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Inleiding
“Initiatives of Change (IC) is een voor ieder toegankelijk wereldwijd netwerk van mensen van
verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere
wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriënteren op morele
waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de
inspiratiebron. Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve verandering
in de samenleving, te beginnen in eigen leven.”

Uitgangspunten
Initiatives of Change accepteert een ieder ongeacht nationaliteit, ras, sekse, geloofsovertuiging of
politieke richting.
Initiatives of Change is niet gebonden aan enige politieke, kerkelijke of economische instelling of
organisatie, maar kan en wil met iedereen samenwerken voor zover dat past bij haar doelstelling.
Initiatives of Change is een beweging van voornamelijk vrijwilligers en is niet uit op financieel gewin.

Activiteiten
Initiatives of Change ontplooit initiatieven in en buiten Nederland. Initiatieven, voortvloeiend uit de
doelstelling, richten zich onder andere op:
•

Het bijdragen aan verzoening en genezing in conflictsituaties

•

Het aanpakken van grondoorzaken van corruptie, armoede en sociale uitsluiting

•

Het versterken van de morele en geestelijke grondslagen van de democratie

Nederlandse Stichting Initiatives of Change biedt via haar centrum op de Amaliastraat te Den Haag
een plaats voor inspiratie, toerusting en ontmoeting. Door het beheer van de middelen
ondersteunt de stichting activiteiten en initiatieven. Een van de doelstellingen van de stichting is het
verstrekken van financiële hulp tot het bevorderen van de morele herbewapening, in het bijzonder
van die van Nederland. De activiteiten en initiatieven die zij ondersteunt betreffen dus zowel
Nederland als andere landen.
De Nederlandse stichting is aangesloten bij Initiatives of Change International, dat het werk van
Initiatives of Change wereldwijd vertegenwoordigt en coördineert.
Een meer gedetailleerd verslag van de activiteiten in het boekjaar is elders in dit rapport
opgenomen.

Juridisch
Sinds 1948 is de Nederlandse Stichting Initiatives of Change als stichting statutair gevestigd in ’s
Gravenhage. De laatste statuten- en of naamswijzigingen bij notariële akte dateren van 21
november 2001 en 24 november 2003, na voorlegging aan- en goedkeuring van de belastingdienst
in ’s-Hertogenbosch. In december 2007 heeft de belastingdienst gemeld dat onze stichting aan alle
criteria voldoet als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI status). De erkenning is ingegaan
per 1 januari 2008.

Bestuur van de stichting
De bestuursstructuur bestaat uit een bestuur, ondersteund door een financiële commissie en de
algemeen coördinator. Daarnaast kent de stichting een raad van toezicht.

Bestuur
De taak van het bestuur is het beheer van de middelen en goederen der stichting en het
ontplooien van activiteiten, alsmede het vorm geven aan het beleidsplan, in samenwerking en
overleg met actief betrokkenen en vrienden van IC. In het bestuur van de stichting hadden in 2011
zitting:
•

M.H.P. Fermin, voorzitter; portefeuille IC internationaal

•

D.J. Geertsema, portefeuille aandachtsgebieden (Initiatief Management Proces)

•

H.G. de Pous-de Jonge, zonder portefeuille

•

J.K.C. de Pous, secretaris

•

C.J. Scheijgrond, zonder portefeuille

•

C.C.M. Wambrauw, portefeuille externe betrekkingen

•

C.W.M. Wolvekamp, portefeuille financiën

Raad van toezicht
De stichting kent een raad van toezicht die belast is met het onderzoek en de goedkeuring van de
jaarrekening. In de raad van toezicht hadden in 2011 zitting:
•

L. Alderliesten, voorzitter

•

O.E.M. Brautigam

•

U. Lu

•

M. de Pous

Financiële commissie
De financiële commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse
financiële handelingen. Lid kunnen zijn zowel bestuursleden als niet bestuursleden. In de
financiële commissie hadden in 2011 zitting:
•

C.W.M. Wolvekamp, voorzitter

•

J.K.C. de Pous, secretaris

•

C.J. Scheijgrond

•

A. R. Burger

•

R.W. Overdijkink

Algemeen coördinator
Met ingang van september heeft de Stichting een algemeen coördinator die de dagelijkse
activiteiten coördineert.

