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Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor NCDO. Het besluit van de toenmalige minister

voor Ontwikkelingssamenwerking om kennis- en adviestaken en subsidieverlening op het gebied

van burgerschap en internationale samenwerking te scheiden, is in 2010 geëffectueerd. Dit heeft

grote veranderingen tot gevolg gehad zowel inhoudelijk als organisatorisch; inhoudelijk gaat het om

een substantiële wijziging van de opdracht aan NCDO, organisatorisch gaat het om een ingrijpende

reorganisatie.

Deze processen vielen samen met twee ontwikkelingen in onze samenleving. Ten eerste wordt mede

onder druk van bezuinigingen en tekorten steeds kritischer gekeken naar de functie en resultaten

van onze inspanningen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Ten tweede is ook het

karakter van ons internationaal engagement wezenlijk veranderd. Het besef dringt door, dat het niet

alleen om problemen van mensen ‘ginds’ gaat, maar om uitdagingen voor en van de gehele  wereld -

 bevolking dus ook van onszelf. Geen van de grote opgaven is op te lossen zonder een wereldwijde,

globale aanpak.

Deze nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe benadering, nieuwe interventies, en ook nieuwe infor-

matievoorziening, discussies en beleidsvorming. De nieuwe realiteit vraagt vooral ook om een

nieuwe vorm van burgerschap, waarbij het globaliseringsproces centraal staat en tegen het kritische

licht van zijn consequenties moet worden gehouden. NCDO verstaat de haar opgedragen nieuwe

taak in díe zin en tegen díe achtergrond. Nederlandse burgers moeten de informatie en de instru-

menten krijgen tot een actief wereldburgerschap. Hoe dat ingevuld wordt en welke keuzes daarvoor

gemaakt worden, is daarna uiteraard de verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Deze herpositionering van de NCDO heeft een buitengewoon groot beroep gedaan op staf, directie

en ook bestuur van de organisatie. Dit geldt niet in de laatste plaats de medewerkers van wie wij als

gevolg van de afslanking en herpositionering afscheid moesten nemen. Een aantal van hen heeft een

substantieel deel van de veertigjarige geschiedenis van NCDO meegedragen. Wij danken hen voor

hun bijdrage en wensen hen -voor zover dat nog niet het geval is- spoedig nieuwe verantwoordelijk-

heden en taken toe, die recht doen aan hun gemotiveerdheid en hun talenten.

2010 is het jaar van de ‘kanteling’ geweest, waarin NCDO is gestart met de opbouw en uitbouw van

een toegankelijk kennis- en adviescentrum voor internationale samenwerking en mondiaal

bewustzijn. In dit verslag wordt enerzijds gerapporteerd over het voorbije jaar, anderzijds worden

de consequenties van het nieuwe beleid in beeld gebracht en de nieuwe richting uiteen gezet.

Die nieuwe richting zal NCDO ingaan in nauwe samenwerking met anderen: maatschappelijke

organisaties, overheden, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers.

mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter Bestuur

dr. F.M.L.G. van den Boom, algemeen directeur

Voorwoord
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2010 als markeringsjaar
2010 is in meerdere opzichten een markeringsjaar. Na 40 jaar gewerkt te hebben aan draagvlak voor

ontwikkelingssamenwerking, onder meer via het verstrekken van subsidies, materialiseerde zich in

2010 het in 2009 genomen besluit dat subsidietaken voortaan door een andere organisatie uitgevoerd

zouden worden. NCDO nieuwe stijl kreeg de opdracht zich te ontwikkelen tot een kennis- en advies-

centrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking.

Deze nieuwe opdracht reflecteert de verandering in denken over ontwikkeling, samenwerking, hulp

en verantwoordelijkheid. In de periode van de afgelopen zestig jaar stond de Noord-Zuid benadering

centraal, waarin het Noorden om uiteenlopende motieven vond dat het een missie had te vervullen

ten aanzien van het Zuiden. Dat lijkt ten einde. Vanuit het besef dat globale armoedebestrijding

onderdeel is van een veel bredere, gezamenlijke aanpak van de grote mondiale uitdagingen, zal het

wij-zij denken veel meer vervangen moeten worden door een wij-benadering. ‘Burgerschap en inter-

nationale samenwerking’ heeft dan betrekking op en gaat over de kennis, de houding, mening,

waardering, betrokkenheid en het gedrag van Nederlanders als het gaat om internationale samen-

werking en mondiale uitdagingen.

Het is een werkterrein dat de laatste jaren sterk in beweging is – met bijbehorende conceptuele

vernieuwing, nieuwe semantiek, nieuwe oplossingsrichtingen, andere prioriteiten– maar waarin we

ook een grote mate van continuïteit zien. De opdracht van NCO, de voorloper van NCDO die in

1970 werd opgericht, is nog altijd actueel. Die opdracht was gebaseerd op een rapport van Jan

Tinbergen, die stelde dat bewustwordingsactiviteiten gericht op de Nederlandse bevolking

voorwaarde zijn voor een goede internationale ontwikkelingsstrategie. Goed geïnformeerde burgers

konden in zijn mening bijdragen aan een beter beleid op het terrein van internationale ontwikkeling.

2010 was ook een markeringsjaar waar het gaat om de waardering en de steun voor ontwikkelingssa-

menwerking. Na jarenlang een tamelijk stabiel beeld, bleek in 2010 dat er een flinke daling was in

het percentage Nederlanders dat vond dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking gelijk moest

blijven of omhoog moest. Deze daling was niet los te zien van de nadruk die in de verkiezingscam-

pagne werd gelegd op de noodzaak tot bezuinigen. Ontwikkelingssamenwerking werd daarvan niet

uitgesloten, sterker nog: het orde op zaken stellen in eigen huis bleek voor de Nederlander een

hogere prioriteit te hebben dan het op peil houden van de uitgaven voor ontwikkelingssamen-

werking. De door de overheid opgelegde bezuinigingen (van 0,8 naar 0,7% van het BNP) leidden tot

een behoorlijke schokgolf in het veld, niet alleen omdat er minder geld beschikbaar was, maar ook

omdat er duidelijk andere beleidskeuzen werden gemaakt: minder landen, minder thema’s, alleen

thema’s waarin Nederland onderscheidend is, en een prominente rol voor het Nederlandse bedrijfs-

leven bij de sociale en economische ontwikkeling van arme landen. De gemaakt keuzes zijn mede

gebaseerd op het eerder in 2010 verschenen WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’.

In de komende paragrafen zullen we ingaan op een aantal consequenties van de hierboven genoemde

veranderingen voor de NCDO.

NCDO nieuwe stijl
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Vernieuwd beleid: NCDO en SBOS
In 2009/2010 is het OS-draagvlakbeleid fundamenteel vernieuwd. In het kader van de vernieuwing is

besloten tot een strikte scheiding tussen kennis- en adviestaken en subsidieverlening. Op 14 juli

werd in de Staatscourant de subsidieregeling met betrekking tot “Kennis voor Burgerschap en

Ontwikkelingssamenwerking”, nr DVL/IS-0419/2010 gepubliceerd. Hierin werd de subsidie voor

NCDO voor de beleidsperiode 2011–2014 gesteld op een maximum van euro 44 miljoen, over 4 jaren

verspreid. Als domeinen werden geïdentificeerd:

• Kennis van voor het maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking relevante acti-

viteiten en initiatieven;

• Vermaatschappelijking en bevordering van het debat over internationale samenwerking;

• Mondiaal burgerschap onder jeugd en jongeren;

• Kennis van interventiemethoden ten behoeve van burgerschap in relatie tot internationale samen-

werking (inclusief effectonderzoek en evaluatie).

Op basis van het Subsidiebeleidskader, is door de NCDO een vierjaren beleidsplan opgesteld, dat op

18 oktober aan het Ministerie is aangeboden. In de beschikking die op 13 december volgde, werd

aangegeven dat– na de discussie in de Tweede Kamer – voor de periode 2011–2014 een totaalbedrag

ter beschikking zou worden gesteld niet van € 44 miljoen, maar van maximaal € 38,5 miljoen over

vier jaren. Tevens werd aangegeven dat het beleidsplan op een aantal punten aanscherping behoefde.

Het aangescherpte plan is per 29 april 2011 aangeboden, en op het moment van schrijven zijn we in

afwachting van het besluit.*

De tweede relevante subsidieregeling is ‘Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamen-

werking (SBOS), nr. DVL-0657/2010. Deze subsidiefaciliteit kwam in de plaats van de middelen die

voorheen aan NCDO vertrekt werden om activiteiten van derden te subsidiëren. Vanaf 2011 ligt de

verantwoordelijkheid voor de beoordeling, advisering en monitoring bij een consortium bestaande

uit PWC, Wilde Ganzen, en het Nederlands Jeugd Instituut.

Consequenties voor de NCDO
Dit nieuwe beleid betekent voor NCDO een breuk met het verleden: haar taak van subsidiever-

strekking verdwijnt. Tegelijkertijd is haar toekomstige taak als kennis- en adviescentrum een taak

waarvoor NCDO enerzijds kan voortbouwen op ervaringen met onderzoek, het ontsluiten van

kennis, en trainingen en advies, anderzijds haar rol als kennis- en adviescentrum zal moeten op- en

uitbouwen. De consequenties in termen van de organisatie van het nieuwe beleid zijn substantieel en

hebben in de tweede helft van 2010 een behoorlijke wissel op de organisatie getrokken en veel tijd

gekost.

Reorganisatie – de bemensing van de nieuwe organisatie
De opdracht aan NCDO om zich om te vormen tot een kennis- en adviescentrum op het gebied van

burgerschap en internationale samenwerking en het verliezen van de subsidieverstrekkende taak

maakte een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk. Zo krimpt de organisatie van 75 fte naar 47,5 fte

en werden de organisatiestructuur en het functiehuis ingrijpend gewijzigd.

De reorganisatie van het beroepsapparaat kent twee onderdelen: de afbouw van de subsidie verle-

nende taak en de ontwikkeling van NCDO tot een kennis- en adviescentrum.

1. Het afbouwen van de twee afdelingen die zich hebben beziggehouden met het beoordelen en

toekennen van subsidieaanvragen.

De subsidieverstrekkende taak is vervallen per 1 januari 2011. Verwacht wordt dat alle lopende

subsidietoezeggingen (plus minus 2300 dossiers) per ultimo 2013 afgerond en afgesloten zullen

* Inmiddels heeft posi-

tieve besluitvorming

plaatsgevonden. Voor

de nieuwe NCDO is

voor de beleidsperiode

2011–2014 e 38,5 mil-

joen aan subsidie

beschikbaar.
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zijn. Het aantal formatieplaatsen voor de afwikkeling van subsidietoezeggingen bedraagt 3,4 fte

voor 2011 en 1,6 fte voor de periode 2012 tot medio 2013. Per 1 januari 2011 zijn de  subsidie -

medewerkers die niet betrokken zijn bij de afbouw van de subsidietaken boventallig geworden.

2. Ontwikkeling kennis- en adviescentrum.

De ontwikkeling van het NCDO ‘nieuwe stijl’ tot een kennis- en adviescentrum vereiste een

aanpassing van het functiehuis. In 2010 is op basis van het beleids- en bedrijfsplan een nieuw

functiehuis gemaakt. Met uitzondering van de redacteurfuncties zijn er in het primaire proces

allemaal nieuwe functies ontstaan met wezenlijk andere resultaat-, taakgebieden en competentie-

profielen. Ook alle managementfuncties en een aantal ondersteunende functies zijn nieuw of

ingrijpend gewijzigd. Deze nieuwe functies waren niet onderling uitwisselbaar met oude functies

en belangstellende medewerkers hebben intern naar deze nieuwe functies moeten solliciteren.

Vooral doordat competentieprofielen zo ingrijpend zijn gewijzigd, konden veel nieuwe functies

niet geheel met zittend personeel worden vervuld. Voor ongeveer 10 fte zullen we extern moeten

gaan werven. In het eerste kwartaal van 2011 hebben we in totaal 43 medewerkers (36,4 fte)

kunnen plaatsen in de nieuwe organisatie. In 2010 hebben we in totaal van 18 tijdelijke medewer-

kers (14,7 fte) hun tijdelijke contract niet verlengd in verband met deze reorganisatie. Daarnaast

zijn 25 medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd boventallig geworden (21,6 fte); 7 van

hen zijn inmiddels uit dienst (6,0 fte), voor de overige medewerkers geldt een zogenoemde zoek-

periode van 6 maanden.

Organisatiestructuur
Voor NCDO geldt dat met de nieuwe richting, ook de inrichting van de organisatie verandert. De

oude structuur, die gebaseerd was op de uitvoering van een aantal programma’s, is vervangen door

een structuur die meer passend is om de nieuwe kernactiviteiten van NCDO te kunnen aansturen, te

weten onderzoek en kennisverzameling, capaciteitsversterking en kennis- en informatieoverdracht.

1. Het cluster Kennisverzameling en onderzoek houdt zich bezig met onderzoek, het vergaren en het

verspreiden van kennis op het werkterrein van NCDO. Door middel van kwalitatief en kwantita-

tief onderzoek brengen we kennis, houding, opinies en gedrag van Nederlanders in kaart met

betrekking tot mondiaal burgerschap en internationale samenwerking.

2. Capaciteitsversterking. Dit cluster versterkt organisaties die hun kennis en vaardigheden op het

terrein van mondiaal burgerschap willen vergroten om zodoende effectieve activiteiten uit te

kunnen voeren. Dit zijn onder andere onderwijs- en jongerenorganisaties, particuliere initiatieven

en bedrijfsleven. Door middel van (online) trainingen, masterclasses, scholings- en adviestrajecten

en via (online) kennisdeling faciliteert het cluster Capaciteitsversterking het lerend vermogen van

deze organisaties.

3. Kennis- en Informatieoverdracht. Dit cluster is verantwoordelijk voor de overdracht van kennis

en informatie over internationale samenwerking naar de Nederlandse burger. Hiertoe ontwikkelt

het innovatieve programma’s en methodes om het publiek te informeren, zoals inzet van (digitale)

media, lezingen, debatten en workshops.

In de eenheid Tijdschriften zijn de redacties van de NCDO-tijdschriften IS en SAMSAM  onder -

gebracht.

Bij de afdeling Beleid, Communicatie en Evaluatie gaat het om drie clusters van taken: (1) adviseren

en ondersteunen van de directie over / bij de beleidsontwikkeling en de beleidsplancyclus van

NCDO; (2) het aansturen van de evaluatie en monitoring en (3) de corporate communicatie en

public affairs van NCDO.
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Bij Bedrijfsvoering worden de taken op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, planning &

control, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en management- en secretarieel-administratieve

ondersteuning ondergebracht.

In schema ziet de organisatie er als volgt uit:

De vier beleidsdomeinen waarop NCDO actief is doorsnijden in min of meerdere mate de clusters en

stafafdelingen. Dit zal intensieve horizontale samenwerking tussen medewerkers vragen. Het is

primair de taak van de directie en het managementteam ervoor te zorgen dat deze dwarsverbanden

adequaat gemanaged worden en dat samenwerking een dominante waarde wordt binnen onze

bedrijfscultuur.

Tijdschriften

Directie

Afdeling Beleid, 

Communicatie en

evaluatie

Bedrijfsvoering

Cluster

 Kennisoverdracht

Cluster

 Capaciteitsversterking

Cluster  

Onderzoek
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Monitoring en evaluatie
NCDO gaat voor haar interne kwaliteitssysteem werken met het INK-model. De visie achter het

INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar balans tussen diverse stake-

holders van de organisatie en balans tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking

hebben, voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei is uitgangspunt. Dit om in een veranderende

omgeving met veranderende eisen en wensen blijvend goede prestaties neer te zetten. Hierbij zal in

het bijzonder ook aandacht worden besteed aan duurzame bedrijfsvoering: duurzaam inkoopbeleid,

ecologisch verantwoorde logistiek (vervoer van personen en goederen), hergebruik van artikelen en

bewust intern energie- en klimaatbeleid. De kern van de INK-filosofie wordt gevormd door het

werken aan de samenhang en groei op de negen aandachtsgebieden van het model:

De monitoring van de inzet van middelen en de bereikte resultaten vindt plaats volgens de kwali-

teitsstandaarden van het INK. De voortgang van de implementatie van INK wordt periodiek beoor-

deeld door middel van assessments.

Leiderschap

Medewerkers

Strategie &

Beleid

Middelen

Leren en verbeteren

Organisatie Resultaat

Waardering

door

 medewerkers

Eindresultaten

Waardering

door klanten

en leveranciers

Waardering

door

 maatschappij

Processen
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Resultaten op hoofdlijnen
In het programmatische deel van het jaarverslag rapporteren we langs de lijnen van de programma’s

die NCDO in 2010 heeft uitgevoerd. In dit inleidende hoofdstuk vestigen we de aandacht op een

aantal thema’s die dwars door de programma’s heenlopen. Zo kunnen we ook iets laten zien van de

manier waarop programma s met elkaar verweven zijn, zoals bij de Millenniumdoelen en bij

Voedselzekerheid. Ook gaan we in deze inleiding in op Evalueren en Leren: wat hebben we geleerd

van het subsidiëren van Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten en welke evaluatiestudies hebben we

uitgevoerd? Tenslotte gaan we in op de verbeteringen aan onze Barometer Internationale Samen-

werking.

De millenniumdoelen

Kennis van de Nederlanders

Gedurende de beleidsperiode 2007–2010 zijn de millenniumdoelen voor NCDO een belangrijke

leidraad geweest. Als resultaat van de gezamenlijke inspanningen van overheden, maatschappelijke

organisaties en NCDO weten Nederlanders, vergeleken met andere Europese landen, relatief veel

over de millenniumdoelen. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft van de millenniumdoelen

gehoord en ongeveer een kwart kan één van de doelen benoemen (Barometer Internationale Samen-

werking, meting mei 2010). De bekendheid lijkt echter niet verder toe te nemen. In 2009 zagen we

nog een behoorlijke stijging in de bekendheid met de millenniumdoelen, maar in 2010 is dat niet

meer niet het geval. Het enige millenniumdoel dat beter bekend is dan vorig jaar is “het terug-

dringen van extreme armoede en honger”: in 2010 noemt 55% van degenen die bekend zijn met de

millenniumdoelen dit doel, tegenover 46% in 2009. De bekendheid van de overige doelen bleef

hetzelfde.

Het vertrouwen in de haalbaarheid van de millenniumdoelen is laag. Voor bijna alle doelen geldt dat

een vijfde of minder van de respondenten denkt dat ze inderdaad in 2015 gehaald zullen worden.

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in het behalen van millenniumdoel 5: “verbetering van

de gezondheid van moeders” en 4: “minder kindersterfte”. Meer dan een kwart van de respondenten

denkt dat deze doelen (zeker) wel gehaald zullen worden. Daarbij is het opmerkelijk dat doelstelling

5 het minst bekend is van de acht doelen: slechts 11% is er bekend mee. Bovendien is de werke-

lijkheid, dat bij het terugdringen van moedersterfte maar zeer beperkt voortgang is geboekt sinds

1990. Bij ongewijzigd beleid zal dit doel dus zeker niet binnen de komende vier jaar gehaald worden.

Opinies over de (haalbaarheid van) de millenniumdoelen zijn dus lang niet altijd gebaseerd op feite-

lijke kennis.

Vergroten van kennis over de millenniumdoelen

Ondanks onze kennisvoorsprong ten opzichte van de rest van Europa geldt dus ook voor Neder-

landers, dat we nog onvoldoende weten over de millenniumdoelen en een onvoldoende gefundeerd

oordeel hebben over de haalbaarheid ervan. Vergroten van de kennis over de millenniumdoelen is

dan ook een blijvende uitdaging en prioriteit voor NCDO. Het jaar 2010 was wat dat betreft een

Programma’s

s

s
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bijzonder jaar. Van 20 tot 22 september vond in New York de VN-Millenniumtop plaats, waar

regeringsleiders bij elkaar kwamen om de resultaten en uitdagingen van de millenniumdoelen met

elkaar te bespreken. Kortom: een uitgelezen moment om opnieuw aandacht voor het thema te

vragen.

NCDO heeft dit stevig aangepakt. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, besloten we tot

intensieve samenwerking met EEN, de campagnetak van het NPM (Nederlands Platform Millenni-

umdoelen). In september en oktober voerden we gezamenlijk de Nederlandse millenniumdoelen-

campagne “Steengoed wat jij doet” uit, waaraan ook millenniumdoelenambassadeur Christiaan

Rebergen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn medewerking verleende. De boodschap

van deze campagne, de grootste millenniumcampagne ooit in Nederland gevoerd, was het inspireren

en activeren van publiek en politiek. Het idee van de campagne was: of je nu op school geld inzamelt

voor een school in Ghana, een veiling organiseert voor een weeshuis in Tanzania of voortaan alleen

nog fairtrade chocolade koopt: alle acties kunnen een steentje bijdragen aan een betere wereld.

Het bereik van de campagne was groot. Met de betaalde publiciteit bereikten we bijna een half

miljoen mensen, en met free publicity ruim anderhalf miljoen. Over aandacht in de media hadden we

namelijk niet te klagen: zowel landelijke kranten, radio en tv als regionale media wijdden items aan

onze boodschap. Leden van VoiceOver steunden de campagne bovendien met twee filmpjes over de

voortgang van de millenniumdoelen, waarin zij vertellen over de resultaten in hun regio. VoiceOver

is een initiatief van NCDO, gevormd door jongeren uit ontwikkelingslanden die hun bijdrage

leveren aan het Nederlandse debat over international samenwerking.

Zeker is dat door deze campagne bewustwording en betrokkenheid van Nederlanders bij de millen-

niumdoelen is toegenomen, gemeten aan de hand van bezoekcijfers van de campagnesite een.nl

(stijging 80%), het aantal keren dat het filmpje gedownload werd (5.000 keer) en het aantal mensen

dat meedeed aan campagneacties (126.000 supporters).

Naast deze campagne hebben we in 2010 ook andere middelen ingezet om de bekendheid van de

millenniumdoelen te vergroten. Er was volop aandacht voor het thema in het septembernummer van

ons magazine IS en verder hebben we een kennisdossier over de millenniumdoelen ontwikkeld en

de millenniumdoelen atlas geactualiseerd.

Bedrijfsleven

In 2010 was NCDO ook zeer actief met een relatief nieuwe doelgroep: het bedrijfsleven. Met nog

slechts vijf jaar te gaan voor het verwezenlijken van de Millenniumdoelen, rees de vraag wat nu

eigenlijk de effectieve bijdrage van het bedrijfsleven is op dit terrein. Het Business Impact

onderzoek, uitgevoerd in opdracht van NCDO, bracht de bijdrage van 20 bekende Europese onder-

nemingen aan de millenniumdoelen in kaart. Deze studie maakte gebruikt van de MDG scan, een

online tool die speciaal is ontworpen om de daadwerkelijke impact van ondernemingen aan de

millenniumdoelen te meten en te bevorderen. De voornaamste uitkomst van het onderzoek is dat

het bedrijfsleven een grotere rol speelt dan verwacht. De deelnemende bedrijven hebben met hun

commerciële en maatschappelijke activiteiten gezamenlijk een positieve impact op 8,2 miljoen

mensen. Ze zorgen voor werkgelegenheid, verkopen producten en diensten en voeren maatschappe-

lijke projecten uit. Overigens laat het onderzoek ook zien dat ondernemen in ontwikkelingslanden net

zoveel impact heeft als het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De helft van de 8,2 miljoen

begunstigden werd bereikt via commerciële activiteiten en iets meer dan de helft via maatschappe-

lijke projecten. Vooral de impact van commerciële activiteiten bij het bestrijden van armoede

(millenniumdoel 1) is groot.
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Ondernemerschap in ontwikkelingslanden draagt dus substantieel bij aan de ontwikkeling van

gemeenschappen en wie daar wil ondernemen kan werkelijk iets goeds tot stand brengen. NCDO zal

daarom in 2011 en volgende jaren het bedrijfsleven blijven betrekken bij de millenniumdoelen.

Subsidieverstrekking

Het accent op de millenniumdoelen was ook leidraad voor de subsidieverstrekking. Eén van de

beoordelingscriteria was: “aan welk(e) millenniumdoel(en) draagt dit project bij”. Ook de communi-

catie over het thema naar de achterban in Nederland was een belangrijk beoordelingscriterium. Alle

gehonoreerde subsidieaanvragen Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten en Building Bridges hebben

bijgedragen aan de realisatie van de millenniumdoelen, zoals onderstaand schema laat zien.

Tabel: Aantal projecten binnen het KPA/BB programma 2010 dat een bijdrage levert aan de realisatie van de

MDG’s (projecten dragen veelal bij aan meerdere millenniumdoelen)

Millenniumdoelen Aantal KPA-projecten dat bijdraagt Aantal BB projecten dat bijdraagt

aan betreffende doelen aan betreffende doelen

MDG 1 Armoedebestrijding 94 19

MDG 2 Onderwijs voor iedereen 103 6

MDG 3 Gender gelijkheid 53 12

MDG 4 Minder kindersterfte 43 5

MDG 5 Gezondheid moeders 40 5

MDG 6 Bestrijding dodelijke ziekten 51 8

MDG 7 Duurzaam leefmilieu 56 6

MDG 8 Mondiale samenwerking 19 1

Totaal 459 62

De millenniumdoelen na 2015

De millenniumdoelenagenda loopt tot en met 2015. Maar nu al komt de discussie op gang over de

vraag hoe de mondiale agenda er na 2015 uit zou kunnen of moeten zien. Moet het accent zo sterk

blijven liggen op armoedebestrijding, of zouden we meer moeten inzetten op welvaartsbevordering?

Wat betekent de opkomst van de nieuwe economieën voor de mondiale ontwikkelingsagenda? Is het

kader van de Millenniumdoelen nog wel voldoende om de grote uitdagingen waar de wereldgemeen-

schap voor staat effectief aan de orde te stellen– bijvoorbeeld als het gaat om thema s als klimaat en

energie, voedsel- en waterzekerheid en uitputting van natuurlijke grondstoffen? NCDO voert in de

komende beleidsperiode een tweesporenbeleid. We blijven de voortgang van de millenniumdoelen

volgen, maar we leveren ook een actieve bijdrage aan de discussie over de agenda ná 2015.

Thema Voedselzekerheid
Aandacht voor het eerste millenniumdoel “Het terugdringen van extreme armoede en honger” zal in

de komende jaren een van de prioriteiten van de NCDO blijven. Daarbij geldt dat het thema

Voedselzekerheid in 2010 hoger op de politieke agenda is gekomen– de staatssecretaris voor interna-

tionale samenwerking heeft het thema aangemerkt als een beleidsprioriteit. De achtergrond van deze

politieke keuze is duidelijk: het verbeteren van de landbouw in ontwikkelingslanden kan de econo-

mische positie van boeren en producenten versterken en helpt in de strijd tegen honger. Een strijd

waar alle reden voor is, want volgens de VN-voedselorganisatie FAO lijden er wereldwijd ongeveer

925 miljoen mensen chronische honger en sterft er elke 6 seconden een kind aan ondervoeding. Dat
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de politieke onrust in verschillende ontwikkelingslanden mede wordt veroorzaakt door de schom-

melende voedselprijzen benadrukt de urgentie en actualiteit van het vraagstuk.

NCDO heeft in de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht besteed aan voedselzekerheid

en landbouw in ontwikkelingslanden: vanuit het subsidieprogramma, in coproducties en in eigen

projecten. NCDO ondersteunde jaarlijks terugkerende publieksevenementen zoals rond Wereld-

voedseldag, en organiseerde ook eigen jongerenevenementen als de Millenniumtour in 2009 en het

jongerenproject MillenniumBattle in 2008. Naast deze activiteiten die zich richten op het grote

publiek, hebben we ons ook actief ingezet voor de verdieping van het (inter)nationale debat over

landbouw en voedselzekerheid. In de Worldconnectors Round Table for People and the Planet heeft

een werkgroep van experts zich ruim een jaar over het voedselvraagstuk gebogen. Een uitgebreide

consultatieronde onder beleidsmakers, politici en wetenschappers resulteerde in een visiedocument

met concrete beleidsaanbevelingen voor de aanpak van het voedselvraagstuk. Dit document is in

december 2010 aangeboden aan de staatssecretaris en de betreffende Kamercommissie.

Verder heeft NCDO in 2010 een online kennisdossier ontwikkeld over voedselprijzen. Daarmee

voorzien we in de behoefte aan toegankelijke en actuele informatie over de prijsstijgingen op de

wereldvoedselmarkt. Bovendien geeft NCDO via haar netwerkprogramma financiële en communica-

tieve ondersteuning aan het Schoolfeeding Initiative Ghana Netherlands (SIGN), een bijzonder

platform van bedrijven, wetenschap en NGOs. Het platform zet zich gezamenlijk in voor de

versterking van het Ghanese schoolvoedingsmodel, waarbij arme kinderen op school bij voorkeur

een lokaal geproduceerde maaltijd krijgen. Ook via het subsidieprogramma Kleinschalige Particu-

liere Activiteiten (KPA) heeft NCDO bijgedragen aan concrete projecten op het gebied van voedsel-

zekerheid, zoals projecten voor deskundigheidsbevordering van boeren in ontwikkelingslanden: van

de 238 gesubsidieerde projecten KPA en Building Bridges gaven er 113 aan dat ze zich (ook) richtten

op het eerste millenniumdoel (zie ook de tabel in de paragraaf Millenniumdoelen).

NCDO ziet het thema voedselzekerheid als een actueel en dringend vraagstuk, dat onderdeel is van

de discussie over mondiale publieke goederen. De manier waarop wij in het westen consumeren en

produceren heeft immers effect op de voedselsituatie op andere plekken in de wereld– en vice versa.

Met een groeiende wereldbevolking wordt de vraag hoe we voldoende voedsel voor iedereen kunnen

produceren alleen maar prangender. NCDO zal daarom ook in de komende jaren aandacht blijven

besteden aan dit thema. Zo werken we in 2011 mee aan de voorbereiding van de wereldtuinbouwten-

toonstelling Floriade. We werken samen met de stichting Wereldpaviljoen en leveren samen met hen

een bijdrage aan de ontwikkeling van educatieve onderdelen op het gebied van voedselzekerheid.

Zowel in 2011 als in 2012 draagt NCDO vanuit de Food First samenwerking bij aan een reeks

speciale Floriade Dialogues, waarbij kritische denkers en deskundigen verschillende aspecten van

het wereldvoedselvraagstuk onder de loep nemen. Bovendien ondersteunen we de lezingencyclus

“Agriculture, rural employment and inclusive growth” 2011 van SID Nederland en ISS, waarin

vanuit een breed scala aan benaderingen en sectoren aandacht besteed wordt aan de aanpak van

voedselzekerheid.

Evalueren en leren
Met ingang van het jaar 2011 slaat NCDO als organisatie een nieuwe weg in. In 2010 was dat

aanleiding om zowel terug als vooruit te blikken. In het kader van de terugblik is een evaluatie

uitgevoerd van de effecten van onze (subsidie-) activiteiten. De blik vooruit betekende onder andere

een verbetering van de Barometer IS en het werken aan een nieuw vorm van ondersteuning van

particuliere initiatieven.
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Ondersteunen van particuliere initiatieven

NCDO is altijd een actieve en belangrijke partner geweest voor het particuliere initiatief in

Nederland. We verstrekten de zogenaamde KPA (Kleine Plaatselijke Activiteiten) subsidies en

hadden daardoor een sterke positie in het veld. Tegelijk speelde NCDO een belangrijke rol in het

verbeteren van de capaciteit van het particuliere initiatief. Zo organiseerden we jaarlijks de KPA

dag – eerst alleen, later samen met Wilde Ganzen. De KPA Wilde Ganzen Dag was een van de

weinige landelijke dagen voor het particuliere initiatief. Ook versterkten we het particulier initiatief

door de organisatie van trainingen voor deze doelgroep. Zo boden we ondersteuning voor de cursus

“Uitwisseling” die via de regionale COSsen werden gegeven en voor projectmanagement cursussen

via Wilde Ganzen. Samen met Wilde Ganzen gaf NCDO het vakblad P! uit. Bovendien stimuleerde

en financierde NCDO onderzoek naar het functioneren van het particulier initiatief in Nederland, in

nauwe samenwerking met Hento Policy Support.

Zestien jaar heeft NCDO subsidie verstrekt aan Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten, maar daar is

in 2010 een einde aan gekomen. Voortaan ligt de subsidietaak bij de Subsidiefaciliteit voor Burger-

schap en Ontwikkelingssamenwerking. Mede met het oog op deze overgang hebben we in 2010

onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van 16 jaar KPA subsidie (en negen jaar Matra/KPA

subsidie). We wilden weten wat de projecten hebben opgeleverd, maar we hadden ook behoefte

aan input voor de toekomstige functie van NCDO als adviseur van de doelgroep particuliere

 initiatiefnemers. In het hoofdstuk Subsidies is de integrale samenvatting uit het onderzoeksrapport

opgenomen.

Eén aspect uit het onderzoek willen we hier apart benadrukken, namelijk de positie van vrijwilligers.

KPA-organisaties draaien vrijwel geheel op vrijwilligers; zo n 21.000 Nederlanders houden zich als

vrijwilliger bezig met ontwikkelingssamenwerking. Gebleken is, dat die vrijwilligers wel wat meer

ondersteuning kunnen gebruiken. Als zij aan een project beginnen, doen ze dat meestal met veel

enthousiasme – maar vaak met beperkte kennis, zo blijkt uit het onderzoek. Er is duidelijk behoefte

aan meer informatie: informatie over de betrokken landen en over het gekozen thema, maar ook

over een goede projectverantwoording en hoe dit te organiseren. De organisaties geven tevens aan

best meer van elkaar en van elkaars ervaringen te willen en kunnen leren. Daarom hebben NCDO

en Partos in 2010 de handen ineen geslagen. Om het Particuliere Initiatief effectief en efficiënt te

kunnen blijven ondersteunen, hebben we het initiatief genomen een gezamenlijke PI desk te

 organiseren: één loket voor particuliere initiatieven. Dit loket wordt grotendeels online georgani-

seerd, zodat we de particuliere initiatiefnemers efficiënt kunnen ondersteunen. We kunnen hen

bijstaan in hun zoektocht naar financiering, trainingen, tools en tips, met als doel hun activiteiten

te versterken en bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de PI sector in Nederland. Daarnaast

zal NCDO de capaciteit van deze initiatieven versterken door training (PI Academie) en informatie

(IS Doen). De PI-desk zal midden 2011 operationeel zijn.

Evaluaties

In het programmatische jaarverslag 2010 besteden we voor het tweede achtereenvolgende jaar veel

aandacht aan de effecten van onze activiteiten. Het verbeteren van de evalueerbaarheid en de

evaluatie van activiteiten is een prioriteit. We rapporteren over de outputs, de concrete door NCDO

geleverde producten, maar ook over de bereikte outcome in de vorm van indicatoren die iets zeggen

over het bereikte maatschappelijk effect.
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Naast de reeds genoemde evaluatie van 16 jaar KPA, zijn in 2010 de volgende evaluatiestudies

 uitgevoerd:

• Evaluatie van de Context MasterClass Draagvlakversterking

• Evaluatie van Sport en OS projecten

• Evaluatie van de pilot VoiceOver2015

• Evaluatie stedenbanden en het Landelijk Beraad Nederland-Nicaragua

• Evaluaties van interne activiteiten

• Bovendien zijn we begonnen met een evaluatiestudie van het onderwijsprogramma, maar die is

nog niet afgerond.

De evaluatie van de Context MasterClass Draagvlakversterking (CMC) 2003–2010 is uitgevoerd door

HIVA (Universiteit Leuven, 2010). Het overall oordeel van de evaluatoren was positief. De master-

class sloot goed aan bij de behoefte in het veld en de onderzoekers roemden de  pedagogische

strategie (action-learning cycle) en de mix van activiteiten en deelnemers. Ook prezen ze de goede

monitoring en evaluatie waardoor het programma niet statisch was, maar steeds opnieuw kon

worden bijgesteld. Wel is uit de resultaten gebleken, dat de Context MasterClass vooral effecten heeft

gehad voor de deelnemende personen zelf en niet zozeer voor de  organisaties waar zij voor werken.

Op het thema Sport en OS heeft in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport en Buitenlandse Zaken een evaluatie plaatsgevonden van de beleidsnota “Kans voor open

doel”. Dit onderzoek is door NCDO uitgevoerd. NCDO ontwikkelde een analysekader waarmee we

de voortgang van “Kans voor open doel” helder en transparant in beeld konden brengen. We verza-

melden informatie van tien ambassades en vijf Nederlandse sportcoalitiepartners, waardoor het

mogelijk was goed zicht te krijgen op de stand van zaken in de sport en OS projecten in de dertien

programmalanden.

Ook de pilot VoiceOver2015 is door externen onder de loep genomen. Uit deze evaluatie bleek dat de

Nederlandse deelnemers (zoals scholen en maatschappelijke organisaties) vooral de één-op-één ont -

moetingen en de gastlessen hoog waarderen. De kracht van het VoiceOver2015 netwerk is het directe

contact met mensen en hun persoonlijke verhalen. In debatten en paneldiscussies waar VoiceOver-

leden aan hebben bijgedragen blijkt dat zij in een formele setting minder tot hun recht komen.

Uit een studie naar het nut van stedenbanden en het Landelijk Beraad Nederland-Nicaragua bleek

openieuw dat de effecten van draagvlakactiviteiten op de verandering in kennis, houding en gedrag

moeilijk te meten zijn. In de periode 2006–2008 namen 17 plaatselijke stedenbanden gericht op

Nicaragua deel aan het KPA-programma van NCDO. Soms konden de activiteiten binnen het KPA-

programma moeilijk worden onderscheiden van het grotere Caminando Juntos programma. Als dat

wel mogelijk was bleek dat een gemiddelde KPA-activiteit zo n 500 tot 2.000 mensen bereikt, met

één uitschieter: een fotorapportage met een oplage van 50.000 stuks. Deze studie werd uitgevoerd

door de universiteit van Utrecht, in opdracht van het IOB.

In 2009 is NCDO begonnen meer evaluatieonderzoek uit te voeren naar eigen programma’s. Die lijn

is in 2010 voortgezet. Het ging daarbij vooral om vragenlijstonderzoek na afloop van activiteiten.

Door een andere aanpak hebben we de respons weten te verhogen: al tijdens de activiteit zelf

versturen we nu een link naar de vragenlijst, zodat deelnemers de enquête meteen na thuiskomst

konden invullen. Twee enquêtes zijn uitgezet die het gebruik van NCDO-producten op de wat

langere termijn meten. Het eerste onderzoek meet het gebruik van de millenniumatlas onder

docenten. Het tweede peilt de mening van gebruikers van de onderwijspublicaties “Canon voor

Wereldburgerschap” en “Vensters op de Wereld”. De eerste uitkomsten zijn positief: gemiddeld

waarderen de docenten het materiaal met een 7,8.
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Conclusie

Het uitvoeren van evaluatiestudies is een voortdurend leerproces. Van primair belang is het formu-

leren van afgebakende, meetbare resultaten. Daarnaast gaat het er om juist die interventies te

ontwikkelen die aantoonbaar effect hebben op het resultaat (de attributie van de activiteiten aan de

resultaten). Vervolgens spelen uiteraard de financiën een rol: hoeveel geld is er beschikbaar voor het

uitvoeren van de evaluaties. En tenslotte is de vraag hoe het staat met de kennis over die evaluaties

in het veld van IS/OS. Duidelijk is in elk geval dat monitoring en evaluatie in het werkveld van

internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking niet vanzelfsprekend zijn en ook lang

niet altijd van tevoren ingebouwd.

De verbetering van de evalueerbaarheid van de activiteiten op het gebied van internationale samen-

werking en mondiaal bewustzijn is voor deze sector dan ook een vraagstuk van de eerste orde.

Daarom zal NCDO als kennis- en adviescentrum in de komende periode veel aandacht besteden aan

de verdere professionalisering van evaluatiemethoden en –technieken. Hierbij wordt in het

bijzonder ook aandacht besteed aan de activiteiten met SBOS subsidiëring.

Herziening Barometer
Het Onderzoeksprogramma Nederlanders en Internationale Samenwerking is sinds jaar en dag één van de

belangrijke pijlers van NCDO. Het onderzoek geeft inzicht in de kennis, de houding en het gedrag

van Nederlanders in relatie tot internationale samenwerking, uitgedrukt in de Barometer Interna-

tionale Samenwerking. Het onderzoek wordt sinds 2006 uitgevoerd onder 1.500 Nederlanders, maar

daarnaast voert NCDO ook kwalitatief onderzoek uit.

NCDO is nu bezig met een herziening van de Barometer. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo

neemt in Nederland, maar ook daarbuiten, het besef toe dat we in dit soort onderzoek te maken

hebben met een aantal conceptuele en definitieproblemen. Kortom: wat verstaan we eigenlijk onder

de kernbegrippen “internationale samenwerking”, “ontwikkelingssamenwerking”, “ontwikke-

lingshulp” en “mondiaal burgerschap”? Deze definitieproblemen hebben uiteraard gevolgen voor de

Barometer. Daarnaast is de Barometer nu gebaseerd op het KAB-model: knowledge, attitude,

behaviour. Maar is dit model nog wel toereikend? Zal er niet ook aandacht moeten zijn voor deter-

minerende en mediërende factoren als vertrouwen, empathie en sociaaleconomische status? Is niet

meer inzicht nodig in voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking relevante

segmentatie? Daarover is op dit moment in onze sector de discussie gaande. Ook de uitkomst

daarvan zal gevolgen hebben voor de Barometer.

In 2011 zal NCDO de bestaande, maar op een aantal punten verbeterde barometer uitzetten. In de 2e

helft van 2011 doen we een aantal pilots met de gereviseerde barometer om betrouwbaarheid en

validiteit te bepalen. In 2012 zullen we dan de nieuwe barometer in een representatieve steekproef

onder de Nederlandse bevolking uitzetten. Naast dit kwantitatieve onderzoek zullen we kwalitatief

onderzoek uitvoeren om ons inzicht te verdiepen in burgerschap in relatie tot internationale samen-

werking. Hierbij zullen we meer dan voorheen de inzichten uit het kwalitatieve en kwantitatieve

onderzoek in de rapportage integreren. Waar mogelijk zullen we onderzoeksvragen beantwoorden

door gebruik te maken van andere grote kwantitatieve databestanden. We handhaven de samen-

werking met onderzoeksinstellingen als CIDIN en SCP, maar er komt ook een auditcommissie die

iedere twee jaar de kwaliteit van het onderzoek beoordeelt en een begeleidingscommissie die

adviseert over de uitvoering en interpretatie van het onderzoek.
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Tenslotte
In 2010 was NCDO georganiseerd naar programmalijnen (sport, politiek, onderwijs, bedrijfsleven

enzovoort). Deze organisatie-indeling wordt vanaf 2011 vervangen door een indeling in Onderzoek,

Deskundigheidsbevordering en Kennis- en informatieverspreiding. Uiteraard streven we ook

binnen deze nieuwe organisatie-indeling naar een optimale aansluiting tussen de drie activiteiten.

Zodat het geheel altijd meer is dan de som der delen.

Een integraal financieeloverzicht van de “eigen NCDO-projecten” staat in de bijlagen. In dit

overzicht zijn naast de projecten 2010 ook de projecten uit 2009 opgenomen, die in 2010 zijn besteed.
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Resultaten per programma

Worldconnectors en Earth Charter
De Worldconnectors Round Table for People and the Planet is een netwerk van opinieleiders

die – geïnspireerd door de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter – interdisciplinaire visies

ontwikkelen en uitdragen om daarmee het debat over internationale vraagstukken te stimuleren en

er invloed op uit te oefenen. De Worldconnectors Round Table is een gezamenlijk initiatief van

NCDO, SID Nederland en DPRN. Het Earth Charter is een mondiaal kader voor duurzame ontwik-

keling. NCDO ondersteunt het Nederlandse netwerk van opinieleiders en organisaties die visies en

activiteiten ontwikkelen met als doel informeren, faciliteren, het debat voeden en handelingsper-

spectieven bieden.

begroot budget gerealiseerd budget

Worldconnectors 183.000 187.000

Earth Charter 423.000 468.000

Doelstelling

Faciliteren van netwerk van opinieleiders die debat

over IS en duurzame ontwikkeling stimuleren, voeden

en invloed uitoefenen

Gerealiseerde output

• 4 bijeenkomsten Round Table

• 6 visies ontwikkeld op actuele thema’s (statements)

• 7 Worldconnectors werkgroepen

• 2 inspiratiediners (jongeren)

• 1 social media onderzoek

• 17.700 unieke bezoekers op worldconnectors.nl en

10.000 bezoekers op earthcharter.nl

• 1 landelijk evenement nav het 10-jarig bestaan van

het Earth Charter

• 3500 bezoekers op de 12 evenementen in het kader

van Worldconnectors en Earth Charter

• 1 onderzoek naar de waarde van Earth Charter als

instrument voor GRI-reporting

• drie kunstworkshops Aarde in Zicht op scholen

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. Groter bewustzijn van en bekendheid bij politici,

beleidsmakers en opinieleiders over de visies en

opinies van Worldconnectors en het Earth Charter

• 940.000 lezers bereikt met 18 artikelen in

verschillende media door en over Worldconnec-

tors; ruim 580.000 mensen bereikt met artikelen,

nieuwsbrieven en lezingen over het Earth Charter

• 95 relevante schriftelijke reacties van politici en

beleidsmakers naar aanleiding van uitingen en

activiteiten van Worldconnectors en Earth Charter

2. Actieve betrokkenheid van jongeren, Young profes-

sionals, maatschappelijke organisaties, bedrijven

en betrokken burgers bij internationale vraag-

stukken

• 119 mensen hebben zich aangesloten als World-

connection naar aanleiding van de activiteiten

van de Youth Connectors

• 6 New Earth Leaders hebben de gelijknamige

cursus gevolgd

• 2 bedrijven hebben het Earth Charter supplement

bij de GRI-guidelines ingevuld, 4 vroegen om

advies

• 130 docenten hebben lesmateriaal Aarde in Zicht

gedownload
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Hoogtepunten
Debat over de toekomst van Internationale Samenwerking

Naar aanleiding van het WRR-rapport “Minder Pretentie, meer ambitie” organiseerden de World-

connectors diverse bijeenkomsten over de toekomst van Internationale Samenwerking. Dit resul-

teerde niet alleen in een intensieve dialoog, maar ook in drie concrete visiedocumenten. In die

documenten staan de zorg voor “common goods” centraal; ook is er speciale aandacht voor de

bijdragen van bedrijven en civil society organisaties.

