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Bedankt!
Bedankt aan iedereen die betrokken is (geweest) bij Verbeter de Wereld!
(Oud-)deelnemers, (oud-)trainers, (oud-)coaches, vrijwilligers, vrienden, echt IEDEREEN
die onze stichting een warm hart toedraagt.
Dankzij jullie konden wij in 2017 het 10 jarig bestaan van Verbeter de Wereld vieren!
2017 was dus een groot feest en dat hebben we gevierd met een prachtig festival in de
zomer van 2017.
Daarnaast hebben we in juni 2017 ook een alumnidag georganiseerd. Dit was een leuk
weerzien. Deze oud-deelnemers hebben tijdens deze dag het traineeship nog eens in
het klein beleefd door een wereldverbeterend actie binnen een paar uurtjes te
bedenken en uit te voeren.
2017 is ook een leerzaam jaar geweest. Een jaar waarin de stichting haar richting heeft
herijkt en met vallen en opstaan weer stappen heeft gezet.
We zijn dankbaar dat we weer door velen zijn ondersteund op onze reis.
We zijn Mike Hodzelmans bijzonder dankbaar omdat hij zich de afgelopen drie
traineeships onafgebroken heeft ingezet als hoofdtrainer.
Ook zijn we dankbaar voor de inzet van Pauline Hodzelmans en Margit Végh die hard
hebben gewerkt aan de structuur en de organisatie van het kernteam.
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 is zo gaaf dat er elke keer weer een team op de been
wordt gebracht waarin elke vrijwilliger geheel belangeloos zijn/haar tijd en moeite stopt
in een nieuwe groep trainees. Wij zijn dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun en
inzet.
We hebben weer dankbaar gebruik mogen maken van trainingslocaties van de
Paasheuvelgroep, De Beukenhof en het EMMA Centrum.
In 2017 hebbende ook een aantal keer gebruik mogen maken van ANNE. Het
duurzaamheidsinitiatief van Arthur Lippus op het parkeerterrein van de jaarbeurs in
Utrecht. 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!
rn
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Lombok. Dank voor
jullie gastvrijheid!
Tot slot zijn wij wederom 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,
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 i . V r de n ligt
dit anders dan voor de ander. Als na 4 maanden Traineeship een concreet resultaat is
bereikt, levert dat doorgaans een belangrijk leermoment op: “A dit kan binnen 4
maanden,
n i d n in n jaar, vijf jaar... of zelfs in mijn leven d en?
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 cre ren 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.

De traineeships
In 2017 vonden er weer twee edities van het Traineeship voor Wereldverbeteraars
plaats. In totaal hebben 24 deelnemers zich in twee keer 4 maanden intensief ingezet
binnen 5 verschillende projecten. De weekendtrainingen zijn gehouden in het voorjaar
op bij de Paasheuvelgroep te Austerlitz en in het najaar bij De Beukenhof te
Biezenmortel. De slotdag van de voorjaarseditie was bij het EMMA centrum in Utrecht.
De slotdag van de najaarseditie bij ANNE in Utrecht.
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Projectgroepen
In 2017 zijn er vijf projectgroepen aan de slag gegaan met hele mooie doelstellingen en
hebben positieve impact gerealiseerd. Iets waar wij bijzonder trots op zijn!

