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Bedankt!
Verbeter de Wereld is dankbaar voor iedereen die 2014 tot een buitengewoon
succesvol jaar heeft gemaakt!!
Door de betrokkenheid van velen zijn we financieel gezond.
We zijn dankbaar voor alle ‘Vrienden van VdW’
Onmisbaar voor ons voortbestaan is ook een team van gecommitteerde trainers,
coaches en organisatoren. Het cement, tot slapeloze nachten aan toe. Wij zijn
dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun. En dat allemaal op vrijwillige basis,
hulde!
Dit kalenderjaar hebben wij afscheid genomen van een aantal bestuursleden;
Imre Vegh, Laura Reijnders, Erik Slotboom, Nynke Stallinga en Marthe Kolman.
Bedankt voor al jullie inzet de afgelopen jaren!
We verwelkomden dit jaar Ruth Haakman en Marike Hoeks als nieuwe
bestuursleden.
Ook een pluim verdienen onze trouwe vrienden van het Franciscaans Milieuproject
Stoutenburg. Zij vormen als ‘moderne monniken’ een lichtend voorbeeld van
zingeving in combinatie met niet lullen maar poetsen. Dank voor jullie gastvrijheid!

Met liefde en waardering,
Het VdW Team
Henrik, Ruth, Mike, Yo-Yi en Marike

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Tot slot zijn wij dankbaar voor het vertrouwen van oude en nieuwe deelnemers aan
ons traineeship om zich bij ons aan te sluiten en zich open te stellen voor een
onbekend avontuur. Jullie zijn de basis, in zijn en doen.
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Impact
Doelstelling
Het Traineeship voor Wereldverbeteraars is een professioneel en ervaringsgericht
training- en coachingprogramma dat als primaire doelstelling heeft om de
deelnemers te laten ervaren dat zij actief kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Deelnemers brengen een verschillende (werk)ervaring mee. Wij nodigen ze uit om
zichzelf uit te blijven dagen en een project op te zetten dat buiten hun “comfortzone” ligt. Voor de één ligt dit anders dan voor de ander. Als na 4 maanden
Traineeship een concreet resultaat is bereikt, levert dat doorgaans een belangrijk
leermoment op: “Als dit kan binnen 4 maanden, wat kan ik dan in één jaar, vijf
jaar… of zelfs in mijn leven doen?”
De andere primaire doelstelling van Verbeter de Wereld is de projecten zelf, met de
bijkomende meetbare impact. Geen leerervaring zonder deze concrete impact.
Belangrijkste randvoorwaarde voor projecten is ook dat resultaten direct bijdragen
aan die impact. Een voorlichtingscampagne of het creëren van bewustwording is
niet genoeg. Verbeter de Wereld staat voor tastbare en zichtbare verandering. Het
blijft natuurlijk een leerproces, het ene project maakt een grotere impact dan het
andere project.

In 2014 vonden weer twee edities plaats van het Traineeship voor
Wereldverbeteraars. In totaal schreven zich 44 deelnemers in. De
weekendtrainingen zijn gehouden op het kasteel van het Franciscaans Milieuproject
Stoutenburg in Stoutenburg. De slotdagen waren in Seats2Meet in Utrecht.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

De traineeships
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Projectgroepen

