal prospect mailing ingezet om nieuwe donateurs te werven. De 

kosten van prospect mailing zijn erg hoog, daarom heeft NSICT in 2015 een kleine mailing getest, geba-

seerd op verschillende adressenlijsten. Het doel was om te zien of deze prospect mailing lonend kon zijn 

bij enkele speciale belangengroepen. De totale oplage in 2015 was 60.389. Hierdoor werden in totaal 

551 nieuwe donateurs verwelkomd.

Conversion Mailing
In 2015 werden nieuwe relaties die nog geen donateur van NSICT waren op verschillende manieren 

benaderd. In september zond NSICT een kleine speciale mailing naar de mensen die via de NSICT-

campagne rond de 80ste verjaardag van de Dalai Lama gebedsvlaggen hadden aangevraagd. De actie 

leverde nieuwe donateurs op.

Telemarketing
NSICT benadert voor de werving van machtigingen donateurs via telefooncampagnes. Bij drie groepen 

zette NSICT telemarketing in: conversie van nieuwe relaties; welkom; en reactivering. NSICT werkte 

hierbij uitsluitend samen met vakkundige telemarketingbureaus, die standaard het ‘bel-me-niet register’ 

en ‘recht van verzet’ aanbieden. Totaal werden er 309 nieuwe machtigers geworven.

Nalatenschappen
Steeds meer mensen nemen goede doelen op in hun testament. NSICT benadert haar 

donateurs via advertenties in onze Nieuwsbrief en de website om NSICT in hun testa-

ment op te nemen. NSICT ontving in 2015 een erfenis van € 10.000.

 

Periodiek schenken
Sinds een aantal jaren voert NSICT een periodiek schenken-programma uit. Steeds 

meer van onze donateurs kiezen voor deze manier van schenken. In 2014 is de re-

gelgeving veranderd en hebben donateurs de mogelijkheid om zonder tussenkomst 

van een notaris periodiek te schenken via de zogenaamde ‘onderhandse akte’. In 2015 

lieten 248 donateurs een akte opmaken en 24 hebben hun aktes verlengd. Advertentie nalatenschappen 
in ‘Tibet Journaal’
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Inkomsten uit Hoge Donateursgroepen
NSICT zet een contactstrategie in voor donateurs die NSICT steunen met hoge giften. Deze donateurs - 

zoals ‘middle donors ’ en ‘major donors ’, periodieke schenkers en mensen die lid zijn van de Mandala So-

ciety - worden nauw betrokken bij het werk van NSICT. Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor speciale 

evenementen. In 2015 werden deze donateurs uitgenodigd voor de viering in het Tropenmuseum van de 

80ste verjaardag van de Dalai Lama. Meer dan 200 donateurs namen hieraan deel.

NSICT-donateurs tijdens viering 80ste verjaardag Dalai Lama in het Tropenmuseum, Amsterdam 5 juli 2015
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Integratie Online Offline Fondsenwerving
NSICT voert een uitgebreid online-programma uit, gebaseerd op de integratie van online en offline 

communicatie. Dat geldt zowel voor de contacten met onze achterban als bij het algemene publiek. Het 

online kanaal wordt niet alleen voor NSICT steeds belangrijker om donaties te genereren, maar ook om 

actief sympathisanten te bereiken.

In 2015 zette NSICT drie verschillende actiesites in. NSICT verzond in 2015 12  

e-mails met verschillende thema’s, totaal ging dat om 101.090 berichten.

In de aanloop naar de 80ste verjaardag van de Dalai Lama werd onze ach-

terban en andere Nederlanders via de website en e-mails gevraagd om gratis 

gebedsvlaggen aan te vragen. Ruim 27.000 mensen bezochten de site en er 

werden meer dan 15.000 gebedsvlaggen besteld. Daarnaast werden er 1.468 

donaties gedaan.

Met deze campagnes genereerde NSICT donaties en vergaarde nieuwe e-mail-

adressen van haar donateurs en van potentieel nieuwe donateurs. 

Toen er in april een aardbeving in Nepal plaatsvond, zette NSICT via de web-

site het Eartquake Relief Fund in. Er kwamen 660 donaties binnen met een 

bedrag van ruim € 22.000, dat door NSICT werd aangevuld tot € 25.000.

Klachtenafhandeling Donateurs
NSICT streeft ernaar om zo dienstbaar mogelijk te zijn aan haar achterban. In dat kader neemt NSICT de 

klachten van haar achterban serieus en besteedt daar de nodige aandacht aan. Van de klachten heeft 

het grootste deel te maken met het mailingprogramma en met administratieve zaken. Soms zijn de 

klachten inhoudelijk. De afhandelingsperiode van de klachten is tien werkdagen. In 2015 kwam er totaal 

23x een klacht binnen (per post, e-mail, de website en telefonisch). De klachten gingen 8x over fond-

senwerving, 13x administratieve klachten die met het mailingprogramma te maken hadden en 2x ging 

het om een inhoudelijke klacht. Daarnaast werd er 6x een suggestie gegeven over de keuze van de bank 

van NSICT.

Verslag NSICT-actie aardbeving in Nepal
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Begroting 2016 (x 2 1)

De begroting 2016 is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 19 februari 2016 en kan als 

volgt worden samengevat:

 Begroting 2016 Realisatie 2015

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving  

Mailingacties 1.350.000 1.371.248

Donatie specifiek doel 0 26.569

Erfenissen en legaten 5.000 0

Netto resultaat verkoop artikelen 2.500 9.319

 1.357.500 1.407.136

Baten uit beleggingen 15.000 8.577

TOTAAL BATEN 1.372.500 1.415.713

 

LASTEN 

Besteding aan doelstellingen (voorlichting/bewustmaking Tibetaanse Zaak): 

Verenigde Naties 16.449  19.806

INPaT 19.222  18.079

Panchen Lama 7.944  8.022

Politieke gevangenen 54.767  52.898

Europees Parlement/ regeringen 93.282  66.440

Tibetan Empowerment 49.160  44.147

Chinese Outreach 18.038  37.633

LOT / Dalai Lama 5.000 34.433

Vluchtelingen 7.000 3.435

Special Event / WPCT 10.000 0

Overige projecten 51.889 45.610

Speciale projecten (Nepal en Takna Jigme) 0 29.492

Telemarketing, nieuwsbrieven,   

prospect mailing, special appeals e.d. 339.286 335.878

NSICT kantoor Brussel 304.300 261.551

Totaal besteding aan doelstellingen  976.337 957.424

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 353.277 321.827

Beheer en administratie  

Kosten beheer en administratie 111.029 106.585

TOTAAL LASTEN 1.440.642 1.385.836

  

RESULTAAT -68.142 29.877
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Vervolg Begroting 2016 (x 2 1)

 Begroting 2016 Realisatie 2015

Resultaatbestemming

- Mutatie continuïteitsreserve 0 30.200

- Mutatie overige reserve -68.142 2.094

- Mutatie bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 0 -2.417

 -68.142 29.877

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving 

Besteding aan doelstellingen  (voorl. /bewustmaking Tibetaanse Zaak): 71,92% 68,04%

Besteding aan doelstelling in % totaal baten 71,14% 67,63%

Besteding aan doelstelling in % totaal lasten 67,77% 69,09%

Kosten eigen fondsenwerving 26,02% 22,87%

Kosten beheer en administratie 8,18% 7,57%
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Financieel overzicht 2015

De inkomsten bedroegen € 1.415.700 een afname van 5,1 % ten opzichte van 2014 en een toename van 

3,2 % ten opzichte van de begroting. 99,4% (2014: 99,0%) van de inkomsten betreft baten uit eigen 

fondsenwerving.