Playing around
Playing Around verbetert de wereld! Zij zien dat er in Nederland kinderen zijn (in de
basisschoolleeftijd), die geen ‘kind kunnen zijn’ door een problematische thuissituatie.
Zij zien een wereld voor ons waarin het vanzelfsprekend is dat kinderen zorgeloos kind
kunnen zijn, ook als zij het slachtoffer zijn van een problematische thuissituatie. Zij
zorgen ervoor dat er minimaal 200 kinderen (in de basisschoolleeftijd) met een
problematische thuissituatie, dankzij een (of meerdere) evenement(en) van Playing
Around, weer minimaal 1 dag zorgeloos kind zijn geweest.
Deze missie hebben ze in 4 maanden tijd volbracht. En de meerwaarde van hun
activiteiten is zo groot, dat ze na 4 maanden traineeship hebben besloten door te gaan
met zoveel mogelijk kinderen zorgeloos te laten spelen!
In hun evenementen staat plezier centraal. Zij gaan kinderen blij maken door
activiteiten op te zetten die zíj leuk vinden. De activiteit zorgt voor een verbinding
tussen kinderen: je bent niet de enige en je houdt contact met andere kinderen. Zij
zorgen voor blijvende impact, zowel op de kinderen als voor bestaande instanties.
De kernwaarden van Playing Around zijn verbinding, zorgeloosheid, plezier en boven
alles: het kind!
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Duurzaam (D)eten
Duurzaam (d)eten bestaat uit een enthousiaste groep wereldverbeteraars die zich
hebben ingezet om meer bewustzijn te creëren rondom duurzaam eten. Duurzaam
(d)eten is een platform waar mensen terecht kunnen die duurzamer willen eten maar
niet precies weten waar ze moeten beginnen. Zij koppelen deze mensen aan een
duurzaam voedselinitiatief of project dat past bij de individuele behoefte.
Hun doel?
Binnen vier maanden minimaal 500 inschrijvingen bij een duurzaam voedselinitiatief. Zij
geloven niet in 1 recept voor duurzaam eten. Biologisch, minder verspillen, vegetarisch
of lokaal. Maaltijden of losse boodschappen. Aan huis bezorgd of langs bij een
ophaalpunt. Samen zoeken zij naar lievelingsrecepten! Wil jij duurzamer eten en
daarmee de wereld een stukje mooier maken?

Trashured
Trashured is een project dat binnen vier maanden tijd (t/m januari 2018) er voor heeft
gezorgd dat er minimaal 5.000 ‘afval’ is hergebruikt en omgezet tot nieuwe
waardevolle producten. Hiermee hebben ze binnne 4 maanden tijd hun doelstelling
behaald. Dit is gedaan door bedrijven met afval en bedrijven met vraag naar een
bepaald soort afval te koppelen. Hiermee heeft Trashured een bijdrage geleverd aan
een beter milieu! En ook na het Traineeship, gaan zij gewoon lekker door met hun
missie!
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Ocean Soup
Het project Ocean Soup had als missie ‘Zorgen voor een oceaan zonder plastic’. Hun
doel was om in 4 maanden tijd minimaal 1000 mensen te inspireren en tot actie over te
gaan om hun plastic voetafdruk te verkleinen. Middels een eigen ontworpen lesmodule
hebben meer dan 1200 basisschoolkinderen geleerd over de plastic soep en zijn hier
praktisch mee aan de slag gegaan door een week lang plastic op te gaan rapen. Dit
plastic is uiteindelijk is getransformeerd tot een plastic huis, wat op een publiek plein
heeft gestaan om mensen te inspireren.

Peul & boon
Peul & Boon is opgezet door een groep van 7 jonge ondernemers, inspireert, informeert
en motiveert om vaker een duurzame maaltijd met peulvruchten en bonen te eten als
alternatief voor vlees. Hun doel was om eind Januari 2018 minimaal 1500 mensen te
hebben bereikt met deze boodschap en dat is ze ruimschoots gelukt!
In 2050 zullen wij naar verwachting met 9.1 miljard mensen op deze aarde wonen.
Naast de hoge bevolkingsgroei zal ook de welvaart wereldwijd toenemen. Een aanname
om erg blij van te worden, maar tegelijkertijd heeft dit ook nare gevolgen voor onze
aarde. De vraag naar dierlijke eiwitten zal de komende 30 jaar namelijk met 70% stijgen.
De toename in productie van deze eiwitten gaat gepaard met een toename in
watergebruik, de uitstoot van broeikasgassen, verzuring van de bodem, water en lucht
en het verlies van biodiversiteit. Wij willen ook graag in de toekomst blijven genieten
van onze aarde. De verschuiving naar consumptie van plantaardige eiwitten kan hier
voor zorgen. Peulvruchten zoals bruine bonen, kidneybonen, kikkererwten en linzen zijn
een bron van plantaardige eiwitten. Ze zijn lekker, makkelijk te bereiden en goed voor je
gezondheid en portemonnee! Dus waar wacht je nog op? Eet meer bonen!
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Financieel
1. Financiën Stichting Verbeter de Wereld
Financiële doelstelling
S i h in Ver e er de Were d hee de
ende in n i e d e e in : “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
hoofdactiviteiten van de stichting één half kalenderjaar zonder inkomsten
kunnen doorgaan. Dat betekent dat de kosten voor één traineeship (maximaal
€ 8.000) en de jaarlijkse vaste lasten ( n e eer € 1.100) gedekt zijn vanuit dit
eigen vermogen. Het vrije p r d dien derh e € 9.100 te bedragen.
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.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij hun oorsprong vinden voor het
einde van het boekjaar.

