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Voorwoord
Voor Tibetanen was 2019 een jaar van herdenkingen. Al meer dan 70 jaar houdt China Tibet in een
ijzeren greep. 2019 was het ook precies 60 jaar na de grote volksopstand van 1959, waarbij alleen al
in Lhasa vele tienduizenden Tibetanen het leven lieten. De Dalai Lama en talloze Tibetanen zagen zich
gedwongen Tibet te ontvluchten om in ballingschap de afgelopen decennia een nieuw bestaan op te
bouwen.
Sinds het begin hebben Tibetanen zich vreedzaam verzet tegen de Chinese bezetting en met name Tibetaanse politieke gevangenen hebben altijd in de frontlinie gestaan voor het behoud van hun fundamentele mensenrechten en identiteit.
Het machteloos toe moeten zien hoe China hun cultuur en manier van leven systematisch vernietigd,
drijft veel Tibetanen tot wanhoop, waarbij sommigen zich zelfs ook in 2019 overgingen tot zelfverbranding.
Ook het afgelopen jaar werden Tibetanen 24x7 in de gaten gehouden door een uitgebreid controlesysteem van beveiligingscamera’s en politieposten in Tibet. Tegelijk houdt China het land ook hermetisch
afgesloten van de buitenwereld.
Dit beleid past ook precies in de Chinese oplossing voor het Tibetaanse probleem: onder het mom van
staatsveiligheid en sociale stabiliteit probeert China de Tibetaanse identiteit systematisch uit te wissen.
Wat rest is een Tibet als strikt gecontroleerd Disneyland-achtige attractie voor de miljoenen Chinese
toeristen met Tibetanen in de rol van figurant.
Op internationaal niveau worden China en de VS steeds meer systeemrivalen en wordt de grote vraag
welke positie Europa de komende jaren zal innemen. Deze geopolitieke verschuivingen brengen zowel
uitdagingen als kansen met zich mee. Het is dan ook aan ICT Europe om zich goed voor te bereiden, het
beleid waar nodig aan te passen en kansen te grijpen waar ze zich voordoen.
Een duidelijk voorbeeld is de China Strategienota van de Nederlandse regering in mei vorig jaar. Aanvankelijk schuwde de regering het openlijk bekritiseren van China en liet ze iedere verwijzing naar Tibet
in de nota achterwege. Door te zwijgen en China te beschouwen als normale partner geeft Nederland
niet alleen een uiterst zorgwekkend signaal af, maar draagt ze daadwerkelijk bij aan de consolidatie van
het repressieve Chinese wanbeleid in Tibet.
Dankzij een grootschalige advocacy en publieke campagne: “Zet Tibet terug op de kaart” heeft NSICT
deze uitdaging en kans in haar voordeel hebben omgebogen, mede waardoor de regering zich gedwongen zag haar positie in dit opzicht te wijzigen.
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In 2019 was NSICT ook actief in de VN en legde verklaringen af tijdens de zittingen van de VN Mensenrechtenraad in Genève. Ook bij de EU was NSICT actief om Tibet op de politieke agenda te houden.
Op organisatorisch niveau is NSICT is in het kader van het bestuur goedgekeurde herstructureringsplan
een nieuwe Advocacy, Communication and Fundraising Director aangenomen.
Een van onze belangrijke doorlopende activiteiten was het vergaren van accurate en actuele informatie
uit Tibet voor onze lobby en voorlichting aan onze stakeholders.
In al onze campagnes en acties spelen onze meer dan 30.000 donateurs een belangrijke rol. Net als bij
veel charitatieve organisaties blijft het een uitdaging om nieuwe donateurs aan onze organisatie te
binden. Gelukkig is NSICT geprivilegieerd door bijzonder loyale donateurs, die zorgen voor financiële
middelen en de nodige continuïteit in ons werk.
Juist dankzij deze trouwe donateurs en supporters hebben we een sterke organisatie om verder te bouwen aan de gezamenlijke aspiraties van Tibetanen en onze donateurs voor vrijheid en mensenrechten in
Tibet.
Ik denk dat ICT Europe met trots terug kan kijken op 2019 en de komende jaren met vertrouwen verder
kan gaan bouwen op wat we in 2019 hebben bereikt.
Namens het Tibetaanse volk wil ik iedereen bedanken voor hun onmisbare steun.

Tsering Jampa
Executive Director
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Strategie en Beleid
De strategie van NSICT komt tot stand binnen de overkoepelende meerjarenstrategie van de gezamenlijke internationale ICT kantoren. Het huidige ICT internationale strategische plan loopt van 2014 tot
en met 2019. NSICT’s eigen strategische plan voor 2019 is gebaseerd op en past binnen dit vijfjarige
strategische plan.
Alle op grond van de doelstellingen in dit strategische jaarplan ondernomen activiteiten zijn opgenomen
in het activiteitenoverzicht van dit jaarverslag.
Alle in 2019 ondernomen activiteiten vinden hun grondslag in het strategische jaarplan voor 2019 vastgestelde doelstellingen. De strategie van NSICT is uitgewerkt in negen onderdelen, zoals in het jaarverslag weergegeven.
Om onze doelstellingen te bereiken zetten we ons in voor:
•	
het geven van voorlichting over de schendingen van de mensenrechten in Tibet aan regeringen, de
media, het algemene publiek en onze eigen achterban;
•	
het mobiliseren van politieke steun van regeringen en de VN om de schendingen van mensenrechten
in Tibet op hun agenda te zetten;
•	
het vergaren, analyseren en publiceren van informatie over de mensenrechten in Tibet;
•	
het werven van fondsen om haar activiteiten te kunnen realiseren;
•	
het voeren van publiekscampagnes, o.a. voor Tibetaanse politieke gevangenen;
•	
het samenwerken met mensenrechtenverdedigers en -organisaties.
In 2019 heeft het bestuur aan de hand van de doelstellingen voor 2019 de effectiviteit van de ondernomen activiteiten geëvalueerd. Bij deze herijking ging het om bevestigen of juist wijzigen van de
bestaande focus, of het afsluiten of juist initiëren van nieuwe initiatieven. De uitkomsten hiervan zijn
meegenomen in het plan voor 2019. Daarnaast komen de resultaten en vooruitblikken terug in de negen
onderdelen van het jaarverslag.

Missie
NSICT is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten en
democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.

Organisatie
International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 in de Verenigde Staten opgericht. In 1999 werd in
Amsterdam het eerste buitenlandse kantoor van ICT geopend: de Nederlandse Stichting International
Campaign for Tibet (NSICT). Inmiddels zijn er ICT-kantoren in Washington DC, Amsterdam, Berlijn en
Brussel.
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Werken
met
Regeringen

Doelstelling
•

Door actieve lobby verzekeren
van coherente politieke steun
voor Tibet van de EU en Europese
regeringen

•

Zorgen dat de mensenrechtensituatie in Tibet deel uitmaakt
van bilaterale en multilaterale
mensenrechtendialogen met China

Europese Unie (EU) / Europees Parlement
Na de Europese verkiezingen heeft NSICT zich ingezet voor het mobiliseren van de steun voor Tibet binnen het Europees Parlement. Na het identificeren van nieuwe leden binnen het Europees Parlement, die
mogelijk Tibet willen steunen, slaagde NSICT erin de Tibet Interest Group van het Parlement opnieuw op
te richten.

Daarnaast benaderde NSICT het nieuwe EU-leiderschap, waaronder de nieuwe voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken Josep Borrell. NSICT riep hen op om een ambitieus,
gezamenlijk strategisch standpunt in de EU over de mensenrechten in China en Tibet in te nemen. Ook
had EU policy directeur, Vincent Metten, in december een persoonlijke ontmoeting met de nieuwe hoge
vertegenwoordiger van de EU tijdens het EU-NGO-mensenrechtenforum.
Vincent Metten en de nieuwe EU
High Representative Josep Borrell
tijdens de EU-NGO Human Rights
Forum in Brussel in December
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Tibetanen en Oeigoeren protesteren samen in Brussel tegen het 70ste jubileum van de PRC op 1 oktober
(Photo ICTeProd)

In oktober organiseerde NSICT samen met andere NGO’s, een demonstratie in de Europese Unie hoofdstad Brussel in het kader van de 70 ste oprichtingsdag van de Volksrepubliek China. Meer dan 600 mensen namen deel en een aantal parlementariërs en functionarissen hielden toespraken, evenals vertegenwoordigers van de Oeigoerse en Tibetaanse gemeenschappen en de Hongkongse Democracy Movement.
Tijdens het bezoek van president van de Centrale Tibetaanse Administratie, Dr. Lobsang Sangay, diezelfde maand aan Brussel organiseerde NSICT een rondetafelgesprek over het thema van de opvolging
van de Dalai Lama, waaraan een aantal EU-diplomaten, deskundigen en NGO-vertegenwoordigers in een
constructieve discussie over deze belangrijke kwestie deelnamen.
Op 10 maart 2019 organiseerde NSICT – in samenwerking met de Tibetaanse gemeenschappen in Europa
– de 4 e Europese solidariteit Rally for Tibet in Brussel. Het protest, dat werd gehouden op de dag van de
Tibetaanse opstand op 10 maart, bracht ongeveer 3500 Tibetanen en Tibet-aanhangers uit heel Europa
op de been en zorgde met succes voor meer zichtbaarheid met betrekking tot de nog immer voortdurende benarde situatie van het Tibetaanse volk en de noodzaak van hernieuwde steun van Europa tegen
de mensenrechtenschendingen door China in Tibet.
4e Europese solidarity Rally voor Tibet in Brussels, 10 maart.
(Photo ICTeProd)
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Nationale regeringen
In het kader van de aanhoudende plaatsing van inserts van artikelen van Chinese staatsmedia in de Belgische krant Le Soir, diende NSICT een klacht in bij de Raad voor Journalistieke Ethiek met het verzoek
om een standpunt in te nemen over dergelijke praktijken. De klacht is in behandeling genomen en het
advies van de Raad is momenteel in behandeling. Tevens waarschuwde ICT’s EU policy director Vincent
Metten voor deze inserts en de toenemende Chinese invloed in Europese landen tijdens een live interview op 1 oktober 2019 voor de Belgische televisiezender LN24.

Vincent Metten toont de bijlage van de Chinese staatsmedia in de Belgische krant le Soir op 1 oktober

Voorafgaand aan het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU (juli – december 2019), reisde
Vincent Metten in juni naar Helsinki om ambtenaren van het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken
te ontmoeten en gaf daarnaast een aantal aanbevelingen voor mogelijke EU-acties met betrekking tot
Tibet tijdens het voorzitterschap.
In mei nam Vincent Metten deel aan de 7e World Convention parlementariërs over Tibet in Riga, Letland,
waar hij een aantal leden van de nationale regeringen in Europa ontmoette. In zijn presentatie over de
betrekkingen tussen de EU en China en Tibet promootte hij het werk en de aanbevelingen van ICT, onder
meer met betrekking tot het principe van wederkerigheid in de toegang tot Tibet.
ICT’s president Matteo Mecacci en Vincent Metten tijdens
World Parliamentarians’ Convention on Tibet, Riga in mei
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Voorafgaand aan de Belgische federale en regionale verkiezingen in mei stuurde NSICT ook een Tibetvragenlijst naar de belangrijkste Belgische politieke partijen, met vragen over hun standpunten over de
Dalai Lama, het Tibetaanse milieu en de mensenrechten in Tibet, en over hun plannen met betrekking
tot de Tibetaanse kwestie op nationaal en internationaal niveau. De politieke partijen bevestigden hun
commitment om Tibet te steunen.
Een ander belangrijk evenement voor NSICT in
2019 was de organisatie – in samenwerking met
het Tibet Bureau in Brussel – van een bezoek
van een delegatie van het Tibetaanse parlement
in ballingschap in België en Frankrijk in november. De Tibetaanse parlementariërs kregen de
gelegenheid om van gedachten te wisselen met
ambtenaren en parlementariërs uit deze twee
landen (en in Brussel ook met EU-ambtenaren)
en om het bewustzijn over Tibet en de steun
voor de Tibetaanse zaak daar nieuw leven in te
blazen.
De Tibetaanse Parliament in Exile delegatie met
de Franse Senator Maurice Antiste in november

In oktober nam NSICT ook deel aan het 40 ste congres van de wereldwijd ongeveer 400 leden tellende
FIDH in Taiwan, die samengekomen waren rond het thema “Reclaiming the universality of human
rights”. Het evenement was een geweldige gelegenheid voor NSICT om te netwerken en standpunten en
ideeën uit te wisselen met andere mensenrechtenorganisaties. In de marge van de bijeenkomst informeerde de EU policy director, Vincent Metten, de burgemeester van Taipei over de zelfverbrandingen in
Tibet, nadat de betrokkene ongepaste publieke opmerkingen had gemaakt over deze kwestie.
Vincent Metten brieft de burgemeester van Taipei over de zelfverbrandingen in Tibet tijdens de FIDH Congress in
Taiwan in oktober
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Nederlandse Regering en de Tweede Kamer
Op 15 mei presenteerde Minister Blok van Buitenlandse Zaken
een China strategie. Ondanks input die NSICT geleverd had,
werd Tibet hierin niet genoemd. Tijdens de presentatie en in de
daaropvolgende weken uitte NSICT haar zorg over het gebrek aan
beleid ten aanzien van Tibet. Het Ministerie van Buitenlandse zaken
benadrukte dat de regering onze zorgen over de mensenrechten in
Tibet deelt en dit in EU verband en bilateraal bespreekt met China,
vooral met betrekking tot culturele en religieuze vrijheden.
Op 29 Mei werd China’s vicepremier Wang Qishan ontvangen door
Koning Willem Alexander op Paleis Noordeinde en door Premier
Mark Rutte en Ministers Blok, Kaag en van Nieuwenhuizen op het
Catshuis. NSICT organiseerde een demonstratie om aandacht te
vragen voor Tibet.
Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken
presenteert het NL-China beleid

NSICT Demonstratie samen met Chinese dissidenten en Oeigoeren bij het Catshuis, Den Haag tijdens bezoek China’s
vicepremier Wang Qishan
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Op 19 juni bezocht Minister Blok China en besprak Tibet met zijn ambtsgenoot Minister Wang Yi.
Minister Blok onderstreepte het belang van onbelemmerde toegang tot Tibet. In een brief aan NSICT
na het bezoek zei de Minister dat de ambassade dit zal blijven volgen. Op 27 juni bezocht Mark Rutte
China waar hij samen met de Chinese premier Li Keqiang en voormalig VN Secretaris-Generaal Ban KiMoon het Chinese kantoor van de Global Center on Climate Adaptation opende. Nederland zal hieraan
technische kennis bijdragen.
De Tweede Kamer besloot voorafgaande aan het debat over de China strategie, op 9 september, een
hoorzitting te organiseren. Tsering Jampa werd uitgenodigd als een van de sprekers. Tsering benadrukte
dat onder Xi Jinping hele bevolkingsgroepen, zoals de Tibetanen en de Oeigoeren, als bedreiging worden
gezien en dat onder het mom van veiligheid de Tibetaanse taal, cultuur en identiteit door de Chinese
regering systematisch wordt uitgewist. De Chinezen noemen dit beleid: “Breaking [people’s] lineage,
breaking roots, breaking connections, and breaking origins”.