De totale uitgaven aan campagnes, lobby, voorlichting, fondsenwerving en beheer en administratie 

bedroegen € 1.385.800. De uitgaven waren per saldo circa € 183.100 lager dan begroot. 

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 29.900. Begroot was een negatief 

resultaat van € 196.500.

 

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen € 957.400. Dit is 67,63% (2014: 72,84%) van de totale 

baten. 

 

Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s op kantoor nam door een moeilijk in te vullen vacature af. 

Over 2015 bedroeg de gemiddelde personeelsformatie van kantoor Amsterdam 3,5 fte (2014: 4,2 fte).

De gemiddelde personeelsformatie van het kantoor Brussel bedroeg in 2015 2,1 fte (2014: 2,3 fte).

Hierna volgt een samenvatting van de jaarrekening 2015. De volledige jaarrekening is op het kantoor op 

te vragen.

8Samengevatte
Jaarrekening 2015
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Balans per 31 december 2015 (x € 1)
(na verdeling van het resultaat)

 31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

 Kantoor inventaris 4.223 6.640

   

Vlottende activa 

 Voorraden 11.892 8.344

 Vorderingen en overlopende activa 17.040 32.494

 Liquide middelen 2.023.417 2.002.963

 2.052.349 2.043.801

Totaal activa 2.056.572 2.050.441

 

PASSIVA 

Reserves en Fondsen 

 - Continuïteitsreserve 1.371.100 1.340.900

 - Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 4.223 6.640

 - Overige reserve 585.515 583.421

 1.960.838 1.930.961

 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en nog te betalen kosten 95.734 119.480

 

Totaal passiva 2.056.572 2.050.441
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Staat van baten en lasten
over het boekjaar 2015 (x € 1)

 Realisatie Begroting Realisatie

 2015 2015 2014

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving:  

Donaties en giften uit mailingacties 1.371.248 1.350.000 1.418.886

Donaties specifiek doel 26.569 0 3.000

Erfenissen en legaten 0 5.000 40.025

Netto resultaat verkoop artikelen 9.319 2.500 14.626

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.407.136 1.357.500 1.476.537

 

Nadere toelichting resultaat verkopen artikelen: 

Netto omzet 27.381 12.500 35.729

Inkoopwaarde  -18.062 -10.000 -21.103

Bruto winst 9.319 2.500 14.626

 

Baten uit beleggingen 

Rente opbrengsten 8.577  15.000 14.844

Totaal baten uit beleggingen 8.577 15.000 14.844

 

TOTAAL BATEN 1.415.713 1.372.500 1.491.381
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Vervolg staat van baten en lasten
over het boekjaar 2015 (x € 1)

 Realisatie Begroting Realisatie

 2015 2015 2014

LASTEN 

Besteding aan doelstellingen (voorlichting/bewustmaking Tibetaanse Zaak): 

Verenigde Naties 19.806 37.266 21.657

INPaT 18.079 17.247 16.284

Panchen Lama 8.022 11.358 10.989

Politieke gevangenen 52.898 44.941 52.991

Europees Parlement/ regeringen 66.440 97.561 96.560

Tibetan Empowerment 44.147 46.792 51.334

Chinese Outreach 37.633 41.740 21.044

LOT / Dalai Lama 34.433 23.281 110.223

Conferenties 0 0 3.487

Vluchtelingen 3.435 7.000 5.684

Speciale gebeurtenis WPCT 0 45.000 0

Overige projecten 45.610 54.622 35.114

Speciale projecten (Nepal en Takna Jigme) 29.492 0 0

Telemarketing, nieuwsbrieven, 

prospect mailing, special appeals e.d. 335.878 390.410 385.951

ICT kantoor Brussel 261.551 277.600 274.977

Totaal besteding aan doelstellingen  957.424 1.094.818 1.086.295

  

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 321.827 364.019 349.400

 321.827 364.019 349.400

 

Beheer- en administratie 

Kosten beheer en administratie 106.585 110.139 106.379

 106.585 110.139 106.379

 

TOTAAL LASTEN 1.385.836 1.568.976 1.542.074

 

RESULTAAT 29.877 -196.476 -50.693

 

Resultaatbestemming 

- Mutatie continuïteitsreserve 30.200 0 -39.400

- Mutatie overige reserve 2.094 -196.476 -15.709

-  Mutatie bestemmingsreserve  

activa bedrijfsvoering -2.417 0 4.416

 29.877 -196.476 -50.693
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Kasstroomoverzicht (x € 1)

                  Boekjaar              Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Saldo staat van baten en lasten  29.877  -50.693

 

Aanpassingen voor: 

 - afschrijvingen  2.417   2.628

veranderingen in werkkapitaal 

 - mutatie voorraden -3.548  -4.497 

 - mutatie vorderingen 15.454  38.452 

 - mutatie schulden -23.746  2.682 

  -11.840  36.637

Kasstroom uit operationele activiteiten  20.454  -11.428

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa  0  7.044 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0  -7.044

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Ontvangsten uit langlopende schulden  0  0 

Aflossingen van langlopende schulden  0  0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0

Netto kasstroom in boekjaar  20.454  -18.472

 

Liquide middelen einde boekjaar  2.023.417  2.002.963

Liquide middelen begin boekjaar  2.002.963  2.021.435

Mutatie geldmiddelen   20.454  -18.472

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans 
en de staat van baten en lasten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving RJ 650 ”Fondsenwervende instellingen”.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van histori-

sche kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. De stichting maakt geen gebruik van renteswaps ter afdekking van renterisico’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van histori-

sche kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Bijzondere waardeverminderingen
De stichting beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere 

waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt 

rekening gehouden indien:

a) gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van een actief 

beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of 

normaal gebruik;
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b) belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de verslagperiode 

hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op het terrijn van techniek, markt, 

economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de 

markt waaraan een actief dienstbaar is;

c) de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon hoger is dan de reële waarde ervan.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van lineair  

berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. De gehanteerde afschrijvings-  

percentages zijn:

Hard- en software 33%

Overige inventaris 25%

Overige apparatuur 20%

Op (des)investeringen gedurende het jaar wordt naar tijdevenredigheid afgeschreven.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Eventuele incourante voorraden worden 

afgeboekt ten laste van de staat van baten en lasten.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor 

het niet-inbaar zijn van een vordering. De voorziening wordt gebaseerd op een individuele beoordeling 

van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, met uitzondering van de verstrekte bankgaranties, ter vrije beschikking en 

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Ten gunste van de verhuurder van het pand Vijzelstraat 77, Dynamis ABC Vastgoedmanagers B.V., of 

diens rechtsopvolger per 14 maart 2014 W.K. de Graaf c.s., is een bankgarantie verstrekt door de ING 

Bank tot een bedrag van € 8.600 en ten gunste van de verhuurder van het pand Funenpark 1, DUTCH-

PROP 6 B.V. tot een bedrag van € 5.750,79.