Financieel beleid
De stichting wordt primair gefinancierd vanuit giften, legaten en nalatenschappen. Legaten en
nalatenschappen worden, tenzij een specifieke bestemming is aangeduid, geacht te zijn bestemd
voor het werk van de stichting op lange termijn. De middelen worden daartoe belegd. De jaarlijkse
inkomsten uit dividend en rente worden aangewend voor de exploitatie. Koersstijgingen worden
geacht bij te dragen aan de instandhouding van het vermogen, en daarmee van toekomstige
inkomsten voor het werk van de stichting. In het financieel beleid van de stichting past maar in
beperkte mate financiering met vreemd vermogen, waarbij het primair gaat om crediteuren en
soortgelijke verplichtingen. Ten einde de doelstellingen van de stichting te realiseren wordt jaarlijks
een begroting opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Daarbij kan het bestuur, in het licht van
de doelstellingen en het algemeen nut, in enig jaar instemmen met een exploitatietekort. Gezien de
inzet op lange termijn en de onzekerheid bij het inschatten van de omvang worden koersresultaten
en legaten/ nalatenschappen niet begroot.

Resultaten boekjaar
De resultatenrekening van de stichting laat een negatief resultaat zien van € 437.428,- (begroot
was een tekort van € 150.850,-.)
Het vermogensbeheer heeft per saldo een negatief resultaat gekend dat is onttrokken aan
het belegde vermogen van de stichting. Dit heeft te maken met de voortdurende crisis op
de aandelenmarkten. Dit heeft geleid tot een koersverlies van de effecten in de diverse
portefeuilles ter hoogte van € 264.291.
De hogere personeelskosten zijn terug te voeren tot de aanstelling van de algemeen
coördinator.
Na intensief overleg met onze accountant en met de belastingdienst die op 18 januari
2011 haar definitieve goedkeuring heeft gegeven, heeft het bestuur aan het begin van het
jaar besloten een nieuwe stichting op te richten ten einde de gelden te beheren die tot
dan toe in het Fonds 65+ ondergebracht waren. Op 28 september 2011 was die nieuwe
stichting een feit. Zij draagt de naam: Nederlandse Stichting Initiatives of Change Fonds
65+.
Vanwege de verkoop van een flat was het bestuur in staat een bedrag van € 100.000,aan het bestaande Fonds 65+ toe te voegen.

Verslag van het bestuur
In 2010 heeft het bestuur reeds het besluit genomen een nieuwe functie te creëren: de algemeen
coördinator. Na een intensieve periode van voorbereiden deed de sollicitatiecommissie het
bestuur in juni unaniem het voorstel de heer M.H.A. van den Wall Bake in die functie benoemen.
De heer Van den Wall Bake ging in september aan de slag. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan
de sollicitatiecommissie onder leiding van mevrouw C.W.M. Wolvekamp voor het werk dat zij
heeft verricht. Ruim honderdvijftig personen hebben gerespondeerd op advertenties in
verschillende bladen en op websites. De andere leden van de commissie waren: mevrouw H.G. de
Pous-de Jonge, de heer M.H.P. Fermin, de heer M. de Pous en de heer B. Schothorst.
Vrij snel na zijn aantreden kreeg de algemeen coördinator de kans om een groep van
ruim veertig betrokken bij IC te ontmoeten tijdens een bezinningsweekend.

In juli werd de overeenkomst met de heer R.D. Dannarag beëindigd. Het dienstverband
met mevrouw T. Calkhoven is op haar verzoek teruggebracht van dertig naar
vierentwintig uur per week, met ingang van 1 september.
Het bestuur besloot een overeenkomst aan te gaan met mevrouw W. Lambert met als speciale
taak zich bezig te houden met het uitbouwen van het Creators of Peace Circles programma in
Nederland. Aanstelling zal begin 2012 plaats vinden. Het contract zal zijn voor een beperkt aantal
uren, Voor de overige tijd zal ze als vrijwilligster werken.

