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Verkort financieel overzicht van de Nederlandse
Stichting Initiatives of Change over 2008
Van de voorzitter
De huidige crisis maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het
gedachtegoed van Initiatives of Change (IC) ook in deze tijd is:
integriteit in het bedrijfsleven, saamhorigheid en vertrouwen
tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen, verzoening en oplossen van conflicten, morele fundamenten voor
een democratische samenleving, enz. Gelukkig is IC niet de
enige die zich hiervoor sterk maakt. Wat IC bijzonder maakt is
de aandacht voor het persoonlijke. De eerlijke blik naar binnen,
waaruit actie naar buiten kan voortkomen. Van het persoonlijke
naar het wereldwijde.
IC Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende
verandering van de eigen organisatie. Dat is nodig om ervoor te
zorgen dat het gedachtegoed voor ons land behouden kan
blijven. De afgelopen twee jaar heeft een groep vrienden van IC
nagedacht en gezocht naar de manier waarop we de toekomst
tegemoet willen treden. Als een slagvaardige, transparante
vrijwiligers organisatie, waar mensen van verschillende
levensbeschouwing zich vanuit eigen innerlijke overtuiging in
kunnen zetten voor een betere wereld. We verwachten nog dit
jaar daartoe de eerste concrete stappen te kunnen zetten.
Ook een vernieuwd IC zal voor een gezonde financiële basis
voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van mensen, die de
organisatie willen steunen met een gift, legaat of schenking.
Op deze pagina. staat de financiële verantwoording over 2008 in
grote lijn weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op een
intensieve accountants controle. Het volledige verslag ligt ter
inzage op het kantoor, Amaliastraat 10 (contactpersoon Lotty
Wolvekamp, tel.: 070 -3643591)
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Internationaal:
IC Nederland is lid van Initiatives of Change – International.
Deze internationale vereniging heeft de raadgevende status bij de
economische en sociale raad van de Verenigde Naties en de
deelnemende status bij de Raad van Europa.
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De financiële kant van de stichting
Inkomsten
- Giften en bijdragen
- Publiciteit
- Inkomsten uit beleggingen
(waarvan € 49.359 bestemd voor Caux)
Tussentotaal
- Legaten/nalatenschappen
- Koersresultaat effecten
Tussentotaal
Uitgaven
- Centrum/Kantoor Amaliastraat
- Kosten huizen
- Publiciteit
- Reis-, verblijf- en autokosten
- Algemene kosten
- Afschrijving materiele activa
- Bijdragen IC buitenland (incl. Caux)
- Overige lasten (o.a. onverplichte
vergoedingen aan medewerkers)
Tussentotaal
- Totaal

€
94.222
€
977
€ 235.539
___________
€ 330.738
€ 120.000
€ -1.468.707
€ -1.017.969
€
€
€
€
€
€
€

40.893
5.567
5.587
38.762
55.586
33.060
127.931

€
€

88.214
395.600

€ -1.413.569

N.B.:
- Bijdragen en legaten zijn in het algemeen bestemd voor
specifieke doeleinden.
- Het negatieve saldo is te wijten aan de koersdalingen van de
effecten. Deze komen ten laste van de algemene reserve.
- Het verschil tussen reguliere inkomsten en uitgaven geeft
geen rooskleurig beeld en onderstreept de noodzaak
voor aanzienlijke uitbreiding van het aantal vriendendonateurs.
- Bij de uitvoering van de activiteiten van de stichting is de
inzet van vrijwilligers essentieel.
Programma’s buitenland:
Behalve het werk in Nederland en het internationale IC
conferentiecentrum te Caux werd speciaal ondersteund:
- Moral Foundations for Democracy in Sierra Leone
- Foundation for Freedom in Oost-Europa
- Colombia
- IC activiteiten in Europa
- en IC trainingsevenementen wereldwijd.

VRIEND-DONATEUR
Bent u nog geen vriend-donateur?
Kent u iemand die vriend-donateur wil worden?
Geef u op via de website www.iofc.nl
Nieuwe vrienden-donateurs ontvangen als welkomstgeschenk
het boek ‘Reiken naar een nieuwe wereld’ van
Hennie de Pous-de Jonge.

Giften aan IC zijn aftrekbaar voor de belasting ingevolge de
ANBI status. Het is mogelijk de stichting te legateren.
U kunt daarover contact opnemen met het kantoor.