Reserves
Binnen de reserves is een continuïteitsreserve gevormd. Deze reserve is bedoeld om de continuïteit te 

waarborgen in geval van (tijdelijk) tegenvallende inkomsten. Daarnaast is een bestemmingsreserve ac-

tiva bedrijfsvoering gevormd en een overige reserve bestemd voor de financiering van de directe kosten 

en activiteiten voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak.



53

Het bestuur streeft ernaar om een vermogen aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval 

van tegenvallende inkomsten. In 2004 heeft de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) de 

Richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ gepresenteerd. NSICT onderschrijft de inhoud van deze Richtlijn en 

is zich ervan bewust dat gevers verwachten dat geworven middelen snel en efficiënt worden besteed. 

Conform de Richtlijn is het aanhouden of opbouwen van reserves in een beperkt aantal gevallen toe-

gestaan. Als mogelijkheid noemt VFI onder andere het aanhouden van de continuïteitsreserve voor het 

dekken van risico’s op korte termijn en ook voor de langere termijn. In deze jaarrekening heeft de conti-

nuïteitsreserve betrekking op de korte termijn die, conform de Richtlijn, is gemaximeerd op 1,5 maal de 

jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De berekening van dit maximum per ultimo 2015 is als volgt:

Specificatie €

Salarissen en loonkosten, kantoor Amsterdam 309.907

Overhead en algemene uitgaven, kantoor Amsterdam 139.872

Communicatie en drukwerk, kantoor Amsterdam 82.940

Kosten D-base beheer en onderhoud en consultancy fee  151.374

Kosten werkorganisatie, kantoor Brussel 229.955

Subtotaal 914.048

Factor 1,5  (afgerond op € 100) 1.371.100

NSICT heeft in 2010 het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht gehouden. Hierbij is geconclu-

deerd dat de langlopende verplichtingen in een betrekkelijk overzichtelijke termijn kunnen worden af-

gewikkeld, zodat aanvullende reserveringen hiervoor niet nodig zijn. In 2015 is hierin geen verandering 

gekomen.

De overige reserve is door het bestuur bestemd voor de financiering van de directe kosten en acti-

viteiten voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak. NSICT stelt op basis van het Strategic Plan ICT 

2014-2019 jaarlijks een werkplan met begroting vast waarin specifieke projecten (inclusief de kosten per 

project) worden opgenomen. Hierbij geldt het streven dat het totaal van de ”Overige reserve” in de loop 

der tijd volledig wordt benut ten behoeve van de doelstelling.

Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de voor de eigen bedrijfsvoering geactiveerde materiële 

vaste activa.

Schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op het moment van de transactie. 

Vorderingen en schulden in vreemde valuta aan het einde van het boekjaar worden omgerekend tegen 

de koers die geldt per balansdatum. De koersresultaten worden verantwoord in de staat van baten en 

lasten onder de bankkosten.
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Grondslagen van de staat van baten en lasten.
Baten van de stichting worden in aanmerking genomen zodra deze zijn ontvangen, dan wel formeel 

schriftelijk zijn toegezegd. De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar 

waarin de omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

de betaling hiervan verschuldigd is geworden, dan wel als de verplichting onherroepelijk door de stich-

ting is aangegaan.

Voor zover hierboven niet anders is aangegeven worden baten en lasten toegerekend aan de periode 

waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn. 

Winsten worden verantwoord wanneer zij daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Pensioenregeling personeel
De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdracht van premies aan de 

pensioenverzekeraar. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verant-

woord. Als de betaalde premiebedragen de verschuldigde premies overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeraar of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per 

balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de 

balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de stichting geen 

pensioenvorderingen en geen -verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenverzeke-

raar verschuldigde premies.

Toerekening kosten aan activiteiten

Kosten besteed aan doelstelling, kosten werving baten en 
kosten beheer en administratie.
De RJ-Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie 

gespecificeerd moeten worden naar verschillende kostencategorieën.

De VFI heeft richtlijnen verstrekt over welke kosten toegerekend moeten worden aan de kosten beheer 

en administratie. Te weten kosten voor bestuur (100%), directie (100%), algemeen secretariaat (100%), 

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

specifieke activiteiten, ict, huisvesting en facilitair, personeelszaken, personeelskosten en kosten inhuur 

medewerkers, juridische kosten , communicatie, donateursadministratie en servicecentrum en project- 

administraties.

De VFI pleit ervoor dat alle fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren. Echter gelet op 

onderstaande toelichting wijkt NSICT hiervan af.

NSICT is een kleine organisatie, met beperkte mogelijkheden 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 
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activiteiten (doelstelling, 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 werkgevers- lasten. Deze percen-

tages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overheadkosten en overige kosten voor zover 

deze niet direct toerekenbaar zijn aan een specifieke activiteit.

In deze jaarrekening zijn de uitvoeringskosten eigen organisatie als volgt toegerekend aan de activitei-

ten:

 2015 2014

Verenigde Naties 3,5% 3,9%

Panchen Lama 1,7% 2,3%

Politieke gevangenen 7,4% 6,8%

Europees Parlement/regeringen 10,8% 10,9%

INPaT 4,1% 3,5%

Tibetan Empowerment 7,3% 6,6%

Chinese Outreach 2,8% 2,4%

LOT/ Dalai Lama 0,0% 4,2%

Overige activiteiten 9,8% 6,5%

Beheer en administratie 22,3% 21,3%

Communicatie/voorlichting 17,3% 18,2%

Fondsenwerving 13,0% 13,4%

Totaal 100,0% 100,0%

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 uitgangspunten 

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

fondsenwerving met ingang van het nieuwe boekjaar worden aangepast.

Van de diverse gemengde mailingacties en de toerekening van de kosten aan de activiteiten heeft de 

directie de volgende verdeling vastgesteld:
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Omschrijving actie % Kosten % Kosten 

 activiteiten fondsenwerving

 2015 2014 2015 2014

Telemarketing, prospect mailings,

special appeals, e.d. 50 50 50 50

Nieuwsbrieven 80 80 20 20

Beheer en onderhoud DBMS 30 30 70* 70*

Consultancy fee 30 30 70* 70*

* Waarvan 5% beheer en administratie.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom- 

overzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgeno-

men onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Begrotingsvergelijking
Het verschil tussen de realisatie 2015 en de begroting 2015 geeft het volgende beeld:

(bedragen afgerond op een veelvoud van € 100)

 Realisatie Begroting Verschil t.o.v. de begroting

  2015 2015 Voordelig Nadelig

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 1.407.100 1.357.500 49.600 

Baten uit beleggingen 8.600 15.000  6.400

Totaal inkomsten 1.415.700 1.372.500

Lasten

Salariskosten 496.600 535.200 38.600

Overhead/algemeen 162.700 173.100 10.400

Communicatie/drukwerk 101.300 98.200  3.100

Directe kosten activiteiten 166.200 199.000 32.800

Activiteiten voorlichting/

bewustmaking 459.000 563.500 104.500

  1.385.800 1.569.000

Saldo  29.900 -196.500 235.900 9.500

    -9.500

Verschil    226.400
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De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden toegelicht.