Activiteiten
In de inleiding van het verslag staat dat IC een voor iedereen toegankelijk netwerk is van mensen
van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een
betere wereld. En om pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving. De stichting
probeert dat te verwezenlijken door het organiseren van allerlei activiteiten, veelal in het nationale
centrum in Den Haag. Een andere “activiteit” die daarbij past is het onderhouden van persoonlijke
contacten in het brede netwerk. Daardoor wordt samenhang gecreëerd en een gevoel van
gemeenschapszin. In een verslag als dit wordt alleen de eerste soort activiteiten zichtbaar. De
andere soort is moeilijk te kwantificeren maar voor het realiseren van haar doelstelling niet minder
belangrijk. Door de medewerkers wordt daaraan dan ook veel tijd besteed.

Nederland
De stichting biedt ruimte voor inspiratie, toerusting en ontmoeting. In dat kader vond een
reeks ontmoetingen plaats in het landelijk centrum van IC in Den Haag waaronder:

• Een avond met een joodse en christelijk spreekster over hun respectievelijke
teksten, rituelen en opvattingen. Inleiders: Francien van Overbeeke-Rippen,
Stichting Trialoog en Ruth Rozeboom, docent B. Folkertsma stichting voor
Talmoedica.
• Een avond over islam in Nederland: Tussen ik, wij en zij. Spreker: Ronald Kroon,
docent Hogeschool van Amsterdam.
• Een avond over De factor vertrouwen. Spreker: Rob Corcoran, VS, oprichter van
Hope in the Cities en nationaal directeur IC in de VS.
• Een workshop van een dag over: Het eerlijke gesprek in een wereld vol
verscheidenheid. De workshop werd gegeven door Rob Corcoran.
• Initiatives of Change stimuleert verandering op het persoonlijke vlak en het nemen
van verantwoordelijkheid voor je directe omgeving en de wereld. Tijdens een
tweetal avonden vertelden sprekers hoe zij op geheel verschillende wijze daar
invulling aan geven. Mevrouw Joty ter Kulve –van Os vertelde over haar inzet voor
een betere verstandhouding tussen Nederland en Indonesië. Ahmet Taskan vertelt
over zij leven als Turkse ondernemer in Nederland.
• Een discussieavond over Management met ratio en emotie met als spreker Cees
Buys, interim en verander manager.

Buitenland
Zoals altijd was er ook in 2011 een aantal Nederlanders dat deelnam aan de conferenties
in Caux, Zwitserland, sinds 1946 het internationale conferentiecentrum van IC.
Deelnemers waren er met name aan het Caux Forum voor Human Security,
trainingsprogramma’s op het gebied van vredesopbouw door vrouwen en programma’s
voor jonge Europese moslims.
Ook in 2011 steunde onze stichting op bescheiden wijze het Programma Foundations for
Freedom, dat met name in Oost-Europese landen actief is.
Het bestuur heeft H.G. de Pous-de Jonge vrijgesteld om lid te zijn van de International
Council van Initiatives of Change Internationaal. In het jaar 2011 had zij als portefeuille
‘Partnerships with other Agencies’ en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het
hoofdkantoor van IC in Genève, van waaruit ook activiteiten worden ontwikkeld passende
bij de raadgevende status van IC bij de economisch en sociale raad van de Verenigde
Naties.
Den Haag, 16 juni 2012

M.H.P. Fermin
voorzitter

J.K.C. de Pous
secretaris
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Initiatives of Change
Verandering: persoonlijk, wereldwijd

Staat van baten en lasten over 2011
Werkelijk
2011
EUR

Begroot
2011
EUR

Werkelijk
2010
EUR

Baten
Legaten/nalatenschappen/giften
Baten uit beleggingen
Overige baten

8

Som der baten

54.631
-153.273
292

38.000
127.000
250

93.779
327.114
486

-98.350

165.250

421.379

157.515
22.861
158.702

118.100
20.000
178.000

131.632
19.667
217.716

339.078

316.100

369.015

-437.428

-150.850

52.364

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige kosten

Som der lasten
Saldo

9
10

Bestemming van het saldo
Mutatie bestemmingsreserves
Dotatie bestemmingsfonds 65+
Dotatie algemene reserve

-8.555
31.923
-460.796

-1.034
37.769
15.629

-437.428

52.364
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