Tsering Jampa spreekt Tweede Kamer toe tijdens hoorzitting over China notitie

Voorafgaande aan het parlementaire debat op 30 september orkestreerde NSICT een campagne om
aandacht van de Tweede Kamerleden te vragen voor Tibet. 7 jonge Tibetanen spraken filmpjes in waarin
zij op persoonlijke wijze aan Kamerleden vroegen Tibet weer terug op de kaart te zetten. Ook had NSICT
10.000 petities verzameld om deze vraag te onderstrepen. Samen met Thubten Wangchen, directeur
van het Tibet-huis in Barcelona, werden deze in ontvangst genomen door 8 leden van de Commissie
Buitenland van de Tweede Kamer.
Oproep van jonge Tibetanen aan Tweede Kamer om Tibet terug op de kaart te zetten
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NSICT overhandigt samen met Thupten Wangchen 10.000 handtekeningen aan Commissie Buitenlandse Zaken in de
Tweede Kamer op 24 september

Op de dag van het debat, 30 september, organiseerde NSICT samen met Amnesty International een
demonstratie van Oeigoeren, Tibetanen en Chinese activisten voor de Tweede Kamer. Vier parlementsleden, Martijn van Helvert (CDA), Sadet Karabulut (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en Bram van Ojik (GL)
spraken de demonstranten toe. De heer Van Helvert zegde toe dat er een nieuw mensenrechten hoofdstuk in de China strategie moet komen met duidelijk beleid ten aanzien van Tibet.
NSICT Manifestatie met Amnesty International, de Oeigoeren -en Tibetaanse gemeenschap en Chinese dissidenten
op het Plein in Den Haag op 30 september

Martijn van Helvert (CDA),
Sadet Karabulut (SP), Lilianne
Ploumen (PvdA) en Bram van
Ojik (GroenLinks) spreken uit
solidariteit tijdens manifestatie
‘Zet Tibet terug op de kaart’ in
Den Haag
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Tijdens het parlementaire debat met de Ministers Blok en Kaag stelden 8 Kamerleden kritische vragen
ten aanzien van Tibet, op gebied van milieu, vrijheid van religie, surveillance maatregelen, toegang
tot Tibet en de status van Tibet als bezet land. Minister Blok antwoordde dat hij Tibet in bilateraal en
multilateraal verband bespreekt.
Een motie vroeg de Minister om een nieuw mensenrechten hoofdstuk te schrijven. Samen met Matteo
Mecacci, president van ICT-US in Washington, heeft NSICT Kamerleden bezocht om erop aan te dringen
de Tibet Policy en Support Act die in Amerika wordt voorbereid als inspiratie te nemen voor het formuleren van het Nederlandse Tibet beleid.
Op 11 november, twee dagen voor de begrotingsbehandeling buitenlandse zaken, stuurde Minister Blok
een brief aan de Kamer waarin hij zijn Tibet beleid uiteenzette:
De Minister erkent dat er in Tibet sprake is van verhoogde politie presentie en surveillance, met name in
stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig
aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf
is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om
in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China.
De Minister zegt toe Tibet te zullen blijven noemen in de VN en bilateraal.
Op 21 November werd een delegatie van het Tibetaanse parlement in ballingschap ontvangen door
de Commissie Buitenland van de Tweede Kamer. Een week eerder was de Commissie uitgenodigd een
bezoek aan China te brengen, door een delegatie van Chinese parlementsleden. De Tibetaanse parlementsleden nodigden de Commissie uit om de parlementaire democratie in Dharamsala met eigen ogen
te komen bekijken. Op 22 november werd de delegatie ontvangen op het Ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Tibetaanse parlementsleden in ballingschap informeren leden van de Commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede
Kamer op 21 november
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In 2019 is een nieuwe mensenrechtenambassadeur aangetreden, Bahia Tahzib-Lie. NSICT onderhoudt
regelmatig contact met haar en de special afgezant voor religieuze vrijheid, Jos Douma, over de mensenrechten situatie in Tibet, voorbereidingen voor de VN mensenrechtenraad en kwesties van religieuze
vrijheid.

Resultaten
•	De Nederlandse regering erkent dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak is van de Tibetaanse
geloofsgemeenschap en geen zaak van de Chinese regering.
•	Tsering Jampa, Executive Director sprak tijdens een hoorzitting van de Commissie Buitenland van de
Tweede Kamer over de China strategie.
•	Op de verjaardag van de Dalai Lama werd een ingezonden brief ondertekend door 33 bekende Nederlanders in de Volkskrant gepubliceerd die politici oproept Tibet niet te vergeten.
•	Tijdens de sessies van de Mensenrechtenraad van de VN in 2019 noemden de EU en de Duitse,
Zweedse, Finse, Tsjechische en de Nederlandse regering Tibet in hun statements.

Vooruitblik
•	
In 2020 zal ICT ondanks de Coronacrisis haar lobby werkzaamheden voortzetten.
•	
In 2020 zal ICT regeringen aansporen Tibet te blijven noemen tijdens statements in vergaderingen
van de VN Mensenrechtenraad.
•	
In 2020 zal ICT regeringen aansporen te erkennen dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak is
van de Dalai Lama en de Tibetaanse gemeenschap en dat China zich hier niet mee dient te bemoeien.
•	
In 2020 zal ICT ervoor pleiten dat de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Tibet bezoekt en
met de Chinese regering bespreekt tijdens haar reis naar China.
•	
In 2020 zal ICT regeringen voorbereiden op de VN biodiversiteitsconferentie in Kunming en de VN
klimaatconferentie in Glasgow.
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Verenigde Naties
Doelstelling
•		 Mensenrechten in Tibet onder de aandacht brengen bij
de VN-Mensenrechtenraad en andere VN-mechanismen.
•		 Zorgen dat regeringen de mensenrechtensituatie in
Tibet in hun verklaringen bij de VN aankaarten.

Evenals voorgaande jaren heeft NSICT bijgedragen aan het werk van ICT bij de Verenigde Naties, onder
meer door contacten te onderhouden, regelmatig informatie te delen met de speciale VN-rapporteurs,
en door tijdens de drie jaarlijkse reguliere zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in Genève mondelinge verklaringen op te stellen en af te leggen.
Christa Meindersma, NSICT’s
Director Advocacy and
Communication spreekt VN
mensenrechtenraad toe in
Geneve

In november nam ICT’s ‘Beleidsmedewerker en beleidsmedewerker Mélanie Blondelle deel aan het 12e
VN-forum aangaande minderhedenkwesties – een forum dat tot doel heeft een platform te bieden voor
het bevorderen van dialoog en samenwerking over kwesties met betrekking tot nationale of etnische,
religieuze en taalkundige minderheden – dat zich richtte op het thema “Onderwijs, taal en de mensenrechten van minderheden.” Ze benadrukte de moeilijkheden waarmee Tibetanen in China worden geconfronteerd om in hun moedertaal te leren en de ernstige gevolgen waarmee Tibetanen te maken krijgen
die zich uitspreken voor Tibetaans taalonderwijs. Ook riep ze de Chinese regering op om een waarachtig
en juridisch consistent onderwijsbeleid in Tibet te voeren.
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ICT Brussels’ Policy and Advocacy Officer Mélanie Blondelle tijdens de 12e UN Forum on Minority Issues.

Resultaten
•	Tijdens de VN-Mensenrechtenraad lobbyde NSICT de verschillende Speciale VN-Rapporteurs om
aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in Tibet.
•	De EU en nationale regeringen kaartten in hun verklaringen tijdens de VN mensenrechtenraad in
Genève de mensenrechtensituatie in Tibet aan.
•	Tijdens de VN-mensenrechtenraad legde NSICT verklaringen af over religieuze vrijheid, mensenrechtenverdedigers en vrijheid van meningsuiting.

Vooruitblik
•	
In 2020 blijven de VN-Mensenrechtenraad, thematische VN-comités, VN conferenties en de Speciale
VN-Rapporteurs een speerpunt voor NSICT.
•	
T ijdens de VN-mensenrechtenraad sessies zal NSICT bij regeringen lobbyen om de mensenrechtensituatie in Tibet in hun verklaringen op te nemen.
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3

Zelfverbrandingen
in Tibet
In 2019 stak 1 Tibetaan zichzelf in brand uit wanhoop en protest tegen de aanhoudende repressie in
Tibet. Het totale aantal zelfverbrandingen sinds 2009 komt hiermee op 156.
NSICT dringt er bij nationale regeringen erop aan China op te roepen de gerechtvaardigde grieven van
de Tibetanen te onderzoeken, Tibet open te stellen voor de wereld en te stoppen zelfverbranders en
familie leden te bestraffen.

				

Yonten, 24 jaar oud
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Speciale
Programma’s

Doelstelling
•

Bevordering van de samenwerking
met het Tibetaanse parlement in
ballingschap.

•

Bevorderen van de samenwerking
met de Tibetaanse gemeenschap,
Chinese dissidenten en mensenrechtenorganisaties

•

Vergroten van kennis onder het
publiek over de Tibetkwestie in
een culturele setting

Herdenking Tibetaanse volksopstand
NSICT organiseerde samen met Tibetaanse gemeenschappen in Europa op 10 maart een Solidariteitsmars in Brussel ter herdenking van de nationale volksopstand van 1959 in Tibet, afgelopen jaar precies
60 jaar geleden. Meer dan 4.000 Tibetanen en supporters uit alle delen van Europa namen deel aan deze
mars. Dwars door het hart van Europa liep de menigte en riep op de Europese leiders op om een gezamenlijke standpunt in te nemen tegen de mensenrechtenschendingen in China en Tibet.
10 maart, Tibetanen en supporters uit Nederland nemen deel aan de 4e Europese solidariteitsmars voor Tibet in Brussel
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Tibetaanse vlaggenactie
Op 10 maart gaven meer dan 300 mensen gehoor aan NSICT’s oproep om de Tibetvlag uit te hangen op
deze historische dag, uit solidariteit met de vreedzame strijd van het Tibetaanse volk voor vrijheid. De
fotowedstrijd die met deze actie verbonden was, werd gewonnen door een NSICT donateur die op zijn
woonboot de Tibetaanse vlag bovenaan een mast liet wapperen in de naderende storm.
Dit jaar schreef NSICT samen met de Tibet Support Groep de 12 provincies aan met het verzoek om als
gemeente ook deel te nemen aan de Tibetaanse vlagactie. Texel bleek de enige gemeente te zijn die de
actie wilde ondersteunen. Helaas lukte het hen niet via de raadsbijeenkomsten het voorstel tijdig goed
te laten keuren.

In heel Nederland wapperen Tibet supporters
de Tibetaanse vlag op 10 maart
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NSICT neemt deel aan de Klimaatmars in Amsterdam, 10 maart

Klimaatmars voor Tibet
Op zondag 10 maart sloot NSICT zich samen met 50 andere NGO’s aan bij de grootste Klimaatmars in
Nederland. In de massa van 50.000 deelnemers in het centrum van Amsterdam, liepen 20 Tibet supporters met protestborden om de kritieke milieusituatie in Tibet, ook wel de 3e Pool genoemd, te benadrukken.

Viering 84ste verjaardag Dalai Lama
NSICT organiseerde op 6 juli ter gelegenheid van de 84e verjaardag van de Dalai Lama een evenement
op de Dam, in het hart van Amsterdam met verschillende optredens, informatiekramen, een echte verjaardagstaart en een solidariteitsactie. Erica Terpstra en Harry van Bommel, de initiatiefnemers van onze
campagne om Tibet weer op de politieke agenda te zetten, waren ook aanwezig en sneden de verjaardagstaart aan.
Tsering Jampa, Erica Terpstra, Harry van Bommel en Christa Meindersma op de Dam tijdens de 84ste verjaardagviering van de Dalai Lama
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Harry van Bommel en
Erica Terpstra snijden
verjaardagstaart aan
op de Dam

honderden solidaititeitsbetuigingen
worden achtergelaten
door het publiek
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Bezoek Gabriel Lafitte, expert Tibet milieu en
biodiversiteit
Op uitnodiging van NSICT bracht Gabriel Lafitte, ’s werelds bekendste onderzoeker op het gebied van
biodiversiteit en klimaatverandering in Tibet een kort bezoek aan Nederland op 23 en 24 juli. Hierbij
informeerde hij medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en het publiek
tijdens een lezing in het Lloyd Hotel, Amsterdam over het Chinese destructieve beleid en de effecten
ervan op de fragiele biodiversiteit en Tibetaanse nomaden.