Baten uit eigen fondsenwerving 
(voordelig € 49.600)
De vrijwillige donaties en giften uit mailingacties waren totaal € 21.200 hoger dan begroot. Daarnaast 

waren er extra donaties voor een specifiek doel van € 26.600 (aardbeving Nepal en Takna Jigme).

Baten uit beleggingen (nadelig € 6.400)
Door de zeer lage rente welke wordt ontvangen op de spaarrekeningen van de stichting waren de rente 

inkomsten € 6.400 lager dan begroot.

Salariskosten (voordelig € 38.600)
Een vacature die per februari was ontstaan kon eerst per oktober worden ingevuld. Hierdoor waren de 

kosten € 31.200 lager. Ook door minder inhuur van derden waren de kosten € 27.100 lager. De loon-

kosten voor kantoor Brussel waren € 5.600 hoger door extra inzet van medewerkers voor 0,1 fte. Ook 

waren er extra kosten, die niet waren begroot, € 9.900 voor de werving van nieuw personeel.

Overhead en algemene kosten (voordelig € 10.400)
Ondanks meerkosten voor bestuur € 6.000 en voor administratiekosten € 7.100 waren de overhead en 

algemene kosten in totaal , door een terughoudend uitgavenpatroon, € 10.400 lager dan begroot.

Directe kosten activiteiten (voordelig € 32.800) 
en activiteiten voorlichting/bewustmaking 
(voordelig € 104.500)
De stichting is voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van communicatie richting de (potentiële) 

donateurs. Hierdoor kunnen onderlinge verschuivingen optreden tussen de diverse vormen van com-

municatie. Ook de actuele situatie of gebeurtenissen in Tibet kunnen directe actie vereisen, waardoor 

geplande activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd of middelen anders worden ingezet. De directe 

kosten activiteiten waren hierdoor € 32.800 en de activiteiten voorlichting / bewustmaking € 104.500 

lager dan begroot.

Voor een cijfermatige vergelijking wordt verwezen naar pagina 60 t/m 65 van dit rapport.
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Kengetallen (x 2 1)
  Voorgaand

 Boekjaar boekjaar

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving 1.407.136 1.476.537

Baten uit beleggingen 8.577 14.844

Totaal baten 1.415.713 1.491.381 

LASTEN

Algemene- en organisatiekosten:

Salaris- en loonkosten 496.603 503.753

Overhead kosten / Algemene uitgaven 162.742 169.997

Communicatie en drukwerk 101.293 91.999

Directe kosten activiteiten:

Activiteiten 166.207 244.882

Activiteiten voorlichting/bewustmaking 458.991 531.444

Totaal lasten 1.385.836 1.542.075

Resultaat 29.877 -50.693

Kostenverdeling

Activiteiten voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak:

Verenigde Naties 19.806 21.657

INPaT 18.079 16.284

Panchen Lama 8.022 10.989

Politieke gevangenen 52.898 52.991

Europees Parlement/regeringen 66.440 96.560

Tibetan Empowerment 44.147 51.334

Chinese Outreach 37.633 21.044

LOT / Dalai Lama 34.433 110.223

Speciale projecten (Nepal en Takna Jigme) 29.492 0

Conferenties 0 3.487

Vluchtelingen 3.435 5.684

Overige activiteiten 643.039 696.042

Totaal activiteiten voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak 957.424 1.086.295

Kosten eigen fondsenwerving 321.827 349.400

Kosten beheer en administratie 106.585 106.379

Totaal lasten 1.385.836 1.542.074
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Vervolg Kengetallen
  Voorgaand

 Boekjaar boekjaar

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving:

Besteding aan doelstellingen (voorkichting/

bewustmaking Tibetaanse Zaak): 68,04% 73,57%

Kosten eigen fondswerving 22,87% 23,66%

Kosten beheer en administratie 7,57% 7,20%

Besteding aan doelstellingen in % totaal baten 67,63% 72,84%

Besteding aan doelstellingen in % totaal lasten 69,09% 70,44%

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Amsterdam) 3,5 fte 4,2 fte

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Brussel) 2,1 fte 2,3 fte

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Amsterdam) € 68.233 5 62.395 

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Brussel) € 79.756 € 71.436 

Naast de vaste formatie waren er in 2015 24 vaste vrijwilligers werkzaam.
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Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)

Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Algemene-en administratiekosten

Salaris- en loonkosten**

Bruto salarissen 197.858 197.858 218.000 216.350

Sociale lasten en pensioen 42.378 42.378 50.000 45.708

Reservering vakantiegeld/dagen -3.463 -3.463 0 6.510

Loonkosten Brussel 171.584 171.584 166.000 164.302

Werkzaamheden derden 1.000 13.928 30.180 12.747 57.855 85.000 51.956

Overige personeelskosten 2.365 28.026 30.391 16.200 18.927

Kostenverdeling 9.312 10.745 28.503 19.344 7.381 19.707 30.507 45.829 34.424 59.047 -264.799 0 0 0

* 10.312 10.745 42.431 19.344 7.381 19.707 30.507 76.009 34.424 59.047 186.696 0 496.603 535.200 503.753

De gemiddelde personeelsformatie van kantoor Amsterdam bedroeg in 2015 3,5 fte (2014 4,2 fte).

De gemiddelde personeelsformatie van kantoor Brussel bedroeg in 2015 2,1 fte (2014 2,3 fte).

Overhead kosten/Algemene uitgaven**

Huur en energie kantoor 7.017 38.584 45.601 48.400 47.015

Overige huisvestingskosten 2.537 6.744 9.281 8.500 9.574

Registratiekosten lidmaatschap 5.346 5.845 11.191 11.000 10.100

Kantoorkosten 545 3.231 3.776 5.000 5.521

Bankkosten 202 23.948 24.150 23.000 21.701

Representatiekosten 1.522 1.522 3.500 4.124

Bestuurskosten 337 13.623 13.960 8.000 8.359

Kantinekosten 305 1.539 1.844 1.200 1.392

Reis- en verblijfkosten medewerkers 971 1.542 2.513 12.500 15.127

Training en opleiding medewerkers 158 790 948 3.000 0

Verzekeringen 1.726 711 2.437 2.500 2.188

Accountantskosten 12.000 12.000 12.000 22.500

Administratiekosten 2.036 28.091 30.127 23.000 13.380

Advieskosten derden 1.457 1.457 2.500 0

Abonnementen/lidmaatschappen 1.702 1.702 6.500 6.327

Overige kosten 233 233 2.500 117

Diverse lasten/baten voorgaand jaar 0 0 2.572

Kostenverdeling 4.919 5.676 15.056 10.218 3.899 10.410 16.114 24.208 18.183 31.189 -139.872 0 0 0

* 4.919 5.676 15.056 10.218 3.899 10.410 16.114 24.208 18.183 31.189 22.870 0 162.742 173.100 169.997

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

**) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.
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Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Algemene-en administratiekosten

Salaris- en loonkosten**

Bruto salarissen 197.858 197.858 218.000 216.350

Sociale lasten en pensioen 42.378 42.378 50.000 45.708

Reservering vakantiegeld/dagen -3.463 -3.463 0 6.510

Loonkosten Brussel 171.584 171.584 166.000 164.302

Werkzaamheden derden 1.000 13.928 30.180 12.747 57.855 85.000 51.956

Overige personeelskosten 2.365 28.026 30.391 16.200 18.927

Kostenverdeling 9.312 10.745 28.503 19.344 7.381 19.707 30.507 45.829 34.424 59.047 -264.799 0 0 0

* 10.312 10.745 42.431 19.344 7.381 19.707 30.507 76.009 34.424 59.047 186.696 0 496.603 535.200 503.753

De gemiddelde personeelsformatie van kantoor Amsterdam bedroeg in 2015 3,5 fte (2014 4,2 fte).

