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Bedankt!
2016 is een jaar geweest van mooie veranderingen, die ervoor zorgen dat Verbeter de
Wereld een duurzame toekomst tegemoet gaan. We zijn dankbaar dat er zich drie
nieuwe leden aan het kernteam hebben toegevoegd, zodat er een stabiele basis staat
waar we op verder kunnen bouwen. Johan van Houten, Pauline Hodzelmans-Tieleman
en Margit Végh, van harte welkom!
Door de betrokkenheid van velen zijn we financieel gezond. We zijn dankbaar voor alle
Fijne, Dikke en Beste ‘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!
We hebben weer dankbaar gebruik mogen maken van trainingslocaties van de
Paasheuvelgroep en het EMMA Centrum. Fijn om in deze groene oases rust te vinden
om te bouwen aan het fundament wat nodig is om de wereld een stukje mooier te
maken! Daarnaast voelden wij ons erg welkom voor onze slotborrel bij café Lombok.
Dank voor jullie gastvrijheid!
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, de kern van ons bestaan.

Met liefde en waardering,

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

Het VdW Team
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Impact
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. Deels door hen
op persoonlijk niveau te helpen ontdekken waar hun kracht ligt, en deels door hen een
concreet project te laten bedenken en uitvoeren om zo een concrete impact te maken
op een betere wereld.
De persoonlijke coaching richt zich op de deelnemer als individu. Deelnemers brengen
verschillende (werk)ervaring met zich mee. Wij nodigen ze uit om zichzelf uit te blijven
dagen en een project op te zetten dat buiten hun “comfort-zone” 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 projecten van Verbeter de Wereld vormen de andere pijler, met de bijkomende
meetbare impact. Geen leerervaring zonder deze concrete impact. Belangrijkste
randvoorwaarde voor de projecten is 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 2016 vond er één editie plaats van het Traineeship voor Wereldverbeteraars. In
totaal hebben 13 deelnemers zich 4 maanden intensief ingezet binnen 3 verschillende
projecten. De weekendtrainingen zijn gehouden op bij de Paasheuvelgroep te
Austerlitz. De slotdag was bij het EMMA centrum in Utrecht.

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

De traineeships
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Projectgroepen

Dreamcatchers
Dromen uit laten komen van vrouwelijke vluchtelingen
Ons doel was om de dromen van vluchtelingvrouwen uit te laten komen in Nederland.
We hebben in 4 maanden tijd de dromen van 102 vrouwen uit 6 steden uit laten
komen. Het was heel erg mooi om zoveel dankbare gezichten te zien aan het einde van
bijvoorbeeld een dagje Efteling of de beautydag die we georganiseerd hebben op het
AZC in Rotterdam. Daarnaast hebben we ook veel individuele dromen uitgevoerd, zoals
iemand die een dag model wilde zijn of iemand die een dag met de electricien wilde
meelopen en zo zijn er nog talloze voorbeelden. Het mooiste is dat alles was gebasseerd
op de dromen van de vrouwen zelf, we hebben naar ze geluisterd, en ze gemotiveerd
om weer te durven dromen. Het heeft ons ontzettend veel voldoening gegeven om te
merken dat wij een goed lopend project hebben kunnen opzetten en al deze vrouwen
weer te zien stralen!
Website Dreamcatchers

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

In 2016 zijn er 3 projectgroepen aan de slag gegaan met hele mooie doelstellingen
en hebben positieve resultaten gehaald. Iets waar wij enorm trots op zijn!
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Footprint 5000

Footprint 5000 is trots. We zien dat we een verandering teweeg hebben gebracht. Ons
concept blijkt te werken. Hoewel klimaatontwrichting een moeilijk onderwerp is,
hebben we het behapbaar kunnen maken – op een positieve en actieve manier. 500
mensen hebben enthousiast meegedaan aan de eerste challenge, en op 1 februari gaat
de tweede challenge van start!
Deelnemers hebben concrete stappen gezet om hun carbon footprint te verkleinen.
Bijvoorbeeld door middel van overstap van bank, het opzeggen van hun
melkabonnement, pensioenfonds onder druk zetten, vermindering van
vleesconsumptie (en dat ging ze veel beter af dan verwacht!), gesprekken voeren over
duurzaamheid, overstap naar groene stroom, verwarming een graadje lager zetten,
korter douchen, politieke actie, en nog veel meer. “Footprint” als alternatief voor
“duurzaam”!
Website

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

5000 mensen ondersteunen om hun klimaatvoetafdruk met
5% te verminderen
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WeConnect