Gabriel Lafitte spreekt over Tibets biodiversiteit in Amsterdam op 23 juli

Bezoek Thupten Wangchen, Tibetaans parlementslid
Thupten Wangchen, directeur van het Tibet-huis in Barcelona en lid van het Tibetaanse parlement in
ballingschap, bezocht Nederland van 22 tot 24 september tijdens zijn tour: “Dialogue for Peace”, waarin
hij in 2 maanden door 30 landen reisde om aandacht te vragen voor de 60-jaar durende bezetting van
Tibet door China. NSICT organiseerde ontmoetingen met parlementsleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tibetaanse gemeenschap.
Ontvangst van Thupten Wangchen, Tibetaans parlementslid
bij aankomst in Nederland
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‘Story of Tibet’ event op 14 e Boeddhistische Film
Festival
Tijdens het gezamenlijke evenement ‘Story of Tibet’ organiseerde NSICT en het Boeddhistisch Film Festival in Europe een paneldiscussie en filmvertoningen van Tibetaanse films van de filmmakers Ritu en
Tenzin (The Sweet Requiem) en Tenzin Phuntsog (Ritual of Resistance). De tentoonstelling ‘Shadow Circus’ van Tenzin en Ritu informeerde het publiek over de geheime CIA-missie in Tibet. Het gehele festival
weekend informeerde NSICT’s Actie Team het festivalpubliek over de mensenrechtensituatie in Tibet en
mobiliseerde steun voor de campagne: ‘Zet Tibet terug op de kaart’.

Christa Meindersma in gesprek met filmmakers tijdens NSICT’s special event ‘Story of Tibet tijdens het BFFE in Amsterdam

Festivalbezoekers bezoeken ICT’s infostand
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Bezoek Tibetaanse parlementsleden
In samenwerking met het Tibetaanse parlement in ballingschap organiseerde NSICT een bezoek van vier
Tibetaanse parlementsleden aan Europa waarbij ze politici, de media en het publiek informeerden over
de huidige situatie in Tibet. Tijdens hun bezoek aan Nederland van 20 tot 24 november ontmoetten zij
het ministerie van Buitenlandse Zaken, parlementsleden van de commissie Buitenlandse Zaken, Amnnesty International en leden van de DWARS politieke jeugdpartij op het hoofdkantoor van GroenLinks in
Utrecht toe. Dankzij de inspanningen van de 16-jarige Tibetaans-Nederlandse Kunsel Dorjee, bestuurslid
van DWARS Gelderland, namen 25 jonge partijleden en studenten van 16-28 jaar deel aan de bijeenkomst en werden zij geïnformeerd en geïnspireerd door de Tibet-delegatie.

Tibetaanse parlementsleden informeren Tweede Kamerleden in Den Haag

Tibetaanse parlementsleden in gesprek met jongerenpartij GroenLinks-Dwars in Utrecht
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Tibetaanse parlementsleden en NSICT in gesprek met Amnesty International in Amsterdam

Op 23 november vond in de Rode Hoed in Amsterdam een publieke lezing plaats voor NSICT’s achterban
waarin de delegatie deelnam aan een paneldiscussie en vragen vanuit het publiek beantwoordden. Op
hun laatste dag bezochten ze de Tibetaanse school in Amsterdam West en ontmoetten ze de Tibetaanse
gemeenschap in Nederland.

Tibetaanse parlementsleden in de Rode Hoed, Amsterdam
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NSICT’s donateurs met Tibetaanse parlementsleden

Dag van de Mensenrechten
Zoals elk jaar vragen we op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, aandacht voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet. Dit jaar organiseerde NSICT een solidariteitsevenement waarbij
Amnesty International, de Oeigoerse gemeenschap, Hong Kongers, Christelijke Chinezen en dissidenten
waren uitgenodigd om deel te nemen en te spreken. In het hart van Amsterdam werden de profielen
van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in de schijnwerpers gezet door ze op een groot
scherm te projecteren, wat zichtbaar was voor de duizenden voorbijgangers. Dit markeerde de start van
NSICT’s nieuwe politieke gevangenen campagne ‘Geef politieke gevangenen een gezicht’ met als doel
deze tot zwijgen gebrachte mensenrechtenactivisten in de schijnwerpers te zetten en hen tijdens en na
hun vrijlating te ondersteunen. NSICT’s integrale campagne bestaat uit verschillende publiek -en lobbyactiviteiten, evenementen en donatieverzoeken in het komende jaar. Elke maand wordt een politieke
gevangene belicht en kan het publiek via de webpagina, sociale media en andere solidariteitsacties
steun betuigen aan deze moedige Tibetanen. Dit project maakt deel uit van de campagne: “Zet Tibet
terug op de kaart”.

Tsering Jampa opent de manifestatie op de Dam, Amsterdam op 10 december, Internationale Mensenrechtendag
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Oeigoerse gemeenschap spreekt tijdens 10 december Internationale mensenrechtendag demonstratie op de Dam
@Knikman

Tibetanen, Hong Kongers, Chinese dissidenten en Oeigoeren in solidariteit op de Dam, 10 december
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Resultaten
•	Ter gelegenheid van de 60ste herdenking van de Tibetaanse Volksopstand organiseerde NSICT succesvol samen met Tibetaanse gemeenschappen in Europa op 10 maart een vredesmars in Brussel en
Den Haag.
•	NSICT organiseerde een succesvol bezoek aan Europa en Nederland van een delegatie Tibetaanse
parlementsleden in ballingschap met ontmoetingen met het publiek, Ministerie van Buitenlandse
zaken en Tweede Kamerleden.
•	NSICT gaf financiële steun aan organisaties die zich inzetten voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet
en Nederland.
•	NSICT was mede-organisators van het programma ‘Story of Tibet’ met filmvertoning en rondetafelgesprek tijdens het 14e Boeddhistische Film Festival in Amsterdam.
•	Samen met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland organiseerde NSICT verschillende publieke
acties om Tibet weer op de kaart te zetten.

Vooruitblik
•	
NSICT zal haar campagne ‘Zet Tibet terug op de kaart’ voortzetten met multi channel campagnes
om de politiek op te roepen prioriteit te geven aan de Tibetkwestie.
•	
NSICT zal projecten voor Tibetaanse taal en cultuur financieel blijven ondersteunen.
•	
NSICT zal voormalige Tibetaanse politiek gevangenen in ballingschap verder ondersteunen en onder
meer een spreektour organiseren voor een aantal van hen, onder wie Dhondup Wangchen en Golog
Jigme.
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Publiekscampagnes
Doelstelling
•		 Bevordering van de mensenrechten in Tibet door
publieksacties om een zo breed mogelijk publiek te informeren over de mensenrechtenschendingen in Tibet.
•		 Actievoeren voor de vrijlating van politieke gevangenen
in Tibet via publieksacties.

Om de bewustwording over Tibet te vergroten en steun te mobiliseren onder de politici, de media en
het brede publiek, organiseerde NSICT in 2019 diverse publieke campagnes voor o.a. de vrijlating van
politieke gevangenen, urgente acties en culturele, informatieve bijeenkomsten.
Voor deze campagnes zette NSICT diverse geïntegreerde communicatiemiddelen in, zoals e-mailings,
social media, website, events, en deelname aan festivals en infostands. Dankzij deze integrale aanpak en
de inzet van vrijwilligers, blijft de zichtbaarheid van NSICT groeien en sluiten steeds meer Nederlanders
zich aan bij onze strijd voor rechtvaardigheid voor het Tibetaanse volk.

Politieke gevangenen
Vrijgelaten politieke gevangenen in 2019

Yonten Rabgye

Ngawang Gyaltsen
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Choekyi, overleed recentelijk als
gevolg van ontzegging medische
zorg tijdens en na zijn gevangenschap

Actie voor de Tibetaanse taalactivist
Tashi Wangchuk
Op 22 mei 2018 kreeg Tashi Wangchuk, na al 2 jaar in hechtenis te zitten een gevangenisstraf opgelegd
van 5 jaar voor het pleiten van de Tibetaanse taalonderwijs in Tibet. NSICT intensiveerde haar actie voor
zijn vrijlating nadat in 2019 bekend werd dat Tashi Wangchuk en zijn advocaat werden tegengewerkt
door de Chinese autoriteiten bij het indienen van een beroep.
NSICT riep daarom op tot het vervolg van de petitie actie voor zijn vrijlating en onbeperkte toegang tot
zijn familie en advocaat en verzamelde via de website, Facebook, e-mailacties en infostands duizenden
handtekeningen.
Op 5 mei, tijdens het bevrijdingsfestival in Utrecht, voerde NSICT Tibet Actie Team campagne voor de
vrijlating van Tashi Wangchuk onder de 40.000 bezoekers.
Sinds 2017 hebben meer dan 17.000 Nederlanders deze petitie ondertekend.
Actie voor de vrijlating van Tashi Wangchuk tijdens het Bevrijdingsfestival in Utrecht op 5 mei
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30ste verjaardag Panchen Lama
Wereldwijd wordt al 23 jaar actie gevoerd om de verblijfplaats van de door China in 1995 ontvoerde
11de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, te achterhalen.
De campagne van NSICT voor de Panchen Lama werd prominent belicht in prime time nieuwsuitzending
NOS op 25 april, de 30e verjaardag van de Panchen Lama. NSICT organiseerde in samenwerking met de
Tibet Support Group en de Tibetaanse Gemeenschap een demonstratie voor de Chinese ambassade ter
gelegenheid van de 24 jaar durende vermissing van de Panchen Lama. De doorlopende online petitie
voor de vrijlating van de Panchen Lama wordt nog steeds elke dag ondertekend, waarmee het totaal
momenteel op 15.000 handtekeningen staat.

NOS interviewt Tsering Jampa tijdens de Panchen Lama demonstratie in Den Haag voor de Chinese ambassade
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Campagne: ‘Zet Tibet terug op de kaart’
NSICT startte de campagne “Zet Tibet terug op de kaart”, in reactie op de in mei gepresenteerde ChinaNota van de Nederlandse regering, waarin Tibet niet werd genoemd.
Op 6 juli werd de campagne ondersteund door 32 prominente Nederlanders die een open brief aan de
Nederlandse overheid publiceerde in de Volkskrant.
Het publiek werd opgeroepen om naar leden van hun politieke partij te schrijven en hen aan te sporen
ervoor te zorgen dat de mensenrechtensituatie in Tibet altijd deel uitmaken van de externe betrekkingen
met China. Ook jonge Tibetanen riepen in een videobericht Tweede Kamerleden om Tibet terug op de
kaart te zetten.

‘Zet Tibet terug op de kaart’ manifestatie tijdens China notitie hoorzitting op het Plein, Den Haag
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Binnen drie maanden gaven bijna 10.000 Nederlanders gehoor aan deze actie. Via onze e-mails, website,
membership program en tijdens de stedenacties in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Den
Haag werd de petitie getekend, gericht aan de Tweede Kamerleden om minister Blok, van Buitenlandse
zaken op te roepen Tibet terug op de kaart te zetten. De 10.000 handtekeningen werden op 24 september overhandigd in het Parlement aan de Commissie Buitenlandse Zaken.

In Groningen, Nijmegen en Utrecht werden handtekeningen opgehaald voor de petitie: ’Zet Tibet terug op de kaart’
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Zowel voorafgaande aan de hoorzitting over de Nederlandse China-strategie op 9 september, en tijdens
het debat op 30 september organiseerde NSICT samen met Amnesty International en de Tibetaanse
gemeenschap een demonstratie buiten het parlementsgebouw en informeerde het publiek over de
mensenrechtenschendingen door China in Tibet.
Deze campagne zal in aangepaste vorm worden voortgezet totdat de Nederlandse regering de China
Nota heeft herschreven.

Samenwerking met mensenrechtenorganisaties
Om de impact van ons werk te vergroten, is de samenwerking, zowel internationaal als nationaal, met
andere organisaties belangrijk. In 2019 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; het International Tibet Network, het
Boeddhistisch Film Festival Europe, Walk for Tibet en het Breed Mensenrechten Overleg.
Bij meerdere gelegenheden vormde NSICT één front tegen China als schender van mensenrechten,
samen met de Tibet Support Groep; de Vereniging Oeigoeren Nederland; Netherlands for Hong Kong,
Chinese Democracy Congress, Falung Dafa, Chinese Church of Almighty God, en de Association for the
Defense of Human Rights and Religious Freedom (ADHRRF).
NSICT werkte ook samen met een aantal Tibetaanse organisaties, waaronder: de Tibetaanse gemeenschap in Nederland en Europa; Tibetan Women’s Association; Tibetan Centre for Human Rights and
Democracy en Gu Chu Sum, Tibetan Government in Exile (de organisatie voor voormalige politieke
gevangenen).
Als laureaat van 2005 nam NSICT deel aan de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning in Vlaardingen.
Hong Kong groep, Chinese dissidenten
tonen solidariteit met de Tibetanen tijdens
manifestatie op de Mensenrechtendag,
de Dam, Amsterdam, 10 december
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NSICT werkt nauw samen met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland

NSICT loopt sinds 2017 mee met Walk for Tibet tijdens de Nijmeegse Vierdaagse om aandacht te genereren voor
Tibet
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Communicatie en
Voorlichting
Doelstelling
•		 Vergroten van de bewustwording over de situatie in
Tibet bij een zo breed mogelijk publiek.
•		 Implementeren NSICT’s strategische communicatieplan
toegespitst op de verschillende stakeholders.
•		 Ontwikkelen en verspreiden van Tibet gerichte rappor-

Het is een van de hoofddoelen van NSICT om de

ten en nieuwsupdates over de situatie in Tibet.

wereld te informeren over de mensenrechtenschendingen in Tibet door China. Om zo effectief
mogelijk te communiceren heeft NSICT een externe communicatiestrategie ontwikkeld, die jaarlijks
wordt getoetst en aangepast.

Daarin maakt NSICT onderscheid in verschillende doelgroepen zoals, regeringen, politici en beleidsmakers, internationale organisaties waaronder de Europese Unie en de Verenigde Naties, de media, het
Nederlands publiek en onze eigen achterban. Iedere doelgroep vraagt om een specifieke benadering. Per
doelgroep wordt een specifieke boodschap ontwikkeld en bepaald welk communicatiemiddel het meest
geschikt is.
NSICT’s informatie en actie materialen
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In het afgelopen jaar zette NSICT diverse middelen in zoals nieuwsbrieven, e-mailings, sociale media,
briefings, conferenties, paneldiscussies, persberichten, publicaties en rapporten. Tijdens manifestaties
en festivals verspreide NSICT via stands informatie over Tibet en vroeg geïnteresseerden petities of
steunbetuigingen te ondertekenen. Deze petities en steunbetuigingen werden onder meer gebruikt om
de nationale en internationale politiek onder druk te zetten om zich uit te spreken voor het lot van Tibet
en de Tibetanen.