Themagroepen en samenwerkingspartners

In 2010 telden de Worldconnectors zeven themagroepen. Drie ervan bogen zich over de reactie op

het WRR-rapport en de ontwikkeling van een visie op de toekomst van IS. Daarnaast waren er

werkgroepen over Financial Systems, Gender and Diversity, Sustainable World Citizenship en

Voedselzekerheid. In het kader van Financial Systems bouwden de Worldconnectors een samen wer-

kingsrelatie op met FIER, het netwerk van jonge bankiers. In het kader van Voedselzekerheid

werkten ze onder meer samen met de Rabo Foundation.

Belarus Connection discussie avond

Met het oog op de verkiezingen in Belarus organiseerden de Worldconnectors in december een

discussieavond over democratisering en internationale samenwerking. Doel was Nederlanders infor-

matie te geven over en bewust te maken van de rol die Nederland kan spelen bij het bevorderen van

democratisering en het beschermen van de rechten van de mens in landen met een ondemocratisch

regime. Het programma was ook voor jongeren zeer aantrekkelijk: de locatie was het Amsterdamse

jongerenpodium Bitterzoet, het programma was interactief opgezet en jongeren uit Belarus zelf

traden op als sprekers. Er was een speciale website voor ingericht, onder andere met filmpjes van

jonge kunstenaars uit Belarus. Tot slot werden jongeren opgeroepen deel te nemen aan een Amnesty

International-actie voor democratisering in Belarus.

Earth Charter in 2010

In 2010 richtte het Earth Charter programma zich primair op het betrekken van jongeren en

bedrijven bij de doelen en principes van het Charter als basis voor een betere wereld. NCDO was als

co-creator betrokken bij verschillende succesvolle projecten, waaronder Earth Charter in Business

en AardeInzicht. In Earth Charter in Business leidden we young professionals op tot New Earth

Leader en maakten we een Earth Charter supplement bij het Global Reporting Initiative. Het

lespakket AardeInzicht was een samenwerkingsproject met COS Overijssel en AliceO. Het bestaande

onderwijsmateriaal is gedigitaliseerd en er is een tentoonstelling ingericht die ook andere organi-

saties kunnen gebruiken. AardeInzicht is met succes overgedragen aan het netwerk “duurzame

Pabo”, die ook de bijbehorende website gaat overnemen.

Viering 10 jaar Earth Charter

In juni 2010 bestond het Earth Charter tien jaar en dat werd gevierd met een internationale manifes-

tatie in het Vredespaleis. De Worldconnectors presenteerden hier het statement “It Starts With One”

en traden op als “dynamische deskundigen”: als tafelhost, moderator en spreker. Youth & Young

Professional Worldconnectors vervulden een spilfunctie in de jongeren Earth Charter meeting en in

themagroepen over innovatie van internationale samenwerking met social media.

Worldconnectors en Earth Charter in de nieuwe NCDO
NCDO als kenniscentrum moet nationaal en internationaal gevoed worden. De Worldconnectors

spelen daarin een belangrijke rol. In het nieuwe NCDO worden de activiteiten van de Worldcon-

nectors dan ook voortgezet; ook blijven we het netwerk Earth Charter ondersteunen.
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Communicatie
De brede publiekscommunicatie van NCDO richtte zich in 2010 op bestaande doelgroepen

(handhaven van draagvlak) en zette daarnaast speciaal in op het bereiken van nieuwe doelgroepen

(verbreden van draagvlak). Centraal stond de communicatie over resultaten gerelateerd aan de

prioritaire thema’s van de minister van OS: de millenniumdoelen, veiligheid en ontwikkeling en

gelijke kansen en rechten voor vrouwen. Het publieksmagazine IS is onderdeel van het programma

Communicatie.

begroot budget gerealiseerd budget

2.553.000 2.367.000

Doelstelling

Van alle communicatieactiviteiten:

Vergroten van bewustzijn, kennis en inzicht over de

thema’s en internationale samenwerking in het

algemeen.

Gerealiseerde output

1. Moedernacht, campagne en lobbytraject MDG 5

(middelen: website, advertenties, 2 mediamo-

menten, vrije en betaalde publiciteit, promotie

maskertjes in verloskundigenpraktijken)

2. Nacht van de Vrede, Day4Peace (middelen: 2 jonge-

renevents)

3. Steengoed wat jij doet, campagne millennium-

doelen (middelen: MDG-filmpje, website, adverten-

ties, 2 mediamomenten, vrije en betaalde publici-

teit)

4. Daar ben ik, klimaatcampagne (middelen: website,

kennisdossiers, kennisquiz, vrije en betaalde

 publiciteit)

5. Magazine IS (10 uitgaves, 1 debat over WRR, 1 talk-

show rondom WK, 1 IS Live-talkshow ism Lokaal-

Mondiaal en Wereldpodium)

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1a. Nav Barometer: vergroting kennis onder Neder-

landse moeders/vrouwen over MDG 5 moet in 2010

stijgen van 9% naar minimaal 10%.

• Van de Nederlanders die een MDG kunnen

noemen kan 11% moedersterfte noemen: 9% van

de mannen en 13% van de vrouwen.

1b. Toename in bezoek van website www.moeder -

nacht.nl. van 2.500 in 2009 naar minimaal 5.000 in

2010.

• In 2010 hebben 11.695 bezoekers de site bezocht,

waarvan 8.049 unieke bezoekers, een substan-

tiële stijging t.o.v. 2009.

1c. Aantal ingevulde lobbykaarten: minimaal 1.000

ondertekende kaarten (digitaal en papier

• Er zijn ruim 7.000 kaarten ingevuld

2. Niet geformuleerd, project was louter een finan-

ciële bijdrage

3a. Toename in bezoekcijfers van campagnesite

www.een.nl met 30%.

• Op www.een.nl 27.713 unieke bezoekers, 80%

was nieuw, ruim 30% meer dan vorig jaar.

3b. Aantal keren dat filmpje over millenniumdoelen is

bekeken minimaal 5.000 keer.

• Filmpje is 6.050 keer bekeken.

3c. Aantal mensen dat meedoet aan actie(s) van

campagne: minimaal 10.000 mensen

• Er waren 126.000 supporters, 1.300 Tweets, 9.500

Hyvers, 200 Facebookers, 19.143 steentjes gelegd

op site.

4a. Bezoekcijfers campagnewebsite: 25.000 in

campagneperiode

• 17.000 bezoekers

4b. Aantal personen dat statement heeft gemaakt:

ik ben op de hoogte en vind het belangrijk: 5.000

• 1.000 deelnemers aan quiz (statement). (Doel-

stelling niet gerealiseerd)
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Hoogtepunten
Moedernacht 2010

De Moedernachtcampagne 2010 begon met een opzienbarend media-event, want op het Plein voor

het gebouw van de Tweede Kamer kregen vijftien vrouwelijke politici een echt ontbijt op bed.

Vijftien bedden stonden daartoe in de buitenlucht opgesteld. De politici vertelden hoe zij van plan

waren te zorgen dat millenniumdoel 5 wordt gerealiseerd en Leoni Jansen zong het speciaal door

haar geschreven Moedernacht-lied “May all the children”. Ook de afsluiting, met het zwangere

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk, trok veel aandacht. Thema van de campagne, die duurde van 8 april

tot 8 mei (Moederdag) was het belang van seksuele voorlichting in ontwikkelingslanden. De

campagne werd mede georganiseerd door NCDO als onderdeel van het consortium MDG 5, een

samenwerkingsverband om kennis, communicatie en lobby op het thema gelijke kansen en rechten

voor vrouwen te bundelen en te versterken.

Nacht van de Vrede

De Nacht van de Vrede is inmiddels uitgegroeid tot hét jaarlijkse jongerenpodium voor politiek,

kunst en cultuur aan de vooravond van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. NCDO

ondersteunde IKV Pax Christi en People Building Peace bij de organisatie ervan. Dat leidde tot een

evenement van politiek debat, film, muziek en kunst over vrede en veiligheid onder leiding van

“nachtburgemeester” dj Isis. De nacht werd bezocht door ruim 700 jongeren. Ook gaf NCDO een

financiële bijdrage voor de festiviteiten Day4Peace in Utrecht de dag erna, speciaal voor kinderen

van basisscholen en ROC s; deze dag werd bezocht door zo’n 300 mensen. Doel was om het thema

“Veiligheid en Ontwikkeling” breder bekend te krijgen onder een jongerenpubliek.

Steengoed wat jij doet!

De millenniumdoelencampagne “Steengoed wat jij doet”, uitgevoerd door NCDO samen met EEN,

de campagnetak van het Nederlands Platform Millenniumdoelen (NPM) was een succes. De

boodschap van deze campagne, die liep van 1 september tot 24 oktober, was het inspireren en

activeren van publiek en politiek voor de millenniumdoelen. Publiek kon online en in het echt een

steentje bijdragen aan een betere wereld– bijna 20.000 mensen hebben dat ook gedaan. Millennium-

doelenambassadeur Christiaan Rebergen en oud-premier Balkenende ontvingen een open brief van

het NPM ondertekend door 55 organisaties met aanbevelingen voor de VN-top in New York.

Klimaatcampagne

17.000 mensen bezochten de website Daarbenik, bedoeld om Nederlanders bewust te maken van de

effecten van klimaatverandering op ontwikkelingslanden. De campagne was het vervolg op die van

vorig jaar, dit keer georganiseerd door NCDO samen met Het Klimaatbureau. De website laat de

gevolgen van klimaatverandering zien voor mensen in ontwikkelingslanden (zoals droogte) en ze

laat zien dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem (zoals energiebe-

sparing). De site telt diverse kennisdossiers en een kennisquiz over klimaatverandering. Duizend

mensen vulden de quiz in.

5a. Beoogde oplagestijging 5 procent in 4 jaar (2007–

2010). Oplage in 2007 was 120.000.

• De oplage van IS op 31–12- 2010 was 130.091 en

dat is tov 2007 een oplagestijging van 8,4%.In

2010 was er een netto groei van de oplage met

1634 exemplaren.

5b. Maandelijks bezoek van www.isonline.nl (inmid-

dels www.ismagazine.nl) moet in 2010 stijgen van

7.000 naar 11.000

• Maandelijks bezoek van www.islive.nl is gestegen

met 4.000, met een piek in november van 5.000
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Magazine IS

Voor het Magazine IS was 2010 een belangrijk jaar, want het zag zijn onafhankelijkheid bevestigd

met een redactiestatuut en een redactieraad. De redactieraad staat onder voorzitterschap van

voormalig Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes en is verder breed samengesteld, met onder

meer vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven (ABN AMRO), “jonge” en “oude” ontwikkelings or-

ganisaties en migranten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is vertegenwoordigd door de

directeur Sociale Ontwikkeling. Statuut en raad passen bij de redactionele onafhankelijkheid van IS,

die op verzoek van de Kamer in 2009 nog eens door het kabinet is bevestigd.

De redactie van IS was in 2010 zeer actief. Ze bereidde een nieuwe website voor, die actueler, interac-

tiever en spraakmakender moest worden dan de bestaande site uit 2007. De nieuwe site onder de

naam “ismagazine.nl” werd in september gelanceerd; het aantal bezoekers liet meteen een forse

stijging zien. Ook de oplage van de papieren versie vertoonde in 2010 een stijgende lijn; eind 2010

lag die op 130.091 exemplaren.

Verder organiseerde de redactie, samen met de toenmalige afdeling “Politiek”, twee goed bezochte en

gewaardeerde debatten. In februari was er een debat rond het WRR-rapport “Minder pretentie, meer

ambitie” en in november de aftrap van de talkshow “IS Live!”. Tijdens het WK Voetbal organi-

seerde de redactie, samen met LokaalMondiaal, een programmaonderdeel van “Afrika Scoort”.

Lessons learned: mee naar de nieuwe beleidsperiode
NCDO neemt op het gebied van brede publiekscommunicatie een schat aan ervaringen mee naar de

volgende beleidsperiode. We hebben in de afgelopen jaren veel kennis verzameld over en ervaring

opgedaan met innovatieve communicatiemethoden, gericht inzetten van social media en organiseren

van aansprekende inhoudelijke bijeenkomsten– daar zullen we de komende jaren nog veel voordeel

van ondervinden.

Grote publiekscampagnes horen niet meer bij de nieuwe NCDO, maar we kunnen wel ludieke com -

municatieacties blijven inzetten om onze nieuwe doelstellingen onder de aandacht te brengen. Zeker

doelgroepen die niet als vanzelfsprekend “geraakt” worden door de boodschap over IS en die over

niet al veel (voor)kennis beschikken moeten we actief opzoeken, zowel in de fysieke als de virtuele

wereld. Ook zal NCDO creatieve communicatie moeten blijven gebruiken om daarmee genuan-

ceerde kennis en informatie over ons terrein naar buiten te brengen. Tenslotte hebben we, mede

door onze inzet op vrije publiciteit, een goed netwerk opgebouwd van journalisten die open staan

voor de thema’s van NCDO. Dit netwerk wordt de komende jaren uitgebouwd en geïntensiveerd.

Het programma Communicatie heeft veel ervaring met onderzoek – en ook die ervaring kunnen we

de komende jaren goed gebruiken. Pretests, focusgroepsgesprekken, 0- en 1-metingen hebben ons

veel geleerd over ons werkterrein. Ze hebben inzicht gegeven in hoe verschillende doelgroepen

aankijken tegen de thema’s binnen IS, welk type communicatie aanslaat en welk niet, of de bewust-

wording en kennis daadwerkelijk vergroot is en of het publiek een activiteit aantrekkelijk vond of

niet. Die kennis zal ons van pas komen binnen NCDO nieuwe stijl.

Kortom: communicatie blijft ook binnen de nieuwe NCDO van groot belang. Als we de doelstel-

lingen in het subsidiebeleidskader goed willen realiseren, is communicatie een cruciale factor. Dat

geldt met name voor de opdracht die NCDO heeft om te komen tot vermaatschappelijking van het

debat over Internationale Samenwerking, ofwel tot “de organisatie van een levendig, geïnformeerd

en relevant publiek debat over internationale samenwerking op verschillende publieksniveaus”

(Subsidiebeleidskader domein 2).
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Politiek
Het programma Politiek biedt een platform voor debat en meningsvorming en mogelijkheden om

zich te informeren en actief te verbinden aan IS. Het programma richt zich op de Nederlandse

burger in het algemeen en de achterban van politieke partijen in het bijzonder en laat de Stem van

het Zuiden horen.

begroot budget gerealiseerd budget

280.000 228.000

Doelstelling

IS komt hoger op de Nederlandse politieke agenda. Er

wordt in Nederland een kwalitatief hoogwaardig

politiek debat gevoerd over IS.

Gerealiseerde output

• Activiteiten van burgerparticipatie-platform De

Derde Kamer 2015:

– optredens van leden in lokale, regionale en

sociale media om het Nederlandse publiek te

informeren

– innovatieve verbetervoorstellen opgesteld voor

ontwikkelingsbeleid

– 11 evenementen

– 10.000 unieke bezoekers op website

– in totaal 95 printpublicaties waarvan 8 in lande-

lijke bladen en 3 in vakbladen

– 8 keer aandacht op radio en televisie

• IS live:

– 3 talkshows, 320 deelnemers

– vooraankondiging gedrukte media oplage:

230.000

• VoiceOver:

– optredens en deelname van leden netwerk aan

diverse activiteiten van NCDO en derden (waar-

onder optredens in de media)

– 836 leden

– 2.000–5.000 unieke bezoekers per maand op

website

– 400 online deelnemers uit 50 landen aan online

livestream

– 750 kinderen bereikt met gastlessen op middel-

bare scholen

– 20 studenten journalistiek bereikt met gast col-

lege

• MasterClass Politiek

– 1 training: 6 bijeenkomsten met 26 deelnemers

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. Meer inhoudelijk publiek en politiek debat in

Nederland over IS

• 82% van de deelnemers aan De Derde Kamer

geeft aan dat kennis is verdiept

• De Derde Kamer heeft tussen de 2.000 en 6.000

personen bereikt

• 75% van de deelnemers aan IS live zegt dat

kennis is verdiept

• 80% van de deelnemers aan IS live zegt dat

mening is aangescherpt

• 95% van de deelnemers aan de MasterClass Poli-

tiek geeft aan dat kennis is toegenomen

• 86% van de deelnemers aan de MasterClass Poli-

tiek geeft aan bezig te blijven met het thema

2. Invloed uitoefenen op beleidsmakers en –beïnvloe-

ders (door Derde Kamerleden)

• De werkgroep “Van ontwikkelingssamenwerking

naar ontwikkelingsinvestering” heeft De Derde

Kamer- lobbyprijs gewonnen en is in gesprek met

Tweede Kamerleden over hun aanbeveling.

• Derde Kamerleden hebben in totaal 70 keer met

beleidsmakers over hun aanbevelingen

gesproken.

3. Stem van het Zuiden wordt meer gehoord in het

Nederlandse publieke en politieke debat over IS

• De Stem van het Zuiden is gehoord in diverse

NCDO-projecten (MasterClass Politiek, Derde

Kamer, BID-challenge, Worldconnectors)

• Vragen van stakeholders om input voor De Stem

van het Zuiden
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Hoogtepunten

De Derde Kamer 2015

De Derde Kamer, het “schaduwparlement” over internationale samenwerking, had in 2010 met

“mogelijkheden van technologische ontwikkeling voor ontwikkelingssamenwerking” een

aansprekend thema te pakken. Zowel het thema als de wervingsmethode (vooral online en via social

media) bleek interessant voor een grote groep Young professionals, die voorgaande jaren moeilijk

bereikbaar bleek. De kwaliteit van de voorstellen was hoog, daardoor waren er in 2010 meer

contacten met politici en beleidsmakers dan in voorgaande jaren.

IS live

In samenwerking met LUX, Wereldpodium en Lokaalmondiaal organiseerde NCDO drie talkshows

in Amsterdam, Nijmegen en Tilburg, gebaseerd op de formule van De wereld draait door. Thema s

waren “De toekomst van ontwikkelingssamenwerking”, “Rechts ontwikkelingsbeleid: hoe doe je

dat?” en “Linkse hobby’s & rechtse daadkracht rond internationale samenwerking”. Met dit

vernieuwende en snelle format wil IS live het debat aanjagen bij een publiek tussen 20 en 40 jaar en

tegelijk het imago van tijdschrift IS vergroten. Dat lijkt ook goed te lukken, want de bezoekers

waarderen de bijeenkomsten met een gemiddeld cijfer van 7,7.

VoiceOver 2015

De groep jongeren uit ontwikkelingslanden die via VoiceOver hun bijdrage leveren aan het debat in

ons land over internationale samenwerking kende ook in 2010 een boeiend jaar. Leden uit het

netwerk namen deel aan De Derde Kamer 2015, de Week van de Vrede en aan een druk bezocht

verkiezingsdebat. Ze gaven gastlessen en organiseerden het programma “Arab World”, waarbij

journalisten uit Arabische landen en Iran met Nederlandse counterparts discussieerden over de

verhouding tussen Nederland en de Arabische wereld. Met het oog op de Tweede Kamerverkie-

zingen lanceerde de groep, in samenwerking met Partos en EEN, de Wereldstemwijzer.

MasterClass 2015

De MasterClass voor aankomend politieke talenten telde in 2010 deelnemers van SGP, VVD, CDA,

D66, PvdA en GroenLinks. Uit meer dan 100 aanmeldingen konden uiteindelijk 26 politieke

talenten deelnemen aan een aansprekend debat over de politieke actualiteit. Gastsprekers tijdens de

vierde editie van de masterclass waren Joris Voorhoeve, Bert Koenders en Dick Berlijn. Gezien het

tijdstip, vlak na de Tweede Kamerverkiezingen, stond het debat voornamelijk in het teken van de

coalitieonderhandelingen en de koerswijziging op ontwikkelingssamenwerking.

Politiek en de nieuwe NCDO
In het nieuwe NCDO worden IS live, de MasterClass 2015 en VoiceOver 2015 voortgezet. Middels de

Barometer IS wordt de relatie tussen politieke voorkeur en kennis, houding en gedrag ten aanzien

van internationale samenwerking onderzocht; NCDO is voornemens een kwalitatieve verdie-

pingsslag te maken in het onderzoek naar deze relatie.
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Jongeren
De focus van het jongerenprogramma Move Your World (MYW) lag dit jaar op de bijdrage die

jongeren zelf kunnen leveren aan een betere wereld– in hun studie of baan, maar ook in hun

dagelijkse leven. Jongeren zorgen voor vernieuwing als trendsetters in vorm en inhoud van het debat.

begroot budget gerealiseerd budget

239.000 191.000

Doelstelling

In samenwerking met jongerenorganisaties (groepen)

jongeren actief betrekken bij IS.

Gerealiseerde output

• 1 serie van 8 masterclasses over de millennium-

doelen (ism IFMSA)

• 1 trainingstraject over draagvlakactiviteiten (MYW

Academy)

• 1 competitie- en trainingstraject voor (bedrijfs)

economische studenten (BiD Student Challenge)

• 4 evenementen ism met lokale jongeren organisa-

ties

• 13 workshops Praktisch Idealisme

• 1 adviestraject (rond DCDD event voor jongeren met

en zonder handicap)

• 2 campagnes (“Wereldse Stem Actie” en “Duur-

zaam Daten”)

• 1 publicatie (Startersbijlage ism ViceVersa met een

oplage van 26.000)

• 1 schrijfwedstrijd (ism IS) (102 inzendingen)

• 44.000 unieke bezoekers op website

• 10.526 abonnees op nieuwsbrief

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. Kennis van reeds betrokken jongeren over IS is

vergroot.

• Kennistoename over MDG’s bij deelnemers IFMSA

masterclasses

• Jongeren die deelnamen aan activiteit van Lokale

Samenwerking geven aan dat ze geleerd hebben

van het project

• Meer jongeren hebben zich verdiept in (werken

in) de sector.

2. Nieuwe (groepen) jongeren maken kennis met IS.

• Studenten die deelnamen aan BiD Challenge

geven aan een beter beeld te hebben van onder-

nemen in een ontwikkelingsland.

• Bijna 10.000 jongeren bereikt met een online

quiz/test over duurzaam gedrag. Ruim 1100

jongeren deden mee en ruim 300 deelden de test

met vrienden.

3. (Jongeren) organisaties zijn gefaciliteerd in het

betrekken van jongeren bij IS.

• (Jongeren) organisaties geven aan samenwerking

voort te willen zetten.

Hoogtepunten
Workshop Praktisch Idealisme

Op verschillende plaatsen in het land organiseerde MYW in 2010 workshops Praktisch Idealisme.

Veel was er niet voor nodig: iedereen die een groep van minimaal 20 jongeren bij elkaar bracht en

een zaaltje regelde kon op ons rekenen. De Fair Striptease Show “hoe eerlijk is jouw kleding?”,

informatie over eerlijk consumeren en een quiz over de invloed van ons consumentengedrag op de

situatie in ontwikkelingslanden vormden de basis van de discussie. Zo leerden de deelnemers meer

over hoe zij zelf in hun dagelijks leven een verschil kunnen maken.

BiD Student Challenge

Dit project bood in 2010 een echte “challenge” voor bedrijfseconomische studenten. Begeleid door

young professionals van E&Y en ABN AMRO leerden zij businessplannen te analyseren en feedback

te geven voor verbetering, aan de hand van concrete plannen van ondernemers uit ontwikkelings-
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landen. Door deze samenwerking met minder traditionele partners bereikte NCDO een nieuwe

doelgroep die eerder nauwelijks met IS in aanraking kwam.

Duurzaam Daten Campagne

Duurzame keuzes maken hoeft niet moeilijk of suf te zijn. Dat liet Move Your World zien via de

online quiz “Wat voor dater ben jij?”, met vragen over welke kleding je aandoet, welk eten je kiest en

of je met de fiets gaat of met een taxi. Door het onderwerp IS te koppelen aan de belevingswereld van

jongeren– hun studie, idolen en favoriete websites – werd het onderwerp toegankelijk voor een hele

nieuwe groep.

Move Your World vacaturebank

De website van Move Your World biedt de enige vacaturebank met stages en banen in de ontwikke-

lingssector speciaal voor starters. Dat is niet onopgemerkt gebleven. De vacaturebank bleek de

trekpleister van de website met bijna 20.000 unieke bezoekers en 428 organisaties die hun vacatures

wilden plaatsen.

Startersbijlage in samenwerking met Vice Versa

Voor een “baan voor een betere wereld” hoef je niet persé bij een ontwikkelingsorganisatie te werken.

Zo luidde de boodschap van de Startersbijlage die Move Your World samen met Vice Versa maakte.

In de bijlage werden jongeren geportretteerd die via hun werk een verschil maken. Ellen Mangnus

bijvoorbeeld, houdt zich op het KIT bezig met duurzaam ketenbeheer en Bram Büscher is onder-

zoeker bij het ISS. Werken in de sector bleek een hot topic, want de startersbijlage werd alleen al via

Move Your World 230 keer aangevraagd.

Lessons learned: mee naar de nieuwe beleidsperiode
In 2010 legden we in de projecten van Move Your World de nadruk op de mogelijkheden die

jongeren hebben om zelf een verschil te maken, zoals in de keuzes die zij in hun dagelijks leven

maken. Met als boodschap: je hoeft niet naar een ontwikkelingsland te gaan of bij een ontwikke-

lingsorganisatie te gaan werken om toch goed te doen.

MYW is in de verschillende activiteiten zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jongeren

zelf gebleven. Er is samengewerkt met BN’ers als Koert-Jan de Bruijn en Fajah Lourens en met

populaire websites als Girlscene.nl en Funx.nl. Thema’s als “duurzaam consumeren” en “eerlijke

kleding” zijn gekoppeld aan “daten” en “shoppen”. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er is een

grote nieuwe doelgroep betrokken bij Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Jeugd en jongeren zijn ook een belangrijke doelgroep van de nieuwe NCDO (Subsidiebeleidskader,

domein 3). NCDO zal de “lessons learned” meenemen in haar activiteiten van de nieuwe beleidspe-

riode.
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Bedrijfsleven
Armoedebestrijding en het behalen van de millenniumdoelen kan in de ogen van NCDO goed

samengaan met het maken van winst. Daarom wil NCDO medewerkers van Nederlandse bedrijven

betrekken bij Internationale Samenwerking. In 2010 hebben we een nieuwe competitie voor

businessplannen opgezet.

begroot budget gerealiseerd budget

890.000 847.000

Doelstelling

Nederlandse MKB-ondernemers, Young professionals

en ontwerpers aanzetten tot duurzaam zaken doen in

ontwikkelingslanden

Gerealiseerde output

• Ondernemen Zonder Grenzen:

– 8 workshops

– 2 seminars (pitch en finale)

– DVD

• MDGscan:

– lanceringsevent met 110 deelnemers

– business- impactreport

– 15 artikelen in relevante media

– onderzoek en rapportage van impact van 20

bedrijven op millenniumdoelen

– workshop 50 Aziatische professionals

• Global Intrapreneurship for Young Professionals:

– 15 workshops met in totaal 180 deelnemers

– 4 publicaties in bedrijfsmedia

• Dutch Design in Development:

– 4 uitzendingen van Nederlandse designers naar

ontwikkelingslanden

– 2 trainingen met samen 17 deelnemers

– 3 evenementen met samen 1500 deelnemers

– artikelen in dagbladen, vakbladen en op websites

• Activiteiten BID Network:

– 4531 actieve leden van het netwerk

– 120 business voorstellen ontvangen

– 397 professionals coachten startende  onder -

nemers via BiD Network

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. Bedrijven hebben meer zicht op marktkansen en op

de impact van bedrijfsleven op sociale en economi-

sche ontwikkeling

• Alle duizend bezoekers van workshops en evene-

menten zijn van mening dat ze meer zicht hebben

op marktkansen, 90% stelt dat ondernemerschap

bijdraagt aan armoedebestrijding

• Filmpjes met ervaringen van andere MKB-ers zijn

3000 keer bekeken

• Door bijdragen aan evenementen zijn ruim 300

inkopers, producenten en financiers bereikt

• Toon van Tuijl Designprijs ontving 52 inschrij-

vingen

• Inschrijvingen voor de Toon van Tuijl prijs zijn

bekeken door 7000 bezoekers van de Dutch

Design Awards tentoonstelling

• 57 gepubliceerde artikelen in dag en weekbladen

over de 6 verschillende projecten

• Bijna 65.000 unieke bezoekers aan de website

van het BiD-Network

2. Actief betrekken van: 30 young professionals,

300 MKB-ondernemers en 350 medewerkers van

bedrijven

• Drie business ideeën (ABN, Alliander en Nuon)

worden verder ontwikkeld

• 30 young professionals hebben hun business

ideeën getoetst aan 5 experts op het gebied van

ondernemerschap

• 25 bedrijven hebben MDGscan ingevuld,

40 medewerkers betrokken
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Hoogtepunten
Grenzeloos ondernemen

In 2010 heeft NCDO, in samenwerking met de partners BiD Network, Rabobank, de Investeer-

dersclub en Ernst & Young, het nieuwe initiatief Ondernemen zonder Grenzen opgezet, “voor pioniers

met een zakelijk instinct. OzG is een business plan competitie voor Nederlandse ondernemers die

zaken willen doen in Afrika, Azië of Latijns Amerika. In workshops en met hulp van professionele

coaches begeleiden we de ondernemers in het schrijven van een business plan en we brengen hen in

contact met serieuze investeerders. Meer dan 120 Nederlandse ondernemers hadden zich in 2010

aangemeld; 77 van hen stuurden uiteindelijk een uitgewerkt businessplan in. Het project is op 11

november 2010 afgesloten met een groot evenement bij de Rabobank met 200 deelnemers, waarbij

één van de finalisten van een aanwezige investeerder een beginkapitaal van 80.000 euro mocht

ontvangen.

MDG Scan

Business in Development heeft in 2010 bij 20 multinationals de Millennium Development Goals

Scan uitgevoerd. De Scan is een uniek instrument; je kunt er mee meten wat de commerciële en

maatschappelijke bijdrage is die de bedrijven leveren aan de millenniumdoelen. De deelnemende

bedrijven hebben volgens deze meting een veel grotere impact dan verwacht, vooral in de strijd

tegen armoede en honger en in duurzaamheid. De bedrijven gezamenlijk hadden een positieve

impact op 8,2 miljoen mensen; hiervan werden 4 miljoen mensen bereikt via commerciële activi-

teiten en 4,2 miljoen via maatschappelijke projecten. De resultaten zijn openbaar gepubliceerd in het

Business Impact Report 2010. Op de MDG Scan site staan nu 160 bedrijven geregistreerd. Overigens

heeft slechts een klein deel van hen de scan ingevuld; als self assessment tool werkt de scan dus nog

niet goed. NCDO overweegt daarom een vernieuwd gebruik van de MDG Scan.

Verzelfstandigde projecten

Twee projecten zijn in 2010 verzelfstandigd. Het gaat om Dutch Design in Development en de Toon

van Tuijl Designprijs, beide gericht op het verbinden van Nederlandse ontwerpers met producenten

in ontwikkelingslanden.

BiD Network was al eerder verzelfstandigd. In dat netwerk worden veelbelovende bedrijfsplannen

voor ontwikkelingslanden beloond met prijzen en gekoppeld aan westerse adviseurs en investeerders.

Bedrijfsleven en de nieuwe NCDO
Ook de nieuwe NCDO blijft aandacht besteden aan het bedrijfsleven. We brengen nu in kaart hoe we

het best een bijdrage kunnen leveren aan betrokkenheid vanuit die sector. Zo constateren we bij

voorbeeld dat samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven moeizaam is

en dat het ontbreekt aan “best practices”. Een “facilitator” zou hier een goede rol kunnen spelen.

NCDO wil deze rol in de toekomst graag op zich nemen om zo de samenwerking tussen maatschap-

pelijke organisaties en bedrijfsleven te ondersteunen.
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Diaspora
In het programma Diaspora staat de vierde prioriteit uit de BZ-notitie “Internationale Migratie en

Ontwikkeling” (oktober 2008) centraal. Het betreft het “versterken van de betrokkenheid van

migrantenorganisaties”. Vanwege de brugfunctie die migranten kunnen vervullen tussen Noord en

Zuid is er meer samenwerking nodig tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en migrantenor-

ganisaties.

begroot budget gerealiseerd budget

96.000 60.000

Doelstelling

Het laten horen van een stem uit het Zuiden in het

debat over ontwikkelingssamenwerking door het

betrekken van Afrikaanse organisaties in Nederland

Gerealiseerde output

• African Dinings:

– 3 African Dinings met 178 deelnemers waarvan

60% van Afrikaanse afkomst

– Onderzoek naar succesvolle projecten in Afrika

onder deelnemers aan Dinings

• EVS Afrika:

– 4 workshops georganiseerd door Afrikaanse

diaspora organisaties tijdens de Afrikadag van de

EVS

– 113 bezoekers van de Afrikadag komen uit Afri-

kaanse diaspora

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

Algemeen: Bijeenkomsten kregen gemiddeld een 7,7

1. Meer aandacht voor stem van Afrikanen in het

debat over de toekomst van Afrika

• 3 Afrikaanse diasporaorganisaties zijn na de

Dinings 30 maal benaderd voor informatie en

sprekers

• 80% van de deelnemers aan de Dinings zegt

inzicht te hebben in wat Afrikaanse diasporaorga-

nisaties kunnen betekenen

• 3 Afrikaanse diasporaorganisaties zijn 149 maal

om advies gevraagd en 193 maal om een spreker

gevraagd

2. Platformfunctie voor Afrikaanse diaspora gereali-

seerd

• Meer samenwerking tussen Afrikaanse diaspora-

organisaties

• Migranten leveren bijdrage aan ontwikkeling van

hun land

• Oprichting van African Young Professional

Network en Young Ghanaian Network met ruim

40 aanmeldingen

• Vier organisaties participeren in platform

3. Andere burgers inspireren

• Direct bereik van 778 mensen

• Indirect bereik van 5.775 mensen
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Hoogtepunten
Samenwerking

In 2010 hebben we samengewerkt met acht Afrikaanse diasporaorganisaties: African Diaspora Policy

Centre (ADPC), Hirda, African Sky en Multicultural Women Peacemakers Network-Netherlands

(MWPN), Meleya, Team Pro, IntEnt en het Sudan Forum. NCDO heeft deze organisaties onder-

steund bij het zichtbaar maken van hun rol en meerwaarde op het gebied van veiligheid en ontwik-

keling en gelijke rechten en kansen voor vrouwen.

EVS Africa

Tijdens de jaarlijkse Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting (EVS) hebben vier Afrikaanse

diaspora organisaties een workshop verzorgd. Daarmee hebben ze hun rol en meerwaarde binnen

ontwikkelingssamenwerking kenbaar kunnen maken. De EVS zal ook bij de organisatie van de

Afrikadag in 2011 Afrikaanse diasporaorganisaties betrekken.

African Dinings

Het programma organiseerde in 2010 driemaal een African Dining. Zo’n Dining is een avond-

vullend programma waarin Nederlandse en Afrikaanse ervaringsdeskundigen op het thema “gelijke

rechten en kansen voor vrouwen in Afrika” in een besloten setting kennis en persoonlijke

ervaringen kunnen uitwisselen. De deelnemers konden daarbij luisteren naar inspirerende succes-

verhalen van Afrikaanse gastsprekers.

Diaspora en de nieuwe NCDO
De migrantenorganisaties blijven voor NCDO belangrijke partners. De vorm waarin wordt samenge-

werkt wordt momenteel herijkt. 
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Onderwijs
In 2010 ondersteunde NCDO docenten en onderwijsinstellingen die actief proberen de aandacht

voor wereldburgerschap te verankeren in hun onderwijspraktijk. In de uitvoering van haar onder-

wijsprogramma werkte NCDO samen met AliceO en Educatie in wereldperspectief, in het adviseren

van stakeholders in het onderwijs over manieren om het thema wereldburgerschap een plaats te

geven in de school. De nadruk lag in 2010 op het bevorderen van initiatieven in het onderwijs die

leiden tot verankering van en grotere aandacht voor wereldburgerschap in het onderwijs, op basis

van de canon van het wereldburgerschap.

begroot budget gerealiseerd budget

2.651.000 2.048.000

Doelstelling

In samenwerking met onderwijsorganisaties het thema

Wereldburgerschap een vaste plaats geven in het

onderwijs, op alle niveaus

Gerealiseerde output

• Primair onderwijs

– Tijdschrift samsam: 7 edities/jaar, oplage

262.000 per editie, 7 lesbrieven met oplage elk

18.000, website met 1.000.000 bezoekers, extra

editie samsam junior oplage 73.750

– Publicatie “De wereld wordt kleiner als je groter

wordt”, oplage 2.000

– website www.basisschool.wereldburgerschap.nl

met informatie en links naar bronnen voor

docenten, 1.860 bezoekers

• Primair onderwijs/voortgezet onderwijs

– Canon “Vensters op de wereld”, oplage 3.000, en

website met 6.800 bezoekers

– Themanummer onderwijsvakblad Prisma, oplage

210.000

– Platformwebsite www.wereldburgerschap.nl met

best practices, 15.000 bezoekers

– Twee werkconferenties wereldburgerschap, 100

onderwijsprofessionals

– 10 scholen-adviestrajecten, 100 deelnemers

– Presentaties op internationale fora iEARN en

GENE

– Presentatie op Wereldplein van de Nationale

Onderwijs Tentoonstelling, 3.000 bezoekers

• Voortgezet onderwijs

– Katern in de “Docentenagenda 12 -18”, oplage

17.000

– Update www.milleniumdoelen.nl/schoolatlas,

42.000 pageviews

– Lesuitgave “Wereldburgers in de Krant”, oplage

400

• Hoger onderwijs

– MillenniumBattle, 300 deelnemers, 21.000 bezoe-

kers op website

– 9 workshops voor 500 studenten van 8 Pabo’s

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1 Wereldburgerschap is opgenomen in het onder-

wijsbeleid.

• CITO ontwikkelde 2 schoolexamens bij eind-

termen aardrijkskunde vmbo.

• APS neemt wereldburgerschap op in aanbod aan

scholen nav de publicatie “De Wereld wordt

kleiner als je groter wordt”.

• Educatieve uitgever EPN heeft materiaal millenni-

umdoelen schoolatlas in vwo-methode aardrijks-

kunde opgenomen.

2 (Toekomstige) docenten zijn uitgerust met kennis

en goed gereedschap.

• 8 Pabo’s gebruiken de publicatie “De Wereld

wordt kleiner als je groter wordt”.

• Gebruikers van de publicaties “De Wereld wordt

kleiner als je groter wordt” en “Vensters op de

wereld” waardeerden deze publicaties met 7,8 op

bruikbaarheid.

• Deelnemers werkconferenties oordeelden dat

hun vaardigheden om wereldburgerschap vorm te

geven zijn vergroot.
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Hoogtepunten
Samsam

De lesmethode samsam speelt een centrale rol in het onderwijsprogramma van NCDO. Voor het

primair onderwijs is samsam dé lesmethode over wereldburgerschap; ze bestaat uit een tijdschrift,

een website, webexpedities en een lesbrief gericht op kinderen van 9 tot 13 jaar. Hoogtepunt in 2010

voor samsam was de lancering van de nieuwe website www.samsam.net en van de film annex

“webexpeditie” Ambon, Vriendschap onder spanning over het thema vriendschap en over verschillen en

overeenkomsten tussen kinderen in Nederland en op Ambon. De waardering voor het project blijkt

hieruit, dat het bezoekersaantal van de website en de respons op de webexpeditie nog steeds blijft

stijgen.

Daarnaast lanceerden we in 2010–ook voor het primair onderwijs – de succesvolle publicatie “De

Wereld wordt kleiner als je groter wordt”, met aanvullend lesmateriaal, lessuggesties en filmpjes.

Naar aanleiding van de goede samenwerking bij de totstandkoming van deze publicatie heeft het

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum wereldburgerschap opgenomen in haar aanbod aan de

scholen.

Onderzoek naar waardering

Eind 2010 heeft NCDO de afnemers van “Vensters op de wereld” en “De Wereld wordt kleiner als je

groter wordt” online bevraagd over hoe zij de publicaties gebruikten en waardeerden. De waardering

bleek groot (gemiddelde waardering een 7,8), zowel bij scholen als bij onderwijsondersteunende

organisaties. De publicatie “De Wereld wordt kleiner als je groter wordt” werd in 2010 op acht

Pabo’s als vast lesboek gebruikt in het vak “wereldburgerschap”; zeven basisscholen hebben het

boek opgenomen in hun curriculum.

Schoolexamens vmbo

Voor het vmbo heeft NCDO in 2010 in samenwerking met CITO schoolexamens ontwikkeld. De

opdrachten van CITO sluiten aan bij de eindtermen van het schoolexamen aardrijkskunde vmbo,

waarbij duidelijk staat aangegeven bij welke eindtermen ze aansluiten en welke vaardigheden

getoetst worden. De docent spaart daarmee tijd en weet ook precies waarvoor hij of zij de opdracht

kan gebruiken, waardoor de populariteit ervan groot is.

NCDO koos speciaal voor het vmbo, omdat zo’n 60% van de voortgezet onderwijs leerlingen in deze

schoolsoort zit en omdat het vmbo-leerlingen wel wat extra stimulans kunnen gebruiken om

aandacht aan wereldburgerschap te besteden.

Wereldplein op Onderwijstentoonstelling NOT

Het Wereldplein op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) was een succes. Het Wereldplein,

een initiatief van NCDO in coalitie met andere NGO’s, trok per dag meer dan 500 docenten (ruim

3.000 in totaal).

3 Innovatief onderwijsmateriaal wordt toegepast.

• 8 opleidingen voor hoger onderwijs nemen

wereldburgerschap op in curriculum.

• 7 basisscholen hebben de publicatie “De Wereld

wordt kleiner als je groter wordt” opgenomen in

curriculum.
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Millenniumdoelen in het onderwijs

In 2010 vond de finale plaats van de MillenniumBattle, een wedstrijd die 300 studenten uit het hoger

onderwijs betrok bij ontwikkelingssamenwerking, wereldburgerschap en in het bijzonder de millen-

niumdoelen. De wedstrijd stond dit keer in het teken van de gevolgen van het WK2010 voetbal voor

de bevolking van Zuid Afrika. De organisatoren NCDO en Move Your World kunnen trots zijn op

het idee, want de deelnemers waren enthousiast en zagen het als een mooi en concreet concept dat

goed past binnen een aantal opleidingen. De MillenniumBattle heeft ervoor gezorgd dat 8 oplei-

dingen voor hoger onderwijs wereldburgerschap in het curriculum heeft opgenomen.

Ook is in 2010 een update gemaakt van De Millenniumdoelen SchoolAtlas, gericht op het voortgezet

onderwijs. Deze atlas geeft informatie over de Millenniumdoelen op een voor jongeren aantrekke-

lijke manier en wordt ingezet als bron en lesmateriaal in het voortgezet onderwijs. Het materiaal

sluit goed aan bij het curriculum van het vak aardrijkskunde; uitgeverij EPN heeft het dan ook

opgenomen in een methode aardrijkskunde voor het vwo.

Werkconferenties wereldburgerschap

Het Programma Onderwijs richtte zich in 2010 primair op de leerkrachten en docenten. Docenten

die actief proberen de aandacht voor wereldburgerschap te verankeren in hun onderwijspraktijk

worden door NCDO op verschillende manieren ondersteund en deze aanpak wordt goed ontvangen.

Zo besteden we in de “scholentrajecten” aandacht aan deskundigheidsbevordering en “van elkaar

leren”. In deze trajecten bieden we de scholen of individuele leraren directe ondersteuning bij het

zelf introduceren van wereldburgerschap in de opleiding en bij het uitwisselen van ervaringen

(conferenties). Sterke punten van de scholentrajecten zijn: ze bieden een aanbod op maat en de

mogelijkheid tot een direct gesprek met onderwijsgevenden. Ook zorgen ze er voor dat docenten de

tijd krijgen om de vernieuwing vol te houden.

In 2010 organiseerden we twee regionale werkconferenties die zo’n 100 onderwijsprofessionals

trokken, met name docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Concrete suggesties en intercol-

legiale uitwisseling van ideeën waren de sterke punten van de conferenties. De deelnemers

oordeelden dat deelname aan de conferenties zeker heeft bijgedragen aan het vergroten van hun

vaardigheid om wereldburgerschap in het onderwijs vorm te geven.

Speciaal voor de docenten heeft NCDO de kennis die ze heeft verzameld op onderwijsterrein in 2010

gedocumenteerd in best practices, onder andere in de vorm van een FAQ en verschillende dossiers

over wereldburgerschap voor de website www.wereldburgerschap.nl. Door onze onderwijsnetwerken

te koppelen aan het nieuwsbriefbestand (inmiddels zo’n 12.000 abonnees), sociale media (Facebook,

Twitter, LinkedIn) en de website www.wereldburgerschap.nl hebben we een Community of Practice

gevormd rond wereldburgerschap in het onderwijs.

Onderwijs en de nieuwe NCDO:
NCDO blijft actief in de introductie van burgerschap en internationalisering in het onderwijs.

Daarbij blijven we prioriteit geven aan het bereiken van docenten in het primair onderwijs, het

voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. We investeren in contacten met het onderwijsveld

door middel van klankbordgroepen, stakeholderbijeenkomsten en conferenties met partners. Ook

investeren we in allianties met strategische partners, zoals APS (Algemeen Pedagogisch Studie-

centrum), het centraal exameninstituut CITO en SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) maar ook

met nieuwe partners als schoolbegeleidingsdiensten, vakverenigingen van leraren, educatieve

uitgevers en organisaties met vergelijkbare doelstellingen als NCDO, zoals Edukans en het Europees

Platform.
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Sport
Sport is een belangrijk middel om onderwijs, gezondheidszorg, sociale en economische ontwikke-

lingen en vrede wereldwijd te promoten en een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelstellingen.