Wij geloven dat een netwerk van groot belang is bij het opstarten in Nederland.
WeConnect heeft de afgelopen maanden statushouders aan Nederlanders gekoppeld
door trainingen te organiseren. We hebben gezellige, inspirerende trainingsdagen
gehad. De statushouders waren erg enthousiast over ons initiatief en een aantal
deelnemers heeft aangegeven dat zij écht iets aan ons project hebben gehad en dat zij
leuke, relevante contacten hebben opgedaan.
Wij vonden het echt superleuk. De trainingsdagen gaven ons onwijs veel energie en het
was echt super tof om te zien dat mensen open staan voor elkaar en willen investeren
in goede contacten. We hebben heel veel geleerd en zijn blij dat we zoveel mooie
mensen hebben mogen ontmoeten door ons project.
Facebookpagina WeConnect

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

Minimaal 60 statushouders verbinden aan Nederlandse
supporters door trainingsdagen
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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 half kalenderjaar zonder
inkomsten kunnen doorgaan (één traineeship) en dat daarnaast de jaarlijkse
vaste lasten gedekt zijn vanuit dit eigen vermogen.
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. Wel kunnen deze
laatstgenoemden beroep doen op een gedeeltelijke onkostenvergoeding.

Deelnemersbijdrage Traineeship: 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, werving van deelnemers gefinancierd kan worden, spaarpot
alumniactiviteiten en lustrumvieringen opgebouwd kunnen worden en er een
gedeeltelijke onkostenvergoeding aan de coaches en trainers vergoed kan worden. Ook
worden de trainers vrijgehouden van kosten tijdens de trainingsweekenden.
(Begroting 2x per jaar 16 deelnemers a 2017:365 euro p.p. / begroting 2017 a 375 euro
p.p.)
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.
VdW Community: De Stichting vraagt aan de deelnemers van de community activiteiten een bijdrage zodat de onkosten voor deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld
locatie en maaltijden, gedekt zijn.
(Begroting 2x per jaar een event van 16 deelnemers a 20 euro p.p.).
Lustrum activiteiten: In 2017 zal de Stichting 10 jaar bestaan. Dit willen we dan vieren
met alle oud-deelnemers en betrokkenen.

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

Opbrengsten
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Kosten
Training: De kosten van het traineeship zitten in de huur van een locatie, de verzorging/
catering van de trainingsdagen. Daarnaast hebben we incidentele kosten van papier,
stiften, flipovers en ander trainingsmateriaal. Ook worden trainers vrijgehouden van
kosten tijdens de trainingsweekenden. Deze post wordt gefinancierd vanuit de
deelnemersbijdrage.
Onkostenvergoeding Coachteam: De coaches kunnen een beroep doen op een
(gedeeltelijke) onkostenvergoeding. Dit wordt begroot in de deelnemersbijdrage voor
een traineeship. De coaches kunnen hun gemaakte reiskosten indienen en afhankelijk
van de grootte van het budget en het aantal coaches wat hier beroep op doet, wordt
een berekening gemaakt die in verhouding staat met hun declaraties. Over het
algemeen dekt deze vergoeding niet de in totaal gemaakte reiskosten. Dit om de
deelnamekosten voor de traineeships zo laag mogelijk te houden. Deze post wordt
gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage.
Onkostenvergoeding Kernteam: De kernteamleden kunnen een beroep doen op een
(gedeeltelijke) onkostenvergoeding. De kernteamleden kunnen hun gemaakte
reiskosten indienen en afhankelijk van de grootte van het budget en het aantal
kernteamleden wat hier beroep op doet, wordt een berekening gemaakt die in
verhouding staat met hun declaraties. Over het algemeen dekt deze vergoeding niet de
in totaal gemaakte reiskosten. Dit om de algemene kosten zo laag mogelijk te kunnen
houden.
Bestuurskosten: Teambuilding en –ontwikkeling zijn de basis van een goedlopend
bestuur. Hier investeren wij graag in door voor onze kernteamleden
teambuildingsactiviteiten te organiseren.