De gemiddelde personeelsformatie van kantoor Brussel bedroeg in 2015 2,1 fte (2014 2,3 fte).

Overhead kosten/Algemene uitgaven**

Huur en energie kantoor 7.017 38.584 45.601 48.400 47.015

Overige huisvestingskosten 2.537 6.744 9.281 8.500 9.574

Registratiekosten lidmaatschap 5.346 5.845 11.191 11.000 10.100

Kantoorkosten 545 3.231 3.776 5.000 5.521

Bankkosten 202 23.948 24.150 23.000 21.701

Representatiekosten 1.522 1.522 3.500 4.124

Bestuurskosten 337 13.623 13.960 8.000 8.359

Kantinekosten 305 1.539 1.844 1.200 1.392

Reis- en verblijfkosten medewerkers 971 1.542 2.513 12.500 15.127

Training en opleiding medewerkers 158 790 948 3.000 0

Verzekeringen 1.726 711 2.437 2.500 2.188

Accountantskosten 12.000 12.000 12.000 22.500

Administratiekosten 2.036 28.091 30.127 23.000 13.380

Advieskosten derden 1.457 1.457 2.500 0

Abonnementen/lidmaatschappen 1.702 1.702 6.500 6.327

Overige kosten 233 233 2.500 117

Diverse lasten/baten voorgaand jaar 0 0 2.572

Kostenverdeling 4.919 5.676 15.056 10.218 3.899 10.410 16.114 24.208 18.183 31.189 -139.872 0 0 0

* 4.919 5.676 15.056 10.218 3.899 10.410 16.114 24.208 18.183 31.189 22.870 0 162.742 173.100 169.997

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

**) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.
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Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Communicatie en drukwerk**

Automatiseringskosten 531 14.095 14.626 19.000 18.055

Website 28.533 2.456 841 31.830 32.000 23.631

Afschrijvingen 817 1.600 2.417 3.000 2.628

Porti/vrachtkosten 170 511 4.210 4.891 7.500 7.287

Drukwerk/rapporten 1.256 4.278 12.187 17.721 15.000 19.899

Telefoon- en faxkosten 3.243 3.680 6.923 7.000 7.673

Overige kosten 6.801 6.801 6.517 2.766 22.885 14.700 12.826

Kostenverdeling 1.385 1.598 4.239 2.877 1.098 2.931 4.537 6.815 5.119 8.780 -39.379 0 0 0

* 1.385 1.598 4.239 2.877 1.098 2.931 4.537 43.575 11.920 8.780 18.353 0 101.293 98.200 91.999

Directe kosten activiteiten

Verenigde Naties 3.190 3.190 3.500 3.500

Politieke gevangenen 19.850 19.850 12.000 20.998

Europees Parlement/regeringen 4.714 4.714 10.000 20.013

Tibetan Empowerment 11.708 11.708 15.000 20.573

Chinese Outreach 25.255 25.255 30.000 8.633

Vluchtelingen 3.435 3.435 7.000 5.684

INPaT 60 60 500 80

Economische rechten 0 5.000 2.700

LOT / Dalai Lama (80 jaar) 34.433 34.433 3.000 88.965

Government/Parl. In Brussel 16.929 16.929 45.000 54.308

Tibetan Empowerment Brussel 14.667 14.667 17.000 0

Conferenties 0 1.000 3.487

TSG uitbreiding netwerk 2.002 2.002 5.000 1.819

Communicatie en fondsenwerving 0 0 5.995

Speciale bijeenkomsten / WPCT 0 45.000 0

Speciale proj. (Nepal en Takna Jigme) 29.492 29.492 0 0

Overige projecten 472 472 0 8.127

* 3.190 60 4.714 11.708 25.255 19.850 69.834 0 0 0 31.596 0 166.207 199.000 244.882

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.

Vervolg 
Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)
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Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Communicatie en drukwerk**

Automatiseringskosten 531 14.095 14.626 19.000 18.055

Website 28.533 2.456 841 31.830 32.000 23.631

Afschrijvingen 817 1.600 2.417 3.000 2.628

Porti/vrachtkosten 170 511 4.210 4.891 7.500 7.287

Drukwerk/rapporten 1.256 4.278 12.187 17.721 15.000 19.899

Telefoon- en faxkosten 3.243 3.680 6.923 7.000 7.673

Overige kosten 6.801 6.801 6.517 2.766 22.885 14.700 12.826

Kostenverdeling 1.385 1.598 4.239 2.877 1.098 2.931 4.537 6.815 5.119 8.780 -39.379 0 0 0

* 1.385 1.598 4.239 2.877 1.098 2.931 4.537 43.575 11.920 8.780 18.353 0 101.293 98.200 91.999

Directe kosten activiteiten

Verenigde Naties 3.190 3.190 3.500 3.500

Politieke gevangenen 19.850 19.850 12.000 20.998

Europees Parlement/regeringen 4.714 4.714 10.000 20.013

Tibetan Empowerment 11.708 11.708 15.000 20.573

Chinese Outreach 25.255 25.255 30.000 8.633

Vluchtelingen 3.435 3.435 7.000 5.684

INPaT 60 60 500 80

Economische rechten 0 5.000 2.700

LOT / Dalai Lama (80 jaar) 34.433 34.433 3.000 88.965

Government/Parl. In Brussel 16.929 16.929 45.000 54.308

Tibetan Empowerment Brussel 14.667 14.667 17.000 0

Conferenties 0 1.000 3.487

TSG uitbreiding netwerk 2.002 2.002 5.000 1.819

Communicatie en fondsenwerving 0 0 5.995

Speciale bijeenkomsten / WPCT 0 45.000 0

Speciale proj. (Nepal en Takna Jigme) 29.492 29.492 0 0

Overige projecten 472 472 0 8.127

* 3.190 60 4.714 11.708 25.255 19.850 69.834 0 0 0 31.596 0 166.207 199.000 244.882

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.