In 2010 heeft NCDO haar kennis- en coördinerende functie op het terrein van sport en IS voortgezet.

We werkten samen met het ministerie van VWS, de KNVB, de Nederlandse Sport Alliantie, sportop-

leidingen (o.a. Windesheim Zwolle, Cios Haarlem), universiteiten (Utrecht, VU), bedrijven (o.a.

Sanec, Nike, Boer&Croon, Krauthammer) en partners die opereerden in het kader van het WK 2010

zoals de Oranje Camping en Oranje Trophy.

begroot budget gerealiseerd budget

1.028.000 946.000

Doelstelling

In samenwerking met sportorganisaties het thema

Sport en IS verankeren in de sportsector, kennis

hierover vergroten en bundelen en sportieve

Nederlanders actief betrekken bij sport en IS.

Gerealiseerde output

• 3e helft:

– Publiekscampagnes:

* 45.804.240 online vertoningen van 3e HELFT

* print mediawaarde e 109.538,50

* RTV: ±2.000.000 o.a. NOS 8 uur journaal (2x),

NOS Sport (2x), VPRO tegenlicht, KRO, lande-

lijke en regionale dagbladen)

* Aanname is dat er via de Challenge contactmo-

menten zijn gerealiseerd met >100.000 NL-ers.

* 150 Nederlandse supporters van de 3e helft

• Business sportchallenge voor bedrijfsleven en

Young professionals:

– 87.600 via bladen

– 22 netwerksites/ blogs/ websites

– 7.294 twitteraars

• OranjeCamping:

– 1.500 keer standbezoek op OranjeCamping

– 450 oranjesupporters namen deel aan voetbal-

wedstrijden in townships

• Supporter

– 4 uitgaven van magazine Supporter, oplage per

uitgave ongeveer 10.000

– 8000 abonnees

• Netwerk

– 3 bijeenkomsten

– 2 publicaties

– 6 nieuwsbrieven

• Scenariotraject:

– 20 gesprekken

– exitstrategie voor (onderdelen van) programma

sport

• Clublinking:

– 5 Nieuwsbrieven van sportbonden

– Publicatie VNG International

– Nieuwsbrief naar 30.000 leden van 6000 clubs

– Wervingsevenement voor clubs aan clublinking

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. Sportieve Nederlanders zijn actief betrokken bij

sport en IS.

• Bezoekers direct bereik 3e HELFT website:

– 109.494 bezoekers 3e HELFT.org

– 140.209 Nederlanders hebben het 3e filmpje via

Yout Tube bekeken.

• Bereikcijfers 3e HELFT Challenge:

– 294 inzendingen uit 60 landen voor de busi-

ness-sport challenge

• Bezoekers 3e HELFT stand Oranje camping: 450

Oranje Supporters voetbalden een dag mee met

voetbalevenementen in de townships rondom

speelsteden.

– 1500 bezoekers aan de 3e HELFT stand op de

oranje Camping

– Regelmatig 3e HELFT video items in het Oranje

Camping Journaal in de grote tent.

• 8 clublinks (verbinding van NL-club aan IS-

project), outcome nog niet bekend
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Hoogtepunten
3e Helft

2010 was het jaar van het WK voetbal in Zuid-Afrika: een uitstekende gelegenheid om aandacht te

vragen voor en betrokkenheid te creëren bij sport en OS. Dat deden we met het programma De 3e

HELFT, een programma met verschillende deelprojecten, waarvoor we intern ook goede afstemming

hadden met Bid, Pro en Repro. Zo hadden we een eigen stand op de Oranje Camping, een Sport en

Business Challenge (samen met Nike en Ashoka), Clublinking (samen met Stichting Stedenband

Haarlem Mutare) en crowd-funding voor OS organisaties in Zuid-Afrika (samen met de 1% Club).

De samenwerking met strategische oranje partners en met Google leidde er toe dat NCDO veel vrije

publiciteit kreeg, zoals aandacht in het NOS journaal, NOS sportjournaal en landelijke dagbladen.

Ook waren er exclusieve contactmomenten met Oranje Supporter (109.000 bezoekers). Het 3e

HELFT filmpje, waarbij beelden van Oranje en kinderen in Townships door elkaar waren gemon-

teerd, was een hit op YouTube (140.000 kijkers) en ook was er veel enthousiaste belangstelling voor

de voetbaldagen in Zuid-Afrikaanse townships.

“Kans voor open doel” tussentijds geëvalueerd

Het programma sport maakte -in opdracht van de ministeries van Volsgezondheid, Welzijn en Sport

en Buitenlandse Zaken– een tussentijdse rapportage van de beleidsnota “Kans voor open doel”.

NCDO ontwikkelde een analysekader waarmee we de voortgang helder en transparant in beeld

konden brengen en verzamelde informatie van tien ambassades en vijf Nederlandse sportcoalitie-

partners. Daardoor was het mogelijk goed zicht te krijgen op de stand van zaken in de sport en OS

projecten in de dertien programmalanden. De beide ministeries toonden zich erg tevreden over de

gekozen aanpak en het inzicht dat deze tussentijdse rapportage oplevert. De rapportage wordt in

2011 afgerond.

Sport en de nieuwe NCDO
Scenariotraject

Naar aanleiding van een in 2009 uitgevoerd onderzoek door Future Consult naar de waarde van het

programma sport voor NCDO en de sport en OS sector heeft NCDO in 2010 een scenariotraject

uitgevoerd (gesprekken met achttien stakeholders uit het werkveld sport en OS). Uit dit scenario-

traject kwam naar voren dat er voor NCDO vooral kansen liggen op het faciliteren van samen-

werking van de sportpartners met andere sectoren (OS, bedrijfsleven) en het verzamelen en

ontsluiten van kennis en resultaten op het terrein van sport en OS. Andere behoeften uit het veld

zijn: ontsluiten van fondsen (o.a. via lobby) en het mainstreamen van sport en OS binnen OS beleid

met als doel structureel fondsen te kunnen aanspreken. Het veld heeft geen behoefte aan draagvlak-

activiteiten, marketingactiviteiten en glossy producten zoals het magazine Supporter en campagnes.

De overkoepelende activiteiten die nodig zijn, dienen een facilitair karakter te hebben en niet

2. Kennis over sport en IS is verzameld en gebundeld

• Sport en OS publicaties worden veel gedownload

(totaal 85.000 MB gedownload) en gemiddeld

10.000 bezoekers op de toolkit sportdevelopment.

• 8.000 abonnees lezen Supporter en beoor-

deelden Supporter gemiddeld met een 7,5

3. Sportsector onderneemt zelf activiteiten om de

achterban te informeren en te betrekken bij de rol

van sport in IS

• 60% van de deelnemers aan de netwerkbijeen-

komsten vindt de bijeenkomsten inspirerend

• 70% van de adviesaanvragen komt van buiten het

netwerk: bedrijfsleven, particulieren, onderwijs

en media

• Workshopdeelnemers van buiten het netwerk zijn

enthousiast over workshops



Programma’s

39

aanbodgedreven te zijn. We nemen deze lessen mee in het verder vormgeven van het kennisinstituut.

Verder zal NCDO zorg dragen voor het onderbrengen van de communicatieve- en draagvlakactivi-

teiten uit het programma sport (Supporter, website, netwerk en clublinking). NCDO heeft besloten

een exittraject voor deze onderdelen uit te voeren in 2011.

Exittrajecten

De afgelopen tien jaar heeft NCDO via het programma sport een significante en vernieuwende

bijdrage geleverd aan het informeren en betrekken van sportieve doelgroepen, het op de kaart zetten

van en een kwaliteitsimpuls geven aan sport en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en inter-

nationaal. NCDO had daarmee een belangrijke plek binnen het sport en OS veld. Met de verande-

ringen die voor de deur staan, zowel binnen NCDO (reorganisatie) als daarbuiten (OS onder toene-

mende druk, nieuwe beleidsnota), heeft NCDO een zorgvuldige exitstrategie ontwikkeld. Dit leidde

er in 2010 al toe dat een aantal partners belangstelling toonden in onderdelen van het programma

sport, zoals het magazine Supporter, Clublinking, het netwerk en de website www.sportdevel-

opment.org. In 2011 zal NCDO het programma sport beëindigen en in overleg met de sport en OS

sector zorgen voor overdracht van een aantal onderdelen.

Social network sites

NCDO heeft veel succes gehad met de Ning netwerksite voor Clublinking, waarbij gebruik is

gemaakt van een social network platform. De site biedt veel informatie, maar ook mogelijkheden

voor interactie. De site is gemakkelijk en goedkoop te onderhouden. De Ning netwerksite is

onderdeel van de exittrajecten binnen het sportprogramma; NCDO is in overleg getreden met

partners uit de sport en OS sector om deze netwerksite over te dragen.
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Cultuur
Met het programma Cultuur brengt NCDO de relatie tussen cultuur en ontwikkeling onder de

aandacht. NCDO steunt en stimuleert producties van kunstenaars uit Azië, Afrika en Zuid Amerika,

met name door intensieve samenwerking met Hivos in het Hivos-NCDO Cultuurfonds (HNCF).

begroot budget gerealiseerd budget

571.000 514.000

Hoogtepunten
Alle disciplines

2010 was een vruchtbaar jaar voor het programma Cultuur: alle disciplines (film, theater, muziek,

dans, literatuur, debat, tijdschrift, beeldende kunst) kwamen aan bod. Wel lag de nadruk lag bij films,

omdat filmfestivals nu eenmaal bij uitstek een breed en groot publiek bereiken. Het Hubert Bals

Fonds distribueerde niet alleen twee van haar titels via dvd-verkoop in samenwerking met de Volks-

krant (ruim 2.000 verkocht), maar organiseerde ook filmvertoningen voor ruim 1.650 bezoekers in

verschillenden bioscopen en filmhuizen in Nederland. Verder waren films van het fonds te zien op tv

(vijf televisie-uitzendingen voor 339.000 kijkers via de NTR) en online. Het eigen kanaal van IFFR

op You Tube is sinds december 2009 112.000 keer bekeken, de twee HBF-titels trokken tijdens

dagelijkse premières 300–500 views per keer. Ook de podiumkunsten (theater, dans, muziek) waren

in 2010 overigens ruim vertegenwoordigd. De deelnemende organisaties blinken uit door oog voor

vernieuwing, een nadrukkelijke link met partners in het Zuiden en een goed oog voor communi-

catie/pr en educatie.

Activiteiten rond WK voetbal

In het kader van het WK-voetbal in Zuid-Afrika organiseerden NCDO en HIVOS op vijf locaties in

Den Haag “The Big Five “, een uitwisseling tussen Zuid-Afrika en Nederland op het gebied van

muziek, dans en film. Aus Greidanus regisseerde een stuk voor jonge Zuid/Afrikaanse en Neder-

landse acteurs, het Siwela Sonke Dance Theatre voerde de productie “Body of Evidence” op, de

Nederlandse hiphopband Kern Koppen speelde met de Zuid/Afrikaanse rapper Zuluboy en het

Filmhuis toonde films van jonge Zuid-Afrikaanse cineasten. Ook organiseerden we in dit kader

“Africa in the Picture”, een festival met films over het hedendaagse Zuid-Afrika.

Toekomst culturele uitwisseling
2010 was het laatste jaar van de samenwerking tussen Hivos en NCDO in het Hivos-NCDO Cultuur-

fonds. Het fonds heeft in de zes jaar van zijn bestaan een reeks inspirerende activiteiten van hoge

kwaliteit gefinancierd: festivals zoals Movies That Matter (mensenrechten) en Julidans (moderne

Doelstelling

Diverse publieksgroepen in aanraking brengen met het

werk van podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars

en schrijvers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika

Gerealiseerde output

• In samenwerking met Hivos: de financiering van

23 culturele draagvlakactiviteiten in Nederland

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1 Beoogd totaalbereik van 50.000–100.000

 bezoekers

• Gerealiseerd totaalbereik van 460.000 bezoekers
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dans), concerten tijdens het Holland Festival, optredens van schrijvers en dichters tijdens Poetry

International en filmvertoningen in bioscopen en tijdens festivals vanuit het Hubert Bals Fonds

(IFFR) en het Jan Vrijman Fonds (IDFA).

Het Hivos-NCDO Cultuurfonds was gespecialiseerd in het leggen van verbanden met beleid en

thematische prioriteiten van zowel NCDO als Hivos, zoals mensenrechten, gender, democratisering,

gezondheidszorg en millenniumdoelen. Hivos zal het fonds op bescheiden schaal continueren in de

vorm van het Hivos CultuurfondsNL.

Ook het digitale platform “De Kracht van Cultuur” kan worden voortgezet. Eind 2010 is het gelukt

om een nieuwe partner te vinden: SICA/Stichting Internationale Culturele Samenwerking kreeg een

substantiële bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken om internationale culturele uitwis-

seling digitaal zichtbaar te maken.

Met deze toezegging én een laatste bijdrage van NCDO, kunnen webontwerpbureau Zeezeilen en

SICA de huidige website vernieuwen en operationeel maken.
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Publieke opinie onderzoek
Met het Onderzoeksprogramma Nederlanders en Internationale Samenwerking wil NCDO inzicht geven

in de kennis, de houding en het gedrag van Nederlanders in relatie tot internationale samenwerking

(IS). Resultaten van het onderzoek geven mensen en organisaties die actief (willen) zijn binnen of

zich richten op IS, aanknopingspunten om hun werk vorm te geven en te laten aansluiten bij trends

in de Nederlandse samenleving.

begroot budget gerealiseerd budget

228.000 228.000

Hoogtepunten
Peiling Barometer Internationale Samenwerking 2010

Uit de peiling van Barometer Internationale Samenwerking in mei bleek dat Nederlanders nog

steeds welwillend staan ten opzichte van internationale samenwerking, maar in vergelijking met

vorig jaar was men iets sceptischer over het belang ervan. Ook was voor het eerst sinds het begin van

de Barometer in 2006 de steun voor het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking fors

gedaald.

In 2010 lag het jaarlijkse peilmoment in mei en dat was vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Die verkiezingen werden door binnenlandse (economische) thema’s gedomineerd. Toen bleek dan

ook dat bijna de helft van de Nederlanders vóór verlaging van het IS-budget was. Aan het eind van

de formatieperiode van een nieuwe regering, in oktober 2010, werd een tweede peiling verricht. Die

peiling had een beperkt aantal vragen en was bedoeld om te voorzien in de behoefte aan meer

* Keulemans, S (2010).

Public support for

development

cooperation.

Defying the KAB-

model in public

support research.

Nijmegen: Radboud

Universiteit

Nijmegen.

Doelstelling

Het leveren van informatie over kennis, houding en

gedrag van Nederlanders in relatie tot internationale

samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Gerealiseerde output

• Barometer Internationale Samenwerking 2010

• Aanvullende peilingen BIS in oktober en december

• Aanvullende panelstudie

• Fairtrade onderzoek (publicatie verschijnt in 2011)

• Effectmeting tentoonstellingen (dataverzameling in

2011)

• bijdrage aan promotieonderzoek Particulier Initia-

tief

• bijdrage aan onderzoek Geven in Nederland

• Abonneebestand onderzoekspublicaties is

gestegen met 11%

• 5 samenvattingen van onderzoek verspreid naar

327 abonnees

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1 Professionals en organisaties die actief zijn op of

geïnteresseerd zijn in het terrein van IS, zoals

ontwikkelingsorganisaties, politici, overheidinstel-

lingen, journalisten en onderzoekers (extern) en

NCDO-medewerkers (intern) maken gebruik van de

resultaten uit het onderzoek.

• 4 maal op uitnodiging een presentatie verzorgd

over de Barometer Internationale Samenwerking.

• Onderzoeksresultaten geciteerd in WRR Rapport

Minder pretentie, meer ambitie.

• Met aanvullend panelonderzoek bijgedragen aan

masterscriptie.* Scriptie krijgt vervolgpublicatie

in 2011.

• 49% van de respondenten in enquête over Onder-

zoekssamenvattingen 2009 (verschenen in 2010)

gaf aan te hebben geciteerd of verwezen naar

uitkomsten van de Barometer 2009.

• Gegevens uit de Barometer zijn gebruikt in drie

aanvragen voor meerjarenprogramma’s bij Subsi-

diefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamen-

werking.
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recente gegevens en meer duiding van de resultaten. Die peiling liet zien dat de steun voor het

budget weer iets was toegenomen. In oktober antwoordde 60% dat het budget gelijk moest blijven of

vergroot en 40% dat het verminderd moest worden; in mei was dat nog respectievelijk 55 % en 45 %.*

Publieke opinie onderzoek en de nieuwe NCDO
Onderzoek naar effecten activiteiten gericht op mondiaal burgerschap

Sinds 2009 doet NCDO onderzoek naar de effecten van activiteiten gericht op mondiaal burgerschap.

Deze effectmetingen sluiten goed aan bij de nieuwe rol van NCDO als kennis- en adviescentrum;

daarom is dit onderzoek in 2010 verder uitgebreid. Na de metingen van effecten van televisiepro-

gramma’s in 2009 zijn onderzoeken gevolgd over de effecten van bijeenkomsten en presentaties in de

nieuwe media (te publiceren in 2011) en van tentoonstellingen (dataverzameling in 2011). Deze

onderzoekslijn wordt in 2011 verder uitgebouwd.

Herziening Barometer

In 2010 is de basis gelegd voor een herziening van de Barometer Internationale Samenwerking.

Behalve het meten van kennis, houding en gedrag van Nederlanders met betrekking tot interna-

tionale samenwerking en mondiaal bewustzijn, zal ook aandacht komen voor determinerende en

mediërende factoren als vertrouwen, empathie en voor sociaaleconomische status. In 2011 wordt nog

de bestaande -wel op een aantal punten verbeterde- barometer gebruikt. In de tweede helft van 2011

worden enkele pilots uitgevoerd met de herziene barometer, in 2012 wordt die uitgezet in een repre-

sentatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking.

* In 2009 vond 66%

van de bevolking dat

het overheidsbudget

voor internationale

samenwerking

vergroot moest

worden en gaf 34%

aan dat het budget

verlaagd moet

worden.
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Capaciteitsversterking draagvlak
Binnen het kader van dit programma deelt NCDO haar ervaring met methoden en technieken van

draagvlakversterking met andere organisaties binnen de sector internationale samenwerking.

begroot budget gerealiseerd budget

735.000 620.000

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de draagvlakactivi-

teiten voor internationale samenwerking in Nederland

met behulp van kennisuitwisseling.

Gerealiseerde output

• Professionals:

– Context MasterClass, met 26 deelnemers:

– lezingen, workshops en panelgesprekken

– 2 afsluitende bijeenkomsten over evalueren,

toekomst en over leren en verantwoorden

– 1 publicatie: terugblik op zeven jaar verande-

ringen in het werkveld

• Jongeren:

– 1 workshop Move Your World Academy

– 1 promotiecampagne met bereik van 90 jongeren

• Particulier initiatief:

– 600 vrijwilligers van particuliere initiatieven

namen deel aan 102 modules van de Cursus

Uitwisseling

– Cursus ontwikkel uw organisatie voor vrijwilli-

gersorganisaties

– website www.toolkitvoorlichting.nl

• GENE-netwerk:

– 2 bijeenkomsten van het Europees netwerk

– 2 peer onderzoeken

– Resultaten evaluatie CMC met GENE netwerk

gedeeld

Beoogde outcome / Gerealiseerde outcome

1. 70% van de deelnemers aan cursussen binnen dit

programma stelt dat hun kennis en inzicht is  toe -

genomen

• Beoordeling toepasbaarheid kennis en vaardig-

heden na training:

– 65% van de deelnemers aan de CMC 2003–2010

– 49% van de deelnemers aan de Cursus Uitwisse-

ling Directe toepasbaarheid na cursus werd

gewaardeerd met 7,2

– 50% van de deelnemers aan de Move Your World

Academy

2. Kennis van aan het GENE-netwerk deelnemende

landen over global education is toegenomen

• Kennisdeling over 7 jaar ervaring met draagvlak-

versterking via de CMC

• Twee maal werd kennis opgebouwd door peer

reviews van Europese organisaties, zowel door de

organisatie die werd geanalyseerd als door de

bezoekende peers

Hoogtepunten
Context MasterClass (CMC)

Na een actief bestaan van zeven jaar is de Context MasterClass in de tweede helft van 2010 aan een

evaluatie onderworpen, uitgevoerd door HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samen-

leving van de Universiteit van Leuven. De nadruk bij het onderzoek lag op de effecten die de

Context MasterClass heeft gehad op deelnemers en hun organisaties. Wat de effecten op deelnemers

betreft was de conclusie, dat de CMC relevant was en aansloot op de behoefte in het veld. Vooral de

action-learning strategie en de mix van activiteiten en deelnemers waren verantwoordelijk voor het

succes, maar er was ook veel lof voor de goede monitoring en evaluatie waardoor elk jaar verbete-
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ringen in de CMC konden worden doorgevoerd. Minder positief was het onderzoek over de effecten

van de CMC op organisaties; daar was het programma duidelijk minder goed op ingericht.

Cursus Uitwisseling

In 2010 werkten we in de Cursus Uitwisseling voor particuliere initiatiefnemers voor het eerst samen met

een nieuwe uitvoerder, de migrantenorganisatie Duurzaam voor Afrika. Trainers van Duurzaam voor

Afrika hebben een complete serie modules aangeboden aan twee groepen migrantenorganisaties. De

hele serie werd goed gewaardeerd door de deelnemers. Daarnaast werd de training dit jaar opnieuw

uitgevoerd door trainers van COSsen. Er zijn in totaal meer dan 600 vrijwilligers van particuliere

initiatieven getraind op onderwerpen als fondsenwerven, publiciteit, intercultureel samenwerken en

het schrijven van een projectplan.

Lessons learned
Uit de evaluatie van zeven jaar CMC kunnen we lessen trekken die voor een deel ook toepasbaar zijn

op andere trainingen. Zo weten we:

• Er blijft in het veld behoefte bestaan aan capaciteitsversterking op het gebied van methoden en

technieken van draagvlakversterking.

• Het begrip global citizenship biedt nieuwe concepten, tools en theorieën gelinkt aan global lear-

ning en global citizenship. De impliciete scheiding tussen development education en public

support kan worden overbrugd

• Het accent moet blijven liggen op evalueren, leren en verantwoorden

• Er moet ruimte zijn voor de inbreng uit het Zuiden

• Er moet een expliciete link zijn met het leren binnen organisaties (bijvoorbeeld specifieke capaci-

teitsontwikkelingstrajecten met organisaties)

Capaciteitsversterking en de nieuwe NCDO
De nieuwe rol van NCDO als kennis- en adviescentrum sluit heel goed aan bij de in dit programma

opgebouwde kennis en ervaring. Het gaat dan vooral om de opdracht aan NCDO om de evalueer-

baarheid van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en mondiaal bewustzijn te

bevorderen en de capaciteit in het veld te vergroten. Juist die verbetering van de evalueerbaarheid

van de activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en mondiaal bewustzijn is een

belangrijk vraagstuk voor de sector. NCDO als kennis- en adviescentrum zal met de opgedane

kennis van interventiemethoden en evaluatietechnieken in de komende periode dan ook veel

aandacht besteden aan de verdere professionalisering hiervan. Daarnaast zullen we de capaciteit op

dit gebied vergroten door middel van trainingen en workshops aan diverse doelgroepen (particuliere

initiatiefnemers, journalisten, politici, jeugd en jongeren). De hierboven genoemde lessons learned

komen daarbij goed van pas.
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Programma Subsidies

Einde van een periode
Met het beëindigen van de subsidieprogramma’s per 31 december 2010 heeft NCDO een periode in

haar geschiedenis afgesloten. De subsidieprogramma’s waren in de afgelopen 40 jaar immers een

kernactiviteit van NCDO. Daarom staan we er in dit jaarverslag uitgebreider bij stil.

Er is in die 40 jaar natuurlijk veel veranderd. De beleidsaccenten en de inrichting van de NCDO

subsidieprogramma’s zijn vaak gewijzigd. Maar de kern is altijd dezelfde gebleven: de Nederlandse

samenleving maximaal betrekken bij het publieke debat over Internationale Samenwerking en

maatschappelijke initiatieven op het terrein van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en

duurzame ontwikkeling versterken en zichtbaar maken.

De ervaring die NCDO op dit terrein in die 40 jaar heeft opgedaan gaat gelukkig niet verloren. De

Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) neemt de subsidietaak

van NCDO over en SBOS zal daarbij gebruik maken van door NCDO opgebouwde expertise. Zo

heeft NCDO de laatste vier jaar hard gewerkt aan een transparant beoordelingssysteem van

aanvragen (ranking). Daarmee kunnen beoordelaars kwalitatieve afwegingen zo goed mogelijk

kwantificeren en concurrerende aanvragen onderling objectief vergelijken. SBOS heeft dit

systeem– zij het in iets andere vorm– van NCDO overgenomen.

Met het oog op de afsluiting van 40 jaar subsidieprogramma’s heeft NCDO in 2010/2011 twee onder-

zoeken laten uitvoeren. Het eerste onderzoek betreft de aard en betekenis van 16 jaar particuliere

initiatieven in het programma Kleine Plaatselijke Activiteiten, Building Bridges en Matra/KPA. De

integrale samenvatting uit het onderzoeksrapport is verderop in dit hoofdstuk opgenomen. Het

tweede onderzoek betreft de effecten op kennis, houding en gedrag ten aanzien van internationale

samenwerking bij “eindgebruikers” van twee specifieke door NCDO gesubsidieerde activiteiten:

Bijeenkomsten & Nieuwe Media en Tentoonstellingen. De resultaten van dit tweede onderzoek zijn

nog niet bekend.

Eén loket voor particuliere initiatieven (PI-desk)

Zoals hiervoor al gezegd, is de SBOS subsidiefaciliteit in de plaats gekomen van NCDO als subsidie-

verstrekker. Voortaan kunnen particuliere initiatiefnemers daar hun aanvragen indienen. Toch blijft

er nog wel een rol voor NCDO. Gebleken is dat particuliere initiatiefnemers behoefte hebben aan

ondersteuning bij het opzetten en organiseren van hun activiteiten en bij het evalueren ervan. Om

die reden hebben Partos en NCDO in 2010 het initiatief genomen een loket te organiseren, waar het

particulier initiatief kan aankloppen voor ondersteuning bij het vinden van financiering en voor

trainingen, tools en tips. NCDO neemt bij het opzetten van dit loket de resultaten en lessen mee uit

het onderzoek “16 jaar KPA”.
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Subsidies Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten

(KPA)

Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten in 2010
Voordat we aandacht geven aan de evaluatie van het KPA programma in de afgelopen 16 jaar, kijken

we in het kader van dit jaarverslag eerst terug op het jaar 2010.

In het kader van het KPA programma heeft NCDO steeds opgetreden als subsidiegever van klein-

schalige projecten in ontwikkelingslanden en de voorlichting daarover in Nederland. Het

programma Building Bridges richtte zich daarbij specifiek op jongeren en dan vooral op de organi-

saties van migrantenjongeren. Matra/KPA is een programma voor Oost Europa.

NCDO keek bij de toekenning van aanvragen naar een optimale combinatie van factoren: type

project, duurzaamheid en ownership van het project, bereik in Nederland, bereikte doelgroepen,

duur van het bereik, kosten/baten verhouding en aanvullendheid binnen het bestaande aanbod.

In 2010 heeft NCDO de inhoudelijke beoordelingscategorieën nog wat verder aangescherpt. Met

name de kwaliteit van de voorlichtingsactiviteiten in Nederland over de projecten in de ontwikke-

lingslanden zijn in 2010 kritisch beoordeeld. In de tabel Budgetten KPA wordt een kort overzicht

gegeven van de subsidietoekenningen in 2010. In de bijlagen staat een integraal overzicht.

Tabel:Budgetten KPA

Subsidieaanvragen Subsidietoekenningen begroot budget gerealiseerd budget

KPA 413 200 4.575.000 4.157.815

Building Bridges 99 38 750.000 691.833

LBSNN 1 1 500.000 500.000

KPA Jaardag 1 1 90.000 61.096

P! Vakblad 1 1 117.500 103.421

Matra/KPA 61 54 1.820.000 1.102.992

De hier beschreven activiteiten richtten zich zoals gezegd op kleinschalige projecten in ontwikke-

lingslanden. Om twee voorbeelden te noemen: in Nepal werd een moeder-kind project gesteund, dat

gericht was op het vergroten van de zelfredzaamheid van jonge moeders in een woon-leef-

leercentrum (subsidie: 25.000 euro) en in Cambodja werd een zonne-energie vakschool gebouwd

(subsidie: 27.000 euro).

Binnen het programma Building Bridges zijn 99 aanvragen gedaan waarvan er 38 zijn toegekend

voor een totaalbedrag van 691.833 euro. Een aansprekend voorbeeld van deze projecten is de aanleg

van een schoon drinkwater voorziening voor een ziekenhuis in Kameroen (subsidie: 29.600 euro).

Samen met Wilde Ganzen organiseerden we voor het laatst een gezamenlijke jaardag voor particu-

liere initiatieven (ontmoeting, training en workshops) en verzorgden we de laatste uitgave van het

gezamenlijke vakblad voor Particuliere initiatiefnemers P!. Dit blad zal in een nieuwe opzet een

vervolg krijgen in 2011.

In 2010 is uiteraard ook veel aandacht is besteed aan de afronding en de afwikkeling van het subsi-

dieprogramma. Over ongeveer 2.300 projecten die in de afgelopen jaren gesubsidieerd zijn, moet nog
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worden gerapporteerd. NCDO heeft hiermee rekening gehouden in haar plannen voor de beleidspe-

riode 2011–2014.

Aard en betekenis van 16 jaar KPA, de uitkomsten van het onderzoek

NCDO heeft in 2010/2011 extern onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van zestien jaar KPA

subsidie (en negen jaar Matra/KPA subsidie). De reden van dit onderzoek was niet alleen verant-

woording achteraf, maar ook de behoefte aan bruikbare input voor onze toekomstige functie als

adviseur van de doelgroep. Hieronder volgt de integrale samenvatting.

Integrale samenvatting onderzoek Effecten van 16 jaar KPA subsidie,
uitgevoerd door Hento Policy Support in opdracht van NCDO
Drie hoofdvragen worden in dit onderzoek behandeld. De beantwoording daarvan is gebaseerd op

een bestandsanalyse van geregistreerde kenmerken van 7.736 subsidieaanvragen; een interneten-

quête onder 720 subsidieaanvragers, en interviews met 23 organisaties en twee beleidsvertegenwoor-

digers KPA.

Onderzoeksvraag 1: ontwikkelingen in aard en omvang van de door NCDO
beoordeelde aanvragen en gefinancierde projecten binnen het programma
kleinschalige plaatselijke activiteiten*
Enorme toename aantal subsidieaanvragen

In de 16 jaar dat het Programma KPA bestond, is het aantal aanvragen elk jaar toegenomen– soms

zelfs spectaculair.

Zowel uit de interviews als uit de bestandsanalyse blijkt dat deze toename zich vooral voordeed in de

jaren 2007, 2008 en 2009. In totaal zijn tussen 1994 en 2010 7.736 aanvragen ingediend. Daarvan zijn

in totaal 6.032 aanvragen toegewezen (78%). De overige aanvragen zijn afgewezen (14%) of uit de

administratie is niet te achterhalen of ze zijn toe- of afgewezen (8%, vooral voor het jaar 2000 het

geval).

Vanaf 2007 aanscherping criteria

In de eerste jaren dat het programma bestond, tot aan 2007, was er nauwelijks sprake van toetsings-

criteria bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Deels was dit het gevolg van de opzet van het

programma. Meer aandacht voor ontwikkelingssamenwerking was de enige boodschap – en de

aanvraagprocedure voor projectsubsidies moest dus vooral laagdrempelig zijn.

Om twee redenen veranderde die aanpak in 2007. In de eerste plaats constateerde NCDO een plotse-

linge sterke toename van het aantal aanvragen. In de tweede plaats was er discussie over het

programma – en dan vooral over de geringe effectiviteit van kleinschalige plaatselijke activiteiten.

Daarom werd besloten de regels om in aanmerking te komen voor een subsidie te verscherpen.

NCDO voerde een rankingsysteem in, waarbij voortaan bij de toekenning van aanvragen werd

gekeken naar een optimale combinatie van factoren: type project, duurzaamheid en ownership van

het project, bereik in Nederland, bereikte doelgroepen, duur van het bereik, kosten baten

verhouding en aanvullendheid binnen het bestaande aanbod. In de jaren na de invoering van dit

systeem zien we dan ook een sterke toename van het aantal afwijzingen. In 2007, 2008 en 2009

worden respectievelijk 29%, 45% en 34% van de aanvragen afgewezen (tegenover gemiddeld 17%).

Draagvlakversterking lang onderbelicht gebleven

Een gevolg van de pas laat ingevoerde beoordelingscriteria is dat het oorspronkelijke doel van het

programma – het stimuleren en vergroten van draagvlak in Nederland voor ontwikkelingssamen-
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werking – lang onderbelicht is gebleven. Organisaties gaven wel voorlichting, maar die stond vaak in

het teken van fondsenwerving. Met de invoering van het rankingsysteem in 2007 werd het mogelijk

een beoordeling te geven aan de methoden voor, en het bereik van draagvlakversterking. Hiermee

werd meer recht gedaan aan het oorspronkelijke doel van het programma.

Kenmerken subsidieaanvragen

Het bijzondere van het KPA-programma van NCDO was dat het één van de weinige loketten was

waar individuele personen subsidie konden aanvragen voor projecten gericht op  ontwikkelings -

samenwerking. Overigens kwamen aanvragen door individuele personen niet op grote schaal voor:

slechts 7% van alle aanvragen na 2000 (voor 2000 is de organisatievorm niet geregistreerd) kwam van

een individu. In de latere jaren, tussen 2006 en 2008, zien we het aantal aanvragen door individuele

personen toenemen, maar die worden ook vaker dan gemiddeld afgewezen. De toegekende subsidie-

bedragen zijn in de loop der tijd gestegen, vooral na 2000. Het gemiddelde subsidiebedrag is in de

loop der tijd gestegen van € 14.000,– voor 2000 naar € 17.000,– in latere jaren.

Ontwikkelingssamenwerking op de kaart gezet

De enorme groei aan organisaties die subsidie hebben aangevraagd voor het uitvoeren van een

project op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is uiteraard ook een succes van het

programma. Het programma is in de loop der jaren flink gegroeid. Het bedrag dat NCDO jaarlijks

tot zijn beschikking had is in de loop der tijd gestegen van 2 miljoen gulden in 1994 naar 16 miljoen

euro per jaar in 2010. In totaal heeft NCDO voor € 73,5 miljoen subsidies verstrekt. Omdat NCDO

als voorwaarde stelde dat organisaties de helft van het benodigde bedrag zelf binnenhaalden (het

verdubbelingsprincipe) zijn de organisaties er dus in geslaagd ook € 73,5 miljoen zelf op te halen.

Hiermee zijn grote aantallen vrijwilligers, veel voorlichtingsactiviteiten en veel particuliere

donateurs gemoeid. Door al die inspanning is ontwikkelingssamenwerking flink op de kaart gezet.

Kenmerken aangevraagde en toegekende projecten

Wat landenkeuze betreft is er een duidelijk verschil tussen de jaren voor en na 200. Voor 2000 was de

meerderheid van de subsidieaanvragen gericht op projecten in de voormalige Sovjet-Unie. Na 2000

gaat het vooral om landen in Afrika. Het land dat het meest voorkomt in de subsidieaanvragen is

Kenia, maar het land waarvoor de meeste subsidieaanvragen gehonoreerd worden is Roemenië.

Ondanks de populariteit van landen als Roemenië (1), India (3) en Indonesië (4) is Afrika toch het

continent waar de meeste subsidieprojecten worden uitgevoerd.

Wat de inhoud van de projecten betreft is Onderwijs als thema het meest populair. Bijna 40% van de

projecten is gericht op dit thema, waaronder ook de inrichting van scholen en de aanschaf van

leermiddelen valt. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk de thema’s Gezondheidszorg en

Huisvesting. In de voorkeur voor deze thema’s is in de loop der tijd weinig veranderd. Wel komen er

na 2006 meer projecten die gericht zijn op Verantwoord Ondernemen en Jeugdvoorzieningen.

De kosten van de projecten lopen sterk uiteen. Projecten gericht op Armoedebestrijding en Opbouw

civil society blijken relatief duur te zijn, evenals projecten gericht op thema’s Water en sanitatie en

Technologie. Projecten gericht op Verantwoord Ondernemen zijn juist relatief goedkoop. Projecten

die zich richten op de thema’s Jeugdvoorzieningen, Landbouw en Opbouw civil society over -

schrijden vaker dan gemiddeld de grens van twee jaar. In iets mindere mate geldt dat ook voor

projecten gericht op Verantwoord Ondernemen.
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Onderzoeksvraag 2: ontwikkelingen in de door NCDO gefinancierde
instellingen en organisaties
Enorme groei van startende organisaties

De “leeftijd” van de organisaties die subsidie aanvragen bij NCDO varieert sterk. Een derde van de

ondervraagde organisaties (720 in totaal) was al actief vóór 1996, dus voor het begin van het

programma. Eenderde is haar activiteiten begonnen tussen 1996 en 2004, en een derde pas in 2005 of

daarna. Het aantal startende organisaties is na 1990 geleidelijk aan toegenomen, met een piek na

2000. In de jaren 2005 tot en met 2007 zagen we jaarlijks ongeveer 50 nieuwe organisaties in beeld

komen. Na 2008 neemt het aantal starters af. Niet duidelijk is of er echt minder nieuwe organisaties

bijkomen in Nederland, want in het kader van dit onderzoek keken we alleen naar organisaties die

subsidie hebben aangevraagd bij NCDO.

Eendagsvliegen zijn de betrokken organisaties bepaald niet. De ondervraagde organisaties blijken

bijna allemaal nog actief te zijn, ook zij die al langer bestonden. Slechts 6% van de ondervraagden

laat weten dat de organisatie waar zij voor werkten niet meer bestaat*. Met andere woorden: ook al

stuiten ze op grote problemen in het ontwikkelingsland en ook al duurt het project soms langer dan

verwacht: de organisaties geven het niet gauw op. Het is duidelijk dat de organisaties zich hechten

aan een ontwikkelingsland en aan de aard van het werk dat ze er doen. Om die reden– en door de

contacten en de kennis en ervaring die ze opbouwen in het betreffende land– zijn ook maar weinig

organisaties geneigd van land of van thema te veranderen. Met andere woorden: we zien trouw en

loyaliteit aan het land en aan de mensen waar de organisaties voor werken.

80% heeft ontwikkelingssamenwerking als hoofdtaak

Een ruime meerderheid (80%) van de organisaties heeft ontwikkelingssamenwerking als hoofdtaak.

Dat zijn over het algemeen zelfstandige organisaties. Een klein deel (14%) is niet zelfstandig, maar

werkt onder de vlag van een grote(re) organisatie. Eén op de vijf organisaties heeft ontwikkelingssa-

menwerking niet als hoofdtaak –dat zijn dan bij voorbeeld scholen, kerken, serviceclubs, stichtingen,

musea, ziekenhuizen etc.

KPA draait op vrijwilligers

De organisaties die zich bezighouden met kleinschalige plaatselijke activiteiten draaien vrijwel

geheel op vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers waarop zij een beroep kunnen doen is behoorlijk

stabiel; in totaal gaat het om zo n 21.000 mensen in heel Nederland. Omgerekend betekent dat, dat

elke vrijwilliger € 3.500,– aan fondsen inzamelt– en hetzelfde bedrag van NCDO ontvangt. De klein-

schalige plaatselijke activiteiten zorgen daarmee voor een aanzienlijk draagvlak onder de bevolking.

Ervaring met subsidieaanvragen en projecten

Over het algemeen zijn de organisaties tevreden met het subsidieproces. Wat de negatieve ervaringen

betreft laat ruim een derde weten te vinden dat het proces lang heeft geduurd. Deze bevinding wordt

in de interviews bevestigd. Ook waren er klachten over de regels van de subsidieverstrekking, die

volgens menigeen omslachtig en tijdrovend zijn en soms onrealistische eisen stellen. Daarnaast zijn

er in de interviews ook kritische geluiden te horen over NCDO: ze hadden moeite met de afstande-

lijkheid en het onpersoonlijke contact.

De meeste organisaties (65%) hebben maar één keer een subsidie aangevraagd bij NCDO. Van alle

aanvragers heeft 42% wel eens te maken gehad met een afwijzing van de subsidieaanvraag.

Werkwijze en belemmeringen in de uitvoering

De organisaties bereiden zich meestal goed voor op het project. Ze stellen een projectplan op,

meestal in overleg of in samenwerking met de projectpartner. Vrijwel elke organisatie doet een

* CIDIN heeft binnen

dit onder zoek in

samen-  werking met

NCDO specifiek

onderzoek gedaan

naar organisaties

die niet meer

bestaan. Hiervan is

een apart verslag

verschenen:

Schulpen & Groot

Kormelinck (2011),

De life-cycle van het
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behoeftenonderzoek – de helft doet dat niet zelf, maar laat dat een de lokale projectpartner over. Het

meeste werk in de projecten moet natuurlijk lokaal gebeuren en dus is het van belang te investeren

in een goed en betrouwbaar contactpersoon in het ontwikkelingsland. Dat belang wordt in het

onderzoek nog eens onderstreept.

De effectiviteit van de projecten blijkt behoorlijk groot. Meer dan de helft van de organisaties (55%)

zegt de voorgenomen activiteiten én de gewenste effecten altijd te kunnen realiseren. Iets minder

dan de helft (44%) zegt dat dat soms wel en soms niet lukt. Het belangrijkste struikelblok is dan de

soms moeizame communicatie met de projectpartner. Andere belemmeringen zijn praktische

problemen in het projectland, onvoldoende kennis en te beperkt budget. Meer dan de helft van de

organisaties heeft daar mee te maken.

De organisaties zeggen allemaal dat ze goed lering trekken uit ondervonden problemen. Ze maken

duidelijker afspraken met de lokale projectpartner/uitvoerder en verrichten meer voorwerk. Deze

leereffecten doen zich vooral voor bij organisaties die vaker te maken hebben gehad met een subsi-

dieaanvraag. Zij hebben door schade en schande” ondervonden wat nodig is om een goed project te

kunnen draaien. In dit opzicht is het dan ook jammer dan het subsidieprogramma van NCDO is

gestopt. Veel organisaties kennen nu het klappen van de zweep en zouden daar in een volgend

project hun voordeel mee kunnen doen.

Voorlichting: website belangrijk en effectief middel

Goede voorlichting over de organisatie en haar activiteiten en projecten is uiteraard van groot belang,

zeker met het oog op draagvlakversterking. Bijna alle organisaties (80%) gebruiken daarvoor hun

website, naast de nieuwsbrief (70%) en de folder (60%). Zeker als het om fondsenwerving gaat blijkt

de website een zeer effectief middel; donaties van particulieren lopen veelal via de website. Draag-

vlakversterking lijkt daarmee hand in hand te gaan met fondsenwerving. Opvallend is dat organi-

saties de effectiviteit van informatiebijeenkomsten hoog noemen, maar er toch maar weinig organi-

seren.

Particuliere donaties steeds belangrijker

Uit het onderzoek blijkt, dat de donaties van particulieren de laatste jaren zijn gestegen. In totaal

zamelen organisaties meestal niet meer in dan € 20.000,– per jaar, maar zo n 30% zamelt een bedrag

in tussen de € 20.000,– en € 50.000,– per jaar. De laatste jaren was er geen reden voor bezorgdheid

over de fondsen. Nu echter zien de organisaties de toekomst minder rooskleurig in. Dat komt vooral

door de economische crisis, maar ook door “geefmoeheid”: er zijn te veel organisaties die bij de

mensen aankloppen.

Onderzoeksvraag 3: lessen voor de kennis- en adviesfunctie van NCDO
Kleinschalig en duurzaam!

Groot voordeel van de organisaties in het KPA programma is de kleinschaligheid. Dat woord komt

in de interviews dan ook veel terug: men gelooft in deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. De

organisaties hebben zelf contacten in het ontwikkelingsland, bezoeken zelf het land en zien waar het

geld naar toe gaat. Dat draagt niet alleen bij aan een goede besteding van het geld, maar ook aan de

duurzaamheid van de resultaten. Dat geldt zeker als de lokale bevolking invloed heeft op de bepaling

van wat nodig is en hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden. De geïnterviewde organisaties zijn

dan ook uiterst kritisch over de “grote gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties”: duur en weinig

effectief.
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Kennis en kennisbehoefte

Bij de start van hun werkzaamheden hadden de ondervraagde organisaties meestal weinig kennis

van ontwikkelingssamenwerking. Wat ze wisten, wisten ze van hun voorganger(s), van informatiebij-

eenkomsten en van contacten met anderen. Vooral het ontbreken van praktische kennis was een

struikelblok, zoals kennis over de regels en gebruiken in het ontwikkelingsland. De beste manier om

aan een project te beginnen is dan ook: het land regelmatig bezoeken en in contact komen met

iemand die het land heel goed kent. Volgens de ondervraagden is een goed en betrouwbaar contact-

persoon ter plaatse van cruciaal belang voor het slagen van een project. Ook kennis van een goede

projectverantwoording is een belangrijker aspect dan velen hadden gedacht.

Door schade en schande wijzer….

De meeste organisaties zijn door schade en schande wijzer geworden. Daar ligt dus een rol voor

NCDO, zo zeggen de organisaties: NCDO kan de kennis leveren waar zij zelf met zoveel moeite aan

zijn gekomen. Kennis van de betreffende landen, informatie over de regels en gebruiken, maar ook

informatie over het organiseren van een goede projectverantwoording. Ook zou NCDO een goede rol

kunnen spelen door organisaties met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Kleinschalige plaatselijke activiteiten verdwijnen niet

De activiteiten van de plaatselijke organisaties zullen doorgaan, daar zijn zij van vast overtuigd.

Natuurlijk, menigeen maakt zich zorgen over de toekomst en de verwachting is dat de budgetten

voor ontwikkelingssamenwerking kleiner worden. Maar ook al wordt het budget misschien kleiner,

de organisaties zullen niet verdwijnen. Want dan zijn er altijd nog de donaties van particulieren.