NSICT’s nieuwe website
Met trots lanceerde NSICT in augustus haar nieuwe website, met
een nieuwe ‘look and feel’ afgestemd met NSICT internationale
huisstijl. Een frisse en overzichtelijk indeling, automatisch aangepast naar alle apparaten maakt de nieuwe website makkelijk in
gebruik en aantrekkelijk om te raadplegen als informatiebron over
Tibet en als actieplatform. De actuele nieuwsberichten en acties
worden telkens aangevuld met levendig beeldmateriaal, wat een
juiste impressie geeft van het hedendaagse Tibet en het werk van
NSICT.

E-mailacties en social media

NSICT’s nieuwe website

Naast dat NSICT haar achterban benaderde tijdens campagneperioden, informeerde NSICT de meer dan
23.000 donateurs en 23.000 online supporters ook regelmatig via email en social media om de achterban te informeren over de laatste ontwikkelingen in Tibet, Tibetanen in ballingschap en evenementen.
Daarbij maakten we intensief gebruik van Facebook, wat een uitstekend platform is om het publiek te
informeren en steun te mobiliseren voor acties. NSICT’s Facebook-pagina heeft nu meer dan 22.500
volgers, en ongeveer 23.000 likes en de stedenacties leverde het afgelopen jaar de meeste nieuwe donateurs, volgers en handtekeningen onder petities op. Via het Facebook kanaal bereikte NSICT tienduizenden mensen per maand. Onze activiteiten blijven we op deze wijze voortzetten voor het bereiken en
activeren van onze achterban.
Ook maakten wij intensief gebruik van e-mail communicatie tijdens onze campagnes, om onze achterban van 21.000 e-mail subscribers te informeren over onze acties, petities, evenementen en voor
giftvragen (fondsenwervende e-mails). Dit deden wij door per campagne meerdere e-mails te sturen,
gebaseerd op het gedrag van de ontvanger. Mede door deze e-mails hebben wij via onze website ongeveer 6000 petities ontvangen voor de ‘Zet Tibet terug op de Kaart’ actie in augustus.
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voorbeelden van social media berichten

voorbeelden van e-mail acties
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Media
Media spelen een belangrijke rol in de bewustwording over de mensenrechtensituatie in Tibet bij politici
en het publiek. In dit kader verstrekte NSICT op diverse manieren informatie, zoals rapporten, persberichten, interviews en nieuws-updates. Zowel in landelijke kranten, waaronder de Volkskrant, het Parool,
Trouw en NRC als in regionale (online) kranten verschenen artikelen over NSICT’s acties en Tibet, waaronder een interview met Tsering Jampa, Executive Director in Het Parool en Trouw en een oped door 32
bekende Nederlanders ondertekend en gecoördineerd door NSICT in de Volkskrant en NRC op 6 juli.
Ook heeft de NOS uitgebreid aandacht geschonken op 25 april aan NSICT’s actie voor de vrijlating van
de Panchen Lama op zijn 30ste verjaardag, zowel in het 18.00 uur als in het 20.00 uur journaal. Door
het aangrijpen van de actualiteit is NSICT zeer succesvol geweest om maximaal publiciteit te genereren
voor haar campagnes.

Oped 32 prominente bekende Nederlanders
Op 6 juli publiceerde de Volkskrant een opiniestuk van NSICT, ondertekend door 32 bekende Nederlanders. Zij roepen de regering op om Tibet op de politieke agenda te houden. De open brief werd ook in de
NRC geplaatst. De initiatiefnemers waren samen met NSICT, Erica Terpstra en Harry van Bommel.
De medeondertekenaars waren:
Kader Abdolah (schrijver)

Ellen Jens (tv-regisseuse en producer)

Yoeri Albrecht (directeur De Balie in Amsterdam)

Dennis de Jong (politicus)

Karin Bloemen (cabaretière, zangeres)

Alex Klusman (partner, BKB)

Marlies Bosch (oprichtster Dutch Foundation

Gerard de Korte (bisschop den Bosch)

Ladakhi Nuns )

Babeth van Loo (regisseur, directeur BFFE@EYE

Harm Ede Botje (journalist)

filmfestival)

Theo van Boven (emeritus hoogleraar

Eric van Muiswinkel (acteur, zanger)

internationaal recht)

Eduard Nazarski (directeur Amnesty International)

Pierre Courbois (componist, jazzdrummer)

Joos Ockels (oprichtster, Happy Energy

Adriaan van Dis (schrijver)

Foundation)

Astrid Engels (beeldend kunstenaar)

Willem Offenberg (journalist)

Cees Flinterman (emeritus hoogleraar rechten van

Prem Radhakishun (televisiemaker)

de mens)

Myra de Rooy (schrijfster)

Maarten van Heems (partner, BKB)

Feije Riemersma (regisseur)

Tsering Jampa (directeur International Campaign

Bahram Sadeghi (journalist, presentator)

for Tibet)

Awraham Soetendorp, (rabbijn)

Christina Jansen (oud-diplomate, sinoloog)

Marietje Schaake (politica)

John Jansen van Galen (journalist VPRO, het

Liesbeth Zegveld (advocaat en hoogleraar

Parool, NOS)

mensenrechten)
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Compilatie van NSICT in de media

Publicaties en rapporten
In 2019 ging ICT’s Research Team door met het onderzoeken en monitoren van de mensenrechtensituatie in Tibet. Ook interviewde het Research Team Tibetaanse vluchtelingen, die via Nepal naar India
vluchtten. Daarnaast is ons Field Team door haar directe contacten met Tibetanen in Tibet in een uitstekende positie om uit de eerste hand informatie te vergaren over de laatste ontwikkelingen in Tibet. De
ingewonnen informatie vormt een essentieel fundament voor onze persberichten, rapporten, analyses,
briefings, publiekscampagnes en lobbyactiviteiten.
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ICT rapporten en nieuwsbrieven

ICT publiceerde in 2019 verschillende rapporten, nieuwsbrieven en nieuws-updates in zowel de Nederlandse, Engelse en Franse taal. Het Nederlandstalige ‘Tibet Journaal’ werd in een oplage van bijna
40.000 exemplaren verspreid onder NSICT donateurs, Nederlandse politici en andere belangstellenden.
Het gepubliceerde Engelstalige kwartaalblad ‘Tibet Press Watch’ en de Engels en Franstalige ‘Tibet brief’,
werden verspreid onder Europese parlementariërs, de EU zelf, de VN en NSICT’s nationale contacten. In
2019 publiceerde ICT 1 rapport: ‘Indamming Tibetaanse Rivieren: Nieuwe bedreigingen voor Tibetaanse
gebieden onder UNESCO bescherming’.

Audiovisueel
ICT beschikt over een aantal eigen videoproducties, zoals de dvd’s: ‘Tibet’s Stolen Child’, ‘Devotion and
Defiance’, ‘Saving Tibet’, ‘Missing in Tibet’, ‘Why are we silent’, en ICT’s video film met interviews met
Chinese boeddhisten in het Westen, die aangeven wat hen aanspreekt in het Tibetaans boeddhisme.
Deze dvd’s worden ingezet bij publieksevenementen en verkocht via onze webwinkel. Daarnaast gebruikt
NSICT een aantal door derden geproduceerde films, zoals: ‘Kindness, a letter from Tibet’, ‘Leaving Fear
Behind’, ‘Saving Tibet’, en ‘Fire in the land of Snow: Self-immolations in Tibet’.
Verder zet NSICT steeds meer videoreportages in tijdens evenementen en acties en verspreidt deze
via social media, de e-nieuwsbrief en op de website. De oproep van jonge Tibetanen, woonachtig in
Nederland, aan de tweede Kamerleden en de korte videoboodschappen van de delegatie van Tibetaanse
parlementariërs die Nederland bezochten, werden veelvuldig bekeken op social media kanalen. NSICT
startte eind 2019 een videoproject waarbij korte reportages werden gemaakt van voormalige Tibetaanse
politieke gevangenen, woonachtig in Zwitserland, waarin zij hun schrijnende persoonlijk verhaal delen.
Hun verhalen ondersteunen NSICT’s programma voor steun aan (voormalige) politieke gevangenen. In
2020 zal NSICT intensiever gebruik maken van audiovisueel materiaal.

Merchandise
NSICT verkoopt een klein assortiment producten, die in India en Nepal door Tibetaanse ex-politieke
gevangenen en vluchtelingen worden gemaakt. NSICT-rapporten, cd’s, dvd’s, boeken, tassen met het
NSICT-logo, T-shirts, gebedsvlaggen, de Tibetaanse vlag, ansichtkaarten en Tibetaanse Rangzen ‘vrijheidsarmbanden’ werden niet alleen in onze webwinkel, maar ook bij ons op kantoor en bij publiekse-
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venementen verkocht. Ballpoints met ons logo en een quote van de Dalai Lama werden gebruikt als relatiegeschenk en als incentives in mailings. De Save Tibet-stickers met de Tibetaanse vlag werden gratis
verspreid. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe producten uit Dharamsala op de webshop bijgevoegd: Yak
wol shawls, Tibetaans wierrook, en een aantal kleine tasjes, gemaakt in een nonnenklooster in Dharamsala, Noord-India.
Elk jaar geeft NSICT een Tibet-kalender uit met telkens andere thema’s. In 2019 werden ongeveer 900
exemplaren verkocht van de 2020 kalender met als thema ‘The Dalai Lama, Glimpses into a Life of Wisdom’. Daarnaast werd de kalender veelvuldig als relatiegeschenk gebruikt.

NSICT merchandise
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Resultaten
•	NSICT genereerde veel media-aandacht voor de campagne ‘Zet Tibet terug op de kaart’ door de oped
ingestuurd door 32 bekende Nederlanders.
•	Geïntegreerde online en offline communicatie leidde tot toename in donateurs en zorgde dat meer
mensen op de hoogte waren van de mensenrechtensituatie in Tibet.
•	NSICT’s informatieve en diepgaande rapporten en nieuwsupdates werden veelvuldig gebruikt door
politici, media en andere stakeholders.
•	Meer dan 10.000 mensen ondertekenden NSICT petitie voor de campagne ‘Zet Tibet terug op de
kaart’.
•	Meerdere Tibetaanse politieke gevangenen kwamen vrij.
•	Door onze Social Media activiteiten en e-mailings, hebben inmiddels meer dan 23.000 mensen
NSICT geliket op onze facebook pagina.

Vooruitblik
•	
NSICT zal in 2020 een intensievere geïntegreerde online en offline marketingstrategie voeren.
•	
Naast vrijlating van politieke gevangenen, vrijheid van meningsuiting en religie en behoud cultuur,
zal NSICT ook extra aandacht geven aan het milieu, toegang tot Tibet en religieuze vrijheid met
name in het kader van de opvolging van de 14e Dalai Lama.
•	
In verband met de 85ste verjaardag van de Dalai Lama, zal NSICT een uitgebreide campagne voeren
om zijn levenswerk voor wereldvrede en vrijheid in Tibet onder de aandacht te brengen en te eren.
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7

Fondsenwerving en
Voorlichting

Doelstelling

•		 Het werven van middelen
om de activiteiten van NSICT
te kunnen realiseren.

Communicatie met onze donateurs
International Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse
volk. Om deze missie te verwezenlijken organiseert NSICT: (lobby-) activiteiten; campagnes; online-,
en offline acties en communicatie. Voor deze activiteiten is het werven van fondsen onmisbaar. De
voortdurende financiële steun van NSICT’s loyale donateurs zorgen voor continuïteit van de organisatie
en bovenal: zij maken NSICT’s werk voor Tibet mogelijk. Het fondsenwervingsprogramma dient primair
als middel om financiën te werven voor NSICT’s activiteiten, maar de fondsenwervingsactiviteiten zijn
ook een middel om dieper in te gaan op actuele kernthema’s voor Tibet en om solidariteit voor Tibet en
betrokkenheid bij NSICT’s activiteiten te realiseren bij haar donateurs.
In 2019 waren er wederom vele duizenden trouwe donateurs die NSICT en haar doelstellingen steunden,
zowel financieel als met acties. Het actieve donateurenbestand had in 2019 een daling van 5,5%, een
dalende trend in het actieve donateurenbestand dat wij de afgelopen jaren zagen. Eind 2019 had NSICT
in Nederland meer dan 19.100 actieve donateurs. NSICT heeft een gedegen direct mail fondsenwervingsprogramma, met ruimte voor verbetering in haar contactstrategieën, online fondsenwerving, en
differentiatie in communicatie met verschillende doelgroepen donateurs.
De strategie achter het fondsenwervingsprogramma is om op basis van de relatie die de donateur met
NSICT zo goed mogelijk op maat gemaakt donateursprogramma aan te bieden, waarbij de donateur
geïnformeerd wordt over het werk van NSICT, de besteding van de donaties en de mogelijkheid wordt
geboden het werk van NSICT extra te ondersteunen.
In augustus 2019 introduceerde NSICT een nieuwe website met de nieuwe huisstijl die in 2018 was
geïntroduceerd. Het idee achter deze website is dat hij eigentijdser en gebruiksvriendelijker is voor de
website-bezoeker, en makkelijk te integreren met NSICT’s e-mailprogramma, webshop: ‘Shop for Tibet’,
sociale media-kanalen en eventuele toekomstige online fondsenwervingskanalen.
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In 2019 zijn er ook verschillende fondsenwervingsstrategieën
geïntroduceerd in NSICT’s programma waaronder een nalatenschappenprogramma en een Inspiratiereis waar trouwe NSICTdonateurs naar Dharamsala afreisden voor een diepgaand en
intensief programma om de Tibetaanse cultuur en het Tibetaanse volk in ballingschap in Dharamsala te ervaren.