Lustrum activiteiten: In 2017 zal de Stichting 10 jaar bestaan. Dit willen we vieren met
alle oud-deelnemers en betrokkenen.
VdW-Community : De kosten voor deze activiteiten zitten in de huur van een locatie,
verzorging/catering van de activiteiten en een eventuele kleine onkostenvergoeding
voor de trainers en coaches. Daarnaast hebben we incidentele kosten van papier,
stiften, flipovers en ander trainingsmateriaal. De deelnemers betalen hier zelf een
gedeeltelijke bijdrage voor.
Train de Trainer: Dit is een jaarlijkse training gegeven door onze trainers aan onze
huidige en nieuwe trainers zodat onze trainerspoule bijgeschoold wordt. Kosten die we
hiervoor maken zijn locatiehuur en eten/drinken voor die dag. Wij bieden dit aan onze
trainerspoule aan en houden hen vrij van deze kosten
Nieuwe website en huisstijl: 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 worden terugverdiend.
Webhosting: Jaarlijks betalen wij een bedrag voor onze webhosting.
T-Shirts: Met een refresh van onze huisstijl en ons logo, willen we ook nieuwe t-shirts
laten bedrukken. Deze t-shirts worden ingezet tijdens de trainingen en werving.

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

Relatiegeschenken: Wij roepen af en toe de expertise van externe vrijwilligers in. Als
bedankt voor goedgeleverde diensten bieden wij hen mogelijk een klein geschenk aan.
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Werving: Om onze toekomstige deelnemers te bereiken lijkt het ons in de werving
helpend om online betaalde advertenties te plaatsen voor onze traineeships en flyers te
laten drukken(bij een duurzame drukker).
Materialen: Voor onze trainingen en activiteiten hebben we allerlei soorten materialen
nodig. De basis is aanwezig maar soms moet iets vervangen of aangevuld worden.
Algemene kosten: Dit zijn noodzakelijk kosten die bij het bestaan van een stichting
horen. Hieronder vallen bankzaken, verzekeringen en inschrijvingen in het
handelsregister. Ook de kosten die het bestuur maakt voor het organiseren van
activiteiten en normale bedrijfsvoering vallen hieronder.

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

Financiële baten en lasten: In deze post zijn de kosten van de bank en de rente die we
ontvangen op de spaarrekening opgenomen.
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2014

2015

2016

2017

2018

€16.615

€11.783

€5.475

€11.680

€12.000

Donaties

€1450

€1.434

€ 1.289

€1.250

€1.250

VdW-Community

€1584

-

-

€640

€640

€20.111

€13.217

-

-

-

€6.764

€13.570

€13.890

-€12.774

-€8.432

-€5.435

-€9.816

-€10.136

-€200

-€100

-€347

-€1.000

-€1.000

-

-€100
-

-€137
-

-€500
-€200

-€500
-€200

Relatiegeschenken

-

-

-

-€50

-€50

Lustrum activiteiten

-

-

-

-€1.500

-€224

-€1.584

-€219

-

-€864

-€864

-

-

-€166

-€160

-€160

-

-

-

-€1.700

-

T-shirts

-€233
-

-€40
-

-€40
-

-€40
-€200

-€40
-

Werving

-

-

-€18

-€256

-€256

Materialen

-

-

-€46

-€50

-€50

-€366

-€215

-€312

-€250

-€250

-€16.080

-€9.106

-€6.501

-€16.586

-€13.730

Resultaat

€4.031

€4.111

€263

-€3.016

€160

Financiële baten/
lasten

-€108

-€131

-€126

-€120

-€120

Eindresultaat

€1.733

€3.980

€137

-€3.136

€40

Deelnemersbijdrage
traineeships

Lustrum activiteiten
Totale opbrengsten
Trainingen
Onkostenverg.
Coachteam
Onkostenverg.
Kernteam
Bestuurskosten