Baten en laten
Stichting Verbeter de Wereld is een stichting met een netwerk. Een grote groep mensen
is begaan met het werk dat we doen en de initiatieven die we ontplooien. Wij
inspireren ons netwerk om een financiële bijdrage (donatie) te geven, zodat wij
traineeships kunnen blijven organiseren.
De Stichting vraagt deelnemers aan traineeships en community-activiteiten een
bijdrage.
Deze bijdrage dient in beginsel toereikend te zijn om de trainingskosten te dekken. De
trainingskosten bestaan voornamelijk uit locatiekosten; daarnaast worden er kosten
gemaakt voor de catering en het doen van boodschappen en kunnen coaches en
trainers een beroep doen op een gedeeltelijke onkostenvergoeding. Met ingang van
boekjaar 2017 worden de trainingskosten in één bedrag gepresenteerd; de
afzonderlijke vermelding van de onkostenvergoeding van het coachteam is vervallen,
omdat deze kosten deel uitmaken van de trainingskosten.
De ontvangen donaties worden gebruikt om kosten te dekken die verband houden met
de activiteiten van de Stichting. Deze kosten betreffen onder andere
onkostenvergoedingen, bestuurskosten en algemene kosten.
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Op onregelmatige basis worden activiteiten gehouden in het kader van VdWcommunity; om dit te kunnen organiseren wordt een bijdrage gevraagd.
Eenmaal in de vijf jaar viert de Stichting haar lustrum; hiervoor wordt jaarlijks een
bedrag opzijgezet. In 2017 is een lustrum gevierd; het volgende lustrum vindt plaats in
2022. Vanaf 2018 wordt hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd.
De Stichting is gestart met een jaarlijkse training gegeven door onze trainers aan onze
huidige en nieuwe trainers (train de trainer) 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.
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
wervingsactiviteiten 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.