Databasebeheer
Een accurate databaseregistratie is belangrijk om een op maat
gesneden contactstrategie met de donateurs uit te kun-

Foto genomen tijdens de Inspiratiereis
2019, communicatie op sociale media.

nen voeren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de
kwaliteit van de database zelf, de database-administratie en
het databasebeheer. In lijn met 2018 is ook in 2019 aandacht besteed aan het optimaliseren van de
processen om gegevens van de donateurs zo correct mogelijk bij te houden, om hen optimaal te kunnen
informeren, uiteraard in lijn met de Nederlandse privacyregelgeving (AVG).

Machtigingen
Een degelijk machtigingsprogramma biedt NSICT financiële zekerheid op de lange termijn, en de
inkomsten uit machtigingen is met meer dan 80% een grote inkomenspost. Daarom krijgt het behoud
van machtigers en de werving van nieuwe machtigers speciale aandacht van NSICT. Bestaande machtigers (donateurs) zijn erg trouw. Zij worden via brieven, e-mails en Facebookberichten op de hoogte
gehouden van NSICT’s activiteiten. In 2018 werd extra geïnvesteerd in het opvolgen van uitgevallen
machtigers, en in 2019 werd hier in NSICT’s direct mailprogramma in geïnvesteerd. Echter zien wij een
teruggang van aantallen machtigers van ongeveer 8% per jaar.

Nalatenschappen
Uit cijfers van goede doelen blijkt dat de laatste jaren de inkomsten uit nalatenschappen groeien. Ook
NSICT biedt deze mogelijkheid met een speciaal programma genaamd de Mandala Society, wiens de
leden NSICT in hun testament willen opnemen. Leden van de Mandala Society ontvangen speciale
uitnodigingen voor evenementen, krijgen persoonlijke informatie, belangrijke updates en een exemplaar
van al onze publicaties en rapporten. In 2019 continueerde NSICT de strategie die in 2017 is ontwikkeld,
waarbij vooral persoonlijke aandacht voor deze groep centraal staat. Echter, vanwege personele ontwikkelingen, is de persoonlijke communicatie met de Mandala Society leden minder intensief in het eerste
half jaar van 2019.
In september 2019 is NSICT gestart met een intensievere contactstrategie voor het nalatenschappenprogramma, waar wij vooral werven voor nieuwe leden van de Mandala Society via een telemarketingprogramma gericht aan trouwe NSICT donateurs. Het doel is om het nalatenschappenprogramma in
2020 te intensiveren. Daarnaast informeert NSICT haar donateurs via haar tweejaarlijkse nieuwsbrief:
‘Tibet Journaal’ en via haar website over de mogelijkheid om NSICT te steunen met een nalatenschap.
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In 2019 waren er 16 donateurs die NSICT in hun testament
hebben opgenomen, 10 donateurs die NSICT waarschijnlijk
in hun testament hebben opgenomen, 8 donateurs die de
intentie hebben om NSICT in hun testament op te nemen, 5
afspraken met donateurs en Tsering Jampa voor een persoonlijk gesprek, en 233 warme leads voor de Mandala Society die
wij in 2020 kunnen opvolgen. NSICT ontving in 2019 in totaal
€ 4.221,41 uit nalatenschappen.

Periodiek Schenken
Periodiek schenken is voor een donateur een fiscaal voordelige

Nieuwe brochure voor NSICT’s Mandala Society

manier om voor een langere periode te schenken aan goede
doelen. De donateur committeert zich via een overeenkomst
om een non-profit organisatie met ANBI-registratie voor minimaal vijf jaar achtereen voor een vast
donatiebedrag te steunen. In totaal heeft NSICT in 2019 overeenkomsten voor notariële schenkingen
voor een totaalbedrag van €77.615,44. NSICT bedankt periodieke schenkers in 2019 niet op een speciale
manier, maar heeft als doel om deze doelgroep in 2020 mee te nemen in haar contactstrategie.

Major & middle donorprogramma
Bij NSICT bedanken wij donateurs die, vanuit hun betrokkenheid bij Tibet en NSICT, royale bedragen doneren op een persoonlijke manier met schriftelijke communicatie. Onder deze donateurs maken wij een
onderscheid tussen ‘middle donors’ en ‘major donors’ aan de hand van de totale hoogte van hun giften
aan NSICT.
Deze donateurs worden onder andere persoonlijk uitgenodigd voor speciale evenementen zoals het
Boeddhistisch Film Festival in September 2019 en NSICT’s Special Event met leden van de Tibetaanse
Regering in Ballingschap in Dharamsala in November 2019.
Als mensenrechtenorganisatie zijn politieke gevangenen altijd een integraal onderdeel geweest van ons
werk voor Tibet. In de loop der jaren hebben we samen met onze aanhangers veel campagnes opgezet
voor hun vrijlating, vaak met succes. Hoewel NSICT in specifieke individuele gevallen in beperkte mate
financiële ondersteuning heeft geboden, is het lot van voormalige politieke gevangenen te veel naar
de achtergrond verschoven in de Tibetaanse strijd. Dit is de reden dat NSICT eind 2019 het ‘Politieke
Gevangenen Partner Fonds’ project heeft gestart. De
belangrijkste doelen van dit project zijn:
•

Het vergroten van bewustwording over Tibetaanse
politieke gevangenen

•

Steun mobiliseren voor NSICT’s werk om hulp te
bieden aan voormalige politieke gevangenen in Tibet en buiten Tibet, door het vertellen van persoonlijk verhalen, en het werven van fondsen.

Brochure Politieke Gevangenen Partner Fonds
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Kaart rond de feestdagen
Rond de december-feestdagen stuurde NSICT een groep van de meest loyale donateurs een kaart.
Daarin werd bedankt voor de steun en de wens uitgesproken om tijdens de feestdagen ook te denken
aan het lot van de Tibetanen.

Jaarmailing
Alle NSICT-donateurs ontvingen aan het begin van het jaar een jaarmailing. In deze brief stond een
beknopt overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en de speerpunten voor het komende jaar.

Nieuwsbrieven
NSICT’s nieuwsbrief: Tibet Journaal, is een van de belangrijke communicatiemiddelen om donateurs
op de hoogte te houden van de mensenrechtensituatie in Tibet en van de activiteiten van NSICT in
Nederland en wereldwijd. In 2019 werden twee nieuwsbrieven verstuurd naar alle NSICT donateurs en
sympathisanten die de nieuwbrief willen ontvangen. In 2019 is het Tibet Journaal onderheven aan de
nieuwe huisstijl, en heeft daarmee een frissere uitstraling gekregen dan voorheen.

Special Appeal
Special appeals zijn speciale brieven van NSICT aan haar donateurs die dieper ingaan op een specifieke
thema’s en vaak verbonden zijn aan een publiekscampagnes die NSICT op hetzelfde moment voert. In
totaal stuurde NSICT vier special appeals in 2019.
De eerste Special Appeal, in april, focuste op de mensenrechten van politieke gevangenen in Tibet, waar
het verhaal van Dhondup Wangchen werd verteld aan de donateur. De tweede special appeal kwam in
juli en was een onderdeel van de campagne in juli rondom de verjaardag van de Dalai Lama. Meer dan
30 prominente Nederlands tekenden een opinie artikel (oped) waarin zij de Nederlandse regering opriepen om zich uit te spreken over de situatie door China Tibet. Donateurs ontvingen een hartverscheurend
verhaal over een Tibetaanse vrouw, en een lift letter van Erica Terpstra waar zij NSICT’s werk aanprees.
De derde special appeal was de lancering van NSICT’s nieuwe campagne ‘Zet Tibet terug op de kaart’,
waar donateurs naast een donatie werden gevraagd om een petitie te tekenen, geadresseerd aan de
Tweede Kamerleden voor buitenlandse zaken. In totaal hebben bijna 10.000 donors de petitie via deze
weg getekend en teruggestuurd naar NSICT. De vierde en laatste special appeal van 2019 kwam in
november. Dit was een continuatie van de ‘Zet Tibet terug op de Kaart’ campagne, waar donateurs naast
een oproep van Tsering Jampa een kaart ontvingen met een oproep aan Minister Blok van buitenlandse
zaken, die zij zelf naar de Nederlandse regering konden opsturen.
De oproep was gericht om de Nederlandse China-strategie aan te passen, en Tibet te noemen in het
mensenrechtenhoofdstuk. In totaal hebben meer dan 4.000 donateurs zélf deze kaart getekend en
opgestuurd via de post.
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Integratie online – offline fondsenwerving
Tijdens campagnes integreert NSICT haar voorlichtende en fondsenwervende activiteiten, zowel via
online als offline. Het online kanaal wordt voor NSICT steeds belangrijker om donaties te genereren, en
in 2019 is hier extra aandacht aan besteed sinds de go-live van NSICT’s nieuwe website.
Het afgelopen jaar waren de twee meest succesvolle campagnes in termen
van website-bezoekers: de ‘Panchen Lama campagne’ met 5.700 paginabezoekers op één dag (19 april); en de ‘Zet Tibet terug op de kaart campagne’ met
4.900 paginabezoekers op één dag (16 augustus). De totale online inkomsten
zijn gestegen van €13.800 in 2017, naar € 14.419,08 in 2018, naar € 18.471
in 2019. Dit is een stijging van +28,1% in 2019. Van dit jaarinkomen is 62,8%
opgehaald sinds de nieuwe website (mid-Augustus), en een deel van de online
inkomsten komen uit webshop-opbrengsten.
In 2019 verzond NSICT e-mailingen naar haar online database van ongeveer
21.000 subscribeerde emailadressen. In de tweede helft van 2019 is NSICT
begonnen om haar e-mailprogramma te optimaliseren, door een selfservice
e-mailprogramma te implementeren, die gekoppeld kan worden aan NSICT’s
nieuwe website. Sinds September 2019 begon NSICT met campagne-specifieke
e-mail journeys waaronder fondsenwervende e-mails die de offline fondsenwervingskanalen aanvullen.

Voorbeeld van een fondsenwervende
e-mail in de campagne ‘Zet Tibet
terug op de Kaart’.

Klachtenafhandeling
NSICT streeft ernaar om zo dienstbaar mogelijk te zijn aan haar achterban en haar donateurs. Het
merendeel van de binnenkomende klachten zijn van administratieve aard en een aantal klachten hebben
te maken met de inhoud van het mailingprogramma. In 2019 kwamen er in totaal 30 klachten binnen
(per post, e-mail, de website of telefonisch). NSICT ontving 10 klachten over administratieve fouten, 17
klachten over fondsenwerving en communicatie (bijvoorbeeld ‘te veel post’), en 3 suggesties over de
keuze van de bank waar NSICT bij aangesloten is.
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Resultaten
•	Toename van online fondsenwerving via website en e-mailprogramma door middel van aansluitende
campagnes met offline fondsenwerving.
•	Geïntensiveerde nalatenschappenprogramma ‘Mandala Society’, met nieuwe contactstrategie en
communicatiemateriaal (zoals folder).
•	Nieuwe website gelanceerd in augustus 2019, met nieuwe communicatie-, en fondsenwervingsmogelijkheden.
•	NSICT organiseerde voor het eerst een Inspiratiereis naar Dharamsala, Noord-India voor trouwe
donateurs.
•	Opstart van het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’.

Vooruitblik / Doelstellingen
•	
Het intensiveren van mogelijkheden om inactieve donateurs te heractiveren.
•	
Opstarten van mogelijkheden om NSICT’s donateurs donaties te ‘upgraden’, vooral bij machtigers.
•	
Verbeteren van onze online-, en offline integratie, en het aantrekken van nieuwe leads en donateurs
voor NSICT om de teruggang van actieve donateurs te keren.
•	
Continueren en intensiveren van ons nalatenschappenprogramma: Mandala Society.
•	
Verbeteren van ons middle-, en major donor programma.
•	
S electeren van projecten en besteding van het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’, en het communiceren van de projecten naar NSICT’s achterban en donateurs.
•	
Verbinden van onze relatiemanagement, contact strategieën, databasemanagement en andere manieren van communiceren met NSICT’s trouwe achterban door nieuwe software te implementeren.
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Monikken bij Katok-klooster, Oost-Tibet
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Begroting 2019
Begroting 2020

Realisatie 2019

Begroting 2019

€

€

€

1.508.924

1.179.932

1.138.768

-

4.471

15.000

Baten
Donaties en giften
Legaten
Opbrengst verkoop artikelen
Totaal baten

-

1.589

5.000

1.508.924

1.185.992

1.158.768

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling

1.306.003

1.082.212

1.027.598

Kosten fondsenwerving

305.069

221.663

317.234

Beheer en administratie

156.214

147.800

129.810

1.767.286

1.451.675

1.474.642

258.362

265.683

315.874

-

-

-

258.362

265.683

315.874

Begroting 2020

Realisatie 2019

Begroting 2019

%

%

%

Som der lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
Uitgaven in percentage van baten

Besteding aan doelstellingen

86,55

91,25

88,68

Kosten eigen fondsenwerving

20,22

18,69

27,38

Kosten beheer en administratie

10,35

12,46

11,20
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Samengevatte
Jaarrekening 2019
Financieel overzicht 2019
De baten bedroegen € 1.185.992, een toename van 0,66% ten opzichte van 2018 en 2,35% hoger dan
begroot. De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 99,87% (2018: 99,58%) van de totale baten.
De totale lasten bedroegen € 1.451.675. Dit is € 22.967 meer dan begroot.
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 265.683, terwijl een negatief resultaat
van € 315.874 was begroot.
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen € 1.082.212. Uitgedrukt in percentage van de totale
baten is dat 91,25% .
Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s is in 2019 afgenomen van 7,1 naar 6,7.