VdW-Community
Train de Trainer
Nieuwe Website en
huisstijl
Webhosting

Algemene kosten
Totale kosten

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

2. Resultaat 2015 – 2016 en begroting 2017 – 2018
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In 2016 heeft er maar 1 traineeship plaats gevonden vandaar dat de inkomsten en
uitgaven op deze post ook lager zijn dan de voorgaande jaren. Daarnaast was de
groep met trainees ook kleiner dan de voorgaande jaren.
Voor donaties was er een hoger bedrag begroot (1500 euro) dan dat we uiteindelijk
ontvangen hebben. Er hebben een aantal donateurs afscheid genomen en
daarnaast heeft er geen actieve werving voor nieuwe donateurs plaatsgevonden.
Alhoewel het wel begroot was, heeft er geen alumni-evenement plaats gevonden
afgelopen jaar, dus hieruit ook geen inkomsten gegenereerd en/of uitgaven gehad.
Train de Trainer is een nieuwe uitgaven post. Hier zijn we in 2016 mee gestart en
deze trainingen willen we continueren zodat onze trainerspoule aangevuld en
versterkt wordt. Kosten die we hiervoor maken zijn locatiehuur en eten/drinken
voor die dag. Wij bieden dit aan onze trainerspoule en houden hen vrij van deze
kosten.
Het coachteam en kernteam hebben in 2016 geen volledig beroep gedaan op de
begrootte onkostenvergoedingen die hier voor gelden, vandaar dat deze kosten
lager uitvallen dan begroot zijn.
De refresh van de huisstijl heeft niet plaatsgevonden in 2016, enkel vaste kosten
voor beheer van de website. Deze refresh wordt doorgeschoven naar 2017.
Dit jaar hebben we kleine kosten gemaakt voor de werving van nieuwe deelnemers,
we merken dat we met betaalde advertenties meer zichtbaarheid creëren.
De algemene kosten in het voorgaande boekjaar lager dan nu. Dit komt omdat er in
2016 ook betaalt is voor het boekhoudpakket van 2015.
In 2016 zijn er enkele kleine bedragen rechtgetrokken in de administratie die
betrekking hadden op 2015. Gezien de kleine omvang van de bedragen zijn deze
bedragen niet aangepast in 2015.
Gedurende 2016 zijn er een paar kleine bedragen rechtgetrokken die
Het resultaat van boekjaar 2016 is positief uitgevallen. Er zal geïnvesteerd worden
in de vernieuwing van de website en een refresh van de huisstijl. Daarnaast worden
de reserves van de Stichting goed in de gaten gehouden en eventueel aangevuld
om financiële tegenvallers/risico’s op te vangen en de Stichting financieel gezond te
houden.
Gedurende 2016 heeft de afrekening plaatsgevonden van te veel ontvangen
donaties t.w.v. 37 euro die betrekking hadden op 2015. Gezien de omvang van het
bedrag hebben we de waarde niet aangepast.

4. Toelichting begroting 2017 - 2018
De begroting dient de volgende toelichtingen:
 Er vindt een daling plaats in verhouding met de eerder begrote inkomsten voor de
deelnemersbijdrage. Dit komt omdat we kleinere groepen begeleiden dan
voorheen per traineeship.
 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 up-to-date houden,
bestuurskosten kunnen bekostigen en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast
dekken de donaties de algemene kosten.

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

3. Toelichting resultaat 2015 – 2016
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In 2017 zal de Stichting haar 10-jarig bestaan vieren. We willen dit groots gaan
vieren met al onze betrokkenen en oud-deelnemers.
Ook in de toekomst willen we de Verbeter de Wereld community uitbreiden
middels activiteiten voor alumni en geïnteresseerden. Deze activiteiten zullen we
zo kostendekkend mogelijk laten zijn.
PR kosten zijn voor 2016 hoger begroot dan wat er uiteindelijk aan besteed is. Op
de planning stond een refresh van de website en huisstijl, maar dit is niet gebeurd.
Dit begrote budget is doorgeschoven naar de begroting van 2017.
Met een refresh van onze huisstijl en ons logo, zullen we ook nieuwe t-shirts willen
laten bedrukken. Deze t-shirts worden ingezet tijdens de trainingen en werving.
In 2016 hebben we een Train de Trainer dag georganiseerd voor onze coach- en
trainerspoule. Dit was een succes en willen we in de toekomst continueren om
onze trainers en coaches bij te scholen.
Niet eerder hebben we kosten voor werving begroot. Het lijkt ons helpend in de
werving om online betaalde advertenties te plaatsen voor onze traineeships en
flyers te laten drukken(bij een duurzame drukker).
Nieuwe kostenposten zijn ook bestuurskosten, materialen, relatiegeschenken. Het
belang van deze kostenposten staat eerder in dit document beschreven.

Het resultaat over 2016 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting.
Een positief resultaat is nodig om een gezond eigen vermogen op te bouwen. Op 31
december 2015 bedroeg het eigen vermogen hierdoor in totaal (spaarrekening &
rekening courant) ongeveer €15.000,- Dit vermogen was voornamelijk aanwezig als
liquide middelen.
Ook in 2016 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 €15.000,- aan eigen vermogen gaan wij verantwoord
en gezond 2017 in omdat dit bedrag zeker de vaste jaarlijkse lasten en de kosten voor
minimaal 1 traineeship kan dekken zonder het generen van inkomsten.
Aangezien de Stichting geen winstoogmerk heeft is in de begroting van 2017
opgenomen dat we, gefinancierd vanuit het bestaande overschot, naast een restyle van
de website, iets terug willen doen voor al onze betrokkenen en oudgedienden.

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

5. Conclusie
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