Ter afsluiting
NCDO heeft de resultaten van bovenstaand onderzoek uitvoerig bestudeerd en daarbij bekeken,

welke lessen ze er uit kan trekken voor de toekomst. Want ook al heeft NCDO geen rol meer als

subsidieverstrekker, we houden nog wel een relatie met de particuliere initiatiefnemers. Vanuit haar

nieuwe rol als kenniscentrum kan NCDO immers straks optreden als hun adviseur. En juist bij die

adviesrol maakt NCDO graag gebruik van de lessen uit bovenstaand onderzoek.
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Subsidies Ondersteuning Burgerparticipatie

Versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking was een hoofdtaak van NCDO. In

de beleidsperiode 2007–2010 heeft NCDO de subsidieprogramma’s voor de activiteiten op dit gebied

herzien en uitgewerkt. Ze kregen daarbij ook een nieuwe naam: Programma Ondersteuning Burger-

participatie (POB).

Het POB-programma bestaat uit een aantal subprogramma’s, zodat voor elk type draagvlakactiviteit

een bijpassend subsidieprogramma beschikbaar was:

• RePro: kleinschalige regionale draagvlakactiviteiten met een maximale bijdrage per project van

€ 10.000,–.

• PRO: landelijke draagvlakactiviteiten met een bijdrage die varieerde van € 10.000,– tot maximaal

€ 150.000,–.

• ARD: draagvlakactiviteiten uitgevoerd via regionale organisaties (COS);

• LO&IS: programma gericht op beleidsbeïnvloeding van lokale en regionale politici en lagere

overheden.

• NCDO Netwerkprogramma: programma gericht op voor NCDO strategische partners die hiermee

meerjarige financiering ontvingen.

Spreiding

POB-projecten werden in alle Nederlandse provincies uitgevoerd. Het overgrote deel van de activi-

teiten concentreerden zich echter traditioneel in de Randstad.

Tabel: vestigingsplaats aanvrager naar provincie, met betrekking tot aanvragen in de programma’s PRO en

RePRO, ARD, Netwerk Programma, 2007–2010

Provincie Percentage Percentage bevolking Nederland

aanvragers woonachtig in deze provincie

Groningen 2,8 3

Friesland 1,4 4

Drenthe 1,0 3

Overijssel 1,7 7

Gelderland 8,9 12

Flevoland 1,5 2

Utrecht 13,0 7

Noord-Holland 34,6 16

Zuid-Holland 22,3 21

Zeeland 1,2 2

Noord-Brabant 8,2 15

Limburg 3,4 7

100 99

Type activiteiten

Het in 2009 uitgevoerde onderzoek “Trends in subsidies” (analyse van subsidieprojecten 2000–2008)

geeft een scherp beeld van de aard van deze programma s. Uit dit onderzoek blijkt, dat de door
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NCDO gesubsidieerde activiteiten in Nederland zeer divers zijn, zowel in uitvoerder als in

doelgroep, thema’s, gehanteerde methode en geografische spreiding.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek luiden als volgt:

• Beleid: er is geen directe relatie te vinden tussen het Nederlands ontwikkelingsbeleid en het

beleid van NCDO enerzijds en ontwikkelingen in de aard van subsidieaanvragen anderzijds

• Spreiding: de draagvlakactiviteiten vinden vooral plaats in de provincie Noord-Holland en dan in

het bijzonder in Amsterdam

• Uitvoerders: subsidieprojecten worden vooral uitgevoerd door ontwikkelingsorganisaties, migran-

tenorganisaties en beeldende media

• Doelgroep: jongeren tot 24 jaar vormen in de onderzochte periode de belangrijkste doelgroep, de

doelgroepen scholieren en etnische minderheden nemen na 2004 in belang toe

• Voorlichtingsmethodiek: de organisatie van bijeenkomsten is verreweg de meest gebruikte

methode

• Landen: Afrika is het continent dat het meest in de belangstelling staat

• Thematiek: Politiek en Globalisering was tot 2004 het belangrijkste thema, na 2004 gaat het

vooral om het thema Ontwikkelingssamenwerking.

De gegevens over de subsidieprojecten POB uit 2010 sluiten aan bij het beeld over 2000–2008.

POB output en outcome in 2010

Vanuit het subsidieprogramma PRO (PRO regulier en PRO actief) financierde NCDO voorlichtings-

projecten in Nederland met een landelijk bereik. Daarbij ging het vooral om debatten, (online)

campagnes, (foto)tentoonstellingen, games, onderwijspakketten en theatervoorstellingen. Die

projecten zorgden er voor dat mensen informatie kregen over en betrokken werden bij interna-

tionale samenwerking en de leefsituatie van mensen in ontwikkelingslanden. Meestal hadden de

projecten betrekking op ontwikkelingslanden in het algemeen en niet op één land in het bijzonder.

Organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden (niet zijnde MFS-organisaties)

vormden de grootste groep aanvragers (21%), maar ook migrantenorganisaties waren ruim vertegen-

woordigd (13%).

Het subsidieprogramma RePRO was bedoeld voor laagdrempelige, kleinschalige voorlichtingspro-

jecten in Nederland met een lokaal of regionaal bereik, zoals lokale festivals. Lokale

(vrijwilligers)organisaties vormden de grootste groep aanvragers (34%), maar de aanvragen kwamen

ook van ontwikkelingsorganisaties (17%) en migrantenorganisaties (21%).

Het bijzondere van PRO en RePRO binnen het pakket subsidieprogramma’s was dat organisaties

gedurende het hele jaar door aanvragen konden indienen. De populariteit van PRO en RePRO, en

daarmee de behoefte aan subsidie voor draagvlakversterkende activiteiten, blijkt uit de grote

hoeveelheid jaarlijkse aanvragen (tussen de 350 en 475); daarvan werd grosso modo de helft gehono-

reerd.

Het subsidieprogramma LO&IS was bedoeld om de beleidsvorming ten aanzien van, en betrok-

kenheid bij, internationale samenwerking en mondiaal beleid onder lagere overheden in Nederland

te stimuleren.

Het programma ARD, Activiteiten voor Regionaal Draagvlak, verzorgde subsidies aan de regionaal

werkende COSsen.

Het Netwerkprogramma was gericht op ons netwerk, op samenwerking met organisaties die van

strategisch belang zijn voor NCDO.
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Subsidieprogramma Output: aantal 

gehonoreerde 

subsidie-

aanvragen

Outcome: 

maatschappelijke effecten

begroot 

budget

gerealiseerd 

budget

PRO 110 Gerealiseerde outcome: 

• 4,4 miljoen burgers bereikt uit alle

mentality-milieus

4.621.000 4.403.297

RePro 82 Gerealiseerde outcome:

• Ongeveer 200.000 burgers zijn geïn-

formeerd over ontwikkelingssamen-

werking.

• Van de 82 gehonoreerde projecten

richtten 38 zich op niet-traditionele

doelgroepen.

• In totaal worden 8 projecten uitge-

voerd door lokale overheden of poli-

tieke partijen.

475.000 485.000

LO&IS (Lagere Over-

heden en IS; i.s.m. de

VNG International)

Eenmalige subsidie-

verstrekking betref-

fende 2007–2010

Beoogde outcome (evaluatie van VNG

over 2010 nog niet ontvangen): 

• de helft van de Nederlandse

gemeenten heeft een paragraaf over

internationale samenwerking in het

collegeakkoord.

• De helft van de overige lagere over-

heden is door VNG geïnformeerd

over internationale samenwerking

en armoedebestrijding.

325.000 300.000

ARD (subsidiëring van

de “regionale antennes”

voor draagvlakactivi-

teiten, Cossen)

12 maal subsidie ver-

strekking

Beoogde outcome (evaluaties Cossen

zijn nog niet ontvangen): 

• burgers zijn bereikt door lokale en

regionale activiteiten. Vertegen-

woordigers van lokale overheden en

bestuurslagen zijn bijeengebracht in

het kader van internationale samen-

werking en mondiaal beleid. 

• Ondernemers zijn voorgelicht over

internationale samenwerking en

armoedebestrijding. Via een service

loket zijn personen of particuliere

organisaties ondersteund bij de

uitvoering van projecten gericht op

draagvlakversterking en/of ontwik-

kelingssamenwerking.

2.725.000 2.690.000

Netwerkprogramma 14 maal  subsidie -

verstrekking

Geen meetbare outcome geformuleerd.

Doel van het Netwerk Programma is

samenwerking met organisaties die van

strategisch belang zijn voor NCDO.

1.720.000 1.524.000

In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de outputs en outcomes van de subsidiepro-

gramma’s POB in 2010. In de bijlagen staat een integraal overzicht.
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Tenslotte
In de nieuwe beleidsperiode zal NCDO zelf geen subsidies meer verstrekken. Toch blijft voor NCDO

een belangrijke rol weggelegd in het Subsidiebeleidskader Kennis voor Burgerschap en Ontwikke-

lingssamenwerking en in de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking. NCDO

krijgt immers, in haar nieuwe rol van laagdrempelig kennis- en adviescentrum, een belangrijke taak

in het verzamelen van kennis. Daarbij gaat het om kennis van “activiteiten en initiatieven die van

belang zijn voor het maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking” en om kennis

van “interventiemethoden ten behoeve van burgerschap in relatie tot internationale samenwerking,

inclusief effectonderzoek en evaluatie” (domein 1 uit het Subsidiebeleidskader). De kennis en

ervaring die NCDO in de afgelopen 40 jaar heeft opgedaan, zal daarmee niet verloren gaan.
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Governance

Bestuur en directie

De aansturing van NCDO gebeurt door een bestuur dat bestaat uit 9 leden en een directie die

bestaat uit een algemeen directeur en een adjunct directeur. In 2010 heeft het bestuur van NCDO

besloten tot een wijziging van dit bestuursmodel en hernieuwing van de statuten van NCDO.

NCDO nieuwe stijl zal een éénkoppig bestuur kennen en een Raad van Toezicht die op afstand staat

van de operationele organisatie. De Raad van Toezicht zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9

leden en wordt breed samengesteld. De voorgenomen datum voor de overgang naar het nieuwe

bestuursmodel is 1 juni 2011.

In 2010 is ook een nieuwe directie aangetrokken. Het subsidiebeleidsplan 2011–2014 en het effec-

tueren van de reorganisatie waren de eerste opdracht voor deze nieuwe directie.

Bestuursleden NCDO

Dhr. J. van Gennip: voorzitter sinds 21 april 2004

Mw. J. Ferrier: vice voorzitter sinds 1 december 2004

Dhr. H. Mulder: penningmeester sinds 1 mei 2007

Mw. L. Daniëls: bestuurslid sinds 18 september 2002

Dhr. J. Hoekema: bestuurslid sinds 11 juni 2008

Dhr. M. Huis in ’t Veld: bestuurslid sinds 18 september 2002

Dhr. J.J. Kleinrensink: bestuurslid sinds 23 juni 2008

Mw. T. Lodders: bestuurslid 1 september 2007

Mw. V. Sluijter: bestuurslid sinds 1 november 2006

Directie NCDO

Mw. V. Sluijter: vanuit het bestuur gedelegeerd algemeen directeur tot juli 2010

Dhr. J. Meuffels: zakelijk directeur a.i. tot 1 oktober 2010

Dhr. F. van den Boom: algemeen directeur met in gang van 15 juli 2010

Mw. J. Derks: zakelijk directeur met in gang van 1 november 2010

Besluitvorming 2010

In 2010 is het bestuur 10 keer bijeengekomen. Het heeft zich vooral gericht op de nieuwe opdracht

en bijbehorende reorganisatie van NCDO. In september is goedkeuring gegeven aan het  subsidie -

beleidsplan 2011–2014 en aan het reorganisatieplan.

Inhoudelijk is het bestuur betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van alle lopende

programma’s; hiertoe is een beleidsplan 2010 vastgesteld en goedgekeurd. Het bestuur heeft zich in

het bijzonder gebogen over programma Sport en Ontwikkelingssamenwerking, het magazine IS

(redactiestatuut en redactie adviesraad) en het Earth Charter +10 evenement.

Jaarrekening
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Wat de bedrijfsvoering betreft noemen we hier de volgende bestuursbesluiten:

• Loslaten van het eigenrisicodragerschap met betrekking tot WW-uitkeringen

• Laten uitvoeren naar onderzoek uitbesteding diensten (NOVA)

• (Financiële) ondersteuning van The Broker

• Het ontwikkelen van Worknets

• Opheffing van de externe bezwaarschriftencommissie

• (in verband met de afbouw van de subsidietaak)

• Overdracht van de merknaam en website van het BID netwerk

• (feitelijke overdracht in 2010)

Integriteitregels

In 2010 heeft het bestuur opnieuw scherpe aandacht gegeven aan de procedure met betrekking tot

het toekennen van subsidies. In overeenstemming met de regels omtrent integriteit is in de besluit-

vorming over drie subsidieaanvragen een buitengewone procedure toegepast. Dit betreft subsidies

aan het Wereldpaviljoen (Floriade) en de conferentie GRI en het Food First programma van SID.

Bestuursleden die een relatie hadden met de genoemde organisaties hebben zich volledig onthouden

van enige bemoeienis met de besluitvorming over deze subsidie aanvragen en zijn ook niet geraad-

pleegd.

Van twee leden van het bestuur is in 2010 de zittingstermijn verstreken. Dit betreft de zittings-

termijn van de heer M. Huis in ’t Veld en mevrouw L. Daniëls. Het bestuur heeft hen gevraagd om

ten behoeve van de bestuurlijke continuïteit van NCDO in transitie aan te blijven tot de invoering

van het nieuwe bestuursmodel (het Raad van Toezicht model). Zij hebben geaccepteerd.

Op 15 juli 2010 is de algemeen directeur in dienst getreden en op 1 november 2010 de zakelijk

directeur. Het bruto jaarloon (incl. vakantietoeslag) van deze twee directeuren gezamenlijk bedraagt

€ 186.196, de sociale lasten en pensioenpremie werkgeversgedeelte zijn € 39.371 en de  eindejaars -

uitkering plus reiskosten woon/werk bedragen € 16.500. De salariëring voldoet aan de zogenaamde

DG-norm.

Financiën

Algemene toelichting op het resultaat 2010

NCDO verkeert in misschien wel de meest roerige periode van haar bestaan. In opdracht van het

ministerie wordt NCDO omgevormd van een subsidiefonds naar een kennis- en adviescentrum. Dat

proces was eind 2010 nog niet afgesloten, integendeel, het reorganisatieproces was toen nog in volle

gang en heeft zijn beslag gekregen op 1 april 2011.

De transitie die in 2010 is ingezet, heeft zijn weerslag gehad op de organisatieactiviteiten en daarbij

behorende financiën. Wat de financiën betreft moeten we vaststellen dat het resultaat 2010 uitkomt

op een negatief bedrag van € 5 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de vorming van een

reorganisatievoorziening. Voor de kosten van de reorganisatie (met name afvloeiing van personeel)

is in 2009 een reserve gevormd, die – nu duidelijk is welke kosten daadwerkelijk gemaakt worden– is

omgezet naar een voorziening. Deze omzetting verloopt via het resultaat. Dat verklaart voor een

belangrijk deel de afwijking tussen de jaarrekening 2009 en de jaarrekening 2010 en ook de

afwijking tussen de begroting 2010 en de jaarrekening 2010: in de begroting was de omzetting van

de reserve naar de voorziening niet opgenomen.
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Een ander belangrijk verschil tussen de jaarrekening 2009 en de jaarrekening 2010 is de verwerking

van committeringen voor subsidieverstrekkingen en de eigen NCDO projecten. Volgens de van

toepassing zijnde Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving moeten committeringen als verplichtingen

op de balans worden verwerkt. Het bestuur van NCDO vindt het belangrijk om bij de afsluiting van

de subsidieperiode 2007–2010 alle committeringen op de balans zichtbaar te hebben. In 2010 is dat

dan ook op deze manier in de jaarrekening verwerkt, in voorgaande jaren is dat niet gebeurd. De

committeringen voor subsidieverstrekkingen bedragen per ultimo 2010 € 6,7 miljoen, de verplich-

tingen voor de eigen NCDO projecten € 1,7 miljoen.

De transitie naar een kenniscentrum heeft in 2010 ook budgetverschuivingen veroorzaakt in de

personeels- en organisatiekosten. Dat blijkt onder andere uit posten als loonkosten, uitzendper-

soneel, waarneming directie: omdat 2010 een overgangsjaar was, zijn bij vacatures geen nieuwe

medewerkers aangenomen maar is gebruik gemaakt van inhuur, daarom zijn de kosten van inhuur

hoger dan begroot en zijn de eigen personeelskosten lager. En posten als publiciteitskosten en

overige personeelskosten zijn lager dan begroot door een lager activiteitenniveau.

Op subsidievlak is met name sprake van onderbesteding op de Matra/KPA projecten. Dit is het

gevolg van verminderde belangstelling voor dit programma.

Continuïteitsvoorbehoud

NCDO heeft nog geen definitieve subsidiebeschikking 2011–2014 ontvangen.* De daartoe beno -

digde stukken (die een nadere concretisering van het subsidiebeleidsplan inhouden) zijn volgens

afspraak voor 1 mei 2011 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeleverd, medio 2011 wordt

de definitieve beschikking verwacht. Dat betekent echter dat sprake is van onzekerheid ten aanzien

van de continuïteit van NCDO. Bestuur en accountant maken daarom een continuïteitsvoorbehoud.

Dat neemt overigens niet weg dat het bestuur van NCDO vertrouwen heeft in de uitkomst van de

beoordeling van de betreffende stukken en vertrouwen heeft in de continuïteit van NCDO.

Bestemmingsfondsen, materiële buffer

NCDO heeft in 2010 niet alleen een inhoudelijke omslag moeten maken, maar ook financieel. De

nieuwe organisatie is qua financiële omvang teruggebracht tot nauwelijks een derde van de

oorspronkelijke organisatie. Deze overgang heeft grote consequenties voor de organisatie. Behalve

dat 43 medewerkers NCDO hebben moeten verlaten, wordt de groep medewerkers die kon blijven

geconfronteerd met grote veranderingen. Deze omstandigheden impliceren onmiskenbaar risico’s

die hierna worden beschreven.

Ontwikkelen NCDO nieuwe stijl

Voor NCDO is (voorlopig) een budget beschikbaar van € 9,6 miljoen per jaar. Aan dit budget is een

tamelijk gedetailleerde taakstelling verbonden, uitgewerkt in een activiteitenplan tot en met 2012 en

bijbehorende begroting. Hieraan zijn verschillende risico’s verbonden. Op de eerste plaats is de

begroting niet gebaseerd op ervaringscijfers. NCDO als kenniscentrum is immers in opbouw en met

de budgetten voor de nieuwe producten en diensten heeft NCDO nog weinig ervaring. De begroting

is dan ook een zogenoemde projectiebegroting die -naarmate profiel en doelen verder uitgekristalli-

seerd zijn en de organisatie nieuwe stijl meer ervaring heeft opgedaan met budgettering- wellicht

bijgesteld moet worden om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Op de tweede plaats kan een nieuwe organisatie als het NCDO niet statisch functioneren, zeker niet

in het licht van het hedendaagse politieke spectrum. NCDO zal haar grenzen moeten verleggen,

* Inmiddels heeft posi-

tieve besluitvorming

plaatsgevonden. Voor

de nieuwe NCDO is

voor de beleidsperiode

2011–2014 e 38,5 mil-

joen aan subsidie

beschikbaar.
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nieuwe producten moeten ontwikkelen en (internationale) ontwikkelingen bij wijze van spreken

‘onmiddellijk’ in haar producten, activiteiten en uitingen moeten verdisconteren of integreren. Dit

vereist aanzienlijke investeringen, onder meer in de vorm van research.

Inrichten kwaliteitssysteem

De nieuwe organisatie is wezenlijk anders dan de oude. Dit geldt niet alleen voor de uit te

voeren taken, maar ook ten aanzien van profiel en ervaring van de mensen die daarin

werkzaam zijn. De gevolgen hiervan kunnen zich op verschillende niveaus

manifesteren, te weten:

a. Inherent aan de geschetste omstandigheden is dat de beheersorganisatie opnieuw moet worden

ingericht en een nieuw kwaliteitssysteem moet worden ontwikkeld. Nieuwe procedures en

routines moeten nog ‘inslijten’ en dat brengt beheersrisico’s met zich mee. Hierbij moet ook in

aanmerking worden genomen, dat de kwantitatieve verhoudingen binnen een kleine organisatie

heel anders zijn dan in een grote(re) organisatie. Er is met andere woorden minder ruimte om te

investeren in (extra) kwaliteit.

b. In elke organisatie kunnen dingen fout gaan, bijvoorbeeld problemen met leveranciers die zich

niet aan hun opdracht houden, met allerlei mogelijke juridische en financiële gevolgen van dien.

In een organisatie in transitie en transformatie zijn deze risico’s groter dan in een organisatie als

die van de ‘oude’ NCDO, waarin jarenlange relaties bestaan en de verantwoordelijk personen in

beginsel optimaal zijn ingespeeld op ‘bedreigingen’ en een grote mate van routine heerst.

c. Daarnaast geldt op een hoger abstractieniveau nog een ander risico. De politieke gedachtevor-

ming en besluitvorming op de gebieden ontwikkelingssamenwerking, draagvlak en burgerschap

zijn ‘beweeglijker’ dan tevoren en de beschikbaarheid van subsidiebudgetten minder voorspel-

baar. Dat maakt het risico dat NCDO haar interne en externe verplichtingen niet kan nakomen

groter.

Financieringsfunctie

Een organisatie heeft reserves nodig om risico’s te kunnen opvangen en om de vaste activa en het

werkkapitaal te financieren. Als de ‘oude’ functie van subsidieverstrekker is afgerond en de

middelen zijn besteed, dan zal de nieuwe NCDO organisatie naast de bufferfunctie voor het

opvangen van risico’s, reserves nodig hebben om de vaste activa en het werkkapitaal te financieren.

Conclusie

Bovenstaande ontwikkelingen en aspecten vereisen een materiële buffer; het is onmogelijk om de

risico’s en extra kosten, zoals hiervóór aangeduid, te dekken vanuit het thans voorziene budget van

€ 9,6 miljoen, dat medio 2011 definitief vastgesteld zal worden. Dit budget is hiervoor ook niet

bedoeld.

Daarom is het Ministerie van Buitenlandse zaken verzocht er mee in te stemmen dat de middelen in

de bestemmingsfondsen beschikbaar blijven als materiële buffer voor NCDO, bijvoorbeeld in de

vorm van een een continuïteitsfonds. De aanwending van dit fonds gebeurt in overleg met het

ministerie.

Met betrekking tot de omvang van zo’n materiële buffer sluit NCDO aan bij de Richtlijn ‘Reserves

Goede Doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Deze richtlijn wordt binnen de

sector van fondsenwervende instellingen als gezaghebbend beschouwd, onder andere door het CBF.

Volgens deze Richtlijn zou voor de korte en middellange termijn een buffer moeten worden

gevormd van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Vanwege het hoge risic-

oprofiel heeft NCDO gerekend met de maximale factor van 1,5. De voor 2011 begrote kosten van de

werkorganisatie bedragen € 3.993.000; dit impliceert een benodigde buffer van € 5.990.000.
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Reorganisatievoorziening

Voor de kosten van de reorganisatie is in 2009 een reorganisatiereserve gevormd. Nu duidelijk is

welke kosten de reorganisatie met zich meebrengt, is deze reserve omgezet naar een voorziening. In

deze reorganisatievoorziening zijn ook de kosten voor de afbouw van de subsidietaken opgenomen.

Deze voorziening is als volgt gespecificeerd (kosten op basis van het Sociaal Beleidskader van het

KIT waaraan NCDO is gehouden):

Kosten 6-maanden zoektermijn e 505.000

Kosten begeleiding outplacement e 168.000

Kosten vertrekpremie e 461.000

Kosten wachtgeldregeling e 2.030.000

Overige kosten zoals kosten juridische bijstand, 

kosten voor bij- en omscholing e.d. e 225.000

Kosten evaluatie subsidietaak e 166.000

Afbouw subsidietaken / afdeling e 750.000

Totaal e 4.305.000

Begroting 2011: afbouw subsidietaak, activiteiten en begroting 2011/2012

De afbouw van de subsidiedossiers uit de voorgaande subsidieperiode vindt plaats vanuit de

budgetten 2007–2010. Hiervoor is een (reorganisatie)reserve gevormd van € 750.000. Deze afbouw

wordt separaat geregistreerd en gemonitoord in het ‘oude’ administratiesysteem van NCDO. Voor de

activiteiten van NCDO nieuwe stijl (2011 e.v. jaren) is een nieuwe administratie ingericht. Basis van

deze administratie is het aangescherpte strategisch beleidsplan en de daarin benoemde activiteiten.

NCDO nieuwe stijl werkt met kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers om de besteding van

budgetten centraal te kunnen monitoren (kostensoorten) en naar afdelingen/clusters (de kosten-

plaatsen) en beleidsresultaten (de kostendragers) te kunnen toerekenen. Deze (her)inrichting van de

financiële administratie is gemaakt op basis van de eisen en voorwaarden van het ministerie rond

het rapporteren over de beleidsdoelen.

Activiteiten en begroting juli 2011 tot en met december 2012 zijn hierachter opgenomen. Dat dit

een anderhalf jaarplan is, is het gevolg van de opdracht tot nadere uitwerking van het  subsidie -

beleidsplan dat ook een nadere uitwerking van het activiteitenplan en de begroting van juli 2010 tot

en met december 2011 inhield. Zie verder Bijlagen.

Alle hierna genoemde bedragen zijn in euro’s.
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Balans per 31 december

Balans per 31 december 2010: Activa 2010 2009

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 160.698 222.837

Financiële vaste activa – 100.000

160.698 322.837

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies 18.776.368 12.766.353

Vooruitbetaalde projectkosten 260.822 744.749

Overlopende activa 111.121 69.317

Overige vorderingen 25.546 20.964

19.173.857 13.601.383

Liquide middelen

Banksaldi 3.859.441 3.932.594

3.859.441 3.932.594

Balanstotaal 23.193.996 17.856.814
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Balans per 31 december 2010: Passiva 2010 2009

RESERVES EN FONDSEN

Stichtingskapitaal 45 45

Reorganisatiereserve – 3.500.000

Bestemmingsfondsen 5.242.688 7.695.439

5.242.733 11.195.484

VOORZIENINGEN

Voorziening reorganisatie 4.305.326 0

Voorziening WW/wachtgelden 76.347 36.565

Voorziening langdurig zieken 88.000 78.069

4.469.673 114.634

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1.650.133 1.536.465

Committeringen subsidies 6.733.756 –

Subsidieverplichtingen 2.882.148 3.640.810

Projectverplichtingen 1.674.777 –

Overige schulden en overlopende passiva 540.776 793.499

Terug te betalen subsidies – 575.922

13.481.590 6.546.696

Balanstotaal 23.193.996 17.856.814
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Staat van baten en lasten 2010

2010 2009

werkelijk begroot werkelijk

BATEN

Bijdragen

Rijksbijdrage NCDO/POP Programma1 32.600.000 32.600.000 27.698.000

Rijksbijdrage inzake Matra/KPA2 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Financiële baten 69.977 – 43.115

Totaal baten 34.669.977 34.600.000 29.741.115

LASTEN

Subsidies

Programma’s POP 18.114.448 15.886.000 13.935.392

Matra/KPA Programma 1.549.676 1.820.000 1.567.702

19.664.124 17.706.000 15.503.094

Projecten

NCDO programma overig 10.770.264 10.271.000 11.340.223

10.770.264 10.271.000 11.340.223

Vrijval

Vrijgevallen subsidieverplichtingen (1.408.600) (300.000) (975.294)

Totaal programma’s 29.025.788 27.677.000 25.868.023

Apparaatskosten

Personeelskosten 9.397.480 5.125.364 4.172.433

Organisatiekosten 1.368.406 1.274.636 891.987

Bijzondere baten en lasten (36.378) – –

Totaal apparaatskosten 10.729.508 6.400.000 5.064.420

Totaal lasten 39.755.296 34.077.000 30.932.443

Saldo van baten en lasten (5.085.319) 523.000 (1.191.328)

2010 2009

Onttrekking aan reorganisatiereserve (3.500.000) 1.500.000

Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen (1.585.319) (2.691.328)

Saldo van baten en lasten (5.085.319) (1.191.328)

1 NCDO/POP program ma:

eigen NCDO projecten

en de  subsidie projecten

 ondersteu ning participa-

tie

2 Matra/KPA program ma:

subsidiëring Oost Euro-

pese  ontwikkelings -

programma's
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Kasstroomoverzicht over 2010

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode 2010 2009

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Saldo van baten en lasten –5.085.319 –1.191.328

Aanpassing voor:

Afschrijvingen materiele vaste activa 158.048 118.355

Afboeking financiële vaste activa 66.667

Rechtstreekse vermogensmutatie 

committeringen per 01–01–2010 –867.432

Mutaties werkkapitaal:

Mutatie vorderingen –5.572.474 3.691.228

Mutatie kortlopende schulden 6.934.894 –1.042.380

1.362.420 2.648.848

Mutaties voorzieningen 4.355.039 –9.471

Kasstroom uit operationele activiteiten –10.577 1.566.406

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in materiële vaste activa –95.909 –31.212

Desinvesteringen in materiele vaste activa 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten –95.909 –31.212

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Ontvangsten uit langlopende leningen 33.333 –100.000

Aflossingen uit langlopende leningen – 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 33.333 –100.000

Mutatie geldmiddelen –73.153 1.435.193

Stand liquide middelen per 31 dec 2010 3.859.441 3.932.594

Stand liquide middelen per 1 jan 2010 3.932.594 2.497.401

Mutatie –73.153 1.435.193

Voor een toelichting voor het opstellen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de algemene

grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting NCDO,

statutair gevestigd te Amsterdam,

bezoekadres: Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam

De stichting heeft ten doel om het maatschappelijk en politiek draagvlak in Nederland voor interna-

tionale samenwerking en duurzame ontwikkeling te handhaven en te versterken.

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare

verslaggevingregels, in overeenstemming met richtlijn 640 en de financiële reglementen bij respec-

tievelijk de subsidiebeschikking over het beleidskader 2007–2010 en het Matra/KPA-programma.

De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Grondslagen voor de waardering van de balans

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva tegen

nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire

afschrijving over de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde.

Activa Afschrijvingspercentage

Computerapparatuur 33%

Software 20%

Kantoormeubilair 17%

Huurdersbelang 20%

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen verstrekte leningen en worden gewaardeerd tegen nominale

waarde. Indien sprake is van mogelijke oninbaarheid dan wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig, rekening houdend

met mogelijke oninbaarheid.

Reorganisatievoorziening

De opgenomen voorziening heeft betrekking op toekomstige verplichtingen als gevolg van de

herstructurering van de activiteiten en de afbouw van de subsidieafdeling.

Voorziening wachtgelden/WW

De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de in de toekomst maximaal uit te keren

bedragen.
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Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken dient ter vervanging van langdurig zieke medewerkers.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen,

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vrijval subsidies

De vrijval van in het boekjaar afgerekende subsidies worden ten gunste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht per categorie aanschaf- afschrij- boek- inves- afschrij- boek-

waarde per ving t/m waarde tering ving waarde

31–12–2009 31–12–2009 31–12–2009 2010 2010 31–12–2010

Computerapparatuur 387.055 365.652 21.403 84.811 35.918 70.296

Software 252.915 156.476 96.439 11.098 51.661 55.876

Kantoormeubilair 414.687 309.692 104.995 0 70.469 34.526

Huurdersbelang 50.468 50.468 0 0 0 0

1.105.125 882.288 222.837 95.909 158.048 160.698

2010 2009

Totaal aanschafwaarde 1.201.034 1.105.125

Af: Totaal afschrijvingen 1.040.336 882.288

Boekwaarde 31 december 160.698 222.837

Financiële vaste activa

2010 2009

Beginsaldo 01/01 100.000 –

Bij: Lening – 100.000

Af; Aflossing/verrekening (33.333) –

Af: Afboeking (66.667) –

Eindsaldo 31/12 – 100.000

In 2010 is voor stichting COS Zuid Holland door de curator het faillissement aangevraagd. De

verwachting van de curator is, dat geen uitkering aan preferente of concurrente crediteuren plaats-

vindt. De restant vordering COS Zuid-Holland is in zijn geheel afgeboekt.
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VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies 2010 2009

Te ontvangen subsidie NCDO 17.028.991 10.280.011

Te ontvangen subsidies MATRA/KPA 1.747.377 2.486.342

18.776.368 12.766.353

Vooruitbetaalde projectkosten 2010 2009

Vooruitbetaalde projectkosten 260.822 744.749

260.822 744.749

In verband met de afbouw van de subsidie en de eigen projecten hebben minder vooruitbetalingen

plaatsgevonden dan in 2010.

Overlopende activa 2010 2009

Vooruitbetaalde facturen 24.676 11.387

Nog te ontvangen interest 68.519 19.555

Overige vlottende activa 17.926 38.375

111.121 69.317

Overige vorderingen 2010 2009

Debiteuren 25.546 40.635

Voorziening dubieuze debiteuren – (19.671)

25.546 20.964

LIQUIDE MIDDELEN

Banksaldi 2010 2009

RABO 3.797.955 3.870.974

ABN-AMRO 4.765 4.775

ING 56.721 56.845

3.859.441 3.932.594

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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RESERVES EN FONDSEN

De reserves en fondsen zijn als volgt opgebouwd:

2010 2009

Stichtingskapitaal 45 45

Reorganisatiereserve 0 3.500.000

Bestemmingsfondsen 5.242.688 7.695.439

Totaal vermogen 5.242.733 11.195.484

Verloop van de reserves en fondsen

Reorganisatie Bestemmings- Totaal

reserve fondsen vermogen

Saldo reserves en fondsen per 01–01–2009 2.000.000 10.386.766 12.386.766

Toevoeging 1.500.000 (2.691.327) 1.191.327–

Onttrekking –

Saldo reserves en fondsen per 31–12–2009 3.500.000 7.695.439 11.195.439

Saldo per 01–01–2010 3.500.000 7.695.439 11.195.439

Correctie fondsen per 1 januari 2010 – (867.432) (867.432)

Herrekend reserves en fondsen per 01–02–2010 3.500.000 6.828.007 10.328.007

Toevoeging – – –

Onttrekking (3.500.000) (1.585.319) (5.085.319)

Saldo reserves per 31–12–2010 – 5.242.688 5.242.688

Bestemmingsfondsen NCDO/POP Matra/KPA Totaal

Saldo per 01–01–2010 6.718.187 977.252 7.695.439

Correctie fondsen per 1 januari 2010 (820.881) (46.551) (867.432)

Herrekend saldo per 01–02–2010 5.897.306 930.701 6.828.007

Toevoeging – – –

Onttrekking (1.996.600) 411.280 (1.585.320)

Saldo per 31–12–2010 3.900.706 1.341.981 5.242.688

Met ingang van 2010 worden de committeringen (toezeggingen aan derden) opgenomen in de

jaarrekening waardoor de totale subsidieverplichting van NCDO aan derden blijkt. Deze committe-

ringen (verplichtingen) betreffen de door NCDO toegezegde verplichtingen waarvoor een bestuurs-

besluit is genomen en waarbij dit schriftelijk aan de ontvanger van de subsidie is kenbaar gemaakt.

Als gevolg van deze verwerkingswijze is het saldo van de bestemmingsfondsen per 1 januari hierop

aangepast aan de voor ultimo 2009 aangegane committeringen van € 867.432. Deze aanpassing is

verwerkt als een rechtstreekse vermogensmutatie in de desbetreffende fondsen.
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VOORZIENINGEN

Voorziening reorganisatie

Het verloop van de voorziening reorganisatie is als volgt:

Saldo 1 januari 2010 –

Dotatie reorganisatie 3.555.326

Dotatie afbouw subsidie administratie 750.000

Onttrekking –

Saldo 31 december 2010 4.305.326

Uit de voorziening reorganisatie wordt de afvloeiing van medewerkers bekostigd en de kosten van

afbouw van de subsidietaken.

In het kader van de WOPT (Wet Openbaarheid Topinkomens) de volgende toelichting. Een aantal

medewerkers dat in het kader van de reorganisatie moet afvloeien, heeft recht op hoge wachtgelduit-

keringen. Dat recht geldt echter onder voorwaarden en de betreffende medewerkers hebben geen

beschikkingsmacht over de in de voorziening opgenomen gelden. Daarom hanteert NCDO het

loonbegrip bij de toepassing van de WOPT. De salariëring van geen van de medewerkers

overschrijdt de norm van de WOPT.

Voorziening WW/wachtgelden

Het verloop van de voorziening wachtgelden is als volgt:

Saldo 1 januari 2010 36.565

Dotatie 39.782

Onttrekking –

Saldo 31 december 2010 76.347

Tot 1 januari 2011 was NCDO eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidswet (WW). Een

aantal oud medewerkers ontvangt nog een uitkering WW uit de voorliggende periode. Bovendien

bestaan nog wachtgelduitkeringen/rechten uit de periode voor 2011.

Voorziening langdurig zieken

Het verloop van de voorziening langdurig zieken is als volgt:

Saldo 1 januari 2010 78.069

Dotatie 9.931

Onttrekking –

Saldo 31 december 2010 88.000
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KORTLOPENDE SCHULDEN

Committeringen subsidies Waarvan afkomstig

2010 uit 2010 ≤ 2009

NCDO/POP Programma 6.018.201 5.197.320 820.881

MATRA/KPA Programma 2009–2010 715.555 669.055 46.500

Totaal 6.733.756 5.866.375 867.381

In 2010 zijn in overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving de committeringen

(toezeggingen onder voorwaarden vanuit NCDO aan derden) als last verantwoord (€ 6,7 mln.). Zie

voor nadere toelichting ‘Verloop van de reserves en fondsen’.

Subsidieverplichtingen Waarvan afkomstig

2010 uit 2010 ≤ 2009

NCDO/POP Programma 2.723.068 886.872 1.836.196

MATRA/KPA Programma 2005–2008 45.174 – 45.174

MATRA/KPA Programma 2009–2010 113.906 55.303 58.603

Totaal 2.882.148 942.175 1.939.973

Projectverplichtingen Waarvan afkomstig

2010 uit 2010 ≤ 2009

Projectverplichtingen 1.674.777 1.674.777 –

erug te betalen subsidies 2010 2009

Terug te betalen subsidies (Matra/KPA) – 575.922

Door NCDO is het niet bestede deel subsidie MATRA/KPA terugbetaald aan het Ministerie van

Buitenlandse Zaken.

Overige schulden en overlopende passiva 2010 2009

Loonbelasting en sociale lasten 179.402 305.456

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 148.035 132.005

Nog te betalen pensioenpremies 59.274 104.811

Nog te betalen Move Your World 0 124.505

Reservering Accountantskosten 49.850 28.564

Overige schulden 104.215 98.158

540.776 793.499

Per 1 januari 2011 is de activiteit Move Your World beëindigd.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Hieronder worden vermeld de belangrijke door de stichting aangegane of haar op te leggen finan-

ciële verplichtingen voor zover zij niet in de jaarrekening 2010 zijn opgenomen en waarvan bekend

is dat zij op de exploitatie van de komende jaren zullen drukken.

Meerjarige verplichtingen

Huurovereenkomst met Koninklijk Instituut voor de Tropen, voor kantoorruimte en facilitaire

voorzieningen ten behoeve van huisvesting NCDO:

Huurovereenkomst t/m 2012

Huur 2011 t/m 2012 695.888 (excl. huuraanpassing)

695.888

5 Océ kopieermachines:

Huurovereenkomsten t/m 2011

Huur 2011 30.468

30.468

Mogelijke claims

Enkele organisaties hebben bezwaar gemaakt regen de afwijzing van hun subsidieaanvraag.

Hun claims bedragen € 142.000. In dit bedrag zijn geen kosten voor eventuele juridische procedures

opgenomen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Rijksbijdragen 2010 2010 2009

werkelijk begroting werkelijk

NCDO programma

Ministerie van Buitenlandse Zaken 32.600.000 32.600.000 27.698.000

Matra/KPA

Ministerie van Buitenlandse Zaken 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Totaal bijdragen Ministerie van Buitenlandse Zaken 34.600.000 34.600.000 29.698.000

Sinds 1 juni 2001 is NCDO verantwoordelijk voor de uitvoering van het Matra/KPA Programma.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar voor uitvoering van

dit programma. Het bedrag wordt opgenomen ten gunste van de staat van baten en lasten. De

beschikking voor het Matra/KPA programma loopt tot en met 2010.

Per 31 december nog openstaand aan subsidietoekenningen:

Beschikking 2007–2010 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 130.400.000*

Beschikking 2005–2008 Matra/KPA, Ministerie van Buitenlandse Zaken 8.000.000

Beschikking 2009–2010 Matra/KPA, Ministerie van Buitenlandse Zaken 4.000.000

142.400.000

De jaarrekening over 2009 is bij brief van 26 oktober 2010 met referentie DVL 731/2010  goed -

gekeurd.

Financiële baten

De financiële baten komen ten gunste van de exploitatie en worden derhalve aangewend voor de

financiering van de uitvoering van projecten. Voor de uitsplitsing van de rente naar NCDO/POP en

MATRA/KPA wordt verwezen naar bijlage B.

* inclusief circa ¤ 2 mil-

joen ten behoeve van

de distributie van het

magazine Internatio-

nale Samenwerking.
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LASTEN

Subsidies / projecten 2010 2009

werkelijk begroot verschil werkelijk

Programma’s POP 18.114.448 15.886.000 (3.049.329) 13.935.392

Matra/KPA Programma 1.549.676 1.820.000 223.773 1.567.702

Totaal subsidies 20.531.556 17.706.000 (2.825.556) 15.503.094

NCDO programma overig 10.770.264 10.271.000 857.788 11.340.223

Totaal projecten 10.770.264 10.271.000 857.788 11.340.223

In 2010 zijn in overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving de committeringen

(toezeggingen vanuit NCDO aan derden) als last verantwoord (€ 6,7 mln.). In voorgaande jaren

werden de committeringen extra comptabel bijgehouden en niet als verplichting in de balans en als

lasten in de jaarrekening verwerkt. In de jaarrekening 2010 is dit aangepast. Met name de subsidie-

programma’s POP laten daardoor een hoger bedrag aan gerealiseerde subsidietoekenningen zien dan

begroot. Bij Matra/KPA is sprake van onderbesteding door verminderde belangstelling voor dit

programma.

Vrijval subsidieverplichtingen 2010 2009

werkelijk begroot verschil werkelijk

Vrijgevallen subsidieverplichtingen (1.408.600) (300.000) 1.108.600 (975.294)

Totaal 28.536.168 27.677.000 (859.168) 25.868.023

Na de slotbetaling en het afwikkelen van de subsidie beschikking wordt het verschil tussen de

 subsidieverplichting en de subsidie uitkering in de staat van baten en lasten geboekt als vrijval

(baten). In 2010 is sprake van een incidentele vrijval als gevolg van het terugbetalen van een deel

van de subsidie € 558.000 Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nigaragua.
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Apparaatskosten 2010 2009

Personeel Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk

Lonen 3.433.412 3.484.300 (50.888) 3.493.489

Sociale lasten 412.771 427.472 (14.701) 417.375

Pensioenlasten 444.536 454.092 (9.556) 431.803

Dotatie reorganisatievoorziening 4.305.326 – 4.305.326 –

Uitzendpersoneel 215.436 200.000 15.436 69.481

Wachtgelden 42.313 45.000 (2.687) 37.625

Reorganisatiekosten 265.021 175.000 90.021 160.894

Overige personeelskosten 278.665 339.500 (60.835) 222.487

Doorbelast aan projecten – – – (660.721)

Totaal personeelskosten 9.397.480 5.125.364 4.272.116 4.172.433

Organisatie

Huisvestingskosten 398.359 417.000 (18.641) 408.579

Bureaukosten 362.248 397.500 (35.252) 426.282

Afschrijvingskosten 158.047 117.000 41.047 123.361

Accountants- en advieskosten 76.265 130.000 (53.735) 137.785

Waarneming directie 193.537 – 193.537 182.752

Reis- en verblijfkosten 10.893 17.000 (6.107) 11.556

Publiciteitskosten 95.814 136.136 (40.322) 151.804

Bestuurskosten 57.138 60.000 (2.862) 80.962

Overige kosten/ (baten) 16.105 – 16.105 (5.336)

Doorbelast aan projecten – – – (625.759)

Totaal Organisatiekosten 1.368.406 1.274.636 93.770 891.987

Bijzondere baten en lasten

Afboeking vordering NCDO subsidie 15.000 – 15.000 –

Afboeking vordering COS Zuid Holland 66.667 – 66.667 –

Correctie Loonheffing 2007 (128.586) – (128.586) –

Overige baten en lasten 10.541 – 10.541 –

Totaal Bijzondere baten en lasten (36.378) – (36.378) –

Totaal Apparaatskosten 10.729.508 6.400.000 4.329.508 5.064.420

Toelichting apparaatskosten

Reorganisatie

De oorzaak van de verschillen tussen begroting en realisatie 2010 (en ook tussen realisatie 2010 en

realisatie 2009) ligt in de omvorming van NCDO naar een kennisorganisatie en de daarmee gepaard

gaande reorganisatie. Dat blijkt onder andere uit posten als loonkosten, uitzendpersoneel en

waarneming directie (omdat 2010 een overgangsjaar was, zijn bij vacatures geen nieuwe

medewerkers aangenomen maar is gebruik gemaakt van inhuur) en uit posten als publiciteitskosten

en overige personeelskosten (die lager zijn dan begroot door een lager activiteitenniveau). Maar het



Jaarrekening 2010

77

grootste deel van het verschil wordt veroorzaakt door de vorming van een reorganisatievoorziening

van € 4,3 miljoen. In 2009 is hiervoor een reserve gevormd die -nu de reorganisatiekosten bekend

zijn- is omgezet naar een voorziening die via de staat van baten en lasten loopt.

De post Waarneming directie bestaat uit twee onderdelen: tot oktober 2010 waarneming door een

zakelijk directeur a.i. ad € 173.263 en tot juli 2010 de waarneming door een gedelegeerd bestuurder

voor de aansturing van de organisatie op inhoudelijke zaken ad € 20.274.