Re-Startit
RestartIT gaat de verspilling van bruikbare materialen tegen. Ze streven naar een
wereld waarin bewuster met de langdurige bruikbaarheid van materialen wordt
omgegaan door laptops en computers in Nederland een tweede leven te geven. Het
team heeft 1000 laptops en computers ingezameld. Een deel van de laptops en
computers is gegaan naar stichting “De vrolijkheid”, naar de daklozenkrant en naar
stichting “ Tools to Work”. Een deel van de laptops is gerecycled door IT donations
waardoor deze weer bruikbaar waren en gedoneerd zijn aan de asielzoekerscentra
in Nederland, via het COA.
http://www.restartit.org/
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Goodbuy
Missie van Goodbuy gedurende het traineeship was: “ Duurzame lokale producten
met een eerlijke prijs promoten door de passie en ambacht van de maker ervan
zichtbaar te maken en mensen te verbinden door het zien en erkennen van die
passie”. Zij hebben een drietal ondernemingen gesteund die eerlijke en duurzame
producten verkopen. Het team heeft 171 setjes ondergoed van het merk Saint
Basics verkocht, 616 Doppers en 7 maatpakken van Dutch Spirit. Het team heeft
contact gezocht met de ondernemers achter deze producten. De ondernemers zijn
op hun beurt geïnspireerd om een deel van de opbrengst per verkocht product te
doneren aan stichting Simavi. De totale opbrengt hiervan bedraagt 1855,55 euro.
Hiervan kan Simavi 35 toiletten en 8 waterpompen aanschaffen in
ontwikkelingslanden.
http://goodbuyhaveanimpact.nl/
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Shoestainable
De meiden van Shoestainable hebben campagne gevoerd voor duurzaamheid en
transparantie in de schoenenindustrie. Maar liefst 1520 mensen hebben hun online
petitie getekend waarmee schoenmerken Sacha, Vans, Havaianas, Meindl,
Saucony en Van Bommel werden oproepen om informatie te publiceren over het
productieproces en wat ze doen op het gebied van bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden en milieu. Daarnaast heeft het team rechtstreeks
contact gezocht met de schoenenmerken. Door de campagne heeft Sacha zich
aangesloten bij een organisatie die de arbeidsomstandigheden in hun fabrieken
gaat controleren. http://www.shoestainable.nl/

Kliek & Co
Dit initiatief is de strijd tegen voedselverspilling aangegaan. Kliek & Co organiseerde
een maandelijkse challenge waarin huishoudens werden aangemoedigd om een
maand lang geen eten weg te gooien. Tijdens het traineeship hebben 1955
huishoudens meegedaan. Op basis van de aanname dat een huishouden gemiddeld
uit 3 personen bestaat, er 50 kg per persoon per jaar wordt weggegooid en
deelnemers een maand niets hebben weggegooid, kan gezegd worden dat er
binnen het traineeship 23.750 Kg aan bruikbaar voedsel gered is uit de vuilnisbak!
Via nieuwsbrieven en Facebook kregen deelnemers tips, informatie en verrassende
recepten om de strijd tegen voedselverspilling goed aan te kunnen gaan. Het
project heeft veel samenwerkingspartners gezocht en gevonden waaronder
Happinez, Bewustverbruiken.be, levenzonderafval, Youth Food Movement,
Delicious, HelloFresh, Nibud, Milieu Centraal, Milieucentrum Rotterdam en het
Duurzaamheidskompas. Ook verschenen zij in diverse media waaronder AD

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Superwish
Dit initiatief heeft vier supermarkten aangezet om geen bruikbaar voedsel meer
weg te gooien om zo voedselverspilling terug dringen. Het team heeft ervoor
gezorgd dat er minder bruikbaar voedsel in de afvalbak belandt, maar dit voedsel
ingezet wordt voor sociale initiatieven. Dit komt neer op zo’n 30 kilo per dag, 7800
kilo op jaarbasis.
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Utrecht, Noord-Hollands Dagblad, IJmuidercourant, De Utrechtse Internet Courant,
RTV Noord-Holland, RTV Utrecht, De Brug Nijmegen, TV Rijnmond, Radio Nijmegen,
Qmusic, EditieNL, AD Amersfoort, Radio Amsterdam FM. Ook verschenen zij in
diverse nieuwsbrieven en blogs wat het enthousiasme voor dit project verder
aanwakkerde. www.kliekenco.nl
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Kies-je-tasje
Deze groep heeft 20 winkels in Utrecht geïnspireerd om consumenten in plaats van
een plastic tasje, een duurzaam alternatief aan te bieden. Voorbeelden van
duurzame alternatieven zijn de tassenbol en katoenen tasjes van Greengiving.
www.kiesjetasje.nl
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Henny’s project
Henny wilde in het traineeship mensen stimuleren om met elkaar te delen. Zij heeft
hiertoe een weggeefcafé georganiseerd in januari. Een prachtig, mooi en lokaal
initiatief. 156 mensen bezochten het weggeef café en een totaal van 230 mensen
heeft met elkaar gedeeld!
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Mizizi
Missie van projectteam Mizizi was “Mensen in Afrika in staat stellen zichzelf te
voorzien van een voldoende gevarieerde maaltijd”. Om dit te bereiken zijn zij een
samenwerking aangegaan met Stichting Dordrecht-Dordrecht. Deze stichting stelt
mensen in Dordrecht, Zuid-Afrika in staat, een eigen moestuin op te zetten.
Team Mizizi heeft middels donaties en het verkopen van duurzame (december)
cadeautjes 6508,87 euro binnen gehaald. 325 gezinnen kunnen een jaar lang
zaaigoed, tuingereedschap en scholing krijgen om zo hun moestuin aan te leggen
en te onderhouden en kunnen hiermee een gevarieerde maaltijd samenstellen.
www.projectmizizi.org
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Retraite-weekend