Kengetallen
Uitgaven in % van de baten uit fondsenwerving:
Besteding aan doelstellingen (voorlichting/bewustmaking Tibetaanse zaak):

2019

2018

91,37%

91,18%

Kosten eigen fondsenwerving

18,72%

21,79%

Kosten beheer en administratie

12,48%

12,70%

Besteding aan doelstellingen in % totaal baten

91,25%

90,80%

Besteding aan doelstellingen in % totaal lasten

74,55%

72,50%

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Amsterdam)

4,7 fte

5,1 fte

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Brussel)

2,0 fte

2,0 fte

Gemiddelde personeelskosten voor de werkgever per fte (kantoor Amsterdam) € 79.638

€ 76.142

Gemiddelde personeelskosten voor de werkgever per fte (kantoor Brussel)

€ 92.455

€ 88.124
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Aantal vaste vrijwilligers
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Baten 2019

Legaten
0,38%

Verkoop van artikelen
0,13%

Donaties specifiek
2,77%
Rentebaten
0,00%

Donatie en giften
96,72%

Lasten in percentage van de totale lasten
Kosten eigen
fondsenwerving
15,27%

Besteding aan doelstelling
‘voorlichting en bewustmaking
Tibetaanse zaak’
74,55%

Kosten beheer en
administratie
10,18%
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Activiteiten voorlichting/bewustmaking
Tibetaanse zaak
Overige activiteiten
11,71%
Tibetan Language
5,08%

Telemarketing, nieuwsbrieven, prospectmailing, special appeals etc.
31,83%

Dalai Lama
0,51%
Chinese Outreach
0,38%
Tibetan Empowerment
4,35%

Verenigde Naties
3,37%

Europees Outreach
33,27%

Politieke gevangenen
9,49%
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Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 12 2019
€

31 12 2018
€

€

€

20.947		

17.313

Voorraden

11.333		

12.848		

Vorderingen

19.257		

27.913

1.388.299		

1.667.847

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa		
Vlottende activa

Liquide middelen

		1.439.836		1.725.921
PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

1.145.255		1.294.859
181.424		

305.388

7.885		

-		

		1.334.564		1.600.247
Kortlopende schulden

105.272		

125.674

		1.439.836		1.725.921
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Staat van baten en lasten over 2019
		Begroting
2019

2019

2018

€

€

€

1.179.932

1.138.768

1.149.247

Legaten

4.471

15.000

24.000

Opbrengst verkoop artikelen

1.589

5.000

5.003

1.185.992

1.158.768

1.178.250

Baten
Donaties en giften

Lasten
Besteding aan doelstelling*

1.082.212

1.027.598

1.069.807

Kosten fondsenwerving

221.663

317.234

255.706

Kosten beheer en administratie

147.800

129.810

148.954

Totaal van som der lasten

1.451.675

1.474.642

1.474.467

Totaal van bedrijfsresultaat

-265.683

-315.874

-296.217

-

-

14

-265.683

-315.874

-296.203

Financiële baten en lasten
Totaal van nettoresultaat
Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve

-149.604		-71.422

Bestemmingsreserve reorganisatie

-56.076		

-

Bestemmingsreserve behoud Tibetaanse taal

-30.000		

-32.500

Bestemmingsreserve politieke gevangenen

-37.888		

-67.112

-		

-50.000

Bestemmingsreserve bezoek
Zijne Heiligheid Dalai Lama
Bestemmingsfonds

7.855		-

Politieke Gevangenen Fonds
Overige reserve

-		

-75.169

-265.683		-296.203
*Besteding aan doelstelling
Verenigde Naties
INPaT

36.442

24.116

25.344

-

20.468

18.995

Politieke gevangenen

102.737

86.006

67.936

European Outreach

360.093

340.095

294.958

47.100

56.147

53.381

4.132

13.442

14.745

Overige activiteiten / research, monitoring

187.246

162.501

205.806

Telemarketing, nieuwsbrieven,

344.462

324.823

388.642

1.082.212

1.027.598

1.069.807

Tibetan Empowerment / Insight Tibet
Chinese Outreach

prospectmailing, special appeals etc.

58

Kasstroomoverzicht
		2019		
€

€

2018
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat		-265.683		-296.217
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële 		

9.781		
19.043

en materiële vaste activa
Verandering in werkkapitaal				
Afname (toename) van voorraden

1.515		

-2.392		

Afname (toename) van
overige vorderingen

8.656		-10.194		

Toename (afname) van overige
schulden

-20.402		
22.943		

		-10.231		 8.762
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest		

-266.133		
-		

-268.412
14

Kasstroom uit operationele activiteiten		 -266.133		 -268.398
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa

-15.230		

-21.571

1.815		

7.276

Ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van materiële vaste activa
Totaal van kasstroom uit
investeringsactiviteiten		 -13.415		-14.295
Totaal van toename (afname)
van geldmiddelen		

-279.548		

-282.693

Geldmiddelen aan het begin van de periode		

1.667.847		

1.950.540

Toename (afname) van geldmiddelen		

-279.548		

-282.693

Geldmiddelen aan het einde van de periode		

1.388.299		

1.667.847

Verloop van toename (afna¬me) van geldmiddelen
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Toelichting op de balans
en de staat van baten en lasten
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is feitelijk en statutair gevestigd op Funenpark
1D, 1018 AK te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34119094.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet bestaan voornamelijk uit:
Het werven van geld en bieden van steun aan projecten voor de verbetering van de situatie van de mensen in Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap, zowel in economisch als in sociaal opzicht.
Hieronder specifiek begrepen het bevorderen van kennis van volken en regeringen omtrent de waarden
(cultureel, historisch en religieus) van Tibet en het bevorderen van een internationale belangstelling
voor het behoud daarvan.

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

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 650), die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende
de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Reserves en fondsen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen reserves en fondsen. De reserves bestaan uit een continuïteitsreserve, ook wel algemene reserve genoemd en bestemmingsreserves. In verslaggevingstermen is hier
sprake van “vrij besteedbaar eigen vermogen”. De continuïteitsreserve betreft dat deel van het eigen
vermogen waar geen specifieke bestemming aan is gegeven door derden of door het bestuur van de
stichting. De continuïteitsreserve van NSICT is bedoeld als dekking voor de risico’s op korte en middellange termijn.
Er is sprake van een bestemmingsreserve als het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd
voor een speciaal doel. Voor deze bestemmingsreserves zijn geen verplichtingen aangegaan.
Bestemmingsfondsen worden ook wel aangeduid als “vastgelegd eigen vermogen”. Deze fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de
middelen heeft gegeven.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden
met een looptijd korter dan één jaar worden aangemerkt als kortlopend.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De opbrengsten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten worden in aanmerking genomen zodra deze zijn ontvangen of schriftelijk zijn toegezegd. De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en de stichting
de betaling verschuldigd is geworden, dan wel als de verplichting onherroepelijk door de stichting is
aangegaan.

Pensioenlasten
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdracht
van premies aan de pensioenverzekeraar. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
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verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de Staat van Baten en Lasten verwerkt.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

Toerekening kosten aan activiteiten
De RJRichtlijn 650 Fondsenwervende instellingen bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie gespecificeerd moeten worden naar verschillende kostencategorieën.
Goede doelen Nederland heeft richtlijnen verstrekt over welke kosten moeten worden toegerekend aan
de kosten ‘beheer en administratie’, te weten: de kosten voor bestuur, directie, algemeen secretariaat,
financiën en planning & control voor 100%, en de kosten die niet specifiek aan een specifieke activiteit
zijn toegerekend kunnen worden naar rato.
Goede doelen Nederland pleit ervoor dat alle fondswervende instellingendezelfde definitie hanteren.
Echter gelet op de onderstaande toelichting wijkt Nederlandse Stichting International Campaign for
Tibet hiervan af.
Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is een kleine organisatie, met beperkte 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 activiteiten (doelstelling, fondsenwerving en beheer en
administratie). Op basis van deze inschatting worden de loonkosten van de individuele medewerkers
toegerekend aan de genoemde activiteiten, en uitgedrukt in een percentage van de totale werkgeverslasten. Deze percentages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overhead en overige
lasten, voor zover deze niet direct zijn toe te rekenen aan een specifieke activiteit. De kosten van de
werkorganisatie zal als volgt verdeeld over de activiteiten:
		

2019

2018

Verenigde Naties

4,22%

2,61%

Politieke gevangenen

7,31%

6,41%

13,55%

8,31%

INPaT

0,00%

3,08%

Tibetan Empowerment / tibet Insight

5,95%

6,49%

Chinese Outreach

0,74%

2,35%

Overige activiteiten / research, monitoring

10,52%

9,80%

Beheer en administratie

24,03%

21,84%

Communicatie / voorlichting

17,48%

22,37%

Fondsenwerving

16,21%

16,74%

100,00%

100,00%

European Outreach

Totaal
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Directe kosten van mailingacties
Alle kosten van mailingacties die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven
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:
Omschrijving actie

% Kosten activiteiten

% Kosten fondsenwerving

2019

2018

2019

2018

special appeals, e.d.

65

65

35

35

Nieuwsbrieven

80

80

20

20

Online

90

90

10

10

Beheer en onderhoud DBMS

40

40

60*

60*

Consultancy fee

40

40

60*

60*

Telemarketing, prospect mailings,

*Waarvan 10% beheer en administratie.
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Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1)
Verenigde

Europees

Tibetan

Naties

Parlement/

Outreach

Chinese

Politieke

Overigen

Outreach gevangenen

regeringen
Personeelskosten

15.793

235.616

22.252

2.782

27.345

39.375

Werk door derden
Huisvestingskosten

1.250

11.744

1.761

220

2.165

3.117

Communicatiekosten

1.664

11.887

2.345

293

2.882

4.149

Kantoor- en algemene kosten

4.373

25.447

6.162

770

7.572

10.903

376

2.073

530

67

652

938

Directe kosten

12.986

73.326

14.050

0

62.121

128.764

Totaal

36.442

360.093

47.100

4.132

102.737

187.246

Afschrijving
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Communi-

Fondsen-

Beheer en

Totaal

Begroting

Realisatie

catie/

werving

admini-

Realisatie

2019

2018

stratie

2019

89.962

559.210

615.438

564.570

0

0

0

voorlichting
65.411

60.674

5.178

4.802

7.121

37.358

33.200

36.843

6.893

6.394

9.480

45.987

98.250

94.614

18.112

16.800

24.910

115.049

95.800

107.590

1.558

1.445

2.142

9.781

6.750

19.043

247.310

131.548

14.185

684.290

625.204

651.807

344.462

221.663

147.800

1.451.675

1.474.642

1.474.467
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Analyse verschil uitkomst met budget
2019
Baten
Besteding aan doelstelling

Begroting 2019

Afwijking

€

%

€

%

€

%

1.185.992

100,0

1.158.768

100,0

26.974

2,3

1.185.992

100,0

1.158.768

100,0

26.974

2,3

1.082.212

91,2

1.027.598

88,7

41.115

4,0

Kosten fondsenwerving

221.663

18,7

317.234

27,4

94.251

-29,7

Kosten beheer

147.800

12,5

129.810

11,2

24.599

19,0

Totaal van som der kosten

1.451.675

122,4

1.474.642

127,3

28.535

-1,9

Totaal van netto resultaat

-265.683

-22,4

-315.874

-27,3

54.506

17,3

en administratie

Het hogere resultaat wordt veroorzaakt door:
1. Hogere baten als gevolg van hogere baten uit donaties ad. € 41.000. De lagere baten uit legaten en
verkoop van artikelen ad. € 14.000
2. De hogere lasten in verband met de bestedingen aan de doelstelling komt met name door:
De bestedingen in het kader van de activiteiten waarvoor in 2017 bestemmingsreserves voor
gevormd zijn.
3. Flink lagere lasten voor eigen fondswerving dan begroot.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Sinds begin maart 2020 worden door de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd in het kader van de
bestrijding van het Covid 19 virus, beter bekend als het Corona virus. Deze maatregelen hebben grote
impact op het leven van mensen en op de economie. Door de uitbraak van het virus hebben de meeste
van de voor de eerste helft van het jaar geplande publieke acties van NSICT geen doorgang kunnen
vinden. Ook voor de komende tijd, alhoewel de situatie en mogelijkheden in dit opzicht geleidelijk aan
verbeteren, lijken publieke activiteiten niet aannemelijk.
Het merendeel van de voor 2020 geplande fondsenwervingsactiviteiten gaan gewoon door. De
inkomsten van NSICT zijn vooralsnog stabiel en lijken in financiële zin, niet te lijden te hebben van de
uitbraak van de Corona pandemie. Wij beschikken over een gezonde financiële buffer en wij verwachten
daarom goed in staat te zijn om eventuele nadelige financiële gevolgen van de Coronacrisis verder in
2020/2021, te kunnen opvangen. In verband hiermee is de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van
de veronderstelling van continuïteit.
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9

Bestuur en Beheer
van de Organisatie
Algemeen
Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) bestaat ultimo 2019
uit zes onbezoldigde bestuursleden. Het bestuur stelt de koers en de hoofdlijnen van het beleid vast.
Het draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de stichting en functioneert in de praktijk als een
bestuur op afstand.

Directie
De directie is belast met het uitvoeren van het beleid en van de overige bestuursbesluiten. De directie
geeft leiding aan de werkorganisatie en voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit. Zij legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt ervoor dat het bestuur goed geïnformeerd wordt en regelmatig op de hoogte wordt gebracht over de gang van zaken.

Verantwoordingsverklaring
Als door het CBF Erkend Goed Doel dient NSICT invulling te geven aan drie principes: scheiding tussen
de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; optimale besteding van middelen; en het 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 conform
het “Bestuursmodel”. Het bestuur wordt gevormd door minimaal vijf natuurlijke personen. Eind 2019
bestond het bestuur uit zes personen:
Richard Gere, Ere-Voorzitter
Jan Andersson, Voorzitter
Jan Willem den Besten, Secretaris & Penningmeester
Christina Janssen, Bestuurslid
Adam Koziel, Bestuurslid
Tempa Tsering, Bestuurslid
Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid
tot verlenging voor een nieuwe termijn van drie jaar. Zij treden af conform een rooster van aftreden.
Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, 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.