Personeel

Per ultimo van ieder kwartaal had NCDO in dienst (inclusief payroll-basis):

2010 2009

FTE FTE

1e kwartaal 72,8 73,0

2e kwartaal 70,5 71,3

3e kwartaal 71,5 72,8

4e kwartaal 69,5 74,0

Op 15 juli 2010 is de algemeen directeur in dienst getreden en op 1 november 2010 de zakelijk

directeur. Het bruto jaarloon (incl. vakantietoeslag) van deze twee directeuren bedraagt € 186.196,

de sociale lasten en pensioenpremie werkgeversgedeelte zijn € 39.371 en de eindejaarsuitkering plus

reiskosten woon/werk bedragen € 16.500. De salariëring voldoet aan de zogenaamde DG-norm.

Pensioenen

NCDO heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhan-

kelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het ABP.

NCDO heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen ingeval van een tekort bij het

bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere premies. Gezien bovenstaande heeft

NCDO de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en alleen de verschuldigde

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden (9) hebben recht op vacatiegeld en vergoeding voor

onkosten. Dit geldt ook voor de leden van de bezwaarschriftencommissie.
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Overige gegevens
Besluit bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft het negatieve resultaat van negatief € 5.085.319 als volgt bestemd:

Onttrekking aan reorganisatiereserve (3.500.000)

Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen (1.585.319)

(5.085.319)

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na 31 december 2010 geen gebeurtenissen van materieel belang voorgedaan voor de

jaarrekening 2010. Wel vermeldenswaard is dat de door het ministerie van Buitenlandse Zaken

gevraagde aanscherping van het subsidiebeleidsplan per 29 april 2011 is aangeleverd. NCDO is nu

in afwachting van de definitieve subsidiebeschikking. Hierdoor is de continuïteit van NCDO nog

niet verzekerd. Het bestuur echter heeft vertrouwen dat een positieve subsidiebeschikking zal

worden afgegeven en dat de activiteiten van de stichting kunnen worden voortgezet.
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Aan: het bestuur en de directie van Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samen-

werking en Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam.

Deze verklaring wordt mede afgegeven ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken in

het kader van de subsidiebeschikking over het beleidskader 2007–2010 DVL 1060/2006 en in het

kader van de subsidiebeschikking Matra/KPA-programma.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samen-

werking en Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de

balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs-

verslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder

Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en in overeenstemming met het Financieel

Reglement bij de subsidiebeschikking met kenmerk DVL 1060/2006 over het beleidskader 2007–

2010 inzake het NCDO-programma en de subsidiebeschikking met kenmerk DZO/UM-0553/2008

inzake het Matra/KPA-programma voor de periode 2009–2010. Het bestuur is tevens verantwoor-

delijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Bij de

uitvoering van de controle zijn de aandachtspunten zoals genoemd in het financieel reglement en

het Protocol ‘Controle Financiële Verantwoording’ bij de subsidiebeschikking 2007–2010 met

kenmerk DVL 1060/2006 en bij de subsidiebeschikking 2009–2010 met kenmerk DZO/UM-

0553/2008 meegenomen.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-

kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of

fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig-

heden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen

over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het

evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de

redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie

van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het

vermogen van Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame

Ontwikkeling te Amsterdam per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeen-

stemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 “Organisaties

zonder winststreven”.

Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening in overeenstemming is met het Financieel

Reglement bij de subsidiebeschikking over het beleidskader 2007–2010 inzake het NCDO-

programma en de subsidiebeschikking inzake het Matra/KPA-programma voor de periode 2009–

2010.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt ‘Financiën’ onder het kopje ‘Continuïteitsvoorbehoud’ in de

jaarrekening, waarin uiteengezet is dat NCDO nog geen definitieve subsidiebeschikking 2011–2014

heeft ontvangen. Deze omstandigheid zoals uiteengezet onder punt ‘Financiën’ duidt op het bestaan

van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over

de continuïteitsveronderstelling van NCDO.

Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften
van regelgevende instanties.
Tevens melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is

met de jaarrekening.

Amsterdam, 25 mei 2011

Dubois & Co. Registeraccountants

M. Karman

M. Belkadi
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Samenstelling van de balans NCDO/POP Matra/KPA Totaal 2010 Totaal 2009

Vaste activa

Materiële vaste activa 160.698 – 160.698 222.837

Financiële vaste activa – – – 100.000

160.698 160.698 322.837

Vlottende activa

Te vorderen subsidie 17.028.991 1.747.377 18.776.368 12.766.353

Debiteuren 25.546 – 25.546 22.290

Vooruitbetaalde projectkosten 260.822 – 260.822 744.749

Overlopende activa 111.121 – 111.121 67.991

17.426.480 1.747.377 19.173.857 13.601.383

Liquide middelen

Postbank 56.721 – 56.721 56.845

Bank 3.792.559 10.161 3.802.720 3.875.749

3.849.280 10.161 3.859.441 3.932.594

Totaal vlottende activa 21.275.760 1.757.538 23.033.298 17.533.977

21.436.458 1.757.538 23.193.996 17.856.814

Bijlage A 
Overzicht Balans NCDO/POP – MATRA/KPA
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Vervolg bijlage A: Overzicht Balans NCDO/POP – MATRA/KPA

Samenstelling van de balans NCDO/POP Matra/KPA Totaal 2010 Totaal 2009

Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 45 – 45 45

Reorganisatiereserve – – – 3.500.000

Bestemmingsfondsen 3.900.706 1.341.981 5.242.687 7.695.439

Totaal kapitaal 3.900.751 1.341.981 5.242.733 11.195.484

Voorzieningen

Voorziening reorganisatie 4.305.326 – 4.305.326 –

Voorziening voor wachtgelden 76.347 – 76.347 36.565

Voorziening langdurig zieken 83.000 – 88.000 78.069

4.464.673 4.469.673 114.634

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.650.133 – 1.650.133 1.536.465

Committeringen subsidies 6.733.756 – 6.733.756 –

Subsidieverplichtingen 2.723.068 159.080 2.882.148 3.640.810

Projectverplichtingen 1.674.777 – 1.674.777 –

Terug te betalen subsidies – – – 575.922

Overige schulden en overlopende passiva 540.776 – 540.776 793.499

13.322.510 159.080 13.481.590 6.546.696

Interne rekening-courant verhouding (256.477) 256.477 – –

21.436.457 1.757.538 23.193.996 17.856.814
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Bijlage B
Overzicht Staat van baten en lasten

NCDO/POP – MATRA/KPA

NCDO/POP Matra/KPA Eliminatie Totaal 2010 Totaal 2009

Baten

Subsidies 32.600.000 2.000.000 – 34.600.000 29.698.000

AKV van Matra/KPA * 180.000 – (180.000) – –

Financiële baten 59.816 10.161 – 69.977 43.115

Totaal baten 32.839.816 2.010.161 (180.000) 34.669.977 29.741.115

Lasten

Programma’s

NCDO 2007–2010 28.884.712 – – 28.884.712 25.275.615

Matra/KPA 2005–2008 – 97.749 – 97.749 653.043

Matra/KPA 2009–2010 – 1.451.927 – 1.451.927 914.659

Vrijgevallen verplichtingen (1.277.805) (130.795) – (1.408.600) (975.294)

Totaal programma’s 27.606.907 1.418.881 – 29.025.788 25.868.023

Apparaatskostenvergoeding

Personeelskosten 9.397.480 – – 9.397.480 4.011.539

Organisatiekosten 1.368.406 – – 1.368.406 1.052.880

Bijzondere baten en lasten (36.378) – – (36.378) –

AKV aan NCDO/POP – 180.000 (180.000) – –

Totaal apparaatskosten 10.729.508 180.000 (180.000) 10.729.508 5.064.419

Totaal lasten 38.336.415 1.598.881 (180.000) 39.755.296 30.932.442

Saldo van baten en lasten (5.496.599) 411.280 – (5.085.319) (1.191.327)

* In overeenstemming

met de beschikking

wordt 9% van de subsi-

die Matra/KPA aange-

wend voor de dekking

van apparaatskosten



Jaarrekening 2010

85





Bijlagen



Worldconnectors: WRR-rapport: Minder pretentie, meer ambitie t s Communicatie: Moedernacht s Diaspora: African Dinings

s Cultuur: Voorstelling Congratulationss Bedrijfsleven: Business impact seminar

NCDO 

Jaarverslag 2010

88

in beeld



t 

Bijlage 1
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juli 2011 t/m december 2012
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Omschrijving activiteiten Activiteitenkosten Personeelskosten FTE

Domein 1 Kennis over Mondiaal Burgerschap 0 0 0,0

Evaluatie en beleidsontwikkeling 47.500 0 0,0

Nieuw beleid 17.500 0 0,0

Publicaties mondiaal burgerschap 110.000 195.000 2,0

Onderzoek mondiaal burgerschap 59.000 97.500 1,0

Mondiaal burgerschap in onderwijs 100.000 97.500 1,0

Publicaties inspanningen voor mondiaal burgerschap 55.000 97.500 1,0

Database Nederlandse en internationale initiatieven 

mondiaal burgerschap 55.000 9.750 0,1

Initiatieven sociale media mondiaal burgerschap 55.000 48.750 0,5

Opzetten database sociale media mondiaal burgerschap 45.000 78.000 0,8

Faciliteren netwerken en kennisdeling mondiale burgerschap 20.000 68.250 0,7

Totaal Domein 1 Kennis over Mondiaal Burgerschap 564.000 692.250 7,1

Domein 2 Vermaatschappelijking van het debat 0 0 0,0

Evaluatie en beleidsontwikkeling 47.500 0 0,0

Nieuw beleid 17.500 0 0,0

Noodhulp en overig nieuw beleid 92.000 0 0,0

NCDO portal + inzet sociale media ontsluiten en 

verspreiden kennis IS 174.884 292.500 3,0

Lezingsreeks i.s.m. SID 201.790 9.750 0,1

Samenwerking met debatcentra 46.873 19.500 0,2

Samenwerking met globaliseringslezing 65.000 9.750 0,1

Lezingsreeks i.s.m. AWEPA 12.000 9.750 0,1

Bijdrage aan samenwerking Moedernacht 14.216 9.750 0,1

Netwerk/platform rolmodellen (opinieleiders) 128.578 97.500 1,0

Samenwerking met intermediaire organisatie 95.696 39.000 0,4

Samenwerking met wetenschappers, beleidsmakers etc. 94.776 146.250 1,5

Trainingstrajecten politiek talent 56.777 39.000 0,4

Trainingstrajecten journalistiek talent 56.777 39.000 0,4

Trainingstrajecten jong talent uit het bedrijfsleven 97.748 48.750 0,5

Worldconnectors Round Table 129.421 146.250 1,5

Netwerk (locale) opinieleiders uit het Zuiden 197.767 48.750 0,5

1e Nationaal Congres Internationale Samenwerking 134.527 97.500 1,0

Totaal Domein 2 Vermaatschappelijking van het debat 1.663.830 1.053.000 10,8

Bijlage 1
Anderhalf jaar begroting periode 

juli 2011 tot en met december 2012
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(Vervolg Anderhalf jaar begroting periode juli 2011 tot en met december 2012)

Omschrijving activiteiten Activiteitenkosten Personeelskosten FTE

Domein 3 Jeugd & Jongeren 0 0 0,0

Evaluatie en beleidsontwikkeling 47.500 0 0,0

Nieuw beleid 17.500 0 0,0

Wereldburgerschap Training en advies aan lerarenopleiding 22.500 29.250 0,3

Wereldburgerschap scholing docenten 90.000 48.750 0,5

Wereldburgerschap maattraject pilot 60.000 58.500 0,6

Kennisverzameling & ontsluiting ontwikkelingseducatie 45.000 39.000 0,4

Jongeren betrekken bij mondiaal burgerschap activiteiten 170.000 117.000 1,2

Totaal Domein 3 Jeugd & Jongeren 452.500 292.500 3,0

Domein 4 Kennis over evaluaties

Evaluatie en beleidsontwikkeling 47.500 0 0,0

Nieuw beleid 17.500 0 0,0

Trainingen voor PI 300.000 97.500 1,0

Trainingen voor professionals 120.000 97.500 1,0

Interventiemethoden en evalueerbaarheid mondiaal burgerschap 180.000 195.000 2,0

Faciliteren kennisuitwisseling professional mondiaal burgerschap 360.000 97.500 1,0

Totaal Domein 4 Kennis over evaluaties 1.025.000 487.500 5,0

Totaal activiteitenbudgetten exclusief Samsam en IS 3.705.330 2.525.250 25,9

Lesmethode Samsam (domein 3)

Lesmethode Samsam 1.536.000 351.000 3,6

Website Samsam 375.000 0 0,0

Suriname Samsam 55.500 0 0,0

Promotie & Onderzoek 105.000 0 0,0

Samsam Junior 135.000 0 0,0

Totaal Lesmethode Samsam (domein 3) 2.206.500 351.000 3,6

Magazine IS (domein 2)

IS en bijbehorende website 2.470.011 468.000 4,8

Totaal Magazine IS (domein 2) 2.470.011 468.000 4,8

Totaal activiteitenbudgetten inclusief Samsam en IS 8.381.841 3.344.250 34,3
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(Vervolg Anderhalf jaar begroting periode juli 2011 tot en met december 2012)

Omschrijving activiteiten Activiteitenkosten Personeelskosten FTE

Personeelskosten directie & staf 1.257.750 12,9

Organisatie- en bureaukosten

Huisvesting 539.379

Kantoorkosten 156.137

Contributies en abonnementen 56.777

Automatisering 227.108

Communicatie 120.651

Accountant 56.777

Ondernemingsraad 14.195

Raad van Toezicht 56.777

Positionering & branding 120.651

Afbouw programma’s 70.971

Totaal Organisatie- en bureaukosten 1.419.416

Totaal Activiteitenkosten en Organisatie- en bureaukosten 9.801.257

Totaal Personeelskosten 4.602.000 47,2

TOTAAL GENERAAL 14.403.257
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Budget-project Afdeling /programma en Begroting Realisatie Realisatie Ver-

jaar nummer projectnaam 2009–2010 t/m 2009 2010 plichting

Bedrijfsleven

2009 215787 Dutch Design in Development 2009 60.000 50.000 10.000 0

2009 215788 MDG Scan 2009 130.500 55.452 8.123 0

2009 215789 St. BiD Network 2009 500.000 450.019 50.000 0

2009 215791 BiD Communicatie 20.000 6.962 10.409 2.629

2009 215792 Toon van Tuijl Designprijs 2009 61.904 58.476 3.690 0

2010 215793 Global Intrapreneurship for 

Young Professionals 70.000 9.762 49.323 10.915

2010 215848 Grenzeloos Ondernemen 120.000 37.032 75.745 7.222

2010 215923 Toon van Tuijl Designprijs 2010 70.000 0 70.000 0

2010 215924 BiD Network 500.000 0 450.007 50.000

2010 215925 Dutch Design in Development 2010 60.000 0 60.000 0

2010 215929 MDG Scan 70.000 0 65.963 7.847

Totaal Bedrijfsleven 1.662.404 667.703 853.260 78.613

Capaciteitsversteking draagvlak

2009 215753 Cursus uitwisseling 2009 145.000 97.193 18.304 0

2009 215866 GENE 2009 100.000 50.646 50.000 0

2010 215722 Jaarboek IS 73.007 28.000 43.064 0

2010 215754 Ontwikkel uw organisatie 2009 55.500 213 55.114 0

2010 215859 Context MasterCLass 2009–2010 257.494 82.410 175.099 0

2010 215883 Cursus Uitwisseling 2010 145.000 0 125.673 0

2010 215947 Effectevaluatie Context MasterClass (GP) 42.000 0 40.636 0

2010 215961 Evaluatie COSsen 54.602 0 54.621 0

2010 215984 Evaluatie onderwijsprogramma 

2007–2010/GP 61.000 0 0 61.000

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 46.415 0 64.924 0

Totaal Capaciteitsversteking draagvlak 980.018 258.462 627.435 61.000

Bijlage 2
Overzicht eigen projecten

t 
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Budget-project Afdeling /programma en Begroting Realisatie Realisatie Ver-

jaar nummer projectnaam 2009–2010 t/m 2009 2010 plichting

Communicatie

2009 215806 Magazine Internationale Samenwerking 1.700.000 1.734.688 2.059 0

2009 215813 SIGN 2009 50.000 40.003 10.054 0

2009 215842 Thema ‘Gelijke Kansen en Rechten voor 

Vrouwen’. 213.080 157.818 956 0

2009 215852 Dag van de VN Millenniumdoelen 2009 215.840 161.330 53.419 0

2009 215863 Klimaatcampagne 425.000 365.500 14.286 0

2010 215909 Thema ‘Veiligheid en Ontwikkeling’ 77.000 0 77.013 0

2010 215914 Mambapoint 2009–2010 290.000 29.000 203.000 5.885

2010 215916 Communicatie over 

Millenniumdoelen 2010 137.500 0 129.653 0

2010 215917 Communicatie rondom Moedernacht 2010 75.000 0 63.203 0

2010 215918 Klimaatcampagne deel II 82.633 0 82.633 0

2010 215919 African Power 55.820 0 50.483 0

2010 215945 Magazine Internationale Samenwerking 1.700.000 0 1.568.579 50.000

2010 215946 Onderzoek Sociale Media (GP) 55.000 0 7.477 47.523

2010 215974 Vernieuwing ISonline 30.000 0 30.276 0

2010 215975 SIGN 2010 50.000 0 40.000 10.000

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 0 0 1.312 0

Totaal Communicatie 5.156.873 2.488.339 2.334.403 113.408

Cultuur

2009 215794 Hivos/NCDO Cultuurfonds 540.000 486.000 54.000 0

2009 215807 Website ‘De Kracht van Cultuur 2009’ 99.960 66.640 33.320 0

2010 215911 Hivos/NCDO Cultuurfonds 2010 540.000 0 486.000 9.176

2010 215912 Kracht van Cultuur – vernieuwing website 201031.154 0 18.692 0

Totaal Cultuur 1.211.114 552.640 592.012 9.176

Diaspora

2009 215801 Afrikaanse diaspora & veiligheid en 

ontwikkeling in Afrika 80.000 53.236 24.132 0

2009 215858 De kracht van Afrikaanse vrouwen 35.000 25.882 10.175 0

2010 215888 African Dinings 48.350 0 45.064 0

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 47.750 0 14.956 0

Totaal Diaspora 211.100 79.118 94.327 0

Directie

2009 215879 Picha 2009 17.122 17.759 7.310 0

2010 000000 Directie projecten 0 0 300.000 0

Totaal Directie 17.122 17.759 307.310 0
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Budget-project Afdeling /programma en Begroting Realisatie Realisatie Ver-

jaar nummer projectnaam 2009–2010 t/m 2009 2010 plichting

Earth Charter

2009 215804 Earth Charter 2009: Communicatie en 

Netwerk 323.950 223.142 22.170 75.988

2010 215926 Earth Charter + 10 Evenement 181.112 0 246.743 0

2010 215935 Earth Charter 2010, Business 70.000 0 63.982 0

2010 215936 Aarde Inzicht 2010 77.426 0 61.956 0

2010 215937 Earth Charter 2010, Communicatie en 

Informatie 45.000 0 36.247 8.752

2010 215971 Earth Charter 2010 Website (GP) 30.000 0 21.591 8.409

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 20.000 0 20.246 0

Totaal Earth Charter 747.488 223.142 472.935 93.149

Jongeren

2009 215805 MYW Business Workshops 4.500 1.969 659 1.872

2009 215808 Lokale Samenwerking 67.870 25.882 3.374 0

2009 215839 MYW Millenniumdoelendebatten 95.000 60.202 32.408 0

2010 215904 MYW campagnes 25.000 0 13.675 11.325

2010 215913 IFMSA MasterClasses 28.300 0 16.834 11.466

2010 215915 MYW Acadamy 35.000 0 4.219 30.782

2010 215921 MYW Communicatie 40.000 0 15.308 24.692

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 110.776 28.008 62.826 0

Totaal Jongeren 406.446 116.061 149.303 80.137

Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten

2009 215709 POP 2008, KPA & Building Bridges 2008 713.061 632.229 30.433 0

2009 215812 P! (magazine) 124.000 68.555 1.315 0

2009 215838 Activiteiten Logframe KPA werkplan 2009 90.535 108.197 1.108 0

2010 215899 KPA Dag 2010 85.000 0 61.096 0

2010 215932 P! (GP) 110.000 0 103.421 0

2010 215948 Onderzoek KPA/Matra en Building 

Bridges PI’s 84.800 0 40.139 44.660

2010 215964 Worknets 139.000 0 111.200 27.800

2010 215972 KPA overige activiteiten onvoorzien 35.000 0 28.414 6.585

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 0 0 235 0

Totaal Kleinschalige 

Plaatselijke Activiteiten 1.393.896 808.981 377.361 79.045
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Budget-project Afdeling /programma en Begroting Realisatie Realisatie Ver-

jaar nummer projectnaam 2009–2010 t/m 2009 2010 plichting

Onderwijs

2009 215795 Samsam 2009 1.490.000 1.433.275 10.801 0

2009 215840 Samsam voor Wereldburgers 31.327 25.782 4.641 0

2009 215843 MillenniumBattle 2009–2010 80.000 44.099 36.276 0

2009 215846 Boek en websitemodule 

Wereldburgerschap PO 66.792 57.867 8.925 0

2009 215854 Cap. versterking wereldburgerschap 41.200 23.900 4.261 13.039

2009 215862 Implementatie wereldburgerschap 

in het onderwijs 157.501 49.106 82.862 25.533

2009 215876 Taalswitch Werelddocent.nl 6.100 6.100 4 0

2010 215477 Co-productie AliceO 2010 

(meerjarenproject) 700.000 521.505 147.302 0

2010 215884 Samsam 1.550.000 0 1.452.525 25.000

2010 215963 NOT Wereldplein 60.225 0 30.000 30.225

2010 215965 UN&me (Nacht van de VN) 118.449 0 93.126 41.323

2010 215966 VN Jongerenverkiezing 2010 80.000 0 64.000 0

2010 215976 GENE 2010 100.000 0 50.569 50.000

2010 999999 iEARN Toronto/Barrie 42.155 0 60.857 3.375

Totaal Onderwijs 4.523.749 2.161.634 2.046.149 188.495

Politiek

2009 215857 De Derde Kamer 2015, 

jaargang 2009–2010 480.000 98.654 215.837 75.000

2009 215874 Debat Politiek 2015,

millenniumdoelenweek 15.000 13.886 0 0

2009 215878 MasterClass Internationale 

Samenwerking 2009 71.000 1.759 44.753 0

2010 215841 VoiceOver 2015 215.000 51.402 146.066 27.532

2010 215956 MasterClass Internationale 

Samenwerking Najaar 2010 44.950 0 34.537 0

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 20.000 0 19.380 0

Totaal Politiek 845.950 165.701 460.573 102.532

Programma Ondersteuning Burgerparticipatie

2010 215811 PRO bijeenkomsten, communicatie, 

onderzoek 2009 90.000 26.146 24.027 39.877

2010 215927 PRO: bijeenkomsten, communicatie en 

onderzoek 2010 120.600 0 372 120.228

Totaal Programma Ondersteuning 

Burgerparticipatie 210.600 26.146 24.399 160.105
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Budget-project Afdeling /programma en Begroting Realisatie Realisatie Ver-

jaar nummer projectnaam 2009–2010 t/m 2009 2010 plichting

Publieke Opinie Onderzoek

2009 215693 DKC 2008, Onderzoek particuliere 

initiatieven 145.000 131.942 14.500 0

2009 215810 Onderzoekssamenvattingen 30.000 15.678 268 0

2010 215920 Geven In Nederland 2011 (GIN 2011) 

bijdrage 2010 30.000 0 30.000 0

2010 215952 PI’s as development actors:working in 

the south year 1 25.000 0 0 25.000

2010 215953 Barometer Internationale 

Samenwerking 2010 51.915 0 51.873 0

2010 215960 Fairtrade Onderzoek 2010 38.442 0 0 38.442

2010 215982 Effectmeting tentoonstellingen 50.000 0 0 50.000

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 32.507 0 21.168 11.144

Totaal Publieke Opinie Onderzoek 402.864 147.620 117.809 124.586

Sport

2009 215796 Voorlichting 190.000 166.121 18.260 0

2009 215797 Verdiepen Sport 110.000 100.735 12.405 0

2009 215798 Verbinden Sport 310.000 132.561 43.007 0

2010 215905 Clublinking 60.000 0 53.636 0

2010 215906 3e HELFT 233.000 0 176.876 0

2010 215907 Supporter 150.000 0 104.946 45.054

2010 215910 Sport 2011 500.000 0 0 500.000

2010 215933 Website 25.000 0 13.015 11.985

2010 999999 Overige projecten 2010 < EUR 25.000 60.000 0 40.042 0

Totaal Sport 1.638.000 399.417 462.187 557.039

Worldconnectors Round table

2009 215814 Worldconnectors 2009 225.365 200.562 16.912 0

2010 215939 Worldconnectors 2010, Communicatie 

en PR (extern) 93.000 0 65.508 27.492

2010 215940 Worldconnectors 2010, Structuur 

Geen Project 70.000 0 75.611 0

2010 999999 Worldconnectors event Democracy 

and Development 19.500 0 17.993 0

Totaal Worldconnectors Round table 407.865 200.562 176.024 27.492

Eindtotaal 19.815.489 8.313.285 9.095.487 1.674.777
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Politiek: MasterClass IS s

Bijschrift s t 

t Subsidies: Global streetchild t Subsidies: Millenniummeiden op Mysteryland

Onderwijs: Wereldplein bij Nationale Onderwijs Tentoonstelling t t Communicatie: Klimaatcampagne

in beeld
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In deze bijlage zijn alle

KPA-subsidies opgeno-

men die zijn toegekend

van 1 januari 2010 tot en

met 31 december 2010.

De informatie per

 subsidie is als volgt

opgebouwd:

Aanvrager

Nummer; titel

Toegezegd bedrag

Bereikcijfer (zie bijlage 5)

Land of regio waar het

project plaats vindt

Korte omschrijving

Kleinschalige Plaatselijke
Activiteiten (KPA) 1e etage

Advies Commissie Jeugdwerk

220008, Ghana: Bouw community centre

Olebu

e 15.425,00

100.000

Ghana

De bouw van een gemeenschapsruimte

voor diverse trainingen en opleidingen

voor volwassenen.

Afos De Naaste veraf

219845, Burkina Faso: Bouw drie lera-

renwoningen in Mogtédo

e 11.577,00

20.000

Burkina Faso

De bouw van drie leraren woningen.

AMREF Flying Doctors Nederland

220455, Tanzania: Water- en sanitatie-

programma in Mkahara en Bandaria-

rusha

e 25.000,00

237.486

Tanzania

Het aanleggen van twee waterputten en

latrines en het ondersteunen van de

bevolking van de beide dorpen bij het

verbeteren van de sanitatie.

Bos E.H.

220316, Oeganda: Window of Hope en

microkrediet in Jinja district

e 4.465,00

11.000

Oeganda

De capaciteitsopbouw van partnerorga-

nisatie PEFO.

Bouwmaat Amsterdam BV

219971, Kenia: Renovatie, sanitaire voor-

zieningen en hygiënische situatie in 14

huishoudens in Mwingi district

e 10.385,00

11.120

Kenia

Het verbeteren van de sanitaire voorzie-

ningen voor veertien huishoudens en

plus voorlichting over het belang van

hygiëne en milieubehoud door installa-

tie van energie besparende ovens en

zonnepanelen

Brands N.L.

220082, India: Bouw multifunctionele

hal in Laripani

e 9.260,00

9.968

India

Het bouwen van een multifunctionele

hal ten behoeve van een basisschool.

Burundi Werkgroep

220497, Burundi: Opzetten kleinschalig

sociaal-agrarische coöperatie in Bururi

e 15.000,00

9.300

Burundi

Het opzetten van een sociaal-agrarische

coöperatie en het uitvoeren van een trai-

ningsprogramma voor personeel en

leden van deze coöperatie.

Christelijk Lyceum Delft

219855, Indonesië: Bouw school in Den-

pasar; Bali

e 15.000,00

11.000

Indonesië

De bouw van een school voor verstande-

lijk gehandicapte kinderen, bestaande

uit vier klaslokalen en een praktijk-

ruimte.

Commissie ZWO Geldrop

219948, Burkina Faso: Plaatsen 10 touw-

pompen, 20 ecosantoiletten en 10

groente-en fruitbomentuinen in diverse

dorpen

e 16.148,00

7.810

Burkina Faso

Het aanleggen van een tien touwpom-

pen, twintig ecosantoiletten en tien

groente- en fruitbomentuinen.

Dagopvang Weeskinderen Kisumu

Kenia

219980, Kenia: Kippenfokkerij in Kisumu

e 27.000,00

2.3000

Kenia

Het opzetten van een pluimveebedrijf als

inkomensgenererende activiteit voor het

Shinners weeshuis.

Dorcas Hulp werkgroep Walcheren

219825, Kenia: Landbouw en Voedsel ze-

kerheid in Mutomo District

e 13.579,00

100.000

Kenia

Dit project behelst: het trainen van de

lokale bevolking in irrigatietechnieken,

het aanleggen van waterreservoirs, het

verbouwen van droogtebestendige

gewassen, tuinbouw en veeteelt.

Dorcas Ondernemers Frieslân

220267, Egypte: Huizenproject in regio

El Menia, Beni Suef en Assiout

e 24.964,00

600

Egypte

De reconstructie en renovatie van huizen

in verschillende dorpen.

Dorcas Ondernemers Midden

Nederland

219870, Tanzania en Kenia: Duurzame

landbouw ontwikkeling in Rorya en

Machakos

e 18.982,00

10.000

Tanzania, Kenia

De uitvoering van een ruraal landbouw-

ontwikkelingsprogramma

Bijlage 3
Subsidies 2010 KPA (Kleinschalige Plaatselijke

Activiteiten)
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Dorcas Ondernemers Rivierenland

219920, Egypte: Sanitaire voorzieningen

voor kwetsbare gezinnen in Menia, Beni

Suef en Assiout

e 25.000,00

30.000

Egypte

Het aanleggen van 460 toiletten in het

kader van een uitgebreid ontwikkelings-

project voor kwetsbare gezinnen.

Dorcas werkgroep Barneveld

219883, Egypte: Sanitaire voorzieningen

in diverse plaatsen

e 24.645,00

20.000

Egypte

Het aanleggen van drinkwateraansluitin-

gen en sanitaire voorzieningen voor 31

huishoudens en het geven van voorlich-

ting over het belang van hygiene aan

gezondheidwerkers en vrouwen te

Menia, Beni Suef en Assiout.

Dorcas werkgroep Drachten

220532, Mozambique: Plattelandsont-

wikkeling in provincie Sofala

e 8.980,00

13.000

Mozambique

Het middels training, voorlichting en het

verstrekken van landbouwmiddelen ver-

hogen van de agrarische productie van

acht groepen in Muanza en Inhaminga.

Dorcas Winkel Andijk

220451, Ethiopië: Schoon water voor

gezondheidsinstellingen in Oromea

e 20.000,00

28.200

Ethiopië

Het verbeteren van de toegang tot

schoon water bij 40 gezondheidscentra

in Ethiopië door aanleg van waterpom-

pen en een zonneverwarmingssysteem,

geproduceerd en geïnstaleerd in samen-

werking met een vaktrainingscentrum.

Dorcas Winkel Brakel

219841, Kenia: Ruraal ontwikkelingspro-

ject in Machakos

e 8.317,00

32.000

Kenia

De uitvoering van een ruraal ontwikke-

lingsprogramma op het gebied van

watervoorziening, capaciteitsopbouw,

landbouw en voorlichting over hiv/aids.

Dorcas Winkel Heiloo

219939, Egypte: Aanleg water- en sani-

taire voorzieningen in Menia en Beni

Sweif

e 24.775,00

107.000

Egypte

De aanleg van drinkwater- en sanitaire-

voorzieningen.

Dorcas Winkel Hoogeveen

219854, Kenia: Huizenproject in Kitise

e 15.798,00

40.000

Kenia

De bouw van huizen in Kitise, Kenia.

Dorcas Winkel Westerhaar

219838, Mozambique: Ruraal ontwikke-

lingsproject in Muanza en Inhaminga

e 8.980,00

57.000

Mozambique

De uitvoering van een ruraal ontwikke-

lingsprogramma op het gebied van land-

bouw.

Eye For Others

219601, Zuid-Afrika: Early Learner Centre,

Phokeng

e 21.306,00

10.000

Zuid-Afrika

De verbouwing van kindercentrum met

een speeltuin, verkeerstuin, hulppost,

wijkcentrum en sanitair.

Gambian Aid Foundation GAF

220554, Gambia: Bouw onderkomen

voor mensen met psychische stoornis

en/of verstandelijke beperking

e 26.475,00

322.200

Gambia

De bouw van een centrum voor verstan-

delijk gehandicapten en mensen met

een psychische stoornis in Jappineh.

Gemeente Smallingerland

220241, Namibië: Bouw sanitatieunits

en opzetten beheersysteem in Gobabis

e 22.059,00

10.000

Namibië

De verbetering van sanitatie in sloppen-

wijk Epako in Gobabis.

Groot J.A. de

219722, Nepal: De bouw van een school-

gebouw met 10 lokalen en toilet, Hururu

e 13.246,00

50.000

Nepal

De bouw van een school met tien loka-

len en een toilet.

Heetense Hulpgoederen Centrale

Philippijnen (HHCP)

220400, Filippijnen: Bouw klaslokaal

voor gehandicapte kinderen in Buhi

e 9.000,00

500

Filippijnen

De bouw van een extra klaslokaal voor

onderwijs aan gehandicapte kinderen bij

een bestaande school.

Igozoul M.

220503, Marokko: Bouw multifunctio-

nele centrum in Talatnzoukhte

e 7.500,00

4.600

Marokko

Het renoveren, verbouwen en inrichten

van een sociaal, cultureel en educatief

centrum voor Talatnzoukhte en omstre-

ken.

Interra

220318, Oeganda: Bio-gas project in

Ngoma, Rakai district

e 8.333,00

500

Oeganda

Het aanleggen van een biogasinstallatie

en zonne-energie.

Jan Vink Stichting

220111, Indonesië: Uitbreiding schoolge-

bouw, aanschaf mini-bus in Yogyakarta

e 26.100,00

250.000

Indonesië

De uitbreiding van het bestaande

schoolgebouw van SLB Suharjo Putra

met slaapaccomodatie. De aanschaf van

een minibus ten behoeve van de opvang

van gehandicapte kinderen.
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Katholieke Onderwijs Stichting Oost

Gelre

219721, Gambia: Jambur Lower Basic

School, Jambur

e 23.722,00

5.000

Gambia

De nieuwbouw van een school met vier

lokalen, een bibliotheek en kantoor. De

renovatie van een gebouw met drie loka-

len, opslag en kantoor. De bouw van toi-

letten en vernieuwing en uitbreiding van

de wateraansluiting. Tevens renovatie en

vervanging meubilair.

Koopman J.C.

219830, Malawi: Ondersteuning ontwik-

kelingsprojecten Hope Village in Chi-

kwawa

e 6.933,00

10.000

Malawi

De aanschaf van landbouwmachines als

inkomensgenererende onderneming van

een weeshuis voor kinderen met

hiv/aids.

La Maison Africaine

219941, Senegal: Heropening en uitbrei-

ding van het gezondheidscentrum in

Somone

e 26.080,00

25.850

Senegal

Het bouwen van een gezondheidscen-

trum in het dorp.

Lions Club Balk Tusken Mar & Klif

220222, Gambia: Renovatie schoolge-

bouw en (les) keuken in Old Jeshwang

e 18.667,00

275.000

Gambia

De renovatie van het hoofdgebouw en

de leskeuken van het Gambia Home Eco-

nomic Skills Centre.

Lions Club Beilen Marken Midden

Drenthe

219716, Tanzania: Uitbreiding van het

Rubya Designated Hospital, Fase IIB

e 26.500,00

400.000

Tanzania

De renovatie van het Rubya Designated

Hospital en de realisatie van nieuwe bij-

gebouwen, waaronder keuken, apo-

theek, IV production unit, unit nursing

equipment, een unit voor fysiotherapie,

en het eerste gedeelte van het nurse

assistance hostel.

Lions Club Land van Cuijk en Noord-

Limburg

219868, Nepal: Aanschaf oogapparatuur

oogziekenhuis en renovatie dak in Pok-

hara

e 28.250,00

5.000

Nepal

De aanschaf van OCT-machine voor het

opsporen van oogkwalen.

Lokaal Comité

Ontwikkelingssamenwerking

220110, Kenia: Installeren energievoor-

ziening en watervoorziening in Mago

e 9.500,00

5.650

Kenia

Het installeren van een energie- en

watervoorziening op basis van zonne-

energie bij de Mago Polytechnich School.

Makula Stichting

219935, Oeganda: Bouw school in Kam-

pala

e 25.000,00

100.000

Oeganda

De bouw van een school in een sloppen-

wijk.

Metzo College, onderdeel van Stichting

Covoa

219826, Brazilië: Realisatie van een edu-

catieve sportplaats en begeleiding van

meisjessporten in Jardim América

e 18.731,00

4.000

Brazilië

De aanleg van een sportterrein als

onderdeel van een educatief programma

voor jonge vrouwen die slachtoffer zijn

geworden van drugsbendes in de slop-

penwijken van Rio de Janeiro.

Missie Ontw. Vrede (MOV)

219777, Zambia: Het bouwen van een

gemeenschapshal voor het kinderdorp

Palabana

e 23.900,00

20.000

Zambia

De bouw van een gemeenschapsruimte

voor het kinderdorp Palabana.

M.O.V. (Missie-Ontwikkeling en Vrede)

Zeeland

219835, Oeganda: Renovatie schoolkeu-

ken, aanschaf opslagruimte en water-

tank in Kayunga

e 3.148,00

3.000

Oeganda

De verbetering van de schoolkeuken, de

bouw van een opslagruimte en de aan-

schaf van een watertank voor een school.

Ondernemersgroep Business and

Development – BAD

220531, Egypte: Opzetten tweede vak-

trainingscentrum in Abu Ghrair

e 21.800,00

5.624

Egypte

Het opzetten van een tweede vaktrai-

ningscentrum en het gericht trainen van

300 dorpelingen uit de regio El Miny in

Egypte in economisch relevante vaardig-

heden die het voor hen mogelijk maken

een eigen bedrijfje te starten.

Oosterink J.G.

220463, Ghana: Bouw afdeling oog-

kunde en polikliniek (O.P.D) in Bolga-

tanga

e 26.000,00

500

Ghana

De bouw van een oogkliniek, een polikli-

niek en huisvesting voor patiënten.

Ouwehand Bouw

219916, Tanzania: Handeni ontwikke-

lingsprogramma in Handeni en Kilindi

e 20.722,00

5.000

Tanzania

De bouw van twintig huizen voor de

allerarmsten en de aanleg van latrines,

het geven van trainingen op het gebied

van moderne landbouwtechnieken,

ondernemen en gezondheidszorg en de

eenmalige distributie van landbouwza-

den.
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Overtoom H.

219900, Tanzania: Bouw woningen, aan-

schaf landbouw materialen en trainin-

gen in Masama Rundugai

e 23.644,00

30.000

Tanzania

De bouw van twintig huizen, het aanleg-

gen van voorzieningen op het terrein van

water en sanitatie, het voorzien van

huishoudens van energiebesparende

ovens, de verstrekking van zaden en

agro-chemicals aan boerenhuishoudens,

en het verzorgen van trainingen aan trai-

ners op het gebied van duurzame land-

bouw in de Kilimanjaro regio.

RSG Wolfsbos

220686, Zuid Afrika, Township Atterid-

geville: School voor School

e 18.925,00

82.200

Zuid-Afrika

De uitbreiding van het cursusaanbod en

de inrichting van twee leslokalen ten

behoeve van het Skills Development

Centre voor de cursus ‘Food Gardening

and Landscaping’ en cursus ‘Office

Administration and Point of Sail’.

Shaan Creations International

219999, Suriname: Renovatie en aan-

schaf schoolmaterialen basisschool Vir-

janand in district Wanica

e 20.920,00

58.500

Suriname

De renovatie van Basisschool Virjanand

bestaat uit onder andere de vervanging

van het dak, vervanging van verrot hout-

werk, vervanging van harmonicagaas,

vervanging van plafonds. Het herstel van

betonwerk, verven van het gebouw,

onderhoud aan de waterleidingen en

putten, vervangen van het sanitair en

het plaatsen van nieuwe deuren. De res-

tauratie van beschadigde schoolboeken

en de aanschaf van schoolmeubilair.

Soroptimistclub Bommelerwaard

220363, Mexico: Inrichten bibliotheek

en computercursus in Ciudad Juárez

e 2.292,00

7.000

Mexico

Het inrichten van een bibliotheek/infor-

matie centrum en het geven van drie

computercursussen aan 30 vrouwen die

slachtoffer geweest zijn van geweld.

Stichting 4 Life

220210, Kenia: Verbetering onderwijs

Kibera Girls Soccer Academy, Nairobi

e 3.847,00

178.300

Kenia

De verbetering van de kwaliteit van het

onderwijs op de Kibera Girls Soccer Aca-

demy door het vernieuwen van de inrich-

ting van de school, het inrichten van een

bibliotheek en een scheikunde lokaal.

Stichting Adavoc

219822, Congo (D.Rep.): Bouw sanitair

complex school in Bukavu

e 8.098,00

25.000

Congo (D.Rep.)

De bouw van sanitaire voorzieningen op

een basisschool.

Stichting AfriCulture

220557, Kenia: Capaciteitsopbouw MVO

en duurzaam ondernemen in Nairobi

e 26.940,00

29.0720

Kenia

Capaciteitsopbouw op het gebied van

maatschappelijk verantwoord onderne-

men en duurzaam ondernemen van het

MKB.

Stichting Afrika 2007 Zwolle

220296, Zuid – Afrika: Sociaal econo-

misch pilot project Zuid – Afrika

e 17.250,00

20.000

Zuid-Afrika

De renovatie van een bejaardentehuis in

KwaMhlanga en Tweefontein, Zuid-Afrika

Stichting Aman-Iman

219836, Niger: Opstartfase; Productie

van waterfilters in Inadougoum

e 8.000,00

4.300

Niger

Opstartfase van de productie van water-

filters.

Stichting Aprisco

219788, Brazilië: Renovatie wijkgebouw,

aanschaf schoolmeubilair en kantoorbe-

nodigdheden in Rio de Janeiro

e 3.943,00

1.500

Brazilië

De renovatie van een wijkgebouw en de

aanschaf van schoolmeubilair in de wijk

Sao Goncalo.

Stichting Asade

219750, Congo (D.Rep.): Maniok- en

maïsmolen en aidsvoorlichting in Bumbu

e 12.090,00

2000

Congo (D.Rep.)

De aanschaf en implementatie van een

maniokmolen. De maniokmolen

bespaart een groep vrouwen die voor

weeskinderen zorgen tijdrovend en

fysiek zware arbeid. Met de verkoop van

maniokmeel verwerven deze vrouwen

inkomsten. Daarnaast worden de vrou-

wen voorgelicht over aidspreventie.

Stichting BAJA (Bouwen Aan en voor

Jeugd in Afrika)

220028, Kenia: Bouw 7e school Mbosie

Primary School: Plan 5 in Ugnuja;

Magoya area

e 20.950,00

35.000

Kenia

De bouw van een basisschool.

Stichting Bantan Woro

220299, Senegal: Afbouw schoolge-

bouw en aanschaf schoolmaterialen in

Abéné

e 26.150,00

24720

Senegal

Het afbouwen van de afdelingen bouw-

kunde en elektrotechniek en het uitrus-

ten met educatieve middelen van de

afdelingen horeca, informatica, admini-

stratie en het lokaal voor algemeen

theoretische vakken van het centrum

voor beroepsvorming.

Stichting Basic Education Care

220100, Ghana en Togo: Vissende vrou-

wen in Adina en boerinnengroepen in

Agbevekope

e 24.883,00
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38.000

Ghana, Togo

Het opzetten van een visserij voor vrou-

wen in de dorpsgemeenschappen van

Adinda (Ghana) en Agbevekope (Togo).

Stichting Binta’s Angels Network

220128, Sierra Leone: Bouw Mbentu

basisschool en capaciteitsopbouw in

Mbentu

e 14.725,00

2.500

Sierra Leone

De bouw van vier klaslokalen, een bibli-

otheek en docentenkamer, het maken

van 50 tafels en stoelen en vijf boeken-

kasten. Het werven van tien nieuwe

docenten en het trainen van de docenten.

Stichting CharMain

220268, Indonesië: Bouw watertanks,

sanitairhuisjes en educatie in district

Sikka, Flores

e 10.894,00

10.000

Indonesië

De aanleg van twaalf watertanks en

twaalf sanitatiehuisjes in de regio.

Stichting Chike Arisah

220002, Nigeria: Waterregeling in Aro

Ajatakiri

e 20.852,00

1.820

Nigeria

Het aanleggen van een aantal drinkwa-

tertappunten en het instrueren van de

lokale bevolking over het onderhoud van

deze tappunten.

Stichting Child and World

220468, Filippijnen: Cebu Slum Project

in Cebu City

e 19.241,00

175.000

Filippijnen

Het herbouwen van een gemeenschaps-

keuken die dagelijks maaltijden bereidt

voor 50 kinderen in de slums van Cebu

City en het opleiden van mensen uit de

gemeenschap die voorlichting gaan

geven over opvoeding, gezondheid en

economische ontwikkeling.

Stichting Children Asking

220378, Brazilië: Bouw trainingscen-

trum in São Paulo

e 26.400,00

500.000

Brazilië

De bouw van een etage op het trainings-

centrum ten behoeve van volwassenene-

ducatie op het terrein van onderwijsver-

betering in de sloppenwijken.

Stichting Children of Kilimanjaro

219919, Tanzania: ‘House for dispensari’

in Mdawi

e 6.164,00

27.000

Tanzania

De bouw van een huis voor het medische

personeel van een kliniek.