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Eind november vond in samenwerking met Franciscaans Milieuproject Stoutenburg
uit Stoutenburg een retraiteweekend plaats. 20 jonge idealisten kwamen samen
voor bezinning, rust, gezonde voeding, ontmoeting met gelijkgestemden en
inspiratie.
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Financieel
1. Financiën Stichting Verbeter de Wereld
Financiële doelstelling
Stichting Verbeter de Wereld heeft de volgende financiële doelstelling: “Een
verantwoorde en gezonde financiële situatie creëren, waarbij het vermogen van
de stichting in balans is met de activiteiten.”
Onderliggende doelstellingen zijn:
 In een kalenderjaar de baten en lasten van de stichting zo op elkaar af
te stemmen, zodat er noch winst noch verlies wordt gemaakt.
 Eventuele winsten of verliezen worden verrekend met het vermogen
van de stichting.
 Het vermogen van de stichting dient minimaal zo groot te zijn, dat de
activiteiten die aansluiten bij dit visiedocument één kalenderjaar zonder
inkomsten kunnen doorgaan.
NB. Op geen enkele wijze is Stichting Verbeter de Wereld commercieel ingericht.
Projecten mogen nooit als doel hebben om er commercieel gewin uit te halen.
Het kernteam, de trainers en de coaches zetten zich vrijwillig in.

Deelnemersbijdrage: Stichting Verbeter de Wereld vraagt de deelnemers van
het traineeship om een bijdrage zodat de onkosten voor verblijf en eten tijdens
de weekenden zijn afgedekt.
Donaties: Stichting Verbeter de Wereld is een stichting met een netwerk. Een
grote groep mensen is begaan met het werk wat we doen en de initiatieven die
we ontplooien. Wij inspireren ons netwerk om een kleine financiële bijdrage te
geven, zodat wij ons werk kunnen voortzetten.

Kosten
Training: De kosten van het traineeship zitten in de huur van een locatie en de
verzorging/ catering van de trainingsdagen. Daarnaast hebben we incidentele
kosten van papier, stiften, flipovers en ander trainingsmateriaal.
PR-kosten: Een belangrijk speerpunt van de stichting is het creëren van
naamsbekendheid. We hebben een goed concept, maar dat staat of valt met
goede PR. Deze kosten zitten met name in online communicatiemiddelen, zoals
de website, de digitale nieuwsbrief en incidentele kosten zoals een refresh van
de huisstijl. We proberen dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Soms vraagt
dit om grote investeringen die over een langere periode wordt terug verdiend.
Algemene kosten: Dit zijn noodzakelijk kosten die bij het bestaan van een
stichting horen. Hieronder vallen bankzaken, verzekeringen en inschrijvingen in

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Opbrengsten
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het handelsregister. Ook de kosten die het bestuur maakt voor het organiseren
van activiteiten en normale bedrijfsvoering vallen hieronder.
Financiële baten en lasten: In deze post zijn de kosten van de bank en de rente
die we ontvangen op de spaarrekening opgenomen.
Overlopende passiva: In deze post zijn de deelnemersbijdrage opgenomen die in
het lopende jaar al over zijn gemaakt, terwijl ze voor het voorjaar traineeship
zijn in het volgende boekjaar.