Vervolg 
Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)
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Vervolg 
Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)

Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Activiteiten bewustmaking**

Telemarketing 13.393 13.394 26.787 63.268 76.218

Legaten en schenkingen 75 75 10.000 7.995

Prospectmailing  (incl donorprogr) 19.279 19.278 38.557 72.000 22.468

Special appeals 26.591 26.591 53.182 60.533 54.010

Nieuwsbrief 32.777 8.194 40.971 59.450 57.788

Reactivation 26.002 26.001 52.003 63.079 63.605

Renewal 9.323 9.324 18.647 19.007 19.089

D-Base beheer en onderhoud 18.412 39.893 3.069 61.374 50.000 63.128

Consultancy fee 27.000 58.500 4.500 90.000 86.400 65.083

Online media 11.617 11.618 23.235 35.000 60.854

Public relations 7.692 7.692 2.036 17.420 30.000 21.516

Conversie mailing 0 9.600 0

Mailing periodieke giften 0 5.139 0

Overige fondsenwervingskosten 36.740 36.740 0 19.690

* 0 0 0 0 0 0 0 192.086 257.300 7.569 2.036 0 458.991 563.476 531.444

Totaal kosten 19.806 18.079 66.440 44.147 37.633 52.898 120.992 335.878 321.827 106.585 261.551 0 1.385.836 1.568.976 1.542.075

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

**) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.

Specificatie van de overige activiteiten

Panchen Lama 8.022

TSG uitbreiding netwerk 2.002

Vluchtelingen 3.435

LOT / Dalai Lama 34.433

Speciale projecten (Nepal en Takna Jigme) 29.492  

Overige projecten 43.608  

120.992   
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Vervolg 
Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)

Verenigde 

Naties

INPaT Europees

Parlement/

regeringen

Tibetan

Empower-

ment

Chinese

Outreach

Politieke  

gevangenen

Overigen Communi-

catie/voor-

lichting

Fondsen-

werving

Beheer en 

admini-

stratie

Locatie  

Brussel

Algemeen Totaal  

Realisatie 

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014

Activiteiten bewustmaking**

Telemarketing 13.393 13.394 26.787 63.268 76.218

Legaten en schenkingen 75 75 10.000 7.995

Prospectmailing  (incl donorprogr) 19.279 19.278 38.557 72.000 22.468

Special appeals 26.591 26.591 53.182 60.533 54.010

Nieuwsbrief 32.777 8.194 40.971 59.450 57.788

Reactivation 26.002 26.001 52.003 63.079 63.605

Renewal 9.323 9.324 18.647 19.007 19.089

D-Base beheer en onderhoud 18.412 39.893 3.069 61.374 50.000 63.128

Consultancy fee 27.000 58.500 4.500 90.000 86.400 65.083

Online media 11.617 11.618 23.235 35.000 60.854

Public relations 7.692 7.692 2.036 17.420 30.000 21.516

Conversie mailing 0 9.600 0

Mailing periodieke giften 0 5.139 0

Overige fondsenwervingskosten 36.740 36.740 0 19.690

* 0 0 0 0 0 0 0 192.086 257.300 7.569 2.036 0 458.991 563.476 531.444

Totaal kosten 19.806 18.079 66.440 44.147 37.633 52.898 120.992 335.878 321.827 106.585 261.551 0 1.385.836 1.568.976 1.542.075

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 64-65.

**) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 54-56 van dit verslag.

Specificatie van de overige activiteiten

Panchen Lama 8.022

TSG uitbreiding netwerk 2.002

Vluchtelingen 3.435

LOT / Dalai Lama 34.433

Speciale projecten (Nepal en Takna Jigme) 29.492  

Overige projecten 43.608  

120.992   
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Uitgaven 2015
Kosten eigen  

fondsenwerving
23,2%

Activiteiten voorlichting/bewust-
making Tibetaanse Zaak

69,1%
Kosten beheer- 

en administratie
7,7%

Inkomsten 2015
Interest

0,6%
Donaties voor 
specifiek doel

1,9%

Overige baten
0,7%

Donaties en giften 
uit mailingacties

96,8%

Erfenissen en legaten
0,0%
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Activiteiten voorlichting/bewustmaking 
Tibetaanse Zaak 2015

Verenigde Naties
2,1% INPaT

1,9% Panchen Lama
0,8%

Politieke gevangenen
5,5%

Europees Parlement/regeringen
6,9%

Tibetan Empowerment
4,6%

Overige projecten
4,8%

Telemarketing
35,1%

ICT kantoor Brussel
27,3%

Vluchtelingen
0,4%

Chinese Outreach
3,9%

LOT / Dalai Lama
3,6% 

Speciale projecten (Nepal en 
Takna Jigme)

3,1%
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2015, bestaande uit het financieel overzicht 2015, de balans per 

31 december 2015, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015, het kasstroomoverzicht, de toe-

lichting op de balans en de staat van baten en lasten, kengetallen en de specificatie en verdeling kosten 

naar activiteiten met bijbehorende toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2015 

van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet te Amsterdam. Wij hebben een goedkeu-

rend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 23 juni 2016. Desbetreffende 

jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 23 juni 2016.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de RJ-Richtlijn 

650 “Fondsenwervende instellingen”. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve 

niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van de Nederlandse 

Stichting International Campaign for Tibet.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde  

jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het hoofdstuk “Toelichting  

op de balans en de staat van baten en lasten” van de samengevatte jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2015 op 

basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 

overzichten”. 

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2015 van de Nederlandse Stichting International Cam-

paign for Tibet en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het hoofdstuk “Toelich-

ting op de balans en de staat van baten en lasten” van de samengevatte jaarrekening.

Oegstgeest, 7 juli 2016 

Zirkzee Audit B.V.

Was getekend

R. Wassing RA
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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 2015 

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

draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de stichting en functioneert in de praktijk als een be-

stuur op afstand. NSICT heeft een vaste strategieadviseur, die het bestuur en de organisatie adviseert.

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 houder van het CBF-Keurmerk voor Goede Doelen dient NSICT invulling te geven aan drie principes: 

scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; optimale besteding van middelen; 

en het onderhouden van optimale relaties met belanghebbenden. In de volgende samenvatting van onze 

verantwoordingsverklaring 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 2015 

bestond het bestuur uit zes en na het vertrek van Lodi Gyari uit vijf  personen:

Richard Gere Voorzitter

Jan Andersson Vice-voorzitter

Carolien Kernkamp Secretaris

Chungdak Koren Penningmeester

Lodi Gyari Bestuurslid (tot februari 2015)

Adam Koziel Bestuurslid

Michael van Walt-van Praag was in 2015 adviseur van het bestuur.

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.

Bestuursleden ontvangen, met uitzondering van een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte 

kosten, geen bezoldiging. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester.

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.

Jan Andersson (Vicevoorzitter NSICT) en 
Michael van Walt van Praag (NSICT- 
adviseur) tijdens 80ste verjaardag van 
Dalai Lama in Tropenmuseum,  
Amsterdam 5 juli 2015
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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 2010 vastgestelde directiestatuut zijn de verhouding en verantwoordelijkheden tussen directie 

en bestuur geregeld.

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 meerjaren beleidsplan en meerja-

renbegroting vast voor de komende drie jaar, waarin de lange termijn doelstellingen zijn gedefinieerd. 

Daaruit vloeit het jaarplan en 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 –beleidsplan. 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 meerjaren beleidsplan en bijbehoren-

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

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

deze aan de beleidsvoornemens die zij in haar meerjaren beleidsplan heeft vastgesteld.
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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.

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 2015 is dit 22,9 % en voor 2014 was dit 23,7%.

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 afweging 

of NSICT zelf over voldoende deskundigheid beschikt om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen. 