Stichting Christian Childcare

Programme Nederland

219937, Oeganda: Tweede fase bouw

meisjeshostel in Mbale Town

e 24.750,00

14000

Oeganda

De afbouw en inrichting van het CCP

Kumi hostel voor meisjes.

Stichting Clenatravels

220077, Kenia: Bouw kippenfokkerij en

trainingen in de Kidundu Area

e 6.041,00

2.000

Kenia

Het opzetten van een kippenfokkerij.

Een jongerengroep gaat deze fokkerij

runnen.

Stichting Community Service

Rotaryclub Laren-Blaricum

219869, Kenia: Onderwijs voor vier

basisscholen in Busia

e 25.000,00

10.000

Kenia

De inrichting van vier basisscholen en de

training van leraren in Kisoko.

Stichting Community Service

Rotaryclub Laren-Blaricum

220595, Cambodja: Verbetering van

kwaliteit onderwijs en gezondheid van

scholieren op 36 basisscholen, Bantaey

Ampil District

e 27.000,00

20.000

Cambodja

De training van het lokaal department

van onderwijs, training van 180 leer-

krachten en ander onderwijzend perso-

neel. Het verbeteren van het onderwijs-

klimaat en gezondheidssituatie van de

leerlingen en het trainen van gemeen-

schapsgroepen betrokken bij onderwijs.

Stichting Community Service

Rotaryclub Roosendaal

220338, Indonesië: Aanleg watervoor-

zieningsysteem en installatie kunststof-

tanks in Waru Wora, Lete Malauna

e 11.403,00

10.500

Indonesië

De aanleg van een watervoorzienings-

systeem aangedreven door zonne-ener-

gie voor twee dorpen op het eiland

Sumba.

Stichting Congregatie van de Heilige

Geest

219821, Kameroen: eChoapparaat voor

de kraamkliniek in Batouri

e 7.500,00

5.000

Kameroen

De aanschaf van een echo-apparaat voor

de kliniek.

Stichting CRe8 East Afrika

220668, Oeganda: Xpress, Xchange,

Xpand

e 23.000,00

32.375

Oeganda

Traumaverwerking van dertig ex-kindsol-

daten door middel van muziektheater en

workshops. Het opleiden van vijftien

lokale trainees in Gulu.

Stichting Cycling out of Poverty (COOP)

219802, Oeganda: Fietsproject tegen

armoede in Jinja en Mayuge gebied

e 6.000,00

30.000

Oeganda

Fietsproject in zes dorpen in Jinja en

Myuge in Oeganda
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Stichting Dance4life International

220721, Vietnam: Actieve betrokkenheid

van jongeren in de strijd tegen hiv/aids

(tweede fase) in diverse plaatsen

e 20.000,00

10.000

Vietnam

Het organiseren en implementeren van

workshops op het gebied van hiv/aids

preventie voor jongeren op zestien scho-

len in Hanoi, Hai Phong, Danang en Ho

Chi Minh Stad. Het organiseren van trai-

ningen voor docenten in life skills en het

organiseren van culturele activiteiten

gericht op bewustwording omtrent

hiv/aids. Het oprichten van Dance4life

clubs bedoeld om langduriger betrok-

kenheid van jongeren bij peer-to-peer

educatie te stimuleren en het opzetten

van een online communicatie structuur

voor informatie-uitwisseling tussen jon-

geren omtrent hiv/aids.

Stichting De Brug

219787, Cambodja: Faciliteren van

dorpsontwikkelingen

e 26.500,00

10.000

Cambodja

De bouw en inrichting van een basis-

school en irrigatieprojecten ten behoeve

van lokale landbouw in vier dorpen.

Stichting Diakonaal-Maatschappelijk

Aktiveringscentrum Zuid-Holland

219898, Ethiopië: Elf Gasha woonboer-

derij voor straatkinderen in Debre Mar-

kos

e 7.806,00

20.000

Ethiopië

De bouw van een woonboerderij voor

straatkinderen.

Stichting Digitaal Trapveld Delfshaven

219897, Marokko: Kraamkliniek in

Jbarna

e 17.038,00

6.000

Marokko

De bouw van een kraamkliniek.

Stichting ECR_Group

220588, Cambodja: Training lagere

school in Phnom Penh

e 12.500,00

5.000

Cambodja

De ontwikkeling en verbetering van trai-

ningsmaterialen, het verzorgen van train

de trainers opleidingen, follow-up

bezoeken aan de scholen in Pnhnom

Penh en in tien provincies te weten Bat-

tambang, Bantey, Meanchey, Kep, Koh

Kong, Kratie, Mondolkiri, Pailin, Rattana-

kiri, Sihanoukville, en Stung Treng

Stichting EduChild

220295, Indonesië: Talenpracticum in

Labuan Bajo

e 17.850,00

2.000

Indonesië

De inrichting van een school met 40

talenpracticums via verschillende lokale

centra.

Stichting Elimu Mount Elgon

219749, Kenia: Uitbreiding van eet en

recreatie zaal voor gehandicapte kinde-

ren in Endebess

e 2.790,00

50.000

Kenia

De bouw van een recreatieruimte voor

een opvangcentrum voor lichamelijk

gehandicapten.

Stichting Elimu Mount Elgon

219774, Kenia: Huisvesting voor leraren

van Andersen primary and secondary

school

e 11.922,00

50.000

Kenia

De bouw van huizen voor leerkrachten

van meerdere scholen in Kitale.

Stichting End Hunger in Africa

220005, Sierra Leone: Agricultural pro-

ject in Sella Limba

e 28.000,00

30.000

Sierra Leone

Een inkomensgenererend project voor

boeren door ze te trainen in de betere

landbouwmethoden, te voorzien van

beter plantgoed en te ondersteunen bij

de marketing van hun producten.

Stichting E.O.F.

220501, Ghana: Derde fase bouw dormi-

tory in Wa

e 25.000,00

200.000

Ghana

De bouw van een dormitory bij een

school voor gehandicapte kinderen. De

aanleg van sanitaire voorzieningen en

een gezamenlijke ruimte.

Stichting E.O.F.

220513, Ghana: Bouw vier klaslokalen

met kantoor in Hamile

e 16.041,00

2.000

Ghana

De bouw van vier klaslokalen met een

kantoor bij de Holy Family Senior High

School.

Stichting Ethiopisch Morgen (SEM)

219751, Ethiopië: Opzetten van een mul-

tifunctioneel trainingscentrum voor

imkers in Hawzen

e 25.683,00

10.000

Ethiopië

De bouw van multifunctioneel centrum

‘Queen Bee Multifunctional Center’,

waar lokale imkers en boeren getraind

worden in kwalitatief betere en meer

efficiënte productiemethodes en jonge-

ren opgeleid worden tot imker of boer.

Stichting Fuente Verde

219800, Peru: Groenten voor Cuzco;

landbouwproject in Mollepata

e 20.100,00

7.500

Peru

Het bevorderen van de groenteteelt.

Stichting Gambian Future Fund

220387, Gambia: Tanje Lower Basic

School

e 27.000,00

149.975

Gambia

De bouw van twee extra klaslokalen en

de verbetering van de voorzieningen op

de basisschool. Het aanleggen van een

tuinencomplex rond de basisschool als

inkomens genererend project die de zel-

fredzaamheid van de school en de vrou-

wen uit de dorpsgemeenschap vergroot.
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Stichting Gambia Team Nederland

219946, Gambia: Bouw basisschool Pal-

lum in Berending

e 25.000,00

25.000

Gambia

De bouw van een lagere basisschool en

het verbeteren van het opleidingsniveau

van het onderwijzend personeel.

Stichting Ghana Support

220027, Ghana: Uitbreiden van middel-

bare school in Janga

e 9.390,00

85.001

Ghana

De uitbreiding van een middelbare

school met vier klaslokalen, een biblio-

theek en sanitaire voorzieningen.

Stichting GiGha

220616, Ghana: Kpandai Health Centre

Staff Accommodation

e 19.519,00

18.750

Ghana

De bouw van accomodatie voor medisch

personeel van een gezondheidscentrum.

Stichting Guatemala en Construccion

219767, Guetemala: Nacommitering pro-

ject 219336; aanbouw extra ruimtes en

bouw workshopruimtes in San Pedro las

Huertas

e 5.350,00

5000

Guatemala

De aanbouw van extra ruimtes en de

bouw van workshopsruimtes.

Stichting Handreiking Over Oceanen

219717, Brazilië: Bouw en inrichting van

een computerschool, Capao Bonito/ Sao

Paulo

e 12.917,00

10.000

Brazilië

Het opzetten van een informaticacen-

trum voor jongeren in de leeftijd van 7

tot 14 jaar.

Stichting Help Afrika

219839, Kenia: Bouw eerste fase Tur-

kana basisschool in Marigat

e 13.295,00

6.000

Kenia

De eerste fase van de bouw van een

basisschool.

Stichting Hoedje van Papier

220450, Peru: Capaciteitsopbouw Pasa

la Voz in Cusco

e 28.000,00

14.000

Peru

De organisatie van een introductiecur-

sus voor 50 begeleiders en een verdie-

pingscursus voor 35 begeleiders van

weerbaarheidstrainingen voor kinderen

uit sociaal achtergestelde milieus.

Stichting Home Sweet Home

219824, Oeganda: Bouw van een wees-

huis, met basisonderwijs en dagactivi-

teitencentrum in Bukaya

e 26.010,00

6.000

Oeganda

De bouw van een kleinschalig weeshuis.

Stichting Hope Alive Uganda

220095, Oeganda: Opzetten aids info-

centrum en voorlichting/workshops

hiv/aids in Kisozi

e 3.590,00

5.000

Oeganda

Het opzetten van een aidsvoorlichtings-

centrum en inkomensgenerende activi-

teiten.

Stichting île de Mar, Senegal

219864, Senegal: Bouw 3e fase middel-

bare school in Mar Soulou

e 24.500,00

3.000

Senegal

De bouw van een omheining, een biblio-

theek en ICT onderwijs en voor de mid-

delbare school op île de Mar in Senegal

Stichting Imena Foundation

220372, Zambia: Bouw Pre-school in

Nyanje

e 19.076,00

5.507

Zambia

De bouw en inrichting van een pre-

school.

Stichting Internationale Kinderhulp

(IKN)

219791, Congo (D.Rep.): Bouw van acht-

ste huis kinderdorp in Idjwi

e 21.734,00

300.000

Congo (D.Rep.)

De bouw en inrichting van twee huizen

binnen een bestaand kinderdorp te Idjwi.

Stichting Jalihal

220478, India: Opstarten geitenfokkerij

in Sanngli Maharashtra

e 26.000,00

110.500

India

Het opstarten van een geitenfokkerij als

inkomengenererend project voor vrou-

wen.

Stichting Kamitei

219741, Tanzania: Uitbreiding scholen

Kilimatembo en Kainam

e 29.000,00

5.000

Tanzania

De bouw van drie klaslokalen en een

huis voor de leerkrachten, de bouw van

twee toiletblokken en het trainen van

het schoolmanagement en de docenten.

Stichting Karunai Jeevan Nederland

219884, India: Bouw weeshuis in

Mamallapuram

e 25.000,00

50.000

India

Het bouwen van opvangcentra voor

straat- en weeskinderen in Mammalla-

puram, India.

Stichting Keys for Kids

220044, Zuid-Afrika: Renovatie opvang-

centrum in East London

e 26.650,00

31.100

Zuid-Afrika

Het renoveren van een tijdelijke opvang

met verzorging voor twaalf meisjes die

het slachtoffer zijn geworden van sexu-

eel geweld en daardoor zwanger zijn

geraakt en mogelijk besmet zijn met het

hiv-virus.
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Stichting Kinderhulp Afrika

220456, Oeganda: Bouw beroepsoplei-

dingsschool en trainingen in Namu-

gongo

e 21.322,00

50.000

Oeganda

Een uitbreiding van de Namugongo

Secondary Vocational School in

Oeganda waardoor plaats ontstaat voor

120 extra studenten.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

220465, India: Bouw vakopleidingschool

in Sjilounja

e 22.175,00

84.877

India

De bouw en inrichting van een beroeps-

trainingscentrum.

Stichting Kinderhulp Burkina Faso

220341, Burkina Faso: Diverse projecten

in Namsigui en Kaya

e 10.210,00

25.000

Burkina Faso

De bouw van een kantoor voor de lagere

school, een muur bij de woning van de

kleuterschool, een lerarenwoning voor

de Franco-Arabische school en aankoop

van speeltoestellen voor de kleuter-

school. Verder het opstarten van een

graanbank en een zeepmakerij in het

dorpje Namsigui. In het stadje Kaya het

onderhoud en de renovatie van meubi-

lair, onderhoud en renovatie van gebou-

wen, inrichten van een wasserij en oplei-

dingsatelier, ophogen van het terrein

met zand en de aankoop van een motor

voor het centrum voor straatkinderen.

Stichting Kiran Namaste

220073, Nepal: Nieuwbouw Kiran

Namaste-huis in Kathmandu

e 25.000,00

1.4250

Nepal

De nieuwbouw en uitbreiding van een

opvan tehuis voor éénoudergezinnen.

Stichting ‘Kita Juga!’

220094, Indonesië: Trainingscentrum in

Labuanbajo, Flores

e 19.733,00

250.000

Indonesië

De bouw van een trainingscentrum in

Labuanbajo, Floris, Indonesië.

Stichting Kumuhora Winka Foundation

220551, Burundi: Gezondheidstrainin-

gen en -workshops voor albino’s in

Bururi

e 9.331,00

2.780

Burundi

Het verbeteren van de levensomstandig-

heden van albino’s in negen dorpen in

het zuiden van Burundi, door het geven

van trainingen aan albino’s en hun fami-

lie. Maar ook door medische studenten,

lokale journalisten en artsen bij deze

problematiek te betrekken.

Stichting Ladder

220515, India: Bouw vaardigheidscen-

trum in district Kanyakumari

e 25.000,00

50.000

India

De bouw van een skills centrum voor

jongeren (avondschool) voor werktuig-

bouwkunde, elektrotechniek, ICT, hout-

bewerking, en textiel te Munchirai.

Stichting Lisanga

220075, Congo (D.Rep.): Renovatie

schoolgebouw voor weeskinderen in

N’Sele, Kinshasa

e 25.950,00

10.075

Congo (D.Rep.)

De renovatie en herstart van een school

voor wees- en straatkinderen.

Stichting Manusia Papua

220364, Indonesië: Bouw hoofdgebouw

kraamkliniek in Wamena, Papua

e 20.925,00

200.000

Indonesië

De realisatie van de drainage van het ter-

rein voor het ziekenhuis en de bouw van

het hoofdgebouw.

Stichting Max

219981, Bangladesh: Aanleg sanitaire

voorzieningen en voorlichting hygiëne in

Madaripur

e 16.769,00

20.000

Bangladesh

De aanleg van sanitaire voorzieningen

en het geven van voorlichting over

hygiëne op zes middelbare scholen.

Stichting Millennium Microprojects

Foundation

220038, Burundi: Ondersteuning van

gezinnen die aidsweeskinderen opvan-

gen en verzorgen in de Bururi provincie

e 14.061,00

1.600

Burundi

maatschappelijk ondersteuning begelei-

ding en activiteiten van gezinnen die

aidsweeskinderen opvangen en verzor-

gen in Burundi.

Stichting Millenniumnetwerk Fryslân

220369, Ghana: Bouw epicentrum in

Awurasa, West Akim District

e 26.000,00

200.000

Ghana

De bouw van een centrum dat huis biedt

aan een voedselbank, een gezondheids-

centrum, een bank, bibliotheek en trai-

ningsfaciliteit, onderdeel uitmakend van

het zogenaamde Hunger Project.

Stichting Mirjam in Malawi

220041, Malawi: Nieuwbouw drie klaslo-

kalen RC school in Bembeke

e 10.211,00

50.000

Malawi

De bouw van nieuwe klaslokalen bij

bestaande basisschool RC Full Primary

School.

Stichting Movimiento

219818, Uruguay: Gezondheidsvoorlich-

ting aan kinderen op het platteland

e 8.500,00

20.000

Uruguay

De ontwikkeling van een lespakket

rondom gezondheidsonderwijs voor

rurale scholen in de provincie Salto.

Stichting Multi-Pass

220031, Senegal: Uitbreiding van het

gehandicaptencentrum in Diofior

e 1.479,00

1.300

Senegal
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De uitbreiding van een gehandicapten-

centrum met een (kunst)werkplaats.

Stichting Namaste Foundation

219973, Nepal: Bouw handvaardigheids-

centrum met verblijf voor vrouwen en

kinderen in Pokhara

e 25.000,00

101.050

Nepal

De bouw van een handvaardigheidscen-

trum met trainingsfaciliteiten en opvang

voor vrouwen en kinderen.

Stichting Nativitas

220282, Nacommittering 218164K – voor-

lichtingskosten

e 840,00

10.000

Indonesië

Voorlichtingskosten bij het project reno-

vatie kindertehuis Resurexio in Lekebai,

Indonesië

Stichting New Vision Solutions

219739, Ghana: Realiseren van primaire

gezondheidszorg, Kaadi

e 21.195,00

9.400

Ghana

De bouw en inrichting van een kliniek en

de training van gezondheidsvrijwilligers.

Stichting Nurses On Tour

219915, Ghana: Muskietennetten en

gezondheidsvoorlichting in Bolgatanga

e 7.600,00

16.000

Ghana

De aanschaf en distributie van 5.000

muskietennetten en het geven van voor-

lichting over malaria.

Stichting Oda Parochie Weert

219820, Malawi: Uitbreiding van cen-

trum voor conflictpreventie en training

van lokale leiders in Mangochie

e 19.560,00

15.000

Malawi

De uitbreiding van een centrum voor

conflictpreventie en ontwikkeling en

capaciteitsversterking van lokale leiders.

Stichting Ondersteuning Kitale-Project

219895, Kenia: Uitbreiding ziekenhuis

en opleiding in Chepchoina

e 9.756,00

6.000

Kenia

De inrichting van een kliniek, het aan-

schaffen van medische apparatuur en

het opleiden van medisch personeel.

Stichting Ondersteuning Kleinschalige

Projecten Ontwikkelingslanden

220281, Ghana: Bouw drie slaapzalen in

regio Ashanti

e 26.000,00

4.902

Ghana

De bouw van drie slaapzalen voor de

dovenschool.

Stichting Ontmoet Afrika Projecten

219936, Ghana: Vervolg MARVEL-project

ontwikkeling van toerisme in Noord-

Ghana

e 4.350,00

16.500

Ghana

Het verbeteren van de bewegwijzering,

de bescherming van een hostel tegen

erosie en het maken van overkapping

voor een guesthouse voor het MARVEL

pro-poor toerisme project in de dorpen

Sognaayilli en Gowrie.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking

De Ronde Venen

219627, Tanzania: De bouw van twee

klaslokalen met kantoor en latrines,

Maji Matitu

e 21.400,00

600

Tanzania

De bouw van twee klaslokalen met kan-

toor en latrines.

Stichting-OOG

220337, Gambia: Tweede fase tuinpro-

ject in SanYang

e 18.347,00

10.000

Gambia

De bouw van een multifunctioneel

beheersgebouw en de aanschaf van een

dorsmachine voor een tuinencomplex.

Stichting Ortega

219888, Indonesië: schoon drinkwater

project in Walerang en Sofyanim

e 24.217,00

8.000

Indonesië

De aanleg van een schoon drinkwater-

systeem.

Stichting Penduka Multicultureel

219732, Namibië: Aanschaf van een

Toyota busje voor het vervoeren van

gehandicapte vrouwen in Windhoek

e 13.572,00

10.000

Namibië

De aanschaf van een busje voor vervoer

van vrouwelijke gehandicapten van het

productiecentrum voor fairtrade produc-

ten Penduka naar huisvesting en vice

versa.

Stichting Pico Sol

219799, Cambodia: Zonnestroom vak-

school in Srê Ampil

e 27.000,00

20.000

Cambodja

Het opzetten van een ‘Solar Campus’

voor het geven van vakopleidingen op

het gebied van zonneenergie.

Stichting Renuka Nepal

220130, Nepal: Aanleg wateraanvoer en

irrigatiesysteem in Yanchok

e 20.000,00

4.200

Nepal

Het aanleggen van een watervoorzie-

ning- en irrigatiesysteem voor de bevol-

king van Yanchok.

Stichting Rhiza

220601, Brazilië, Ressaca: Education

and development

e 21.000,00

32.135

Brazilië

Het opzetten van een school en een

landbouwbedrijf in de dorpsgemeen-

schap van Ressaca aan de Madeira rivier.

Stichting Rigdzin

219949, China: Kunstzinnige Opleidin-

gen in Sershul; Tibet

e 14.171,00
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2.270

China

De uitbreiding van een vakopleidings-

centrum in Sershul met als doel oplei-

dingen aan te bieden aan jaarlijks ten-

minste 40 jongeren (onder andere

analfabete jongeren) tussen de 12 en 21

jaar die hier de vaardigheden zullen

leren om traditionele kunst en cultuur

producten te vervaardigen en te restau-

reren.

Stichting Ronoylion

219775, Filippijnen: Steun aan boeren

van Hacienda Luisita in Barangay Balete,

Tarlac, Luzon

e 2.963,00

5.000

Filippijnen

De trainingen voor een groep van 100

boeren (oud suikerrietwerkers) in duur-

zame landbouw, en training van de part-

nerorganisatie met als doel de verder

professionalisering van de demonstra-

tieboerderij.

Stichting Rotary Helpt, Enkhuizen

219885, Ethiopië: Bouw huizen met toi-

letten in Nazareth

e 24.800,00

19.000

Ethiopië

De bouw van 31 huizen in het kader van

een breed ontwikkelingsproject.

Stichting Sadisa Bakweno

219545, Congo (D.Rep.): Sadisa

Bakweno II, Dinga

e 30.000,00

10.000

Congo (D.Rep.)

De bouw van een verblijf voor gehandi-

capte kinderen en hun ouders. Het oplei-

den van gezondheidswerkers en het trai-

nen van gezinnen in het houden van

kleinvee en het verbouwen van groenten.

De bouw van een ruimte voor een cassa-

vemolen, de aanleg van twee visvijvers,

het reproduceren van kleinvee voor het

uitzetten van microkrediet in natura, de

aanleg van een jatrophaveld en de uit-

gifte van een ‘revolvingfund’. De aan-

schaf van fietsen voor gezondheidswer-

kers ten behoeve van huisbezoeken.

Stichting Saint Francis’ Hospital

Medical Support Group

220208, Zambia: Diocese Chipata en

Saint Francis Hospital, Katete

e 14.450,00

20.000

Zambia

Het trainen van ziekenhuismanagement

en de renovatie van de kinderafdeling

van het Saint Francis Hospital.

Stichting Sapana School

219922, Nepal: Sapana School Sauraha,

Chitwan

e 9.200,00

30.000

Nepal

Het trainen van het bestuur, de dage-

lijkse leiding en de docenten van de

Sapana School in beheer, exploitatie en

het opzetten van een onderwijscurricu-

lum.

Stichting Save Home

220498, Indonesië: Bouw opvanghuis

voor seksueel misbruikte kinderen in

Ambon, Maluku

e 17.612,00

10.000

Indonesië

Opstarten van een centrum waar meisjes,

slachtoffer van seksueel misbruik wor-

den opgevangen.

Stichting Second Home for Children in

Uganda

219793, Oeganda: Malariabestrijding in

Kitojo

e 1.464,00

15.000

Oeganda

De aanschaf van muskietennetten en het

geven van voorlichting over malaria.

Stichting Second Home for Children in

Uganda

220414, Oeganda: Aanschaf landbouw-

grond, opzetten agrarische bedrijf in

Kitojo

e 26.300,00

50.200

Oeganda

Het opzetten van een coöperatieve boer-

derij als inkomensgenererend project

voor een weeshuis.

Stichting Sierra Leone Health

219797, Sierra Leone: Bouw van water-

put en sanitatie voor platteland bewo-

ners in Tonkolili gebied

e 8.252,00

100.000

Sierra Leone

Het boren van waterputten en aanleggen

van latrines. Het trainen van watercomi-

tés voor de gebruikers rondom het

thema water en sanitatie.

Stichting Siyafunda

219798, Zuid-Afrika: Renovatie van sani-

tair Thuthuka Primary School

e 2.000,00

4.000

Zuid-Afrika

Het renoveren van het sanitair op de

Thuthuka Primary School.

Stichting Soz Fonds

220651, Irak, Erbil, Duhok, Sulaymania,

Koya, Ganeqin, Halabja: Speciaal onder-

wijs voor doven en slechthorende kinde-

ren

e 8.140,00

20.000

Irak

Het uitvoeren van on the job trainingen

aan leerkrachten en schoolbesturen ten

behoeve van de verbetering van onder-

wijs aan doven een slechthoren, het aan-

passen van het onderwijscurriculum, het

organiseren van activiteiten gericht op

de verbetering van het ouder-kind con-

tact op verschillende scholen.

Stichting SPOT Tanzania

220461, Tanzania: Uitbreiding drinkwa-

tervoorziening in Lushoto en Korogwe

e 29.000,00

782

Tanzania

De uitbreiding en verbetering van vier

bestaande watervoorzieningssystemen

in twee districten.

Stichting Steun Aan Gambia

220126, Gambia: Reparatie watertank,

renovatie solarpanelen en uitbreiding

tappunten in Somita

e 12.382,00

8.450

Gambia
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Het repareren en uitbreiden van het

zonne-energie- en drinkwatersysteem.

Stichting Steunfonds Rotaryclub

Haarlemmermeer Schiphol

219887, Nepal: Aanschaf echo-apparaat,

training en begeleiding in Pokhara-

Daman-Sunauli

e 7.000,00

5.000

Nepal

De aanschaf van een mobiel echo-appa-

raat. Tevens training en begeleiding in

het gebruik.

Stichting Studenten- en

Musaharproject Nepal

220263, Nepal: Scholenproject in

Gorkha district

e 14.333,00

46.000

Nepal

De bouw en inrichting van tien lokalen,

het opzetten van schoolbibliotheken en

het aanleggen van sanitaire voorzienin-

gen bij vier basisscholen.

Stichting Tanimbar Web

219603, Indonesië: Schoon drinkwater

voor het dorp Lorulun

e 15.092,00

40.000

Indonesië

De aanleg van een drinkwatervoorzie-

ning.

Stichting the Cornerstone Foundation

220079, Rwanda: Cows4Peace in district

van Bugesera

e 13.943,00

10.600

Rwanda

Een veeteeltproject met als onderlig-

gende doelstelling traumaverwerking en

het stimuleren van verzoening.

Stichting Thomas Bouwprojecten

220472, India: Realisatie school met

acht lokalen in Patsalatadiparru

e 26.265,00

15.000

India

De bouw van een school met acht klaslo-

kalen.

Stichting Tibet Fonds ‘Dolma’

219849, India: Duurzame landbouw in

Mundgod

e 25.349,00

10.000

India

Het trainen van Tibetaanse vluchtelingen

in India op het gebied van duurzame

landbouw en de aanschaf van landbouw-

materieel en zaaigoed.

Stichting Tifawin

220026, Marokko: 1e Amazigh Conferen-

tie over democratie, mensenrechten en

migratie in Marrakech

e 9.675,00

500

Marokko

Een conferentie over het belang van

democratie, mensenrechten, migratie in

Marokko

Stichting Transfair

219579, Indonesië: Trainingsentrum voor

plattelandsjongeren en gehandicapten

in Tal, Iteng, Manggarai Barat en Flores

e 14.829,00

6.000

Indonesië

De bouw van een trainingscentrum voor

plattelandsjongeren en gehandicapten.

Stichting Tynaarlo – West Timor

219950, Indonesië: Aanleggen waterput-

ten en sanitatie, aanschaf schoolmeubi-

lair en start boerencooperaties in

Kupang

e 26.000,00

50.000

Indonesië

De aanleg van waterputten en sanitatie,

de aanschaf schoolmeubilair en het

opzetten van boerencoöperaties.

Stichting Ukengee

220129, Tanzania: Opstarten twee com-

puterlabs in district Lindi

e 27.000,00

340.000

Tanzania

Het opzetten van twee computerlabs als

onderdeel van een bestaande school

met 1100 leerlingen, die bovendien nog

eens 1900 mensen toegang geven tot

computers en internet.

Stichting Viafrica

220385, Sierra Leone, Freetown en

omgeving: CLASSWorks 2010–2011

e 28.000,00

5.000

Sierra Leone

De implementatie van ICT-netwerken op

vijftien scholen, de ontwikkeling van

onderwijsboxen met onderwijsmateriaal

en de organisatie van een event waarbij

scholen worden opgeroepen om goede

ideeën aan te dragen voor ICT-toepassin-

gen in het onderwijs.

Stichting Vrienden Ashram

220032, India: Aanschaf schoolbus in

district Tirunelveli; diverse plaatsen

e 13.000,00

20.000

India

Het aanschaffen van een schoolbus voor

de Alamelu Vidyashram Matriculation

School.

Stichting Vrienden van Liberia

219886, Liberia: Bouwen van een school

in Buchanan

e 10.568,00

10.200

Liberia

Laatste bouwfase van een school voor

250 kinderen.

Stichting Vrienden van Makeni

220402, Zambia: Aanschaf minibus in

Lusaka

e 7.250,00

2.000

Zambia

De aanschaf van een minibus voor het

vervoer van personeel en kinderen van

en naar het Makeni Ecumenical Centre in

Zambia voor het volgen van educatieve

activiteiten en het geven van onderricht.

Stichting Vrienden van Paúl Nederland

220413, Kaapverdië: Bouw gemeen-

schapscentrum en training personeel in

Paúl

e 26.478,00

52.500

Kaapverdië

Het afbouwen en inrichten van een

gemeenschapscentrum en het trainen

van het personeel op het gebied van

landbouwtechnieken.
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Stichting Vrienden van TitanE

220001, Indonesië: Capacity Building

Nootmuskaatboeren in Midden Moluk-

ken

e 5.683,00

2.300

Indonesië

De capaciteitsopbouw van nootmuskaat-

boeren.

Stichting Vrienden van Toamasina

220614, Madagascar: Ecotoerisme in

Toamasina

e 28.000,00

36.000

Madagaskar

Gemeenschapsontwikkeling en natuur-

behoud door de ontwikkeling van eco-

toerisme binnen de lokale gemeen-

schappen in zeven dorpen in de regio

Atsinanana.

Stichting Weeraba

219718, Oeganda: Realiseren van zonne-

energiemiddelen in het Villa Maria zie-

kenhuis, Villa Maria

e 13.542,00

2.000

Oeganda

Het aanleggen van een zonne-energie-

voorziening voor het ziekenhuis.

Stichting Werk Theo Raaijmakers

220029, Bolivia: Uitbreiding capaciteit

van WINAY in Cochabamba

e 15.926,00

34460

Bolivia

De uitbreiding van een van de opvang-

huizenvoor straatkinderen van het pro-

ject Amanecer.

Stichting Wilko Gambia Foundation

220340, Gambia: Aanschaf materialen

voor muskietennetten in Kunting, Waus

en Karantaba

e 3.185,00

9.400

Gambia

De aanschaf en distributie van 1600

muskietennetten gemaakt in lokale

naaiateliers.

Stichting Woonborg

220137, Ghana: Vrouweneducatiecen-

trum in Sumbrungu

e 19.517,00

15.800

Ghana

De uitbreiding van een educatiecentrum

voor vrouwen.

Stichting World Wide Children Farms

219719, Cambodja: Zonnestroom en

staffhouse voor Samrong leerboerderij,

Phnom Penh

e 26.328,00

30.000

Cambodja

Het aanleggen van zonne-energiesys-

teem en de bouw van een staff house.

Stichting Yana

220449, Bolivia: Zonne-energieproject

Oruro en La Paz

e 29.250,00

301.220

Bolivia

Het plaatsen van zonnepanelen als ver-

vanging van kerosinelampen bij een

drietal scholen en zestal boerderijen op

de hoogvlakte (Alti Plano) in Bolivia en

het trainen van lokale technische comi-

tés voor het onderhoud en gebruik van

de panelen.

Stichting You for Uganda

220471, Oeganda: Drinkwater, onderwijs

en gezondheidszorg in Kisoro district

e 26.000,00

3.000

Oeganda

De bouw van drie watertanks, de aanleg

van twee latrines, de bouw van twee

scholen, de renovatie van een school en

de bouw van een medische post.

Stichting Zanskar Scholen

220000, India: Sanitaire voorzieningen

voor scholen in Zanskar

e 14.000,00

850

India

Het aanleggen van sanitaire voorzienin-

gen bij zes scholen.

Stichting Zevenaar Ontmoet

Medemensen

219745, Sri Lanka: Bouw en inrichting

verzorgingscentrum in Kandana

e 27.000,00

15.000

Sri Lanka

De bouw en inrichting van een verzor-

gingscentrum voor ouderen.

Werkgroep Ama Ory Nederland

220280, Indonesië: opzetten centrale

kwekerij in Laha, eiland Ambon

e 10.500,00

3.500

Indonesië

Het opzetten van een landbouwtrai-

ningscentrum, het verstrekken van noot-

muskaatbomen en de training van boe-

ren.

Werkgroep Duurzame Landbouw

Hunitetu

220261, Indonesië: Duurzaam landbouw

Hunitetu 2 in Seram

e 11.200,00

3.00

Indonesië

Het realiseren van de aanplant van

gewassen zoals nootmuskaat, cacao en

kokospalmen en het opstarten van een

trainingscentrum, inclusief sanitaire

voorziening, de aanschaf van landbouw-

gereedschappen, de aanschaf van een

vergister voor biogas, de aanschaf van

zes koeien en het uitvoeren van trainin-

gen voor boeren.

Werkgroep Karibu-Tanzania

220039, Tanzania: Nieuwbouw basis-

school en sociaal zorgplan in Lyamkena

Village

e 25.451,00

38.472

Tanzania

De uitbreiding van een bestaande basi-

school met klassen 6 en 7 inclusief extra

huisvesting en voorzieningen voor lera-

ren.

Werkgroep Schoon Drinkwater

219945, Indonesië: Aanschaf drinkwater-

voorziening en training in Kariu

e 13.573,00

1.000

Indonesië

De aanleg van een drinkwatervoorzie-

ning.

Younica

220377, Peru: Opzetten expertise cen-

trum in Lima
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e 7.822,00

2000

Peru

Het trainen van lokale en traditionele

boeren in moderisering van hun produc-

ten (design) voor de westerse markt.

KPA 2e etage,
Subsidieaanvragen

Comité Woord en Daad Midden-Holland

220670, Tsjaad: bouw en investeringen

vakonderwijs in diverse plaatsen

e 56.000,00

32.1139

Tsjaad

De bouw en inrichting van klaslokalen

ten behoeve van twee vakscholen in de

regio Mayo-Kebbi Est en Chari-Baguirmi.

Comité Woord en Daad Walcheren

220373, Tsjaad: bouw en inrichten van

twee scholen in N’Djamena en Mondou

e 54.000,00

15.000

Tsjaad

De bouw en inrichting van twee basis-

scholen en investeringen in leermidde-

len voor het vakonderwijs.

Lions Club ‘de oude Duinen’ – we serve

220076, Zambia: bouw school, verblijf

voor gehandicapten en leraren in

Kasempa

e 32.750,00

12640

Zambia

Het bouwen van een school voor jong

gehandicapten.

Stichting Change IT!

220502, Oeganda: Opzetten computer-

centra bij scholen in Ngogwe, Wakiso en

Iganga

e 28.000,00

31.000

Oeganda

Het inrichten en operationeel maken van

vier computercentra bij scholen.

Stichting Geef de kinderen van

Mpongwe een toekomst

220548, Zambia: oprichten technische

vakopleiding in Mpongwe

e 54.500,00

51.500

Zambia

De bouw van een lagere technische

school.

Stichting Gered Gereedschap

220684, Sierra Leone en Bolivia: Doe ’t

Zelf Duurzaam – Gereedschap voor Tech-

nici van de Toekomst

e 36.536,00

75.000

Sierra Leone, Bolivia

De aanschaf van gereedschap voor ver-

schillende NGO’s en trainingscentra in

Sierra Leone en de bouw van een

mobiele werkplaats met machines voor

verschillende NGO’s en trainingscentra

in Bolivia

Stichting Help Burkina

219918, Burkina Faso: Opleiding textiel

bewerken in Ouagadougou

e 41.864,00

1.000

Burkina Faso

De bouw van een textielschool.

Stichting Hulpproject Namibië

“Kruimeltjes is ook Brood” 

219921, Ghana: Capacity Building en

Educatief Schoolproject in de wijk Boi in

stadsdeel Abacobi van Accra

e 53.500,00

10795

Ghana

De uitbreiding van een bestaande basis-

school met kleuterklassen in Abacobi,

Ghana en het opleiden van vakmensen

in de bouw.

Stichting IMBA Children’s Home

220470, Zimbabwe: Laatste fase project

IMBA in Masona Village

e 54.800,00

50.000

Zimbabwe

De uitbreiding van verschillende inko-

mensgenererende projecten ten

behoeve van een bestaand weeshuis, de

bouw van een bibliotheek, uitbreiding

met een familiehuis, het aanleggen van

een watervoorziening, de bouw van een

trainingscentrum, en de ingebruikname

van een maismolen.

Stichting Jeugdzorg St. Joseph

220231, Vietnam: aanschaf sport appa-

ratuur en het verstrekken van trainingen

in Ninh Binh

e 54.000,00

50.000

Vietnam

Het trainen van personeelsleden van ver-

schillende justitiële jeugdinrichtingen in

het behandelen van jongeren met

gedragsproblemen. En het bouwen van

vier sportaccomodaties bij de jeugdin-

richtingen.

Stichting Leren van Elkaar

219786, Peru: landbouwproject Leren

van de Besten

e 50.176,00

5.000

Peru

De organisatie van wedstrijden voor de

ontwikkeling en introductie van nieuwe

landbouwtechnieken en het vermarkten

van nieuwe producten in Caicay, Challa-

bamba en Ocongate in Bolivia.

Stichting Macha Works

220469, Zambia: New Vision Community

Center in Macha

e 56.500,00

42.500

Zambia

De bouw en inrichting van een bedrijve-

nincubator en trainingscentrum (Vision

Community Center) voor het midden en

kleinbedrijf.

Stichting Madat Nepal Foundation

219972, Nepal: bouw school in Jalbiri

e 37.700,00

31.400

Nepal

De afbraak, herbouw en nieuwbouw van

een schoolgebouw voor basisonderwijs

met twaalf lokalen

Stichting Malawi Mission Work Team

219872, Malawi: renovatie operatieka-

mer in Nkhoma

e 47.794,00

2000

Malawi

De renovatie van de operatiekamers van

het Nkhoma Ziekenhuis.
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Stichting Max

219768, Bangladesh: gezondheids-

water en sanitatieproject voor afgelegen

kustgebieden in Bangladesh

e 28.956,00

4000

Bangladesh

Het realiseren van een schoondrinkwa-

tervoorziening voor 100 gemeenten en

het installeren van sanitaire voorzienin-

gen in 150 huishoudens in de districten

Patuakhali en Barisal.

Stichting Mercyme Project

219801, Sierra Leone: bouw van tehuis

voor straatkinderen, ex-kindsoldaten in

Yoninbana

e 31.500,00

20.000

Sierra Leone

De bouw van een tehuis voor straatkin-

deren, ex-kindsoldaten.

Stichting Miramundo

220542, Honduras: toerisme training-

centrum in Vila Verde, Gracias

e 40.252,00

40.080

Honduras

De bouw van een opleidingscentrum

voor de vakopleiding toerisme.

Stichting Run for Rio

220454, Tanzania: bouw school en

slaapgelegenheid in Arusha

e 53.000,00

222.100

Tanzania

Het bouwen van een school met slaap-

zaal voor gehandicapte kinderen.

Stichting Shishu Niketan

220258, Bangladesh: realisatie dagacti-

viteitencentrum in Jabra

e 54.515,00

200.000

Bangladesh

De bouw van een dagactiviteitencentrum

voor kinderen met een motorische en

verstandelijke beperking.

Stichting Stedenband Haarlem – Mutare

220635, Zimbabwe, Mutare: Werkgele-

genheid, capaciteitsversterking en

gemeenschapsopbouw in Hobhouse en

Chikanga

e 56.000,00

500.000

Zimbabwe

Het bouwrijp maken van een terrein voor

sociale woningbouw, werkplekken creë-

ren voor kleinschalige bedrijvigheid. Het

organiseren van trainingen in entrepre-

neurship, capaciteitsopbouw van de

lokale bewonersvereniging en het orga-

niseren van peer training in hiv/ aidspre-

ventie.

Stichting Woord en Daad

220317, Bangladesh: investeringen

mobiele klinieken in regio Dhaka

e 56.000,00

90.000

Bangladesh

De aanschaf van fietsen en moterfietsen

ten behoeve van de verlening van

gezondheidszorg in rurale gebieden. De

inrichting van twintig gezondheidscentra

met medische apparatuur in de regio’s

rondom de plaatsen Khulna, Barisal en

het gebied boven de Padma rivier.

Stichting Yana

219752, Bolivia: bouw en inrichting van

Blijf-van-mijn-lijfhuis in San Borja

e 48.384,00

100.000

Bolivia

De bouw van een blijf-van-mijn-lijfhuis.

De kennisoverdracht over reproductieve

gezondheid en weerbaarheidstrainingen

aan de doelgroep, kennisoverdracht aan

de partnerorganisatie op terrein van pro-

ject- en beleidsplanning/ontwikkeling.

War Trauma Foundation International

220040, Burundi en Congo DR: Netwerk,

capaciteitsopbouw in diverse plaatsen

e 52.177,00

3.000

Burundi, Congo (D.Rep.)

De capaciteitsopbouw van elf ngo’s in

Burundi en vijf ngo’s in Congo (D.R.C.)

op het gebied van organisatieopbouw en

psychosociale vaardigheden.

Young Africa International

220036, Zimbabwe: Capaciteitsopbouw

trainingscentrum YASC in Chitungwiza

e 43.500,00

160.000

Zimbabwe

De scholing van lokale managers van de

verschillende afdelingen van de samen-

werkingspartner YASC om de capaci-

teitsopbouw in Zambia te versterken en

het vernieuwen van het huidige machi-

nepark en computers van het oplei-

dingscentra.

Building bridges /
Kleinschalige Plaatselijke
Acti vi teiten, subsidie -
aanvragen

HRO Recht op Vrijheid

219890, Indonesië: Mensenrechten/

informatiecentrum in Ambon stad

e 20.160,00

50.000

Indonesië

De bouw van een mensenrechtencen-

trum waar onder meer trainingen en

voorlichtingsbijeenkomsten over diverse

mensenrechtenthema’s verzorgd worden.

IMI Institute for Migration Issues

219728, Pakistan: Capaciteitsopbouw en

trainingen aan Hajra beroepsopleiding

in Shakargarh

e 23.345,00

800

Pakistan

Het trainen van 720 vrouwen met het

doel hen economisch onafhankelijk te

maken.

IZERE

219976, Burundi: Sport als verzoenings-

instrument

e 25.000,00

5.000

Burundi

Een lokaal opleidingsteam zullen 600

jongeren uit gemarginaliseerde groepen

(ex-rebellen, vluchtelingen en ontheem-

den) opleiden tot sportleiders, die sport

zullen inzetten als middel tot verzoening,

integratie en vredesopbouw.

Kongolese en Angolese Stichting

Talentueux (KAST)

220093, Congo (DR): deskundigheidsbe-

vordering, communicatie en informatie-

voorziening in Kinshasa

e 14.352,00

5.000
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Congo (D.Rep.)

De training van bestuur en kaderleden

van drie partnerorganisaties in project-

management.

Kongolese en Angolese Stichting

Talentueux (KAST)

220464, Congo (DR): Landbouwproject

in Kifua

e 10.950,00

5.000

Congo (D.Rep.)

Een inkomengenererend landbouwpro-

ject ten behoeve van het onderhoud van

de twee lokale waterputten. Gedurende

het project zal een landbouwcoöperatie

opgezet worden die getraind wordt in

gewassen, bemesting en bevloeiing. De

coöperatie zal haar kennis delen met de

lokale bevolking. Vervolgens worden

landbouwactiviteiten gestart ten

behoeve van eigen gebruik én het gene-

reren van inkomsten. Deze inkomsten

zullen onder meer ingezet worden voor

het onderhoud van de waterputten.

Rwanda Ned TUBANE

219761, Rwanda: realisatie varkensfok-

kerij in Kimirimo

e 14.453,00

10000

Rwanda

Dit project behelst het opzetten van een

varkens- en koeienfokkerij en het ver-

strekken van informatie over hiv/aids en

seksualiteit aan vrouwen.

Saleh C.

219881, Irak: training eerste hulp in

Sulemanya

e 11.175,00

180

Irak

Een training voor verpleegkundigen in

eerste hulpverlening die deelnemers na

afloop in staat stelt te handelen in medi-

sche noodgevallen.

StichtDeK (Stichting De Korenmaat)

220112, Ghana: training watermanage-

ment in Agbogba en Accra

e 24.225,00

5000

Ghana

De formatie en training van een water-

management committee bestaande uit

twaalf leden. De organisaties van zes

voorlichtingsbijeenkomsten voor de

lokale bevolking en de aanleg van een

waterput.

Stichting Afro Vision

220072, AIMIRO WR-TV

e 26.000,00

25.000

Ethiopië

Het opzetten van een onafhankelijke

crossmedia radio- en televisiezender op

internet. Deze zender biedt de inwoners

van Ethiopië de mogelijkheid tot het ont-

vangen en uitoefenen van ‘civic journa-

lism’. Het project is zo opgezet dat wordt

ontsnapt aan de censuur van de Ethiopi-

sche overheid en draagt bij aan een

onafhankelijke nieuwsvoorziening voor

de bevolking van Ethiopië.

Stichting Amatotu

220442, Indonesië: aanleggen drinkwa-

tervoorziening in Nalahia

e 24.500,00

37.000

Indonesië

De aanleg van een schoon drinkwater-

voorziening voor de inwoners van het

dorp Nalahia en training van de lokale

bevolking in het gebruik en onderhoud

van de drinkwatervoorziening.