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 verantwoordelijk voor de werving, de besteding van het door het bestuur goedgekeurde budget, het beheer van
de middelen en voor het goed functioneren van de organisatie in het algemeen. Daarnaast neemt zij
personeel aan. Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur 2x per jaar geëvalueerd,
conform een vastgestelde functionerings- en beoordelingssystematiek. In het in 2011 vastgestelde
directiestatuut zijn de verhouding en verantwoordelijkheden tussen directie en bestuur geregeld.
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Het tweede principe:
optimale besteding van middelen
Optimale besteding van middelen betekent dat een organisatie zich inspant voor een effectieve en
doelmatige realisering van haar doelstellingen door middel van een optimale besteding van haar middelen. NSICT besteedt haar middelen enerzijds aan het realiseren van de doelstelling en anderzijds aan
fondsenwerving en beheer en administratie. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting vast, waarin de lange termijn doelstellingen zijn gedefinieerd. Het huidige strategische meerjarenplan loopt van 2014 tot en met 2019.
Daaruit vloeit het jaarplan en de begroting voort. In de begroting en de jaarlijkse werkplannen worden
de doelstellingen nader uitgewerkt naar meer concrete activiteiten. In deze activiteiten staan als criteria
de haalbaarheid en kwaliteit van de inhoud centraal.
Het monitoren en evalueren van het uitvoeren van de activiteiten vindt plaats door kwartaal- en jaarrapportages door de directeur aan het bestuur. De rapportages worden getoetst aan de vastgestelde
(meerjaren) begroting en het meerjarenbeleidsplan. Afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende het
jaar doet de directeur voorstellen aan het bestuur voor aanpassing van de (meerjaren)begroting.
Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt gecontroleerd door
een, na overleg met en instemming van het bestuur, door de directeur aangestelde accountant. De
accountant doet verslag aan de directeur en aan het bestuur over zijn bevindingen in de vorm van een
‘management letter/accountantsverslag’.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur. Indien verplichtingen moeten worden aangegaan die niet zijn voorzien in de begroting, overlegt de directeur vooraf met de penningmeester van
het bestuur. Voor de eerstvolgende bestuursvergadering bereidt zij besluitvorming voor en rapporteert
zij over de uitgevoerde activiteiten en eventueel onvoorziene ontwikkelingen.
Gezien de onvoorspelbare situatie in Tibet is het noodzakelijk dat de organisatie altijd rekening houdt
met ad hoc gebeurtenissen die directe invloed hebben op het jaarplan en de begroting.

Uitgaven aan de doelstelling
NSICT zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechtensituatie en de democratische vrijheden
voor het Tibetaanse volk. Om dit te realiseren, heeft NSICT in haar meerjarenbeleidsplan en bijbehorende
begroting de belangrijkste speerpunten voor toekomstig beleid in kaart gebracht. Om haar inhoudelijke
kwaliteit te waarborgen en de doelstellingen zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken toetst NSICT deze
aan de beleidsvoornemens die zij in haar meerjarenbeleidsplan heeft vastgesteld.
Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar worden de beleidsintenties vastgelegd in een jaarplan. Dit plan bevat concrete doelen voor het desbetreffende jaar, evenals de projecten om deze doelstellingen te bereiken. Gedurende het jaar wordt de voortgang bewaakt door de directeur. Activiteiten
die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de gestelde eisen worden tussentijds stopgezet.
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Kosten eigen fondsenwerving
NSICT streeft ernaar om de kosten voor eigen fondsenwerving te beperken en deze te houden tussen de
20% en 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. Voor 2019 was dat 18,72% (2018: 21,79%).

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. Hierbij speelt het kostenplaatje uiteraard een
belangrijke rol.
Op basis van deze overweging is het beheer en onderhoud van de database van donateurs, een deel van
het projectmanagement van de mailings naar donateurs, het voeren van een deel van de administratie,
waaronder salarisadministratie, het opstellen van tussentijdse financiële overzichten, (meer)jarenbegroting en jaarrekening uitbesteed.
NSICT gaat zo efficiënt mogelijk om met de uitgaven door een reeks kostenbesparende activiteiten uit
te voeren zoals samenwerken met andere organisaties. Zo is NSICT lid van Goede Doelen Nederland. Dat
biedt voordelen op het gebied van trainingen en workshops rond de ontwikkeling van fondsenwerving.
Als lid van Goede Doelen Nederland krijgt NSICT ook korting bij de verzending van mailings en andere
poststukken.

Kosten beheer en administratie
Goede Doelen Nederland heeft richtlijnen verstrekt welke kosten toegerekend moeten worden aan de
kosten beheer en administratie. Dit zijn kosten voor bestuur (100%), directie (100%), algemeen secretariaat (100%), financiën, planning en control (100%), en naar rato, voor zover de kosten niet zijn toe te
rekenen aan specifieke activiteiten; interne automatisering / NSICT, huisvesting en facilitair, personeelszaken, personeelskosten en kosten inhuur medewerkers, juridische kosten, communicatie, donateursadministratie en servicecentrum en projectadministraties.
Goede Doelen Nederland pleit ervoor dat alle fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren.
Echter gelet op de hierna volgende toelichting wijkt NSICT hiervan af. NSICT is een kleine organisatie,
met beperkte financiële mogelijkheden om functionarissen aan te stellen voor specifieke functies. De
medewerkers zijn allround en worden zo breed mogelijk ingezet. Jaarlijks wordt door de directeur naar
beste weten een inschatting gemaakt van de uren die medewerkers besteden aan de activiteiten (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.
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NSICT streeft ernaar om de kosten van administratie en beheer tussen de 5% en 8% van de baten uit
eigen fondsenwerving te houden. Voor 2019 is dit 12,48% (2018: 12,70%).

Het derde principe:
optimale relaties met belanghebbenden
NSICT onderschrijft ook het derde principe van de SBF-Code voor Goed Bestuur door te streven naar
goede relaties met alle belanghebbenden en voortdurend te investeren in een goede en heldere 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 onder andere voort uit de kwaliteit van de inhoud van de communicatie en voorlichting. NSICT publiceert regelmatig rapporten en periodieken over uiteenlopende
onderwerpen die te maken hebben met de mensenrechtensituatie in Tibet. Deze worden verspreid onder
zowel de donateurs als het hele verdere netwerk.
Voor communicatie met en voorlichting aan onze (potentiële) donateurs zet NSICT diverse media in,
waaronder onze nieuwsbrief Tibet Journaal, de website www.savetibet.nl en specifieke campagnematerialen. Daarnaast werkt NSICT aan het bevorderen van haar relaties met haar donateurs door middel
van persoonlijke contacten, door het organiseren van speciale bijeenkomsten, via contact per e-mail of
telefoon en bij infostands tijdens evenementen.
Om haar donateurs beter van dienst te zijn, heeft NSICT een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. Klachten komen terecht bij de Fundraising & Online Marketing Officer en worden binnen
twee weken afgehandeld. Eens per half jaar lopen de directeur en de Fundraising & Online Marketing
Officer de klachten door. Indien nodig wordt het klachtenbeleid aangepast.
Naast klachten komen er ook regelmatig suggesties binnen van donateurs, deze worden eveneens persoonlijk behandeld en geregistreerd door Fundraising & Online Marketing Officer.

Bestuursvergaderingen
In 2019 vergaderde het NSICT-bestuur driemaal. Vast onderdeel van iedere bestuursvergadering vormde
de rapportages van de directie en andere senior-medewerkers aan het bestuur over de voortgang van
de activiteiten.
Overige onderwerpen behelsden: vaststelling van de definitieve begroting 2019 en het jaarplan 2019; de
jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018; het functioneren van de directie; het activiteitenverslag van
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de directie 2019; tussentijdse rapportages; de relatie van NSICT met de ICT kantoren in de VS, Berlijn,
Brussel en Londen; aanpassingen van het communicatieplan en het activiteiten- en strategieplan 2019.
De besturen en directeuren van de verschillende ICT-kantoren kwamen in 2019 een keer bij elkaar om de
nieuwe langetermijnstrategie te bespreken.

Evaluatie bestuur
In 2019 heeft het bestuur het eigen functioneren geëvalueerd. De directie heeft regelmatig contact met
de penningmeester over de te bespreken financiële aspecten van de organisatie. Eind 2018 gaf het CBF
aan NSICT het advies om in Nederland woonachtige bestuursleden aan te trekken. In 2019 is daarom
Christina Jansen aangenomen als NSICT bestuurslid.

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. Van drie bestuursleden is de termijn verlengd
met drie jaar. Tevens is in 2019 een bestuurslid afgetreden, Christa Meindersma, aangezien zij per 1
mei 2019 in loondienst is getreden als Director of Advocacy, Communication & Fundraising. In 2019 is
tevens een nieuw bestuurslid aangetreden: Christina Jansen.

Intern beheerssysteem door het bestuur
De directie rapporteert minimaal drie maal per jaar aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan, de financiële gang van zaken en de uitgevoerde activiteiten. Het interne beheerssysteem is
neergelegd in het directiestatuut en het personeelsreglement.

Vergoedingenbeleid bestuursleden
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van vergoeding voor
de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Risicobeheersing
Het beleid van NSICT is erop gericht om risico’s die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen
tot een minimum te beperken. Tot de voornaamste risico’s die NSICT loopt behoren de bedrijfsrisico’s,
reputatierisico’s en financiële risico’s. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat wij onder de genoemde risico’s verstaan en hoe NSICT als organisatie met deze risico’s omgaat.

Bedrijfsrisico’s
Het risico bestaat dat activiteiten een geheel ander effect hebben dan beoogd. Een strategie die in het
ene geval werkt is in een ander geval misschien juist schadelijk. NSICT heeft een procedureel beleid voor
goedkeuring van alle communicatieconcepten onder de verantwoordelijkheid van de directeur.
Alle communicatie uitingen, zoals de persberichten, berichten op de website, nieuwsbrieven en mailings
aan donateurs en andere belangrijke relaties worden streng gecontroleerd op juistheid en kwaliteit en
zijn onderworpen aan uiteindelijke goedkeuring door de directie.
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Binnen de organisatie bestaat het risico dat bij onverwachte incidenten en ontwikkelingen in Tibet er
mogelijk een tekort aan expertise of mankracht voor kan komen, waardoor NSICT niet in staat is om
haar geplande doelen volledig uit te voeren. In dat geval wordt de expertise van ICT collega’s in andere
kantoren geraadpleegd of externe ondersteuning gezocht.

Reputatierisico’s
Voor haar inkomsten is NSICT vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van
vertrouwen in ons werk. Wij doen onze uiterste best om dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom
volgen wij interne procedures die door alle stafmedewerkers gevolgd worden en die moeten leiden tot
een eerlijke, transparante en heldere communicatie en voorlichting. Een schandaal kan een organisatie
veel schade toebrengen, of dit nu waar is of niet. Rectificatie achteraf kan reputatieschade niet meer
herstellen.
Bij goede doelen organisaties speelt ook nog dat reputatieschade van een ander goed doel invloed heeft
op alle goede doelen organisaties. Het gevolg hiervan is vaak een daling van inkomsten en de aantasting
van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de instelling. NSICT is er veel aan gelegen om dit te
voorkomen.
Dit doen we op de volgende wijze:
-

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

-	NSICT heeft een gedragscode externe communicatie vastgesteld. Deze gedragscode geeft aan welke
regels NSICT hanteert voor communicatie met externe doelgroepen;
-	NSICT heeft een klachtenregeling voor donateurs en een interne klachtenregeling voor de medewerkers vastgesteld. De klachtenregeling staat open voor iedereen die met NSICT te maken heeft;
-	NSICT is transparant en eerlijk in de communicatie. Dit betekent dat zij zich ook kwetsbaar opstelt
als doelen niet gehaald worden;
-	NSICT houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens;
Databankenwet;
Code Telemarketing;
Code Listbroking;
Telecommunicatiewet;
Nederlandse Reclamecode;
Code e-mail marketing van de Dutch Dialogue Marketing Association;
Code brievenbusreclame, huissampling en direct respons advertising;
Auteurswet;
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Richtlijn voor de Jaarverslaglegging (RJ 650);
Regeling Beloning Directeuren;
Gedragscode van CBF;
Gedragscode van ANBI;
Gedragscode van Goede Doelen Nederland.

Alle gedragscodes en reglementen zijn te vinden op de website van NSICT.
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Financiële risico’s
Het belangrijkste financiële risico voor NSICT is een daling van de baten uit eigen fondsenwerving. Wij
zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe werkwijzen, strategieën en technieken om onze inkomsten, ook
op lange termijn, zeker te stellen. In 2019 is er gezocht naar nieuwe wervingsmethoden en zijn bestaande methodes aangescherpt. Het aantal machtigers is afgenomen en daarom heeft NSICT extra aandacht
gegeven aan het machtigingsprogramma.
Daarnaast heeft NSICT in 2019 online haar voorlichting en fondsenwerving met behulp van een nieuwe
website, emailings en social networks uitgebreid.

Continuïteitsreserve
NSICT streeft ernaar om een reserve aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van
tegenvallende inkomsten. De door Goede Doelen Nederland vastgestelde richtlijn ‘Reserve Goede
Doelen’ wordt als uitgangspunt gehanteerd. Op basis hiervan is de gewenste continuïteitsreserve voor
het afdekken van risico’s op korte termijn ultimo 2019 berekend op € 1.324.999. Dit valt ook binnen de
norm die het CBF hanteert.
NSICT heeft het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht gehouden en ook voor de lange termijn
bepaald welke middelen aanvullend zouden moeten worden aangehouden in de continuïteitsreserve.
Hierbij is geconcludeerd dat de langlopende verplichtingen in een betrekkelijk overzichtelijke termijn
kunnen worden afgewikkeld, zodat aanvullende reserveringen niet nodig zijn.
In 2019 is besloten een gedeelte van de vrij besteedbare reserves te bestemmen voor specifieke activiteiten in het kader van de doelstelling, te weten:

•
•
•

Behoud Tibetaanse taal;
Tibetan empowerment;
Politieke gevangenen.