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 de administratie, waaronder salarisadministratie, het opstellen van 

tussentijdse financiële overzichten, (meer)jaren begroting 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. NSICT is 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 secre-

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

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

zaken, personeelskosten en kosten inhuur medewerkers, juridische kosten, communicatie, donateurs 

administratie en servicecentrum en projectadministraties. Goede Doelen Nederland pleit ervoor dat alle 

fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren. Echter gelet op de hierna volgende toelich-

ting wijkt NSICT hiervan af. NSICT is een kleine organisatie, met beperkte mogelijkheden om functiona-

rissen 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 (doelstelling, 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.

NSICT streeft ernaar om de kosten van administratie en beheer tussen de 3% en 6% van de baten uit 

eigen fondsenwerving te houden. Voor 2015 is dit 7,6% en voor 2014 was dit 7,2%.
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Het derde principe:  
optimale relaties met belanghebbenden

NSICT onderschrijft ook het derde principe van de Code Goed Bestuur door te streven naar goede 

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

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 voort uit de kwaliteit van de inhoud van de communicatie en 

voorlichting. NSICT publiceert jaarlijks 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 (toekomstige) donateurs zet NSICT diverse media 

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

materialen. Daarnaast werkt NSICT aan het bevorderen van haar relaties met haar donateurs 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 klachtenre-

gistratiesysteem ingevoerd. Klachten komen terecht bij de Coördinator Fondsenwerving en worden 

binnen twee weken afgehandeld. Eens per half jaar lopen de directeur en Coördinator Fondsenwerving 

de klachten door om te evalueren of er een bepaald patroon in zit. Indien nodig wordt hier actie op 

ondernomen.

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

soonlijk behandeld en geregistreerd door de Coördinator Fondsenwerving.

Bestuursvergaderingen
In 2015 vergaderde het NSICT-bestuur drie maal. 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: vaststelling definitieve begroting 2015 en jaarplan 2015; de 

jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014; functioneren van directie; activiteitenverslag directie 2014; 

tussentijdse rapportages; relatie NSICT en andere ICT kantoren in de VS, Berlijn, Brussel en Londen; 

aanpassingen van het communicatieplan en het activiteiten- en strategieplan 2015.

De besturen en directeuren van de verschillende ICT-kantoren kwamen in 2015 twee keer bij elkaar om 

de nieuwe langetermijnstrategie te bepalen.

Evaluatie bestuur
In 2015 heeft het bestuur het eigen functioneren geëvalueerd. Drie bestuursleden zijn betrokken bij de 

dagelijkse gang van zaken en zijn aanspreekpunt voor de directie.
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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 2015 is er een bestuurslid afgetreden en is 

er geen nieuw bestuurslid aangetreden. De termijn van de overige bestuursleden werd in juni 2015 met 

een jaar verlengd. In juni 2016 worden zij herbenoemd voor een nieuwe periode van drie jaar.

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 huishoudelijke reglement.

Vergoedingenbeleid bestuursleden
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van een redelijke 

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. Ook alle 

communicatiematerialen zoals de persberichten, berichten op de website, nieuwsbrieven en mailings aan 

donateurs en andere belangrijke relaties volgen deze kwaliteitscontrole.

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 er naar externe ondersteuning gezocht.

 

NSICT-bestuursvergadering, Amsterdam februari 2015
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Reputatierisico’s
Voor haar inkomsten is NSICT vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van 

vertrouwen in ons werk. Wij doen ons 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 doelenorganisaties 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 ‘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 gebruik 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.

- NSICT onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

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 2015 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.

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 ‘Reserve Goede 

Doelen’ wordt als uitgangspunt gehanteerd. Op basis hiervan is de gewenste continuïteitsreserve voor 
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het afdekken van risico’s op korte termijn ultimo 2015 berekend op € 1.371.100. Dit valt ook binnen de 

norm die het CBF hanteert. In 2010 is 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.

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. NSICT streeft ernaar om het risico op fraude te minimaliseren. 

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 van 

de jaarrekening door een externe accountant. Daarnaast geeft de directie 3x per jaar een tussentijds 

financieel verslag aan het bestuur.

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.

Er wordt niet belegd in onroerende zaken en in op de beurs genoteerde 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 ontplooiing, 

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 2015 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. Vijf van de zes vaste medewerkers maakten in 2015 hier gebruik van.
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Bezoldiging Directie /Adviseur

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

Functie Executive Director Adviseur

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald Contract

Uren 40 Variabel

Part-time percentage 100%

Periode 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging (* 2 1)

Jaarinkomen

Bruto loon / salaris 63.483 25.500

Vakantiegeld 5.180 0

Eindejaarsuitkering 0 0

Variabel jaarinkomen 0 0

68.663 25.500

SV Lasten (wg deel) 9.127 0

Belastbare vergoedingen 0 0

Pensioenlasten (wg deel) 8.925 0

Overige beloningen (reiskosten) 0 2.246

Totaal 2014 86.715 27.746

Totaal 2013 80.240 25.690

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van € 88.094 (1fte/12mnd) 

volgens Goede Doelen Nederland Beloningsregeling. Dit bedrag is exclusief werkgeverslasten.

Toelichting:

De pensioenlasten betreffen het werkgeversdeel van de aan de pensioenverzekeraar verschuldigde 

premie. Aan de directeur en/of de leden van het bestuur zijn geen leningen, voorschotten of garanties 

verstrekt.

Organisatieontwikkeling
In 2015 kwamen het bestuur en de seniormedewerkers van alle ICT-kantoren tweemaal bij elkaar om de 

langetermijnstrategie te bepalen. De uitvoering van het strategische vijfjarenplan werd in 2015 gecon-

cretiseerd en werd met de uitvoering hiervan begonnen. De kern van dit strategieplan bestaat uit vijf 

strategierichtingen, te weten: partnership & relations; resource development; lobby activities;  external 

communication & research;  en internal organisation structure. Een voorbeeld van de internal organi-

sation structure is de Coordination Council, deze bestaat uit de ICT president en de directeuren van de 

ICT-kantoren in Amsterdam en Berlijn. Tijdens de bijeenkomsten van de ICT-lobbyteams werd ook de 

strategie voor de doorgaande lobbyactiviteiten bepaald.
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De snelle veranderingen in Tibet en in de Westerse betrekkingen met China vereisen van NSICT een 

efficiënte 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 2015 volgden drie medewerkers 

cursussen: Webinarserie Facebook marketing; Webinar Online campagnes voor non-profits; Manyware / 

foxfire; Training Helder schrijven van brieven en e-mail.

Arbo- en gezondheidsbeleid
Binnen NSICT is het ziekteverzuim bijzonder laag. Het langste ziekteverzuim in 2015 was vijf werkdagen. 

De ruime behuizing biedt een positieve werkomgeving. 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.

Betaalde medewerkers 
Evenals in voorgaande jaren waren ook in 2015 bij NSICT zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers 

werkzaam. Ook in de toekomst zal NSICT op deze wijze voortgaan. Eind 2015 waren er in Amsterdam 

zes vaste medewerkers in dienst, waarvan vijf parttime en één fulltime (totaal 3,5 fte). Op freelance 

basis werkten er in 2015 vier consultants. Bij het kantoor in Brussel waren gemiddeld 2,1 fte fulltime 

medewerkers werkzaam, ondersteund door een parttime financiële administrateur. Er wordt, gelet op 

de wereldwijde economische situatie, een terughoudend personeelsbeleid gevoerd. Eventuele vacatures 

worden, waar mogelijk, intern ingevuld. Om de administratieve kosten te verlagen werkte NSICT samen 

met consultants.