Stichting Buru Kimak Lokita Voluntary

Association (BKLVA)

219913, Zuid-Soedan: Bouw Middelbare

school in Kajo – Koje

e 25.000,00

10.000

Soedan

De bouw en inrichting van een middel-

bare school met zes leslokalen, een staf-

ruimte, een docentenruimte en twee

sanitaire ruimtes voor onderwijs aan 240

leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met

20 jaar.

Stichting Caramundo

220654, Brazilië: projecto Queto in Rio

de Jarneiro

e 17.250,00

120.000

Brazilië

De realisatie van twee series workshops

voor jongeren uit de wijk Morro de

Queto en omliggende favelas Matriz en

Sao Joao om zich te professionaliseren

in ‘mode ontwerp, (analoog en digitaal)

patroontekenen en naaien’ of ‘grafisch

ontwerp, print ontwikkeling en silk

screen printen’.

Stichting Cenddow

220070, Nigeria: opzetten kippenhoude-

rij en capaciteitsopbouw in Rumuprikum

e 21.154,00

6.500

Nigeria

Het opzetten van een kippenvoerproduc-

tiebedrijf voor en door kansarme vrou-

wen.

Stichting ConnAct

220640, State of Mic 2011

e 10.550,00

40.000

Gambia

De capaciteitsopbouw van de partneror-

ganisatie middels trainingen in organi-

satiestructuur en aanpak. Het uitbreiden

van het activiteitaanbod met een activi-

teit voor meisjes en cursussen compu-

terkunde en Engels.

Stichting Fairchance.nu

220666, Suriname: Initiatie van een leer-

werkprogramma op MBO niveau in Para-

maribo eo

e 25.000,00

5.000

Suriname

Het opzetten van een opleidingsinstituut

voor voortijdige schoolverlaters. De pro-

jectactiviteiten behelsen:

de training van het managment (een pro-

grammamanager, een assistentmanager,

een onderwijsmedewerker, een admini-

stratief medewerker), tien leerkrachten

en acht coaches.

Het standaardiseren van werving en

selectie van deelnemers.

Het inrichten van de leslokalen en de

aanschaf van leermiddelen.

Het realiseren van accreditatie van de

opleiding door het Ministerie van Onder-

wijs.

Stichting Haben

220344, Eritrea: Provisions of breeding

goats in provincie Anzeba

e 25.000,00

400
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Eritrea

Gezinnen, waarvan de kostwinnaar inva-

lide is, krijgen beschikking over vijf gei-

ten waarmee een inkomen verworven

kan worden en nemen deel aan trainin-

gen over verzorging van het kleinvee en

financiëel beheer.

Stichting Kora

219794, Burundi: Aardappelteelt in Muy-

inga

e 2.558,00

300

Burundi

Het realiseren van een duurzame aard-

appelteelt die drie oogsten per jaar

geeft. Met de teelt worden de 3.000

inwoners van Muyinga van aardappelen

voorzien. Met de opbrengsten van de

verkoop worden andere projecten gefi-

nancierd.

Stichting Live Build

219753, Kameroen: bouwen van water-

voorziening voor ziekenhuis en inwoners

Banga Bakundu

e 29.630,00

10.000

Kameroen

De aanleg van een schoon drinkwater-

voorziening voor het Apolistic Hospital

Banga Bakunda en de 20.000 inwoners

van de gemeente.

Stichting Mucolim Nederland

219996, Congo (D.Rep): installeren zon-

nepanelen in wijkcentrum in Kinshasa

e 25.000,00

2.000

Congo (D.Rep.)

De istallatie van zonnepanelen ten

behoeve van de stroomvoorziening van

wijkcentrum Mucolim.

Stichting Mukunzi

220346, Rwanda: bouw tutorstudenten

verblijf in Kigali

e 15.335,00

20000

Rwanda

De bouw van een verblijf voor tutorstu-

denten op King David Academy. Deze

tutorstudenten zullen ter overbrugging

van de periode tussen het behalen van

hun diploma middelbare school en de

start van hun studie aan de universiteit

jongerejaars van de King David Academy

begeleiden.

Stichting Ninos en Contacto

220305, Colombia: Cultureel Educatief

Centrum Rebolo in Barranquilla

e 20.750,00

190.000

Colombia

De realisatie van een computerlokaal

met internetaansluiting waar cursussen

in computervaardigheden en Engelse les

verzorgd worden voor kinderen en jon-

geren.

Stichting Positiva

220354, Kaapverdië: HIV/AIDS-voorlich-

tingsproject met activiteiten in Sao-

Vicente

e 8.250,00

500

Kaapverdië

Hiv/aidsvoorlichting aan 1.400 leerlin-

gen van het lyceum Liceu Ludgero

Limain tijdens sportactiviteiten.

Stichting Reragakura

219744, Burundi: vrouwenemancipatie

en gezondheidsvoorlichting in Cankuzo

e 19.750,00

5000

Burundi

Een voorlichtingscampagne over geboor-

teplanning en infectieziektes als

hiv/aids, malaria, tbc en tuberculose. De

concrete projectactiviteiten bestaan uit

het trainen van voorlichters, de produc-

tie van voorlichtingsmateriaal, huis-aan-

huis voorlichting door vrijwilligers, de

organisatie van netwerken en de aan- en

verkoop van muskietnetten.

Stichting Santé Pour Tous

220406, Marokko: Perinatale- en zuige-

lingensterfte in Rabat

e 25.000,00

100.000

Marokko

Een train-the-trainerprogramma voor 25

zorgconsulenten, 25 verloskundigen en

25 gynaecologen. Zorgconsulenten zul-

len zwangeren voorlichting geven over

onderwerpen als wiegendood, roken tij-

dens de zwangerschap, de ernst van

zwangerschapsgerelateerde ziektes als

zwangerschapsdiabetes en hoge bloed-

druk. Verloskundigen en gynaecologen

zullen collega’s gaan trainen in onder

meer bewaking foetale conditie, asep-

tisch werken (beperken infectierisico’s),

baringsvaardigheden (handgrepen,

stuitligging, schouderdystocie) en reani-

matie neonaat (binnen 20 minuten na de

bevalling). Doelstelling is het verlagen

van de perinatale sterfte (doodgeboren

kinderen en sterfte in de eerste levens-

week).

Stichting Santé Pour Tous

220407, Marokko: Traumaopvang in

Rabat

e 25.000,00

100.000

Marokko

Het opzetten van een scholingspro-

gramma voor artsen voor traumabehan-

deling na (verkeers)ongevallen waarin

zij zich nieuwe (operatie)technieken

eigen maken die hogere overlevingskan-

sen en lagere invaliditeitsrisico’s tot

gevolg hebben.

Stichting SIFE Groningen

219938, Tanzania: WanaZiwi in Dodoma

e 11.635,00

20.000

Tanzania

De bouw en inrichting van een naaiate-

lier dat dient als klein (leer)bedrijf voor

dove vrouwen. Het naaiatelier biedt

zeven vrouwen een werkplek waar zij

met de productie van kleine producten

als tassen, portemonnees en beddegoed

inkomsten kunnen verwerven. Daar-

naast worden zij getraind in naaivaardig-

heden, financieel management en het

voeren van een kleine onderneming.

Stichting SIFE Groningen

220218, Building a bridge – competitie

e 2.500,00

20.000

Tanzania

De bouw en inrichting van een naaiate-

lier dat dient als klein (leer)bedrijf voor

dove vrouwen. Het naaiatelier biedt

zeven vrouwen een werkplek waar zij

met de productie van kleine producten

als tassen, portemonnees en beddegoed

inkomsten kunnen verwerven. Daar-

naast worden zij getraind in financieel
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management en het voeren van een

kleine onderneming

Stichting SIFE Leiden

220004, Bolivia: a bridge – competitie

e 17.875,00

1.500

Bolivia

Het opzetten van een landelijke compe-

titie voor sociaal ondernemerschap.

Startende ondernemers kunnen een

plan indienen voor een onderneming die

bijvoorbeeld milieuvriendelijk produ-

ceert, werkgelegenheid biedt aan werk-

nemers met een handicap of de winst

van de onderneming investeert in de

gemeenschap. Tien inzendingen worden

beloond met een startkapitaal van maxi-

maal 3.000 euro per project.

Stichting SIFE Leiden

220219, Building a bridge – competitie

e 2.500,00

1000

Bolivia

Het opzetten van een landelijke compe-

titie voor sociaal ondernemerschap.

Startende ondernemers kunnen een

plan indienen voor een onderneming die

bijvoorbeeld milieuvriendelijk produ-

ceert, werkgelegenheid biedt aan werk-

nemers met een handicap of de winst

van de onderneming investeert in de

gemeenschap. Tien inzendingen worden

beloond met een startkapitaal van maxi-

maal 3.000 euro per project.

Stichting Temne Progressive Union

220345, Sierra Leone: Rijstbouwproject

in Kathoma Village

e 20.888,00

3.000

Sierra Leone

Het opzetten van een landbouwcomité in

het dorp Kathoma en het trainen van de

comitéleden in management en finan-

ciën.

Stichting Umubano

220380, Burundi: vakopleiding voor

vrouwen en jongeren in Bururi

e 20.700,00

1.800

Burundi

Kansarme jongeren en vrouwen worden

de mogelijkheid geboden inkomsten te

verwerven door het gebruik van een

maniokmolen en de verkoop van meel.

Bovendien zullen zij korte vakopleidin-

gen volgen en krijgen zij voorlichting

over hiv/aids en vrouwenrechten.

Stichting Vrouwenorganisatie

Nederland-Darfur (VOND)

219998, Soedan: fase 1 nieuwbouw

Sharqia basisschool voor meisjes in

Tulus, Zuid Darfur

e 19.993,00

200

Soedan

De bouw van vier klaslokalen voor

onderbouwleerlingen van de Sharqia

Basisschool.

The Voice of Sierra Leone Association

220245, Sierra Leone: Workshops – Con-

flict Prevention in diverse districten

e 26.000,00

5.000

Sierra Leone

De training van 1.100 sleutelfiguren

(waaronder chiefs, politieagenten, religi-

euze leiders, afgevaardigden van maat-

schappelijke organisaties en politieke

partijen) uit de districten Kenema, Bom-

bali, Tokolili, Moyamba, Lunsar en Bonth.

Zij worden gedurende een tweedaagse

workshop getraind in conflictpreventie.

Vereniging van Burundische Jongeren

in NL

219853, Burundi: Opleiding visserij in

gemeente Rumonge, dorp Karonda

e 12.670,00

1.000

Burundi

Het opleiden, bijscholen en begeleiden

van jonge vissers uit Karonda in vissen

met moderne apparatuur.

Vereniging van Burundische Jongeren

in NL

220220, Nacommittering 219853B

e 11.156,00

1.000

Burundi

Het trainen van 50 jongeren tot visser en

30 vrouwen tot visschoonmaakster. Het

realiseren van twee visserij-eenheden

inclusief een boot, 25 vissers en twee

netten per eenheid.

Werkgroep Honimoa

220269, Indonesië: verbetering infra-

structuur van ziekenhuis Saparua in

Saparua

e 25.000,00

30.000

Indonesië

Het installeren van een verlichtingssys-

teem op zonne-energie, het aanleggen

van een watervoorziening, het vervan-

gen van verouderde medische appara-

tuur en het realiseren van een mobiele

medische voorziening.

Werkgroep Kariu on Line

220519, Indonesië: duurzaam landbouw-

project ‘Dusun Seihutu’ in Kariu

e 22.529,00

15.000

Indonesië

The stimuleren van de dorpseconimie

door landbouwactiviteiten. Zestig hec-

tare braakliggend terrein wordt bewerkt

tot landbouwgrond voor korte- en lange

termijn aanplantingen. Een herbebos-

singprogramma wordt gestart, de beno-

digde infrastructuur, wateropvang en

een irrigatiesysteem aangelegd.

YaqinArt Production

220642, Afghanistan: Development

Bridge

e 9.000,00

200

Afghanistan

Een mediatraining voor studenten van

de opleiding journalistiek aan de univer-

siteiten van Bamyan, Kabul en Heart. De

aanschaf van audiovisuele apparatuur.

Een preventieve campagne omtrent

migratie- en asielproblematiek en het

bouwen van een interactief platform

voor studenten.

Stedenbanden
Nederland – Nicaragua

Landelijk Beraad Stedenbanden

Nederland-Nicaragua

216147, KPA Nicaragua Programma 2010

e 500.000,00

500.000

Nicaragua

Uitvoering van het KPA Nicaragua

 Programma 2010
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Regionaal Activiteiten
Programma (ARD)

Centrum Tumba

217532, Jaarplan ARD 2010

e 150.090,00

20.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Brabant

217542, Jaarplan ARD 2010

e 343.665,00

18.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Flevoland Axion

217524, Jaarplan ARD 2010

e 120.450,00

7.500

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Gelderland

217540, Jaarplan ARD 2010

e 295.620,00

50.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

Bijlage 4
Subsidies Ondersteuning Burgerparticipatie (POB)

De informatie per

 subsidie is als volgt

opgebouwd:

Aanvrager

Nummer; titel zoals aan-

gegeven door aanvrager

Toegezegd bedrag

Bereikcijfer (direct

bereik: het aantal men-

sen dat daadwerkelijk

aanwezig is bij/ kijkt

naar activiteit(en) van

het project) (zie bijlage

5)

Land of regio waar het

project zich op richt (of

plaats vindt in geval van

een KPA project)

Korte omschrijving

In deze bijlage zijn alle

ARD-subsidieverleningen

opgenomen uit het bud-

get voor 2010.
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werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Groningen

217528, Jaarplan ARD 2010

e 142.650,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Groningen

218021, Aanvraag ARD-tender 2010

Regio Drenthe

e 122.475,00

30.000

Nederland, Wereld

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Limburg

217536, Jaarplan ARD 2010

e 203.535,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Noord-Holland

217544, Jaarplan ARD 2010

e 321.840,00

65.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Overijssel

217534, Jaarplan ARD 2010
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e 201.525,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Utrecht

217538, Jaarplan ARD 2010

e 208.780,00

18.670

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Zeeland

217526, Jaarplan ARD 2010

e 121.490,00

10.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Zuid-Holland

217546, Jaarplan ARD 2010

e 457.480,00

15.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan

de derde doelstelling van POP, namelijk

het vergroten van draagvlak voor inter-

nationale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun

gemeente of regio, via instrumenten die

zich in hun omgeving bevinden (school,

gemeentehuis, lokale media, braderie

etc.) te betrekken bij internationale

samenwerking en mondiale duurzame

ontwikkeling. Daarbij wordt aantoon-

baar informatie verstrekt over internatio-

nale samenwerking door particulieren

en lagere overheden in de directe omge-

ving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

Regionaal Programma
Resultaten Ontwikkelings -
samenwerking (RePRO)

Aegee Utrecht

220353, UN Millennium Development

Goals – A challenge for today’s youth?

e 5.000,00

1.000

India, Zuid-Afrika

Een meerdaags congres met workshops

en lezingen over de millenniumdoelen.

Annemarijne Bax Photography

220816, ‘Grootmoeders aan zet’

e 9.402,00

In deze bijlage zijn alle

Repro-subsidies opgeno-

men die zijn verleend van

1 januari 2010 tot en met

31 december 2010.
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320

Zuid-Afrika

Een fototentoonstelling en twee lezin-

gen over ouderen in Zuid-Afrika, in ver-

zorgingstehuizen en het Zuid-Afrika huis.

Basisschool de Icarus

219964, Onderwijsproject de Icarus ont-

moet Mutare, Zimbabwe

e 3.450,00

232

Zimbabwe

Een educatieproject voor alle klassen

van het basisonderwijs van de Icarus-

school met onder andere thema-leskis-

ten, informatiefolders voor de ouders,

tentoonstelling in de klassen, een

bezoek aan het Tropenmuseum en work-

shops Afrikaans dansen.

Beeld voor Beeld

219928, 21e Editie van het documentaire

filmfestival Beeld voor Beeld, (2010)

e 10.000,00

2.000

Afrika, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika

Een documentairefestival over maat-

schappij en cultuur met als hoofdthema

Afrika.

Boeken Steunen Mensen

220063, Symposium Ontwikkelingssa-

menwerking en de toekomst van het par-

ticuliere initiatief

e 5.200,00

200

Wereld

In het kader van het 25-jarig bestaan van

de stichting wordt een symposium geor-

ganiseerd over particuliere initiatieven.

Carbooncollege afdeling: Rombouts

220313, Wereldburgerschap

e 4.500,00

1.000

Wereld

Themadag op een middelbare school

waar in diverse lessen workshops over

de canon voor wereldburgerschap wor-

den gegeven.

COC Nijmegen

220304, Expertmeeting Ventana abierta

/ Open raam

e 7.700,00

669

Nicaragua

Een serie bijeenkomsten, workshops en

publieksactiviteiten waarbij homoseksu-

aliteit in Nicaragua aan de orde komt.

Daarnaast is er aandacht voor bewust-

wordingsmethodieken op dit gebied.

Contactgroep Iraanse zelforganisatie in

Nederland

219829, Viering internationale vrouwen-

dag 2010

e 2.350,00

250

Iran

Een conferentie over vrouwenrechten en

vrouwenorganisaties in Iran.

Cynthia Boll Photography

220749, Zwanger in Afghanistan

e 10.000,00

50.000

Afghanistan

Rondreizende fototentoonstelling voor

academisch medische centra over zwan-

gerschap in Afghanistan.

Dendron College Horst aan de Maas

220755, “India-programma voor Uda-

vum Karangal” 

e 1.200,00

2.570

India

Een informatieavond over een gespon-

sord project in India van een middelbare

school in Horst aan de Maas.

Derks S.

220806, Maria in tijden crisis: Neolibe-

rale bedevaart in Bolivia

e 7.500,00

1.600

Bolivia, Bhutan

De productie en vertoning van een docu-

mentaire over de invloed van religie op

de economische ontwikkeling van Bolivi-

aanse vrouwen.

Develop Your World

219811, Develop Your World 2010

e 7.000,00

170

Azië, Afrika

Een congres over de voor- en nadelen

van investeren in ontwikkelingslanden.

Dijk S.K.

220438, Uitreiking Titel Fairtrade

Gemeente en Fairtrade markt

e 7.175,00

1.650

Afrika, Azië, Zuid-Amerika

Een evenement met de uitreiking van de

titel ‘Fairtrade gemeente’, een fairtrade

markt en de verspreiding van een folder

met een eerlijke winkelroute door

Culemborg.

Fed Kom

219764, Bevolkingsgroepen in de Islami-

tische Republiek Iran van hoop naar ver-

dere onderdrukking

e 7.250,00

200

Iran

Een informatieavond over minderheden

en oppositie in Iran.

Gemeente Boxtel

219859, Mondiaal Boxtel in de klas

e 4.505,00

500

Wereld

Het ontwikkelen van en lesgeven met

onderwijsmateriaal dat leerlingen van

een middelbare school laat zien welk

gevolg hun handelen heeft voor mensen

in ontwikkelingslanden.

Gemeente Hengelo – Duurzaamheid en

Communicatie

220832, Millenniumcafé Hengelo, waar-

onder twee debatavonden

e 6.550,00

175

Wereld

Twee debatten over duurzaamheiddille-

ma’s en eerlijke kleding in Hengelo.

Gemeente Hulst

220314, Millenniumproject / voorstel-

ling ‘De Regendanser’

e 5.283,00

650

Kenia

Een interactieve theatervoorstelling en

educatief programma voor basisscholie-

ren over kinderrechten en waterproble-

matiek in Afrika.
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Gemeente Langedijk

220056, Verduurzaming van het Indian

Summer festival in recreatiegebied

Geestmerambacht in Millenniumge-

meente Langedijk

e 4.600,00

3000

Wereld, Ethiopië, Malawi

Vrijwilligers geven informatie aan bezoe-

kers van het festival, de organisatie van

Indian Summer wordt ondersteund bij

de verduurzaming van het festival, een

vuilnisophaaldienst haalt restafval op,

vuilnismeisjes en millenniumdames vra-

gen aandacht voor de millenniumdoelen,

artiesten zeggen iets over de verduurza-

ming van het festival en aan het eind van

het festival is er een slotact waarmee de

kwetsbaarheid van de wereld wordt

gesymboliseerd.

Gemeente Sittard-Geleen

220108, Kick-off Millennium Gemeente

Sittard-Geleen

e 2.700,00

10.000

Wereld

Een kick-off evenement van de Millenni-

umgemeente Sittard-Geleen met een

wedstrijd, een millenniumplein en de

zogeheten Millennium Meiden. Het eve-

nement sluit aan bij het Musada festival.

Gemeente Valkenburg aan de Geul

220833, Jongerendebat Millenniumdoe-

len

e 2.100,00

30

Kenia

Een debat over millenniumdoelen voor

leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Gemeente Veere

220391, Millenniumevenement Veere

e 3.500,00

175

Wereld

Millenniumevenement in de Gemeente

Veere met informatiestands, een thea-

tervoorstelling, workshops en discussie

over de millenniumdoelen en duurzaam-

heid.

Het Wereldpodium

219783, Van Township tot Transition

Town

e 5.000,00

120

Wereld

Een debatavond over de ontwikkeling

van steden in verschillende werelddelen.

Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar

mogelijkheden om krottenwijken in ont-

wikkelingslanden verder te ontwikkelen

en naar mogelijkheden om buitenwijken

in westerse landen te verduurzamen.

Het Wereldpodium

220013, Weg met de wereld. Lang leve

Nederland

e 5.000,00

120

Wereld

Een informatiebijeenkomst met debat

over het opkomende nationalisme in

Nederland en de gevolgen daarvan voor

de Nederlandse betrokkenheid bij ont-

wikkelingslanden en ontwikkelingssa-

menwerking.

Het Wereldpodium

220086, Meet the Music

e 5.000,00

300

Wereld, Rwanda, Senegal, Ethiopië,

Salomoneilanden

Een programma tijdens festival Mundial

waarin interviews worden gehouden met

bands uit ontwikkelingslanden over het

verhaal achter de band en de muziek.

Het Wereldpodium

220105, Wat kost een mens? Hoe

bestrijdt de farmaceutische industrie

aids, malaria en tbc?

e 7.500,00

125

Wereld

Een debat over de rol van de farmaceuti-

sche industrie op het gebied van de

gezondheidszorg in ontwikkelingslan-

den.

Het Wereldpodium

220310, Peerke Donderslezing 2010

e 7.500,00

400

Tanzania, Rwanda, Kenia, Malawi

Tweede Peerke Donderslezing over ener-

zijds de verbeelding van Afrika op de

televisie en anderzijds de rol van Europa

op het gebied van armoedebestrijding.

Het Wereldpodium

220365, 1e Dag van het Afval – Uw afval,

mijn voedsel

e 7.500,00

350

Wereld

Een informatiebijeenkomst en debat

over gevaren en kansen van afval in ont-

wikkelingslanden.

Het Wereldpodium

220770, Peerke Donderslezing 2011

e 7.500,00

400

Afrika, Wereld

Peerke Donderslezing over cynisme en

ontwikkelingssamenwerking.

Het Wereldpodium

220784, Virtuele Wereldpodium

e 7.500,00

200

Wereld, Afrika

Een debat over kansen en onmogelijkhe-

den van ICT in ontwikkelingslanden en

over de rol van ICT in ontwikkelingssa-

menwerking.

Judith Quax Fotografie

220306, Ndeupe, voor Senegaleze vrou-

wen

e 2.500,00

17.000

Senegal

Een foto- en videotentoonstelling op

fotomanifestatie Noorderlicht met teks-

tuitleg over achtergebleven Senegalese

vrouwen van mannen die naar Europa

migreerden.

J. van den Bosch

220636, 8 Goals on 8 Walls

e 9.405,00

5000

Tunesië, Wereld

Een tentoonstelling bestaande uit kunst

en barcodes over resultaten van de mil-

lenniumdoelen in de openbare ruimte en

online.

Millenniumplatform Gemeente

Heerhugowaard

219994, Millenniumdoelen Manifestatie

e 10.000,00

2.500

Wereld
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Een festival rondom de millenniumdoe-

len.

PBI Nederland

220485, Human Rights Café

e 3.992,00

150

Nepal, Mexico, Colombia

Drie bijeenkomsten met voorlichting en

debat over projecten van Peace Brigades

in Nepal, Mexico en Colombia.

Reehorst E.

220066, Wereld Zaken (innovatieve edu-

catieve happenings voor mbo binnen het

nieuwe koepelprogramma Het Faire

Noorden)

e 10.000,00

1.560

Wereld

Een onderwijsproject voor mbo-leerlin-

gen over maatschappelijk verantwoord

ondernemen, waarbij de leerlingen tij-

dens een groter evenement in aanraking

komen met bedrijven.

Rehna Foundation

219734, In hoeverre is Internationale

Samenwerking, in de huidige omstan-

digheden, effectief in Afghanistan?

e 3.940,00

130

Afghanistan

Een debatavond over onderwijs in

Afghanistan. Hierbij wordt ingegaan op

de effectiviteit van internationale

samenwerking op onderwijsgebied.

Resource Link Foundation Netherlands

220803, Millennium Markt Heiloo

Wereldwijd

e 825,00

600

Ghana, Indonesië, Nepal

In Millenniumgemeente Heiloo wordt

een informatiemarkt georganiseerd over

milleniumactiviteiten van organisaties

uit die gemeente voor de inwoners.

S.I.B. Groningen

220394, SIB Millennium Development

Goals Youth Summit 2011 “Be Part of the

Puzzle” 

e 7.500,00

150

Wereld

Een congres met masterclasses en debat

over de Millenniumdoelen, de Verenigde

Naties, geopolitieke en economische

verhoudingen.

Sierra Leone Youth Initiative

220733, Sierra Leoonse dag in Tilburg

e 9.200,00

200

Sierra Leone

Een symposium rondom ontwikkelings-

samenwerking en het bedrijfsleven in

Sierra Leone.

SOS Meerlo-Wanssum

220352, School on Wheels – De beste

werkplaats voor kinderen

e 8.000,00

6.275

India

Productie en vertoning van een film over

gebrek aan onderwijs onder straatkinde-

ren en over moedersterfte in Chennai,

India. De film wordt vertoond op basis-

scholen en bij regionale organisaties.

Stedelijk Gymnasium Leiden

220384, Leiden Model United Nations

(LEMUN) – World in crisis

e 5.500,00

300

Wereld

Driedaagse simulatie van de Verenigde

Naties op een middelbare school in Lei-

den voor Nederlandse en internationale

leerlingen.

Stichting 7 Hills

220840, Sublime Porte

e 9.400,00

1.065

Turkije

Tentoonstelling en debat over multicul-

turalisme en migratie in Turkije.

Stichting Afrikacentrum

219746, Things that matter

e 2.868,00

15.000

Oeganda

Kinderen in Nederland en Oeganda

maken foto´s van hun leven. Deze foto´s

worden tentoongesteld in Nederland en

in Oeganda.

Stichting Afrikadag Almere

220272, Afrikadag Almere 2010

e 7.500,00

4.000

Afrika

Festival “Afrikadag Almere” waar door

middel van workshops, muziek en dans

invulling wordt gegeven aan het hoofd-

thema onderwijs, de millenniumdoelen

en de stedenband met Kumasi in Ghana.

Stichting Amazon Fund

220724, Draagvlak voor natuurbehoud

in Bolivia, voorlichtingsbijeenkomst in

Zwolle.

e 6.441,00

150

Bolivia

Een voorlichtingsbijeenkomst over een

modelproject, met programma’s zoals

milieueducatie, drinkwatervoorziening,

duurzame landbouw en exploitatie van

bosproducten, in Rurrenbaque te Bolivia.

Stichting Arzo

220064, Afghanistan avond

e 3.397,00

400

Afghanistan

Twee debatavonden over internationale

samenwerking en Afghanistan met een

filmvertoning over het leven van

Afghaanse boeren in een streng klimaat.

Stichting Buru Nyakwere Nederland

219925, ALLEMAAL naar SCHOOL met

SBNN

e 3.010,00

4.000

Kenia

Een fototentoonstelling over de stichting,

bestaande uit 15 fotobanners. De ten-

toonstelling wordt gelanceerd tijdens

een benefietavond en zal vervolgens op

een aantal scholen te zien zijn.

Stichting Chatime

220389, Kindermagazine Chatime, het

kindermagazine voor en door kids.

e 10.000,00

900

India, Congo (D.Rep.)

De productie en verspreiding van een

themanummer van een tijdschrift

gemaakt door kinderen, over millenni-

umdoel 1 en 2.
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Stichting Dansa!

220060, One World: Geef kinderen

eigenwaarde en een kans, door dans

e 5.500,00

700

Wereld, Zuid-Afrika, India

Een dansvoorstelling over de millenni-

umdoelen opgevoerd door basisschool-

leerlingen.

Stichting Development Support Front

219967, Wereldfeest: Bekijk de wereld

eens van de andere kant!

e 9.250,00

3.300

Wereld

Een festival dat door verschillende acti-

viteiten aandacht vraagt voor ontwikke-

lingssamenwerking en handvatten biedt

voor een leefstijlverandering om bij te

dragen aan de millenniumdoelen.

Stichting Dordrecht Zuid-

Holland – Dordrecht Zuid-Afrika /

Emalahleni

220009, Dordrecht meets Zuid AFRIKA

meroen

e 7.500,00

240

Zuid-Afrika, Kameroen

Een debat over de invloed van het WK-

voetbal op (Zuid-)Afrika, een debat over

de rol van mannen en vrouwen in Afrika

en Nederland en een Afrikadag met

workshops en presentaties van mbo-

leerlingen.

Stichting E.O.F.

220351, 10–10–10 juist het kleine moet

je zien

e 5.946,00

2.165

Ghana

Een bijeenkomst, een tentoonstelling en

diverse gastlessen ter gelegenheid van

het twintigjarig bestaan van de stichting.

Stichting Fairtrade Dordrecht

220368, Upgrade het Onderwijs met

Fairtrade

e 9.925,00

434

Wereld

Fairtrade onderwijsweek op Leerpark

Dordrecht met workshops, gastlessen,

maaltijden en een debat.

Stichting Global Exploration

220309, Millenniumdoelen in de klas

e 6.250,00

150

China, Maleisië, India, Nepal, Peru, Tan-

zania

Vierdaagse conferentie voor docenten

en schoolbesturen over ontwikkelings-

samenwerking en de millenniumdoelen.

Stichting MauraDanst Producties

220807, Project ‘En el País’

e 2.800,00

500

Colombia

Een voorlichtingsdag met dans, filmma-

teriaal en presentaties over Colombia.

Stichting Meknes-Tafilalet

220831, Voorlichting over woenstijnvor-

ming en erosie in Zuid Oost Marokko

e 9.195,00

600

Marokko

Een voorlichtingsbijeenkomst, fototen-

toonstelling en radiouitzending over

woestijnvorming in Zuid-Oost Marokko.

Stichting Multiplex

220116, Millenniumplein op het Houtfes-

tival 2010

e 5.950,00

5.000

Wereld

Als onderdeel van het Houtfestival wordt

een Millenniumplein georganiseerd

waar aandacht wordt besteed aan de

millenniumdoelen via een informatie-

markt, voorstellingen en films.

Stichting Nelson Mandela Festival

219902, Me, My City & My Talent

e 5.000,00

1200

Kenia

Een uitwisselingsproject waarbij jonge-

ren uit Kenia samen met Rotterdamse

jongeren workshops en optredens ver-

zorgen waarin zij aandacht besteden

hun levensomstandigheden thuis.

Stichting NOMAD

220762, Onbekend maakt onbemind

e 9.000,00

400

Somalië

Een conferentie over de onafhankelijk-

heid en ontwikkeling van Somaliland,

Somalië.

Stichting Oost Afrika

220714, Kun je iets betekenen voor

armoede bestrijding voor de allerarm-

sten van de wereld?

e 5.221,00

750

Afrika, Ethiopië

Een fototentoonstelling en workshops

over succesvolle ontwikkelingsprojecten.

Stichting Otherwise

219908, DocuFilm Festival

e 6.414,00

200

Wereld

Een documentaire festival met films en

lezingen over landrechten en grenscon-

flicten.

Stichting POR (Platform voor mondiale

duurzame Ontwikkeling Rhenen)

219832, Wij en de Wereld

e 6.150,00

1.315

Wereld

Een onderwijsproject waarbij meerdere

scholen in Rhenen gezamenlijk aan-

dacht schenken aan de millenniumdoe-

len.

Stichting Somali Next Generation

219954, Somalische afkomst Neder-

landse Toekomst

e 2.000,00

180

Somalië

Een jongerendag over de integratie van

Somaliërs in Nederland en over ontwik-

kelingssamenwerking en vrede.

Stichting Stedenband Haarlem – Mutare

219781, Women Sportsday Haarlem-

Mutare

e 6.972,00

80

Zimbabwe

Een sportevenement voor jongeren

waarbij millenniumdoel 3 centraal staat.

Stichting Stedenband Haarlem – Mutare

220024, Challenge Day 2010

e 7.000,00
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12000

Zimbabwe

Een wedstrijd tussen Haarlem en Mutare

om zoveel mogelijk mensen 15 minuten

tegelijk te laten bewegen. De inwoners

van Haarlem maken daarbij kennis met

sport en ontwikkelingssamenwerking.

Stichting Stedenband Haarlem – Mutare

220270, Tentoonstelling Zimbabwaanse

Kunst in de Haarlemse buitenruimte

e 5.000,00

1.700

Zimbabwe

Een tentoonstelling, lezing en excursie

rondom Zimbabwaanse kunstwerken in

de Haarlemse buitenruimte.

Stichting Stedenband Leiden-Buffalo

City

219911, Gemeente Leiden is Millennium-

gemeente

e 4.000,00

1000

Nicaragua, Zuid-Afrika

Een evenement bedoeld voor Leidse kin-

deren waarbij de millenniumdoelen cen-

traal staan.

Stichting Stedenband

Rijswijk – Condega

220348, Oktober Millenniumdoelen-

maand

e 4.050,00

6.000

Nicaragua

Een maand lang wordt er middels

diverse activiteiten waaronder een ten-

toonstelling, films en een debat aan-

dacht besteed aan internationale

samenwerking, fairtrade, de millennium-

doelen en de stedenband met Condega.

Stichting ter bevordering van

Samenwerking met Landen in

Ontwikkeling

219612, Micro krediet in Damongo,

Ghana. Een ‘insight story’

e 7.950,00

8.000

Ghana

Een documentaire, een fotoboek en een

tentoonstelling over microkrediet in

Ghana.

Stichting Tifawin

219907, Vrouwen: Burgerschap en Ont-

wikkeling

e 7.500,00

200

Marokko

Een tweedaagse bijeenkomst over de

positie van de Marokkaanse vrouw in

Marokko en in Nederland.

Stichting voor Ontwikkeling van

Vietnam

220718, Vietnam, voorbeelden van

geslaagde projecten en het belang van

wereldburgerschap

e 7.500,00

150

Vietnam

Een conferentie over het belang van ont-

wikkelingssamenwerking en wereldbur-

gerschap.

Stichting Zomerparkfeest

220284, Zomerparkfeest Verleiding

e 2.500,00

1.000

Wereld

Muziekfestival in Venlo met duurzame

aankleding, promotie voor de millenni-

umdoelen en een filmvertoning over

gehandicapte straatmuzikanten in

Congo.

Studievereniging Clio

219846, Clio Congres 2010 Europa: waar

ligt de grens?

e 4.663,00

250

Europa, Wereld

Een congres over Europa met als één van

de vier onderwerpen Europese ontwik-

kelingssamenwerking.

Studievereniging Clio

220712, Het Studievereniging Clio Con-

gres 2011

e 4.000,00

250

Wereld, Afrika

Een congres voor studenten over macht

en energievoorraden in de wereld.

Sudan Civil Society Forum

220209, Sudanees-Nederlandse Famil-

liedag voor Millenniumdoelen

e 7.450,00

350

Soedan

Een bijeenkomst met workshops en een

informatiemarkt over Sudan en de mil-

lenniumdoelen.

Tijdschrift Cul

220092, Migratieproblematiek in Malta

e 6.735,00

1.300

Afrika

Reportagereis resulterend in een editie

van Cul over migratieproblematiek.

Tikondane Community Support

Foundation

219833, Voorlichtingsbijeenkomst ter

bevordering van het Ecotoerisme naar

Tikondane te Katete

e 1.389,00

150

Zambia

Een voorlichtingsbijeenkomst om het

publiek te informeren over hoe ecotoe-

risme in Zambia ten goede komt aan de

plaatselijke bevolking.

Turkije Instituut

220025, Gender(on)gelijkheid in Turkije:

vrouwen op de Turkse arbeidsmarkt

e 5.818,00

175

Turkije

Een paneldiscussie over de situatie van

vrouwen op de Turkse arbeidsmarkt en

de invloed van de toetredingsonderhan-

delingen tot de Europese Unie op deze

thematiek.

Vereniging Gered Gereedschap

Groningen

220271, Jubileumactiviteit

e 1.300,00

150

Wereld

Jubileumdag waarop de stichting de

resultaten van haar werk van de afgelo-

pen 25 jaar laat zien. Het betreft een

stichting die tweedehands gereedschap

aanbiedt om te gebruiken bij ontwikke-

lingsprojecten.

VJ Movement Foundation

219863, Dialoog in Beelden

e 7.500,00

1.000



Bijlage 4: 

Subsidies Ondersteuning

Burgerparticipatie (POB)

125

Wereld

Een tentoonstelling van 48 cartoons

afkomstig uit 31 landen die verschil-

lende perspectieven op ontwikkelings-

samenwerking weergeven.

Weima H.J.

219909, Hotspot. Afrikaanse Kunst op

een Hotspot van OpenAteliersOost

e 1.600,00

100

Congo (D.Rep.)

Een tentoonstelling waarbij de kunste-

naar uit Benin de bezoekers achter-

grondinformatie geeft over het leven in

Benin en Congo.

Wereldpodium i.s.m. Stichting Liliane

Fonds

220742, Arm en gehandicapt: Meedoen

en Meedelen

e 10.000,00

400

Wereld

Vijf regionale workshops en één lande-

lijke bijeenkomst met als onderwerp het

belang van het betrekken van gehandi-

capten in ontwikkelingsprojecten.

Young Energy Specialists and

Development Cooperation (YES-DC)

219952, DEO-day 2010, debat over Ener-

gie en Ontwikkeling

e 3.300,00

100

Wereld

Een congres over instrumenten om duur-

zame energieproductie in ontwikkelings-

landen te stimuleren.

Lagere Overheden &
Internationale Samenwerking
(LO&IS)

VNG International

216616, Tender LO&IS 2010

e 300.000,00

10.000

Nederland

Een campagne gericht op de vergroting

van het draagvlak voor internationale

samenwerking in decentrale overheden

en op de lokale betrokkenheid bij het

behalen van de millenniumdoelen. Met

een landelijke campagne ‘Millenniumge-

meente’ en activiteiten gericht op

gemeenten, provincies en waterschap-

pen worden decentrale bestuurslagen

geïnformeerd over de millenniumdoelen,

gestimuleerd om zelf actief aan (bewust-

wording over) de millenniumdoelen bij

te dragen, en ondersteund bij beleids-

vorming rond internationale samenwer-

king. Tevens reikt VNG handelingsper-

spectieven aan ten behoeve van

bewustwording en beleidsinvulling.

Programma Resulaten
Ontwikkelingssamenwerking
(PRO) subsidieaanvragen

Subsiedieaanvragen
PRO-actief 

Boersema Beeld Taal

220160, Hoop in de schaduw

e 2.500,00

11.300

Zuid-Afrika, Zimbabwe

Een reportagereis naar Zuid-Afrika en

Zimbabwe, resulterend in artikelen met

foto’s over de effecten van het WK-voet-

bal in Zuid-Afrika en de vluchtelingen-

problematiek rond Zimbabwe. Publica-

ties in Friesch Dagblad, een

huis-aan-huis blad in de regio Zwolle en

op OneWorld.nl.

Bureau Milieu & Ontwikkeling, BMO

220161, Indonesië; de hulp voorbij?

e 5.500,00

17.000

Indonesië

Een reportagereis naar Indonesië. Arti-

kelen over privaat-publieke partner-

schappen worden geplaatst in P+,

Milieumagazine, Perspectief, en mogelij-

kerwijs Trouw.

Bureau Schrijfkracht

220148, In de voetsporen van een zelf-

moordenaar

e 3.690,00

38.200

Irak

Journaliste Paulien Bakker maakt een

reportagereis naar Irak, waar ze het per-

soonlijke verhaal van een zelfmoordter-

rorist beschijft en bericht over de terug-

trekking van buitenlandse troepen en de

gevolgen voor de veiligheid. Publicaties

komen in Vrij Nederland.

Cabrejou Foundation

220157, Duurzame toekomst voor Savu?

e 2.700,00

26.450

Indonesië

Een reportagereis die uitmondt in artike-

len in o.a. de Stentor en het Apeldoorns

Stadsblad over het Indonesische eiland

Savu, dat wordt bedreigd door klimaat-

veranderingen.

Evert van de Berg Mediaproducties

220166, Ervaringen van ontwikkelings-

werkers, hun doelgroepen en de gevol-

gen van de crisis voor het succes van de

micro-kredieten

e 8.400,00

10.300

Afrika

Een reportagereis naar Zuid-Oost Afrika,

resulterend in minimaal vier artikelen in

de Leeuwarder Courant. Twee artikelen

gaan over (on?)zin van ontwikkelingssa-

menwerking en het werk van ontwikke-

lingswerkers. Twee andere artikelen

gaan over micro-krediet.

Gelder E. van

220200, Pink! Africa

e 10.000,00

26.500

Zuid-Afrika, Zimbabwe, Afrika

Een reportagereis resulterend in drie

tekst- en fotoreportages over homosek-

sualiteit in Afrika (Zuid-Afrika, Zimbabwe

en Ivoorkust). De reportages worden

geplaatst in De Pers.

Hekman L.

220194, De Frontlinies van Sumatra

e 4.059,00

25.000

Indonesië

Een reportagereis naar Sumatra/Aceh,

resulterend in publicaties over de afloop

van de noodhulp in Aceh, ontbossing en

de toenemende invloed van de ortho-

doxe islam. Publicaties in De Pers en

cv·koers.

Het Wereldpodium

219991, Wereldpodium select

In deze bijlage is de

 subsidie binnen het

 programma LO&IS

 opgenomen uit het

 budget voor 2010.

In deze bijlage zijn alle

Pro-actief subsidieverle-

ningen opgenomen die

zijn toegekend van

1 januari 2010 tot en met

31 december 2010.
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e 24.000,00

500

Wereld

Een serie van vier debatten in Tilburg

over verschillende aspecten van interna-

tionale samenwerking. De specifieke

onderwerpen van de debatten zijn

gekoppeld aan de belevingswereld van

specifieke doelgroepen: migranten, par-

ticuliere initiatieven, kerken, lokale over-

heden, studenten en bedrijfsleven.

Het Wereldpodium

220186, Wereldjournalisten

e 25.000,00

1.000

Wereld

Een educatief project met vijf middel-

bare scholen waarbij scholieren getraind

worden in ontwikkelingsjournalistiek.

Hulst H.

220176, Transitie in Birma

e 3.602,00

25.000

Myanmar

Een reportagereis naar Birma resulte-

rend in een serie artikelen rondom de

verkiezingen in Birma. Publicatie in De

Pers en Wordt Vervolgd, het blad van

Amnesty International.

.

Jonge sla, journalistiek bureau

220169, Exchange

e 10.000,00

40.000

Bangladesh

Drie Nederlandse journalisten gaan met

drie collega’s uit Bangladesh op bezoek

bij een aantal ontwikkelingsprojecten en

schrijven daarover in Nederlandse media,

zoals Trouw en NRC Handelsblad.

Kessel M.

220162, Reportagereis Suriname

e 6.765,00

3.600

Suriname

Een reportagereis naar Suriname resul-

terend in verschillende artikelen. Een

artikel over ‘nieuwe Chinezen’ wordt

geplaatst in De Groene Amsterdammer,

een artikel over Marrons wordt geplaatst

in Onze Wereld. Een artikel over de

mogelijkheid tot verduurzaming van de

goudindustrie in Suriname wordt

geplaatst in Metro.

Manskracht

220152, ‘Het dagelijkse leven van jonge

vrouwen in de Niger-delta’

e 2.385,00

16.000

Nigeria

Een reportagereis naar de Niger-delta

resulterend in artikelen over de positie

van de vrouw aldaar die verschijnen in

de Gelderlander en Wordt Vervolgd, het

blad van Amnesty International.

Mexit BV

220425, De EU als ontwikkelingswerker

in Ghana, Marokko en Turkije – Wat

gebeurt daar allemaal?

e 99.960,00

11.550

Marokko, Ghana, Turkije

De organisatie van diverse activiteiten

om Marokkaanse, Turkse en Ghanese

Nederlanders te informeren over het

ontwikkelingswerk van de Europese

Unie.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

220395, Debatreeks over hervorming

Europees Landbouwbeleid voor jonge

agrarische ondernemers

e 21.360,00

500

Wereld

De organisatie van een debatreeks voor

jonge boeren over de hervorming van

het Europees Landbouwbeleid en de

impact hiervan op de positie van ontwik-

kelingslanden.

Pilon M.

220197, AfrikaKiest

e 2.932,00

19.000

Oeganda

Journaliste M. Pilon maakt een reporta-

gereis naar Oeganda, waar op dat

moment verkiezingen worden gehouden.

Publicatiegarantie van OneWorld.nl,

OnzeWereld, AfrikaNieuws en Trouw. De

subsidie wordt aangevraagd voor de

reis- en verblijfkosten.

Play it Forward BV

220068, Nacommittering 219697P

e 5.950,00

25.000

Zuid-Afrika, Wereld

Nacommittering horend bij 219697 (een

online voetbalspel over de millennium-

doelen rondom het WK in Zuid-Afrika).

De nacommittering betreft de (extra)

kosten voor werving via Hyves (leader-

board bannering, fotobutton en catego-

riesponsoring).

SID Nederland

220422, The EU and MDG1–Europe and

the Food Issue

e 50.000,00

15.600

Europa, Wereld

De uitvoering van een aantal activiteiten

rond het Europees internationaal beleid,

met de nadruk op de gevolgen daarvan

voor de wereldwijde voedselvoorziening.

Stichting De Balie

219987, CCC Congo Cultural Contamina-

tion or Crash Course into Congo

e 60.000,00

1.170

Congo (D.Rep.)