2013

2014

2015

2016

Deelnemersbijdrage
traineeships
Alumni-activiteiten
Donaties
BHV Training eigen bijdrage
Totale opbrengsten

€16.575

€16.615

€13.870

€13.870

€2.042
€18.617

€1584
€1450
€462
€20.111

€2.500
€1.550
€17.920

€2500
€1550
€17.920

Trainingen
Alumni-activiteiten
BHV Training
PR (website en huisstijl)
Algemene kosten

-€13.853
-€40
-€232

-€12.974
-€1.584
-€923
-€233
-€366

-€11.500
-€2.500
-€1.000
-€400

-€11.500
-€2.500
-€750
-€400

Totale kosten

-€14.125

-€16.080

-€15.400

-€15.150

Resultaat

€4.492

€4.031

€2.520

€2.770

Financiële baten/ Lasten
Overlopende passiva

-€83
-€1.950

-€108
-€2.190

-€120
-€2.190

-€120
-€2.190

Eind resultaat

€2.459

€1.733

€210

€460

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

2. Resultaat 2013 – 2014 en begroting 2015 – 2016
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De resultaten van 2013 en 2014 verschillen. Dit heeft te maken met:
 Er heeft een Alumni-evenement plaats gevonden. Hierdoor zijn er extra
inkomsten gegenereerd. Dit evenement was kostendekkend dus is gelijk te
trekken met de uitgaven van dit evenement.
 Een aantal donateurs heeft zich afgelopen jaar teruggetrokken hierdoor is
het totaal aan Donaties afgenomen. Dank aan hen voor hun financiële steun
de afgelopen jaren. Maar nog steeds zijn de donaties meegevallen in
verhouding met de algemene vaste kosten.
 De uitgaven voor de trainingen zijn afgelopen boekjaar lager uitgevallen
door verschillende redenen.
- Er zijn een aantal betalende deelnemers uitgevallen tijdens het
volgen van de traineeships omdat het niet passend was voor hen (er
vindt enkel restitutie plaats bij een legitieme reden).
- Onze coaches en trainers hebben de werknemers van Seats2Meet
gecoacht en als tegenprestatie heeft de Stichting korting gekregen
op de locatieprijs.
- Er zijn printkosten begroot maar die zijn gedeeltelijk gesponsord
geweest waardoor we aan deze kostenpost minder uitgaven
hadden.
 De PR-kosten(website + huisstijl) zijn afgelopen boekjaar besteed aan het
ontwerp van een nieuw logo en aan de vaste kosten van onze webhosting.
 De algemene kosten vallen hoger uit dan begroting en de voorgaande jaren
omdat er wijzigingen in het kernteam hebben plaats gevonden. Van een
aantal mensen is afscheid genomen en een aantal nieuwe mensen zijn
toegetreden tot het kernteam. Hiervoor zijn kosten gemaakt met
betrekking tot dit afscheid en nieuwe inschrijvingen bij de KvK.
 Omdat de kosten van de slotdag van het najaar traineeship voortaan altijd
ten lasten komen van het volgende boekjaar, hoeft het restant van de
deelnemersbijdragen van het najaar traineeship niet op de balans neer te
worden gezet.
 Eind 2014 is er besloten binnen het kernteam dat de
kernteamleden/coaches/trainers beroep kunnen doen op een
onkostenvergoeding. Per traineeship wordt er in totaal een bedrag van 100
euro begroot. De trainers/coaches kunnen aanspraak doen op deze
vergoeding door hun reiskosten te declareren. Zij ontvangen dan naar
verhouding een deel van deze 100 euro. Voor het kernteam bestaat
dezelfde constructie maar dan op jaarbasis en valt onder de algemene
kosten.
 Het resultaat van boekjaar 2014 is positief uitgevallen. Het geld zal worden
gebruikt om het eigen vermogen verder aan te vullen. Dit is nodig omdat de
toekomst van de trainingslocatie Stoutenburg op dit moment onzeker is
(vanaf 2015). Daarnaast zal er ook worden geïnvesteerd in de vernieuwing
van de website en een refresh van de huisstijl.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