Voorts is een gedeelte bestemd ter financiering van het versterken en reorganiseren van het management van NSICT. Om deze reden is Christa Meindersma, Director of Advocacy, Communication
& Fundraising in 2019 aangenomen. Dit om de continuïteit van de stichting op de langere termijn te
waarborgen.

Machtigingsdonateurs
De werving van structurele donateurs (ook genoemd machtigingsdonateurs) biedt de mogelijkheid een
inkomensbron te voorspellen. Bekend is hoe lang een machtigingsdonateur gemiddeld donateur blijft en
op basis daarvan hoeveel inkomen te verwachten is. Dat draagt bij aan een efficiënte financiële planning.
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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 verstrekt de directie aan het bestuur 3x per jaar
een tussentijds financieel verslag en een overzicht van de administratieve procedures in de verband.

Beleggingsbeleid
NSICT streeft ernaar om overtollige liquide middelen zo veilig mogelijk te beleggen tegen een maximaal
rendement. Dit streven houdt in de praktijk in dat tijdelijk overtollige liquide middelen worden belegd
op een zo hoog mogelijk rentegevende spaarrekening of deposito bij een Nederlandse of een tot de
Europese Unie behorende bankinstelling.
Mede gelet op het bankgarantie stelsel is om het risico verder te beperken besloten het continuïteitsreserve te spreiden over meerdere banken in Nederland.
Er wordt niet belegd in onroerende zaken en in op de beursgenoteerde aandelen, obligaties en overige
effecten of financiële instrumenten. Verder maakt NSICT geen gebruik van beleggingsproducten, die de
instandhouding van de hoofdsom niet garanderen.

Maatschappelijke verantwoording
Sociaal beleid
NSICT ziet haar werknemers als haar grootste waarde en van cruciaal belang om haar doelstellingen
te verwezenlijken. Om deze reden hecht zij in het bijzonder aan goede arbeidsvoorwaarden voor haar
werknemers, vrijwilligers en stagiaires. Naast de mogelijkheid die NSICT biedt tot praktische 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 2019 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. Zes van de acht vaste medewerkers maakten in 2019 hier gebruik van. Medewerkers van
NSICT krijgen daarboven 8,5% vakantietoeslag en drie extra vrije Tibetaanse feestdagen.
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Bezoldiging Directie
Naam

T.Y. Jampa

Functie

Directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)

Onbepaald

Uren

40

Part-time percentage

100%

Periode

1/1-31/12

Bezoldiging (2)
Jaarinkomen
Bruto loon / salaris
Vakantiegeld

73.811
6.274

Vaste eindejaarsuitkering

-

Niet opgenomen vakantiedagen

-

Totaal

80.085

Belaste vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)

13.399

Pensioencompensatie

-

Overige beloningen op termijn

-

Totaal 2019

93.484

Totaal 2018

93.256

Het salaris van de directie wordt vastgesteld conform de Regeling Beloning Directeuren van Goede
Doelen Nederland. NSICT is als lid organisatie van Goede Doelen Nederland verplicht om de regeling na
te leven.
De regeling bevat een aantal op de functie toegesneden criteria voor waardering van een functie in
zogenaamde BSD-punten (Basisscore voor Directiefuncties). Deze criteria zijn: de omvang van de organisatie, de complexiteit van de organisatie, de organisatorische context en het directiemodel.
In 2017 is vastgesteld dat NSICT een BSD-score van 365 punten heeft. Deze score valt onder functiegroep F van de Regeling met een maximum beloning van NSICT € 97.871,- bruto per jaar (inclusief
vakantiegeld en exclusief pensioenpremie), op basis van de indexering per 1 juli 2019.
Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van € 97.871 (1 fte / 12
mnd.) volgens Goede Doelen Nederland Beloningsregeling. Dit bedrag is exclusief werkgeverslasten.
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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 2019 kwamen het bestuur en de senior medewerkers van alle internationale ICT-kantoren tweemaal
bij elkaar om de langetermijnstrategie te bepalen. De uitvoering van het strategische vijfjarenplan werd
in 2019 geconcretiseerd en aangepast. De kern van dit strategieplan bestaat uit vijf strategie richtingen,
te weten: partnership & relations; resource development; lobby activities; external communication &
research; en internal organisation structure.
Een voorbeeld van de internal organisation structure is de Coordination Council, deze bestaat uit de
ICT president en de directeuren van de ICT-kantoren in Amsterdam en Berlijn, die regelmatig onderling
overleg plegen. In 2019 kwam de Coordination Council bij elkaar voor een werkoverleg in Italië.
Tijdens deze bijeenkomsten van de ICT-lobby teams werd ook de strategie voor de doorgaande lobbyactiviteiten bepaald.
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 2019 zijn de volgende cursussen gevolgd: ‘Integriteit en metoo’, ‘AVG: stand van zaken’, Privacy &
Cyber security’, ‘Manyware: back & front office’, en ‘Cash software’.

Arbo- en gezondheidsbeleid
Binnen NSICT is het ziekteverzuim laag. In 2019 was een medewerker volledig arbeidsongeschikt. Het
ziekteverzuim van de andere medewerkers was in totaal 63 werkdagen. De 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. Om het onderlinge teamverband te
versterken wordt eens per jaar een uitstapje en een kerstdiner georganiseerd.
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Betaalde medewerkers
Evenals in voorgaande jaren waren ook in 2019 bij NSICT zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers
werkzaam. Ook in de toekomst zal NSICT op deze wijze voortgaan. Eind 2019 waren er in Amsterdam
acht vaste medewerkers in dienst, waarvan vijf parttime en drie fulltime (totaal 5,6 fte).
Bij het kantoor in Brussel waren 2 fte fulltime medewerkers werkzaam, ondersteund door een financiële
consultantsbureau. Er wordt, gelet op de wereldwijde economische situatie, een terughoudend personeelsbeleid gevoerd. Eventuele vacatures worden, waar mogelijk, intern ingevuld. Om de administratieve
kosten te verlagen werkte NSICT samen met consultants.

Uitzendkrachten
In 2019 heeft NSICT geen uitzendkracht ingezet.

Vrijwillige medewerkers
NSICT maakte in 2019 gebruik van 37 vrijwilligers op ad hoc basis. Zij werden voornamelijk bij publiekscampagnes ingezet. Vrijwilligers kunnen alleen aanspraak maken op en vrijwilligersvergoeding van maximaal EUR 170,- per maand en EUR 1.700,- per jaar.

Stagiaires
In 2019 heeft NSICT twee studenten voor korte tijd als stagiaire ingezet.

Vacature / doorstromingen
NSICT is een relatief kleine organisatie, ondanks dat is intern promotie mogelijk. Dit wordt beleidsmatig
gestimuleerd.
In 2019 is een nieuwe functie gecreëerd: Director of Advocacy, Communication & Fundraising. Tevens
kwam de vacature voor Fundraising & Online Marketing en Financial Administrator in 2019 vrij; deze
vacatures zijn vervuld.

SBF-Code voor Goed Bestuur
In 2005 heeft de Commissie Code Goed bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels) principes
vastgelegd voor goed bestuur van goede doelen organisaties. In de SBF-Code voor Goed Bestuur staan
besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen centraal. In lijn met deze richtlijn werden in
2008 door NSICT procedures en richtlijnen opgesteld die in 2009 zijn vastgesteld. In 2010 zijn deze
geïmplementeerd en in 2019 zijn deze net als voorgaande jaren gecontinueerd.

CBF Erkenningsregeling
Vanaf 1 januari 2016 is de CBF Erkenningsregeling van toepassing en wordt NSICT elk jaar door het CBF
getoetst.
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De jaarlijkse toetsing is een QuickScan waarmee het CBF vaststelt of NSICT nog steeds voldoet aan de
Erkenningsregeling. Hiervoor beoordeelt het CBF een door NSICT ingevulde vragenlijst, het NSICT jaarverslag en de jaarrekening. Tevens checkt het CBF de website van NSICT en het online jaarverslag om na
te gaan of deze openbaar zijn gemaakt.
NSICT heeft in 2019 de toetsing met succes doorlopen en behoudt zodoende haar Erkenning.
Wel adviseerde het CBF aan NSICT om te werken aan twee ontwikkelpunten:
1) het ontwikkelen van een methode van impactevaluatie;
2)	het uitwerken van speciale maatregelen m.b.t. integriteit en voorkomen van grensoverschrijdend
gedrag.
Naar aanleiding van een aantal internationale gebeurtenissen, is het tweede ontwikkelpunt in het
bijzonder zeer belangrijk gebleken. In 2019 heeft NSICT op deze gebieden informatie verzameld en trainingen gevolgd. In 2020 zal NSICT de ontwikkelpunten verder uitwerken en finaliseren.

ANBI
NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent
dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over schenkingen en erfenissen die NSICT
ontvangt. Deze komen volledig ten goede aan ons werk. Giften aan NSICT zijn, binnen de daarvoor
geldende regels, voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Net zoals in 2018,
voldoet NSICT in 2019 volledig aan de regelgeving van de AVG.

Datalekken
In 2019 heeft NSICT niet te maken gehad met datalekken. NSICT gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te
beschermen.
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Bestuur, Directie, Medewerkers en Consultants
NSICT
Bestuur
Richard Gere
Bestuurslid tevens Erevoorzitter
Acteur en oprichter van de Gere Foundation
Nevenfunctie: voorzitter van International Campaign for Tibet, VS.

Jan Andersson
Bestuurslid tevens Voorzitter
Professor Analytical Chemistry aan de Universiteit van Münster, Duitsland
Nevenfuncties: voorzitter van ICT Duitsland, bestuurslid Orient Foundation of Great Britain.

Jan Willem den Besten
Bestuurslid tevens Secretaris en Peningmeester.

Adam Koziel
Bestuurslid
Nevenfunctie: Tibet Specialist for the Helsinki Foundation for Human Rights.

Tempa Tsering
Bestuurslid
Nevenfunctie: bestuurslid van International Campaign for Tibet, VS.

Christina Jansen
Bestuurslid.

Directie
Tsering Jampa
Executive Director NSICT
Nevenfunctie: oprichter en voorzitter Tibet Support Groep Nederland.
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ICT Medewerkers
NSICT
Tsering Jampa, Executive Director
Christa Meindersma, Director of Advocacy, Communication & Fundraising
Jorieke Bakker, Senior Operational Manager
Shiba Degenhart, Campaign Manager
Peter Sonderman, Database Administration Manager
Inge Hoekstra, Fundraising & Online Marketing Officer
Sharmila Jaipal, Marketing & Communication Officer
Choden Broekman, Financial Administrator

ICT-Brussels
Vincent Metten, EU Policy Director
Melanie Blondelle, Advocacy and Policy Officer

ICT-US
Matteo Mecacci, President
Bhuchung K. Tsering, Vice President
Kate Saunders, Director of Research
Brian Ahern, Donor Relations Manager
Tenzin Gyalpo, Outreach Associate
Tencho Gyatso, Director of Outreach
Jackie Hernandez, Development Coordinator
Lizzy Ludwig, Director of Development
John N., Advocacy Officer
Lesley Rich, Director of Special Programs
Morgan Riehl, Digital Content Manager
Rinchen Tashi, Deputy Director for Chinese Outreach
Ashwin Verghese, Communications Officer

ICT-Deutschland
Kai Müller, Executive Director
Markus Feiler, Director of Development
Erich Mayer, Finance and Organisation
Anne von der Ohe, Development Associate
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ICT-US Bestuursleden
Richard Gere (Chair)
Gare Smith (Vice-Chair)
John Ackerly
Ellen Bork
Pam Cesak
Marco Antonio Karam
Melissa Mathison* (June 1950 – November 2015)
Keith Pitts
Steve Schroeder
Grace Spring* (1934-April 2018)
Tempa Tsering

ICT-Deutschland Bestuursleden
Prof. Dr. Jan Andersson
Dr. Namri Dagyab
Sabine Bömmer
Wolfgang Ulmecke

NSICT Consultants
Egbert van Put, Ministerie van Fondsenwerving
Hans Neerhout, Ministerie van Fondsenwerving
John van der Vlies, DonorTrends
Arjen van Ketel, Nalatenschappen
Willem Witkamp, Ifunds
Rob Gosman, Ifunds
Jody de Gier, Ifunds
Henk van der Wal, Ifunds
Erik Thier, HOB
Eline de Leeuw, HOB
Bruin van Dongen, EPS
Edwin Veer, Netdata
Ron Wassing, Zirkzee Groep
Anand Gangaram, Zirkzee Groep
Jasper Vennik, Zirkzee Groep
Bianca Timmers, Zirkzee Groep
Remko van Dijk, Assucom
Margot Freericks, Freericks HR Services
Fleur Tromp, Helder Arbeidsrecht
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International Council of Advisors
Mr. Harrison Ford
The Honorable Vaclav Havel* (October 1936-December 2011)
The Honorable Hideaki Kase
Ms. Kerry Kennedy
Bernard Kouchner
The Honorable Vytautas Landsbergis
Dr. Fang Lizhi* (February 1936 – April 2012)
Mrs. Mairead Maguire
The Honorable Adolfo Perez Esquivel
Dr. Jose Ramos-Horta
The Honorable Rabi Ray* (November 1926 – March 2017)
Professor Samdhong Rinpoche
Ajan Sulak Sivaraska
Tenzin N. Tethong
Bishop Desmond Tutu
Dr. Elie Wiesel* (September 1928-July 2016)
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NSICT
Funenpark 1 D
1018 AK Amsterdam
tel. +31 20 330 82 65
icteurope@savetibet.nl
www.savetibet.nl
NSICT-Brussels
11, Rue de la Linière
1060 Brussels
tel. +32 2 609 44 10
info@savetibet.eu
www.savetibet.eu
ICT-US
1825 Jefferson Place, N.W.,
Washington D.C. 20036
tel. +1 202 785 1515
info@savetibet.org
www.savetibet.org
ICT-DEUTSCHLAND e.V.
Schönhauser Allee 163
10435 Berlin
tel. +49 30 278 790 86
info@savetibet.de
www.savetibet.de
Ontwerp:
Bruin van Dongen,
EPS, Amsterdam