Debatcentrum De Balie brengt, in

samenwerking met de Brakke Grond,

een divers programma met debat en

 cultuur, over 50 jaar Congo. Voor vijf the-

ma’s worden er in totaal zeven bijeen-

komsten gehouden met elk verschil-

lende vormen van debat en

kennisuitwisseling.

Stichting De Bres – Debatcentrum

Friesland

219985, IS OKAY 4 YOU?

e 61.600,00

400

Wereld

Serie van vier debatten in Leeuwarden

over de toekomst van internationale

samenwerking. Elk debat heeft een

inhoudelijke focus: politiek, duurzaam-

heid, draagvlak en voedsel.

Stichting Dordrecht-Bamenda

220156, Vruchten van 16 jaar samenwer-

king tussen Bamenda en Dordrecht

e 5.750,00

12.400
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Kameroen

Een journalist van de Dordtenaar maakt

een reportagereis naar Bamenda in

Kameroen om vanuit daar te berichten

over resultaten van de projecten van de

stedenband Dordrecht-Bamenda. De

subsidie wordt aangevraagd voor de

reis- en verblijfkosten.

Stichting LUX

219983, Falende staten

e 72.480,00

1800

Afghanistan, Haïti, Colombia, Mexico,

Congo (D.Rep.), Irak, Pakistan, Jemen,

Somalië, Soedan, Zimbabwe, Myanmar

Debatcentrum Tumult organiseert

samen met debatcentra in Nijmegen en

Tilburg een serie debatten over Failed

States. Live-uitzending via internet zorgt

ervoor dat mensen uit andere steden het

debat kunnen volgen.

Stichting Vrienden van Sumber Kasih

220159, Reportagereis Sumber Kasih:

Bron van Liefde

e 7.500,00

12.500

Indonesië

Een reportagereis naar Java, Indonesië

resulterend in artikelen over een (Neder-

lands) initiatief om ter plekke een tehuis

voor gehandicapten te beginnen, wor-

den geplaatst in een aantal media in

Friesland.

Titawano L.

220170, Einde van de missie?

e 2.423,00

23.000

Indonesië

Een reportagereis resulterend in een

artikel over de Nederlandse zuster Fran-

cesco Moens op Ambon, Indonesie in

het zaterdagkatern Het Vervolg van de

Volkskrant.

United Network Of Young Peacebuilders

220430, Youth from the Netherlands and

South: Interplay Towards a Policy

Making Exercise

e 32.500,00

240

Mexico, Colombia, Congo (D.Rep.), Ban-

gladesh, Pakistan, Sierra Leone, Somalië,

Benin

Competitieve teams bestaande uit

Nederlandse studenten gaan een lobby

paper schrijven over de impact van het

beleid van de Europese Unie op een aan-

tal verschillende ontwikkelingslanden.

Aan elk team wordt één (of meerdere)

jongere(n) vanuit het betreffende ont-

wikkelingsland toegevoegd die op

afstand bijdraagt aan het onderzoek.

Upact

220421, Budget Europe 2.0

e 59.500,00

6.645

Europa, Wereld

De ontwikkeling van een educatieve

game rondom het Europees internatio-

naal beleid. Beoogd wordt dat 30 scho-

len meedoen aan het spel.

Vereniging Nederlandse Debatcentra

219984, De toekomst van Ontwikke-

lingssamenwerking (Voices from the

South)

e 100.000,00

3.000

Wereld

De organisatie van 25 tot 30 debatten.

Hiervoor wordt een aantal bekende bui-

tenlandse sprekers uitgenodigd, die ver-

volgens in een vijftal podia zullen spre-

ken en debatteren.

VJ Movement Foundation

220428, Gewoon een kwestie van geven

en nemen?

e 43.114,00

200

Wereld, Soedan, Kenia, Zimbabwe,

Congo (D.Rep.), Tanzania, Ethiopië, Zuid-

Afrika, Angola, Nigeria, Cuba

Een educatief project dat de verschil-

lende perspectieven op Europa en ont-

wikkelingssamenwerking belicht door

middel van cartoons. Deze cartoons wor-

den gemaakt door tekenaars uit de hele

wereld.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

(VVD)

220427, Het Europese debat over ont-

wikkelingssamenwerking

e 80.000,00

19.525

Europa, Wereld

De organisatie van vijf politieke cafés

met bekende Europese politici. De ver-

slagen van elk café worden geplaatst in

het ledenblad Liber en op een forum op

internet. Het thema van het project is

effectieve ontwikkelingssamenwerking

en hoe dit vanuit Europa tot stand kan

komen.

Words Unlimited

220190, Het einde van de Derde Wereld

e 9.780,00

250.000

Malawi, Rwanda, Oeganda, Vietnam,

China

Reportagereizen voor een serie van mini-

maal vijftien artikelen in uitgaves van

Wegener Pers onder de titel ‘Het einde

van de Derde Wereld’.

PRO-regulier

Africa Interactive

220327, AID OR TRADE?

e 70.000,00

62.000

Afrika

Een serie van twintig internetfilmpjes

waarin zowel de inzet van het bedrijfsle-

ven als van NGO’s in Afrika belicht wordt.

De filmpjes zijn o.a. via Nu.nl/zakelijk,

RTLZ.nl en Volkskrant.nl te volgen.

Anton JieSamFoek

220136, Project Diaspora van Surina-

mers en Nederlanders van Surinaamse

oorsprong

e 9.800,00

200.000

Suriname, India, Indonesië, Pakistan,

Mozambique, Marokko, Brazilië, Bolivia,

Peru

Reportagereis resulterend in minimaal

drie artikelen voor de Verdieping van

dagblad Trouw over de achtergronden

en motieven van migratie naar ontwikke-

lingslanden van Surinamers en Neder-

landers van Surinaamse afkomst.

Bernice Notenboom

220287, Desert Alert!, gezicht en stem

geven aan klimaatverandering

e 90.000,00

88.000

Mali

In deze bijlage zijn alle

Pro-regulier  subsidie -

verleningen opgenomen

die zijn toegekend van

1 januari 2010 tot en

met 31 december 2010.
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Een expeditie naar een woestijngebied

in Mali om de gevolgen van klimaatver-

andering in kaart te brengen en de ont-

wikkeling van een multi-mediaal com-

municatieproject over deze expeditie.

Brighter World/ Dif Books BV

220744, MILLENNIUM TIMES News-

break

e 65.000,00

540.000

Wereld

Landelijke outdoorcampagne, in combi-

natie met social media op internet,

rondom een fictieve nieuwsuitzending

uit 2055 over de Millenniumdoelen.

Brooklyn Producties

220715, ‘HET MILLENNIUMDOELENBAL’

“samen zingen we de wereld mooi” 

e 45.917,00

8.000

Wereld

Een muziektheatervoorstelling voor

basisschoolkinderen over de millenni-

umdoelen, opgevoerd in theaters, buurt-

huizen en basisscholen.

Butch & Sundance Media

220732, On the Ground eporter: Afgha-

nistan

e 95.000,00

11.500

Afghanistan

Een game met videobeelden, foto’s en

verhalen uit Afghanistan, bestemd voor

(v)mbo studenten.De game is gebaseerd

op een vrachtwagen van Press Now die

radio-uitzendingen verzorgt in Afgani-

stan.

CMO Flevoland

220792, Millenniumdoelen in Beeld.

Achtergronden van particuliere initiatie-

ven in ontwikkelingslanden

e 96.300,00

8.500

Zimbabwe, Afghanistan, Oeganda, Paki-

stan, Brazilië, India, Suriname

De ontwikkeling van een documentaire-

reeks en een lesbrief over de achter-

grond van particuliere initiatieven in ont-

wikkelingslanden.

CNV Jongerenorganisatie

220773, ‘Eerlijke kleding? Ik draag het

uit!’ voorlichtingslessen

e 50.337,00

1.000

Cambodja

Een onderwijsprogramma over het

thema ‘eerlijke kleding’ in lage lonen

landen (met name Cambodja) voor dui-

zend leerlingen op het voortgezet onder-

wijs.

Dammas Films

220620, ORANJE AMBON

e 80.000,00

18.000

Indonesië

Een documentaire over de rol die voetbal

kan spelen bij de vredesopbouw en con-

flictbeheersing tussen christenen en

moslims op de Molukken, die zal worden

vertoond tijdens diverse publieksactivi-

teiten zoals (film)festivals.

De Pers

220018, BEHIND TWENTY TEN

e 44.300,00

160.000

Zuid-Afrika, Algerije, Nigeria, Kameroen,

Ghana

Reportagereis resulterend in speciale

katernen in De Pers over (Zuid-) Afrika

tijdens het WK-voerbal in Zuid-Afrika.

DUS media & design

220273, Serieplan Millenniumdoelen

2010

e 10.000,00

14.000

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Peru,

Ecuador, Colombia

Acht journalistieke producties voortko-

mend uit een reportagereis. In een acht-

delige serie worden audiovisuele- en

fotoreportages gemaakt over de voort-

gang van de millenniumdoelen in

Latijns-Amerika en de bijdrage van

Nederlandse organisaties. Publicatie op

Zoom.in en Joop.nl.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam

220215, Jim Goldberg – Open See

e 35.370,00

24.480

Afghanistan, Irak, Pakistan, Afrika, Azië

Een fototentoonstelling en een debat

over (illegale) migratie en mensenhan-

del als directe gevolgen van armoede en

oorlogssituaties.

Forum voor Democratische

Ontwikkeling

220326, Internationale Dag van de

Democratie 2010

e 30.000,00

350

Afrika, Congo (D.Rep.), Afghanistan,

Zimbabwe, Bolivia, Liberia

Middels een seminar, een educatief pro-

gramma voor jongeren en een festival

wordt er aandacht besteed aan demo-

cratie ter viering van de Internationale

Dag van de Democratie.

Global Village Media

220631, De Wereldpagina

e 43.340,00

183.300

Wereld

Een viertal artikelen in de Metro over

lokale partners in ontwikkelingslanden:

wat doen deze organisaties, wat is hun

positie binnen de ontwikkelingssamen-

werking en welke resultaten boeken zij?

Hendriks T.

220085, Global Street Child

e 7.500,00

29.700

Mongolië, Zuid-Afrika, Egypte

Reportagereis resulterend in een publi-

catie in NRC Weekblad, met portretfoto’s

van straatkinderen. De foto’s gaan verge-

zeld van teksten over straatkinderenpro-

blematiek en aanverwante zaken zoals

kinderprostitutie en armoede.

ID&T

220058, Mission Possible

e 32.526,00

7.400

Afrika, Azië, Zuid-Amerika

Een (zowel online als offline) speurtocht

waarbij deelnemers vragen over thema’s

als millenniumdoelen en duurzaamheid

moeten beantwoorden waardoor kennis

vergaard wordt en daarbij aansluitend

een ontbijtconcert op het dance-festival

Mystery Land.
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Imeester

219808, www.ontwikkelingslanden-

scheurkalender.nl

e 10.000,00

500

Wereld

De ontwikkeling van een digitale scheur-

kalender over ontwikkelingssamenwer-

king. Deze zal, onder andere, in school-

klassen worden gebruikt om dagelijks

korte informatie over ontwikkelingslan-

den en ontwikkelingssamenwerking ter

sprake te brengen.

Karijn Kakebeeke Fotojournalist

220204, De Vluchtelingenjackpot

e 46.108,00

17.500

Irak, Ethiopië, Rwanda, Somalië, Kenia,

Syrië

Een tentoonstelling en openingsdebat,

een rondreizende buitententoonstelling

en educatief programma over het selec-

tie-, migratie- en integratieproces van

vluchtelingen op uitnodiging.

Lokaalmondiaal

219814, Afrika Scoort!

e 100.000,00

37.500

Afrika

Een tentoonstelling met een verdie-

pings- en kinderprogramma voor, tijdens

en na het wereldkampioenschap voetbal

2010 waarin de Afrikaanse beleving van

het WK centraal staat. Het ‘verdiepings’

programma is een interactief programma

bestaande uit debatten, filmvertoningen

en live-vertoningen van de wedstrijden

van de Afrikaanse WK-deelnemers,

omlijst met analyses en een verdiepend

debat ten aanzien van de impact van het

wereldkampioenschap in Zuid-Afrika.

Lokaal Mondiaal

220229, De kracht van beeld ‘reporting

for social change’

e 19.000,00

1.200

Wereld

Op het Lowlands Festival worden in een

grote tent colleges gegeven door voor-

aanstaande wetenschappers en politici.

Lokaalmondiaal vraagt subsidie voor

zo’n college over beeldvorming over ont-

wikkelingslanden door middel van

nieuwe mediatoepassingen.

MasterPeace

219877, MasterPeace – lancering in

Nederland in 2010

e 75.000,00

112.000

Wereld

De lancering van de internationale cam-

pagne ‘MasterPeace’, met live-acties op

5 mei 2010 en 2011, webactiviteiten, en

activiteiten rond de internationale dag

voor de Vrede 2010.

Mediaan Nederland B.V.

220746, Millennium Gemeente waaier

e 78.000,00

75.000

Wereld

In samenwerking met VNG-I wordt een

waaier gemaakt die bij een groot aantal

gemeenten uit gedeeld wordt onder bur-

gers en ambtenaren. De waaier heeft als

onderwerp millenniumdoelen en

gemeentelijk beleid en politiek.

NCH, Nederlands Centrum voor

Handelsbevordering

220486, De Arabische wereld en Neder-

land; bilaterale samenwerking en weder-

zijds begrip

e 36.000,00

350

Afghanistan, Marokko, Egypte, Palesti-

nian Territory, Jordanië

De organisatie van diverse activiteiten

ter bevordering van de relaties tussen de

Arabische wereld en Nederland op het

gebied van onder andere duurzame

energie, waterbeheer, sanitatie en eer-

lijke handel.

NCH, Nederlands Centrum voor

Handelsbevordering

220759, Focus op landbouw, water en

productstandaardisatie

e 11.750,00

100

Afghanistan

Een conferentie die plaatsvindt in maart

2011 in Den Haag over beleid, samen-

werking en regelgeving in Afghanistan.

Nederlands Debat Instituut

220625, Vmbo Debattoernooi, school-

jaar 2010–2011

e 60.000,00

600

Wereld

Een landelijk debattoernooi voor vmbo-

leerlingen. Het debat gaat over diverse

ontwikkelingsthema’s.

NIZA Nederlands Instituut voor

Zuidelijk Afrika

219758, Fair Phone; The Open Resource

Project

e 85.587,00

50.000

Congo (D.Rep.), Zambia

De organsiatie van een online platform

waarop de gehele productieketen van

mobiele telefoons wordt weergegeven.

Hierbij kunnen bezoekers op verschil-

lende manieren informatie tot zich

nemen, maar ook zelf handelingen

verichten. Later worden op een faire

manier grondstoffen gekocht waarmee

producenten worden benaderd om de

eerste fairphone te poduceren.

NSA – Nederlandse Sport Alliantie

220799, Peace Beyond Borders

e 80.951,00

4.300

Kenia, Oeganda, Soedan

De première en vertoning van de docu-

mentaire ‘Peace Beyond Borders’. De

vertoning zal onder andere op middel-

bare scholen in bij goger onderwijsin-

stellingen te zien zijn, bijvoorbeeld bij

instellingen voor sportopleidingen.

Pakhuys Filmprodukties

220055, KidDocs 7e editie

e 30.000,00

12.000

Wereld, Peru, Iran, India, Marokko,

Afghanistan, Mexico, Irak, China, Kenia,

Dominicaanse Republiek, Palestinian

Territory, Soedan

Een documentair filmfestival voor jonge-

ren op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Prospektor

220622, Dream City

e 69.109,00

10.000



NCDO 

Jaarverslag 2010

130

Colombia, Irak, Rwanda, China, Indone-

sië

Een educatieproject over de rol van foto-

journalistiek in de beeldvorming over

ontwikkelingslanden. De subsidieaan-

vraag heeft alleen betrekking op het

educatieve gedeelte van de aanvraag.

Rode Vis Producties

219840, Jakarta: the Sunken City?

e 80.000,00

15.350

Indonesië

De productie ‘Jakarta: the Sunken City?’,

waarin verschillende oplossingen voor

de overstromingsproblematiek in Jakarta

naar voren komen.

Sander Francken Film

220397, Refugees

e 10.000,00

50

Burundi, Congo (D.Rep.)

Scenario-ontwikkeling voor een film over

Congolese vluchtelingen in een vluchte-

lingenkamp in Burundi.

Schoon Productions

219932, De Macht van de Bal – De rol van

Afrikaans voetbal in politieke processen

e 25.055,00

30.400

Afrika

De macht van de Bal – De rol van Afri-

kaans voetbal in politieke processen,

internationale samenwerking, verzoe-

ning en conflictbeheersing- in debat en

beeld.

Stichting 3R

220059, Conferentie “Rights in Exile:

Global Perspectives on legal assistance

for refugees and IDPs” 

e 11.532,00

100

Egypte, Oeganda, Senegal, Zuid-Afrika,

Turkije

Een conferentie over de rechtspositie

van vluchtelingen en ontheemden in

ontwikkelingslanden en de rol die juridi-

sche hulp kan spelen bij het versterken

van die rechtspositie.

Stichting Africa Legal Aid

220638, South North Dialogues

e 50.000,00

2.500

Afrika

Bewustwordingsactiviteiten in de vorm

van debatten, presentatie van documen-

taires, on-line discussies, workshops,

een rollenspel en een boekbespreking

over kwesties van ‘international and

gender justice’ in Afrika.

Stichting Asia Business Institute

220823, Nepal in the picture!

e 73.200,00

1.100

Nepal

De organisatie van het project ‘Nepal in

the Picture!’ met debat, film en een web-

site.

Stichting Catharinafonds

220382, Documentaire werktitel: Proud

to be Maasai

e 24.000,00

4.210

Kenia

Een documentaire over de leef- en werk-

situatie van de Maasai in Zuid-Kenia en

de dilemma’s van ontwikkelingssamen-

werking, met als doel het versterken van

de relatie tussen scholen in Zuid-Kenia

en Nederland.

Stichting Coolpolitics Nederland

220730, Unbelievable Habbo goes UN

HABBO & Coolpolitics

e 64.000,00

60.000

Wereld

Het thema ‘Verenigde Naties’ opnemen

in de vituele wereld van het ‘Habbo

Hotel’ (een sociale netwerksite voor jon-

geren) en hiermee jongeren een beter

beeld geven van de werking van de VN.

Stichting De Balie

219988, Bosnië in Beeld

e 22.500,00

500

Bosnië Herzegovina

Tweedaagse manifestatie over Bosnië,

met debat, muziek, onderhandelingssi-

mulaties en film.

Stichting De Balie

220719, Ontmoeting aan de grens

e 15.000,00

500

Wereld

Een filmfestival met als thema interna-

tionale migratie. Gedurende het festival

dienen de films als uitgangspunt voor

diverse discussiebijeenkomsten.

Stichting De Levante

220106, EcoPeace

e 15.175,00

350

Palestinian Territory, Jordanië, Libanon,

Syrië

Een masterclass voor studenten, een bij-

eenkomst voor (water)professionals en

een publieksconferentie over de verhou-

ding tussen waterbeheer en conflictbe-

heersing in het Midden-Oosten.

Stichting DIR

220339, Tien jaar DIR: de veelzijdige

ervaringen van een pionier.

e 21.075,00

460

Ethiopië

De organisatie van een drietal activitei-

ten in het najaar van 2010 met als

thema’s: sport en ontwikkelingssamen-

werking, de rol van diaspora bij ontwik-

kelingssamenwerking en de positie van

gehandicapten in Ethiopië en als afslui-

ting een jubileumviering van DIR.

Stichting Eerlijk Winkelen

220776, Meer steden, meer Eerlijk Win-

kelen!

e 38.000,00

200.000

Wereld

De ontwikkeling van tien winkelroutes

waarmee consumenten een leidraad krij-

gen voor eerlijk winkelen.

Stichting Enviu Nederland

220113, Brain for Change

e 69.425,00

3.525

Zuid-Afrika

Studenten ontwerpen een aantal busi-

nesscases ten behoeve van het oplossen

van bestaande problemen in Zuid-Afrika.

Stichting Film in de Buurt

220091, Het AFF 2010: Naar het Zuiden

e 60.000,00

18.090
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Syrië, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte,

Jemen, Soedan, Irak

Een rondreizend filmfestival met films en

discussiebijeenkomsten over thema’s

als democratie en mensenrechten.

Stichting Food Film Festival

220785, Food Film Festival 2011

e 16.400,00

1.500

Wereld

Een bijdrage aan het eerste Film Food

Festival, een filmfestival voor jongeren

over voedsel.

Stichting Hope XXL

220331, HOPE XXL (Human Odyssey of

People’s Elevation)

e 50.000,00

5.000

Wereld

Het werven van ambassadeurs voor

Hope XXL en hiermee de ambitie, inhoud

en achtergrond van Hope XXL breed

onder de aandacht te brengen bij jonge-

ren. Het einddoel is een door jongeren

mondiaal besproken wensenlijst af te

leveren bij de VN.

Stichting Humanity House

220301, Humanity House

e 50.000,00

50.000

Wereld

Ontwikkeling en vervaardiging van

touchscreens, een muur van Getuigenis-

sen en een verhalenmachine voor het

onderdeel Humanity in Action, onder-

deel van het Humanity House.

Stichting imagesconnect

220692, Op Kamers

e 75.000,00

293.000

Haïti, India, Pakistan, Afghanistan, Jor-

danië, China, Cuba, Peru, Brazilië

Een reizende fototentoonstelling met

portretten van studenten uit verschil-

lende wereldsteden in hun studentenka-

mer.

Stichting Iran Comité

220726, Iran mensenrechtencampagne

2011

e 33.817,00

2.000

Iran

Een viertal activiteiten die aandacht vra-

gen voor de rechten van vrouwen,

homo’s en religieuze minderheden in

Iran. De activiteiten vinden onder andere

plaats op de Huishoudbeurs, Gay Pride

en Xnoizz festival.

Stichting Lakon

220388, De Kat van Melati

e 10.000,00

12.000

Indonesië

Een poppentheatervoorstelling voor kin-

deren waarin door middel van theater

educatieve thema’s worden besproken.

In de voorstelling ‘De kat van Melati’

staat het probleem van schoon drinkwa-

ter centraal.

Stichting Loonwijzer / Wage Indicator

Foundation

220122, ‘Net ietsje meer verdienen wil

iedereen’

e 52.440,00

720.000

Wit-Rusland, Indonesië, Zuid-Afrika,

Paraguay

Portretten van beroepsbeoefenaren in

Belarus, Indonesië, Paraguay, Zuid-

Afrika en Nederland op de Nederlandse

website van stichting Loonwijzer.

Stichting LUX

219931, Global 2010

e 30.000,00

800

Wereld

Een serie van acht debatten onder de

naam Global Debat. Hierin onder andere

filmdebatten, internationale sprekers en

vernieuwende formules.

Stichting Milan

220203, Roots and Flower

e 27.695,00

2.000

Suriname

Roots and Flower is een onderdeel van

het jaarlijks Milan Festival, waarin door

middel van workshops, tentoonstellin-

gen en een informatiemarkt aandacht

gegeven wordt aan de relatie Nederland-

Suriname.

Stichting Mo’ Move

220302, ‘De uitdaging van Abolo’

e 46.872,00

666

Togo

Een poppentheatervoorstelling voor

basisschoolleerlingen over het belang

van een schone omgeving en duurzaam-

heid.

Stichting MusicForce

220509, MUSIC FREEDOM DAY 2011

e 20.600,00

10.000

Pakistan, Iran, Palestinian Territory, Tur-

kije

Een bewustwordingsweek over muziek-

censuur in het brede kader van mensen-

rechten en het belang van internationaal

recht en internationale samenwerking.

Stichting PICS (Stichting Promotie

ideële, culturele en sociale projecten)

219813, Race tegen de klok ‘The Malaria

No More Challenge’

e 94.245,00

17.600

Afrika

Een interactieve expositie over malaria

voor jongeren van 9–12 jaar, die gepre-

senteerd wordt op uiteenlopende evene-

menten op het Circuit Park Zandvoort.

Stichting Projecten Zuid Afrika

220324, Het PI: tussen passie en profes-

sionaliteit

e 3.500,00

80

Zuid-Afrika

Een symposium omtrent het Particulier

Initiatief in het kader van het tienjarig

bestaan van de organisatie.

Stichting Promolat / Noticias

220409, LA Ruta Millenniumdoelenpro-

ject 2010 / 2011

e 27.240,00

30.000

Peru, Bolivia

Organiseren van een reis naar Latijns

Amerika, het vervaardigen van reporta-

ges en videofilmpjes en vier bijeenkom-

sten over de stand van zaken omtrent de

millenniumdoelen in Latijns Amerika. Bij

het project hoort ook een website.
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Stichting Ramadan Festival

220020, Wat doe jij voor de wereld?

e 85.000,00

11.000

Marokko, Turkije, Somalië, Afghanistan

Onderdelen van het landelijke Ramadan

Festival, met als overkoepelend thema:

‘Wat doe jij voor de wereld?” Het project

omvat onder andere: de Karavaan, een

educatief programma, thema-iftars en

een website.

Stichting Rank a Brand

220727, Chique of niet sjiek?

e 14.000,00

80.000

Afrika, Azië, Ghana, Indonesië, Brazilië,

Vietnam, Colombia, Guatemala, Ethiopië,

Oeganda, India, Pakistan, Mali, Burkina

Faso, Benin, Tsjaad, Bangladesh, China

Een straat-, brieven- en onlinecampagne

gericht op bewustwording, acties en

gedragsverandering rond het kopen van

eerlijke producten uit ontwikkelingslan-

den.

Stichting Religieuzen Tegen

Vrouwenhandel (SRTV)

220375, Van Oost naar West, is thuis het

best?

e 25.000,00

600

Indonesië

Voorstellingen van een wajangpoppen-

spel, uitgevoerd op Pasar Malams en in

theaters voor volwassenen, om bewust-

zijn te creëren omtrent de oorzaken van

mensenhandel en uitbuiting in Indone-

sië.

Stichting Sankofa

220731, Afrika in Progress

e 26.260,00

500

Ghana, Mozambique, Ethiopië, Rwanda,

Mali, Burkina Faso, Kameroen, Kenia

Een debatbijeenkomst tijdens het ‘The

Hague African Festival’ met als onder-

werp de positieve economische ontwik-

keling van Afrika.

Stichting Save Cheruto

220790, GIVASHIT

e 79.312,00

500.000

Ethiopië, Soedan, Rwanda, Cambodja,

Indonesië

GIVASHIT is een infotainmentcampagne

voor festivals, gericht op het bieden van

een positieve ervaring met ontwikke-

lingssamenwerking.

Stichting Spring Film

219762, Lilet Never Happened

e 100.000,00

30.000

Filippijnen

Lilet Never Happened is een speelfilm

over kinderprostitutie op de Filippijnen.

De film zal worden vertoond in Neder-

landse (en buitenlandse) bioscopen.

Stichting Theaterie / interactief theater

220404, Handel & Wandel.

e 29.460,00

1.350

Afrika

Educatieve theatervoorstelling waarin

leerlingen van het voortgezet onderwijs

door middel van samenspel met en

coaching van een elftal (semi)- professi-

onele acteurs worden betrokken en

actief deelnemen aan de wereld van eer-

lijke en oneerlijke handel in ontwikke-

lingslanden.

Stichting Timu Kota

220103, Xnoizz Flevo festival Green Zone

e 34.750,00

10.000

Wereld

Timu Kota voorziet met Globalicious het

Xnoizz Flevo Festival van een bijdrage op

het gebied van duurzaamheid en de mil-

lenniumdoelen. Ze doen dit door het fes-

tival aan te kleden met communicatieuit-

ingen op dit gebied en een reeks

creatieve activiteiten aan te bieden aan

de bezoekers.

Stichting Todos

220617, Cradle2play – Voor jongeren

door jongeren

e 68.784,00

3.000

Guatemala, Brazilië

Een innovatief en interactief onderwijs-

en wijkproject om jongeren in de leeftijd

van 8–12 jaar op een passende en aan-

sprekende manier bewust te maken van

de rechten van het kind, specifiek

gericht op het recht van spelen en vrij-

etijd van leeftijdsgenoten in de sloppen-

wijken van Brazilie en/of Guatemala.

Stichting Wereldpaviljoen

220253, Educatieve activiteiten en

inrichting Wereldpaviljoen Floriade 2010

e 75.874,00

6.075

Nicaragua, Guatemala

Educatieve activiteiten ten behoeve van

de inrichting en ontwikkeling van de

educatieve onderdelen van het Wereld-

paviljoen tijdens en na de Floriade 2012

in de regio Venlo.

Stichting Youth for Christ Nederland

220292, Ver Van Mijn Bedshow 2011

e 60.000,00

3.600

Peru

Een multimediaal theaterstuk voor mid-

delbare scholen over millenniumdoestel-

lingen 2 en 3 en een daarbij behorende

les.

Technische Universiteit Eindhoven,

Bestuurscommissie Techniek voor

Ontwikkeling

219780, I4d-symposion 2010: Innovation

and Entrepreneurship to Improve Quality

of life in Slums

e 23.590,00

200

Brazilië, Kenia, India

Een symposium over hoe innovatie en

ondernemerschap het leven van mensen

wonend in sloppenwijken kan verbete-

ren.

Tetteroo Media

220226, Debattenreeks: ‘Wat u niet wilt

weten’

e 35.150,00

1.000

Ghana, Tanzania, Kenia, Congo (D.Rep.)

Tien bijeenkomsten georganiseerd in

verschillende delen van het land over de

relatie van het Westen met Afrika.

The Ray of Light Foundation

220717, Samen sterk in ontwikkeling

e 16.024,00

2.000

Nigeria, Sierra Leone, Liberia



Bijlage 4: 

Subsidies Ondersteuning

Burgerparticipatie (POB)

133

Een scholenproject voor middelbare

scholieren vanaf 12 jaar waarin oud-

kindsolaat Bruce Cerew zijn levensver-

haal vertelt en waarin leerlingen worden

gevraagd om een essay te schrijven met

hun visie op migratie.

Thijs Heslenfeld

220436, Suriname nú

e 10.000,00

80.000

Suriname

Een reeks kranten- en tijdschriftreporta-

ges in onder andere Het Parool en een

expositie over de binnenlanden van Suri-

name, de inheemse bewoners en diverse

ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Troelstra S.

220244, Durban’s Fair play

e 7.487,00

73.345

Zuid-Afrika

Reportagereis resulterend in onder

andere in een fototentoonstelling (op de

Hogeschool van Amsterdam (HvA),

strandtent Nederzandt in Noordwijk,

GYM Inn Lelystad) en in enkele artikelen

in het Amsterdamse Stadsblad, de Fle-

vopost en het Leidsch Dagblad. De foto’s

gaan over de leefsituatie van de straat-

kinderen in Durban, Zuid-Afrika.

Upact

220243, Face2Face

e 29.730,00

1.250

Afrika, Somalië, Congo (D.Rep.)

Een lespakket omtrent ontwikkelingssa-

menwerking en millenniumdoelen 3 en 5

voor ROC-scholieren.

Upact

220809, ‘Save the World!’

e 66.616,00

100.000

Wereld

De ontwikkeling en vermarkting van

online-game ‘Save the World’.

Vereniging De Verre Naasten

219906, DVN-dag 2010

e 43.769,00

10.000

Albanië, Benin, Congo (D.Rep.),

Oeganda, Zuid-Afrika, Zambia, India,

Indonesië, Brazilië, Oekraïne, Kenia,

Nigeria, Ethiopië

Een ontmoetings- en informatiedag met

onder meer programma’s voor kinderen

en jongeren (inclusief debatmogelijkhe-

den) en een markt met stands over het

hulpverleningswerk dat vanuit de Gere-

formeerde Kerken Vrijgemaakt wordt

gedaan.

Verhoeven W.P.C.M.

220311, One

e 25.000,00

82.000

India, Kenia, Tanzania, Ecuador, Bolivia,

Peru

Een filmproject waarin in beeld wordt

gebracht wat armoede in het dagelijkse

leven in ontwikkelingslanden betekent

en de discussie wordt aangegaan met

het publiek over de omvangrijkheid van

het armoedeprobleem.

Vluchtelingenwerk Nederland

220023, Krant Wereld Vluchtelingen Dag

e 15.000,00

187.500

Wereld, Kenia

Publicatie van een themakrant binnen

Metro over mondiale  vluchtelingen -

problematiek.

Winst & Waarden, bureau voor

maatschappelijk ondernemen

219933, Internationale samenwerking:

van doneren naar investeren

e 85.375,00

950

Suriname

Een informatiebeurs op 12 en 13 novem-

ber 2010 gericht op het creeëren van

draagvlak voor internationale samen-

werking met Suriname vanuit verschil-

lende perspectieven.

4.5 NCDO Netwerk Programma
Het Netwerk programma is een pro-

gramma dat voor een aaneengesloten

periode van drie jaar fianciering biedt

tot maximaal e 200.000 jaarlijks aan

organisaties die om uiteenlopende rede-

nen een aanmerkelijk beleidmatig en/of

strategisch belang voor NCDO vertegen-

woordigen.

De Globaliseringslezing

217780, Netwerkprogramma 2010

e 50.000,00

60.000

Wereld

Activiteiten 2010. Lezingencyclus over

globalisering. De Globaliseringslezing is

een samenwerkingsverband tussen

VPRO (Tegenlicht), de Volkskrant, Lem-

niscaat, Felix Meritis en Radio Nederland.

Dick Scherpenzeel Stichting

217777, Netwerkprogramma 2010

e 89.100,00

50.750

Wereld

Activiteiten 2010. Onder andere de Dick

Scherpenzeel Prijzen, Vergeten Verhalen,

een onderwijsprogramma voor studen-

ten journalistiek, (debat)bijeenkomsten.

Alle activiteiten zijn gericht op bericht-

geving in de pers over ontwikkelingslan-

den.

Eduardo Frei Stichting (EFS)

217808, Netwerkprogramma 2010

e 117.350,00

1.475

Wereld

Activiteiten 2010. Expertmeetings en

draagvlakactiviteiten over dilemma’s in

ontwikkelingssamenwerking. Gedu-

rende drie jaar worden zeven thema’s

belicht. In 2010 vindt een afsluitend con-

gres plaats.

Evert Vermeer Stichting

217791, Netwerkprogramma 2010

e 178.425,00

4.350

Afrika

Activiteiten 2010. Subsidie betreft de

Afrikadag en een symposium voor stu-

denten.

Landelijke Vereniging van

Wereldwinkels

217814, Netwerkprogramma 2010

e 199.750,00

1.750

Wereld

Activiteiten 2010. Door de Wereldwin-

kels kunnen consumenten in Nederland

kennis maken met Fair Trade. De LVWW

organiseert in 2010 netwerkbijeenkom-

sten voor achterban, inhoudelijke cur-

In deze bijlage zijn alle

subsidieverleningen

 binnen het Netwerk

 Programma opgenomen

uit het budget voor 2010.
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sussen voor het personeel in de Wereld-

winkels, heeft een netwerkfunctie, doet

onderzoek en verzorgt communicatie

rondom Fair Trade.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

219139, Netwerkprogramma 2010

e 40.000,00

175.000

Wereld

Activiteiten 2010. Tijdens de 5 mei festi-

vals worden op dertien locaties in

Nederland, naast het reguliere festival-

aanbod, een ‘Plein van de Vrijheid’ opge-

zet. Het thema voor 2010 is ‘Vrijheid

wereldwijd’. Naast de hekwerkbanieren

van het Plein van de Vrijheid zal er ook

een Trein van de Vrijheid door het land

gaan rijden. Het thema in de trein is

‘Stilstaan bij Vrijheid’.

Nationale Jeugdraad

217834, Netwerkprogramma 2010

e 60.000,00

3.750

Wereld

Activiteiten 2010. Verkiezing en werk-

zaamheden van zeven tot acht verschil-

lende jongerenvertegenwoordigers op

het gebied van internationale samen-

werking, VN en Europa. De jongerenver-

tegenwoordigers krijgen per jaar van

tenminste 1400 jongeren input en infor-

meren tenminste 3000 jongeren over

hun werkzaamheden (via bijeenkom-

sten).

Nederlandse Vereniging voor de

Verenigde Naties

217784, Netwerkprogramma 2010

e 30.000,00

2.295

Wereld

Activiteiten 2010. Onder andere briefing

AVVN, coördineren netwerk Young Pro-

fessionals, lezingen, cursussen. Alle

activiteiten van NVVN hebben betrek-

king op de rol van de Verenigde Naties in

(armoedebestrijding in) de wereld. In

2010 zal de NVVN zich meer dan voor-

gaande jaren bezighouden met thema

gender. Daarnaast vindt een verdere pro-

fessionalisering plaats van de externe

communicatie.

SID Nederland

217772, Netwerkprogramma 2010

e 200.000,00

3.750

Wereld

Activiteiten 2010. Lezingencyclus ‘Com-

mon Goods in a Divided World- Challen-

ges and Opportunities for International

Cooperation’ bij universiteiten door heel

Nederland, expertmeetings/seminars en

een afsluitende senaatsconferentie

waarin de conclusies en aanbevelingen

uit de verschillende lezingen worden

voorgelegd aan een politiek georien-

teerd gezelschap.

Stichting FairFood

217811, Netwerkprogramma 2010

e 200.000,00

175.000

Wereld

Activiteiten 2010. Mediastunt, website,

petities en activering van consumenten.

Met deze activiteiten wil Fairfood Neder-

landers bewust maken van de relatie

tussen ons consumentengedrag en

armoede in de wereld.

Stichting Marokko Fonds

217805, Netwerkprogramma 2010

e 124.652,00

3.750

Marokko

Activiteiten 2010. Educatief programma

voor jongeren, on-line community pro-

ject, en capaciteitsversterkende activi-

teiten voor het fonds. Bij alle activiteiten

staat de rol van Marokkaanse Nederlan-

ders bij armoedebestrijding in Marokko

centraal.

Stichting OIKOS

217802, Netwerkprogramma 2010

e 125.000,00

3.020

Wereld

Activiteiten 2010Het betreft hier work-

shops-op-maat, trainingen, een happie-

taria, een symposium en festivalactivi-

teiten rondom internationale

samenwerking en zingeving. De verschil-

lende activiteiten worden begeleid door

facilitators, speciaal getrainde jonge

mensen.

Stichting Wilde Ganzen

217788, Netwerkprogramma 2010

e 145.235,00

400

Wereld

Activiteiten 2010. Cursussen in verschil-

lende delen van Nederland voor particu-

liere initiatieven. Het betreft cursussen

over de volgende onderwerpen: particu-

lier initiatief projecten in bredere con-

text; ‘intercultureel partnerschap’; ‘duur-

zaamheid en projectmanagement’ en

fondsenwerving ‘Hier en Daar’. Daar-

naast zijn in 2009 twee nieuwe curcus-

sen ontwikkeld, die in 2010 zullen wor-

den getest en aangeboden: ‘Opvang van

straatkinderen en weeskinderen’ en ‘Ver-

betering van basisonderwijs voor ieder-

een’. Ten slotte zal in 2010 nog een

module worden ontwikkeld, uitgetest en

uitgevoerd. Het betreft hier een Training

of trainers/coaches begeleiders van de

lokale organisatie.

Stichting Wilde Ganzen

219843, Wilde Ganzen additionele finan-

ciering

e 4.765,00

400

Wereld

Nacomittering Trainingsprogramma:

Investeren in Ontwikkeling 2010

(217788N). Het project omvat de projec-

tenkosten van het vertalen/vormgeven

van 5 PI-docs in drie talen om de docu-

menten gebruik door particuliere initia-

tieven hun partners in het zuiden

geschikt en digitaal toegangelijk te

maken.
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NCDO verzamelt bereikcijfers van haar

projecten en subsidieprogramma’s. Hier-

onder wordt toegelicht hoe die tot stand

komen, uitgesplitst naar eigen projecten

en de subsidieprogramma’s KPA en POB.

Eigen projecten
NCDO meet en rapporteert bereikcijfers

van al haar activiteiten. Daarmee wordt

bedoeld: een optelling van het aantal

bereikmomenten dat wordt gerealiseerd

als gevolg van NCDO-activiteiten. NCDO

hanteert hiervoor de volgende stan-

daard (zie tabel hieronder). 

Onderstaande standaard meetmethode

zorgt voor eenduidigheid in de  bereik -

cijfers. We rapporteren zo voor ieder

project op dezelfde manier.

Ondanks een eenduidige registratieme-

thode blijft er een aantal moeilijkheden

rond bereikcijfers bestaan. Bereikcijfers

kunnen bijvoorbeeld niet gezien worden

als het aantal mensen dat wordt bereikt.

Voorbeeld: NCDO organiseert een eve-

nement. Naast het aantal mensen dat bij

het evenement aanwezig is, wordt ook

gekeken naar bereik via de media. Als

het evenement in een krant en/of tijd-

schrift heeft gestaan, wordt een percen-

tage van de oplagecijfers genomen als

bereikcijfer. Als het evenement in meer-

dere kranten en/of tijdschriften heeft

gestaan, worden de cijfers bij elkaar

opgeteld. Het is goed mogelijk dat het

bij de verschillende publicaties om

(deels) dezelfde mensen gaat. Hetzelfde

principe geldt voor de bereikcijfers van

televisieprogramma’s, radioprogramma’s

en websites. Daarmee kan het aantal

bereikte mensen lager zijn dan het

bereikcijfer dat bestaat uit deelcijfers

van evenementbezoek en verschillende

berichten in media.

Daarnaast is het niet mogelijk om op

basis van bereikcijfers iets te zeggen

over de kwaliteit van contactmomenten.

Hebben de bereikcijfers van een docu-

mentaire van 45 minuten dezelfde

waarde als de bereikcijfers van een

entertainmentprogramma waar het met

name gaat om de bekende Nederlander

en waarbij het item slechts twee minu-

ten duurt?

Subsidieprogramma KPA
KPA rapporteert in dit jaarverslag het

bereikcijfer dat door subsidieaanvragers

in hun aanvraag is gemeld. Een groot

deel van de draagvlakactiviteiten waar-

voor in 2010 subsidies zijn toegekend, is

nog niet uitgevoerd.

Tijdens en na afloop van de uitvoering

van het project, rapporteren subsidie-

ontvangers over het gerealiseerde

mediabereik. KPA bewaart deze gege-

vens, maar die zijn niet opgenomen in

dit jaarverslag.

Subsidieprogramma POB
POB registreert en rapporteert in dit

jaarverslag het direct bereik van activi-

teiten waarvoor subsidies zijn verstrekt.

Met direct bereik bedoelt POB: het aan-

tal mensen dat daadwerkelijk aanwezig

is bij, of kijkt naar activiteit(en) van het

project. Het gaat hier dus niet om – door

aanvrager verwachte – spin-off en aan-

dacht in de media voor het project. De

reden dat POB de eventuele spin-off niet

meerekent als bereik is drieledig, waar-

over hieronder meer.

Om het een en ander te verhelderen

gebruiken we graag een voorbeeld: een

aanvrager wil een debat in het debatcen-

trum Tumult organiseren over de gevol-

gen van de kredietcrisis voor ontwikke-

lingslanden. De aanvrager meldt dat er

aandacht zal zijn in kranten en op Radio

1 voor het debat. Hij rekent in zijn aan-

vraag de oplage van een krant en luister-

cijfers mee in het verwachte bereik van

het project. NCDO rekent die cijfers niet

mee. NCDO kijkt dus alleen naar hoeveel

Bijlage 5
Bereikcijfers

Wat Bereikcijfers Aantal producten Bron

Evenementen, seminars,

debatten etc.

Aantal bezoekers Aantal evenementen,

seminars, debatten etc.

Eigen registratie

Kranten, tijdschriften etc.

(niet zelf uitgegeven)

Oplagecijfers x 10% Aantal artikelen Knipseldienst

Nijgh mediagids

Tv, radio Kijk- en luistercijfers x 100% Aantal programma’s www.kijkonderzoek.nl

www.luisteronderzoek.nl

Internet: eigen websites Aantal unieke bezoekers van

eigen NCDO websites per jaar

Aantal websites Webstatistieken, op te vragen

bij  web redacteur NCDO
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mensen naar verwachting in de zaal van

Tumult zitten.

De reden voor het registreren van direct

bereik binnen POB is drieledig:

Het is onzeker of de spin-off daadwerke-

lijk plaatsvindt. Wie weet vindt de pers

de activiteit helemaal niet zo interessant,

of zijn er andere zaken die voor de pers

prioriteit hebben.

De kosten – dus de financiering van

NCDO – moeten direct verbonden zijn

aan uit te voeren activiteiten, en daar-

mee de resultaten van het project. Als

NCDO het debat financiert, dan betaalt

zij de kosten voor zaalhuur, uitnodigin-

gen, sprekers en dergelijke. Niet de per-

soneelskosten voor de journalist of tech-

niekkosten van Radio 1.

De inhoud van spin-off (of indirect

bereik) is onvoldoende zeker. Zelfs als

radio 1 aandacht geeft aan het debat,

waar gaat het dan over? Het kan ook zijn

dat een panellid van het debat wordt

geïnterviewd, maar dat het interview

gaat over de kredietcrisis in Nederland.

Ook aandacht in een krant stijgt vaak

niet uit boven melding van een activiteit,

en gaat dus niet altijd over waar de

gesubsidieerde activiteit inhoudelijk

over gaat.

NCDO wil alleen subsidiëren wat zo

goed als zeker is en waarvan de inhoud

stuurbaar is door de aanvrager. De aan-

vrager moet afgerekend kunnen worden

op wat hij of zij zelf heeft kunnen berei-

ken.

Aandacht in de pers is bij een subsidie-

verzoek voor een reportagereis resulte-

rend in publicatie in Nederlandse media

géén indirect bereik of spin-off. Financie-

ring van een publicatie in een tijdschrift

of dagblad is namelijk de kern van het

project. Publicatie is het (stuurbare)

resultaat. Voor het berekenen van het

bereik van een dergelijk project geldt de

volgende berekening: 10% van de

oplage van het medium waarin gepubli-

ceerd wordt. Dus: als media-aandacht

gegarandeerd en onlosmakelijk, zeker,

onderdeel is van het project, gaat het

hier wél om direct bereik.
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