3. Toelichting resultaat 2013 – 2014
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De begroting dient de volgende toelichtingen:
 Er vindt een daling plaats in verhouding met de huidige inkomsten. Dit komt
omdat we de traineeships iets anders vorm gaan geven en er hierdoor ook
minder deelnemers per traineeship toe gelaten worden.
 De deelnemersbijdrage is momenteel 325 euro maar zal voor het nieuwe
traineeship in het voorjaar van 2015 verhoogd worden naar 365 euro
omdat onze vaste locatie (kasteel Stoutenburg) een prijsstijging kent en we
de traineeships volledig kostendekkend willen hebben.
 Kasteel Stoutenburg is een fantastische locatie met prijzen onder de
marktprijs. Het is alleen niet zeker of deze locatie na 2015 nog geboekt kan
worden, dus met deze stijging van de deelnemersbijdrage anticiperen wij
op een prijsstijging bij Kasteel Stoutenburg of een eventuele wijziging van
locatie en de bijbehorende prijzen.
 Donaties blijven belangrijk voor Stichting Verbeter de Wereld om het reilen
en zeilen van de stichting mogelijk te maken en onafhankelijk te zijn van
subsidies. Het zorgt ervoor dat we ons trainingsmateriaal en de website upto-date houden. Daarnaast dekken de donaties de algemene
bestuurskosten.
 Daarnaast is de stichting bezig met het opbouwen van een buffer zodat
voldoen kan worden aan een van de eerder beschreven onderliggende
doelstellingen; “Het vermogen van de stichting dient minimaal zo groot te
zijn, dat de activiteiten die aansluiten bij dit visiedocument één half
kalenderjaar zonder inkomsten kunnen doorgaan ( één traineeship) en dat
daarnaast de jaarlijkse vaste lasten gedekt zijn vanuit dit eigen vermogen.”
 PR kosten zijn voor 2014 hoger begroot dan wat er uiteindelijk aan besteed
is in 2014. Op de planning stond een refresh van de website en huisstijl. Dit
begrote budget is doorgeschoven naar de begroting van 2015/2016.
 Ook in 2015 willen we Alumni-activiteiten gaan organiseren. Deze zullen we
zo kostendekkend mogelijk laten zijn.

5. Conclusie
Het resultaat over 2014 is toegevoegd aan de algemene reserve van de
stichting. Een positief resultaat is nodig om een gezond eigen vermogen op te
bouwen. Op 31 december bedroeg het eigen vermogen hierdoor ongeveer
€7.500,-. Dit vermogen was voornamelijk aanwezig als liquide middelen.
Ook in 2014 hebben we hierdoor voldaan aan de financiële doelstelling door de
kosten zoveel mogelijk op de opbrengsten af te stemmen en een gezonde
opbouw van het eigen vermogen te realiseren. Met €7.500,- aan eigen
vermogen gaan wij verantwoord en gezond 2015 in omdat dit bedrag de vaste
jaarlijkse lasten en de kosten voor minimaal 1 traineeship kan dekken zonder
het generen van inkomsten.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

4. Toelichting begroting 2015 - 2016
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Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Doordat de kosten van de trainingsweekenden mogelijk zullen stijgen in de
nabije toekomst is het belangrijk dat Stichting Verbeter de Wereld ook voor
komende jaren een verantwoord positief resultaat te realiseren, waardoor het
eigen vermogen groeit.
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