Vrijwillige medewerkers
NSICT maakte in 2015 gebruik van vierentwintig vrijwilligers op ad hoc basis. Zij werden voornamelijk bij 

publiekscampagnes ingezet.

Stagiaires
In 2015 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 2015 kwam de vacature voor Senior Membership Manager vrij. Na acht maanden werd 

deze vacature opnieuw ingevuld.
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Code Wijffels
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 code Wijffels staan besturen, toe-

zicht 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 

deze zijn in 2015 gecontinueerd.

CBF-Keurmerk
In 2014 heeft het CBF een hertoetsing uitgevoerd en heeft NSICT van het CBF bericht ontvangen om het 

CBF-Keurmerk, mits NSICT blijft voldoen aan de door het CBF vastgestelde keurmerkcriteria en overige 

voorwaarden, tot 1 januari 2018 te mogen blijven voeren.

 

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.
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Bestuur, Directie en Adviseur NSICT

Richard Gere
Voorzitter (herbenoemd per juni 2012 tot juni 2015 en verlengd met een jaar)

Acteur en oprichter van de Gere Foundation.

Nevenfunctie: voorzitter van International Campaign for Tibet, VS.

Lodi Gyari
Bestuurslid (herbenoemd per juni 2012. Afgetreden per februari 2015)

Speciale Gezant van de Dalai Lama.

Nevenfunctie: Executive Chairman van International Campaign for Tibet, VS.

Jan Andersson
Bestuurslid tevens Vice-voorzitter (herbenoemd per juni 2012 tot juni 2015 en verlengd met een jaar)

Professor Analytical Chemistry aan de Universiteit van Muenster, Duitsland.

Nevenfuncties: voorzitter van ICT Duitsland, bestuurslid Orient Foundation of Great Brittain.

Chungdak Koren
Secretaris en Penningmeester (herbenoemd per juni 2012 tot juni 2015 en verlengd met een jaar). Per 

februari alleen de functie van penningmeester

Voormalig vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Zwitserland.

Nevenfunctie: Parlementslid Tibetaanse regering in ballingschap, Voorzitter van Norwegian Tibet Com-

mittee.

Adam Koziel
Bestuurslid (herbenoemd per juni 2012 tot juni 2015 en verlengd met een jaar)

Nevenfunctie: Tibet Specialist for the Helsinki Foundation for Human Rights.

Carolien Kernkamp
Bestuurslid. Per februari secretaris (benoemd per augustus  2014 tot augustus 2017)

Nevenfunctie; Directeur Green City Project, bestuurslid Stand up for your Rights, social entrepreneur bij 

Just Strategies.

Tsering Jampa
Executive Director NSICT

Nevenfunctie: oprichter en voorzitter Tibet Support Groep Nederland.

Michael van Walt van Praag
Adviseur

Internationaal jurist, juridisch adviseur van de Dalai Lama en Adjunct Professor of International law,

Golden Gate University School of Law, San Francisco.

Nevenfunctie: executive president van Kreddha, International Peace Council for States,

Peoples, and Minorities.
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ICT Medewerkers, bestuursleden, 
consultants en adviseurs

NSICT
Tsering Jampa, Executive Director

Tom Zwollo, Senior Membership Manager (tot 1 februari 2015)

Marloes Wijnekus, Senior Membership Manager (vanaf 1 oktober 2015)

Shiba Kumari Degenhart, Campaign Manager

Jorieke Bakker, Office Manager

Inge Joly, Financial Administrator

Peter Sonderman, Database Administration Manager

NSICT-Brussels
Vincent Metten, EU Policy Director

Elena Gaita, Advocacy and Policy Officer (tot juli 2015)

Melanie Vondelle, Advocacy and Policy Officer (vanaf 1 september 2015)

ICT-US
Matteo Mecacci, Vice President of International Advocacy

Bhuchung K. Tsering, Vice President of Special Programs

Andrea Worden, Director of Government Relations

Melissa W. Jimison, Director of Development

Lesley Rich, Director of Special Programs

Rinchen Tashi, Deputy Director for Chinese Outreach

Pema Wangyal, Research Analyst

Chris Ratke, Researcher and Communications Coordinator

Tencho Gyatso, Associate Director Chinese Engagement & Tibetan Empowerment Programs 

Chris Chaleunrath, Major Gifts Manager

Meagan Hawkins, Development Associate

Royce Priem, Director of Information Technology

Morgan Riehl, Website Content Producer

Kate Saunders, Director of Communications 

Kathup Tsering, Research Officer

John N., Research Associate

Lizzy Ludwig, Deputy Director of Development

Brian Ahern, Donor Relations Manager

ICT-Deutschland 
Kai Müller, Executive Director

Markus Feiler, Director of Development

Erich Mayer, Finance and Organisation

Janna Schlender, Development Associate
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NSICT Bestuursleden
Richard Gere (voorzitter)

Lodi Gyari (tot juni 2015)

Chungdak Koren (secretaris, penningmeester)

Jan Andersson (vice-voorzitter)

Adam Koziel

Carolien Kernkamp

NSICT Adviseur
Michael van Walt van Praag

ICT-US Bestuursleden
Richard Gere (voorzitter)

Lodi Gyari (executive voorzitter)

Gare Smith (vice-voorzitter)

John Ackerly

Ellen Bork

Pam Cesak

Jim Kane

Marco Antonio Karam

Melissa Mathison

Joel McCleary

Keith Pitts

Steve Schroeder

Grace Spring

ICT-Deutschland Bestuursleden
Prof. Dr. Jan Andersson

Namri Dagyab

John Ackerly

Sabine Bömmer
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NSICT Consultants 
Hans Neerhout, Ministerie van Fondsenwerving

Egbert Putten, Ministerie van Fondsenwerving

Sheila Speijer, Ministerie van Fondsenwerving

Daan Schmidt, ifunds

Willem Witkamp, ifunds

Ceryl Benjamins, ifunds

Henk van der Wal, ifunds

Erik Thier, HOB

Alice Eijgenraam, HOB

Herman Visser, Marketing Metriek

Michael van Walt van Praag

Mark Brouwer

Lydia Stilma

Myra de Rooy

International Council of Advisors 
Mr. Harrison Ford

Mr. Hideaki Kase

Ms. Kerry Kennedy

Mr. Vytautas Landsbergis

Mrs. Mairead Maguire

Mr. Adolfo Perez Esquivel

Dr. Jose Ramos-Horta

Mr. Rabi Ray

Professor Samdhong Rinpoche

Venerable Ajan Sulak Sivaraska

Mr. Tenzin N. Tethong

Archbishop Desmond Tutu

Dr. Elie Wiesel
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Tibetanen vieren tachtigste verjaardag Dalai Lama op de Dam, Amsterdam 6 juli 2015
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Washington D.C. 20036
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ICT-DEUTSCHLAND e.V.
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