Resultaat 2017, resultaat 2016 begroting 2017 en begroting 2018
2017
Werkelijk

2016
Werkelijk

2017
Begroting

2018
Begroting

€8.447

€5.475

€11.680

€13.500

€1.248

€ 1.289

€1.250

€1.250

VdW-Community

€200

-

€640

-

Lustrum activiteiten

€133

-

-

-

T-shirts

€100

-

-

-

Deelnemersbijdrage traineeships
Donaties

Bijzondere bate

€97

Totale opbrengsten

€10.225

€6.764

€13.570

€14.750

Trainingskosten

-€9.467

-€5.782

-€10.816

-€13.300

Lustrum activiteiten

-€1.731

-

-€1.500

-€200

Nieuwe Website en huisstijl

-€1.600

-

-€1.700

-

T-shirts

-€354

-

-€200

-

Onkostenverg. Kernteam

-€137

-€500

-€200

VdW-Community

-€339
-€214

-

-€864

-

Werving

-€125

-€18

-€256

-€50

Materialen

-€118

-€46

-€50

-€100

Bestuurskosten

-€91

-

-€200

-€100

Algemene kosten

-€88

-€312

-€250

-€250

Train de Trainer

-€83

-€166

-€160

-€80

Webhosting

-€40

-€40

-€40

-€40

-

-

-€50

-€50

-€14.250

-€6.501

-€16.586

-€14.370

-€4.025

€263

-€3.016

€380

-€135

-€126

-€120

-€130

-€4.160

€137

-€3.136

€250

Relatiegeschenken
Totale kosten
Resultaat
Financiële baten/ lasten
Eindresultaat
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2. Toelichting 2017 werkelijk ten opzichte van 2016
werkelijk en begroting 2017
 Algemeen
De Stichting is 2017 geëindigd met een verlies van ruim € 4.000. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de lustrumviering en de upgrade van de
website/huisstijl. Met deze kosten was vooraf rekening gehouden in de begroting
voor 2017. De
en
r he u ru
edr e en € 1.598 (
en € 1.731;
in
en € 133).
V r de nieu e e i e edr e en de
en € 1.600. Dit is in overeenstemming
met de begroting.
Daarnaast kenden de traineeships een e en end re u
n € 1.020 (de
in
en edr e en € 8.447; de r inin
en € 9.467).
Hieronder worden de verdere inkomsten en kosten, in relatie tot de werkelijkheid
2016 en de begroting 2017, toegelicht. Bij deze toelichting wordt het uitgangspunt
gehanteerd (
e e i h nder “B en en L en d inh ud d
i i ei en
selfsupporting dienen te zijn en dat donaties de overige kosten dienen te dekken.

 Traineeships (deelnemersbijdragen en trainingskosten)
In 2017 hebben twee traineeships plaats gevonden. In 2016 heeft slechts een
traineeship plaats gevonden. De deelnemersbijdragen en de trainingskosten zijn
dan ook hoger dan in 2016. Het aantal deelnemers was echter lager dan verwacht.
Als gevolg hiervan vallen de deelnemersbijdragen tegen ten opzichte van de
begroting. Daarnaast was de bijdrage niet toereikend om alle kosten te dekken. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat de locatiekosten (huur accommodatie)
grotendeel onafhankelijk zijn van het aantal deelnemers; daarnaast is gekozen voor
een betere locatie met betere faciliteiten voor de traineeships. Per saldo heeft de
S i h in in 2017 een e en end re u
p r inee hip en edr e n €
1.020. De begroting voor 2017 ging uit van een positief re u
n € 864.

 Donaties
De in 2017 n n en d n ie edr en € 1.248 en i en nie ee
n he in
2016 ontvangen bedrag en zijn conform de begroting. De donaties dienen kosten te
dekken met betrekking tot onkosten kernteam, werving, materialen,
bestuurskosten, relatiegeschenken, algemene kosten, train de trainer en
webhosting. Deze kosten bedroegen € 884 en blijven derhalve ruim binnen het te
besteden bedrag en zijn vergelijkbaar met de kosten 2016 en vallen ruim binnen de
e r in
n € 1.500. Bui en de p
eri en i n e
en rui
innen de
begroting gebleven. Hierbij wordt opgemerkt dat de algemene kosten fors lager zijn
ten opzichte van 2016 en de begroting 2017 omdat besloten is het contract inzake
het boekhoudpakket niet te verlengen. Dit besluit is genomen nadat de begroting
voor 2017 al was opgesteld. De kosten voor werving zijn in 2017 hoger dan in 2016
omdat we zijn overgegaan tot betaalde advertenties. We merken dat we met
betaalde advertenties meer zichtbaarheid creëren. De kosten zijn echter wel ruim
binnen de begroting gebleven.
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 VdW-community
Er heeft in 2017 een activiteit inzake VdW-community (alumni-evenement) plaats
gevonden. De inkomsten hiervan (de bijdragen van de deelnemers), dekten vrijwel
geheel de totale kosten van dit event. Wel was er meer begroot, omdat
aanvankelijk het idee was meer events te organiseren maar dit is er niet van
gekomen.

 T-shirts
Aan T- hir i per d € 254 ui e e en. e T-shirts worden gebruikt bij de
training, VdW-activiteiten en wervingsactiviteiten.

 Bijzondere bate
Het bestuur van de Stichting had in 2016 besloten om het contract inzake het
boekhoudpakket op te zeggen. In 2017 heeft de aanbieder van het pakket nog een
bedrag teruggestort. Dit bedrag was niet voorzien en is derhalve aangemerkt als
een bijzondere bate.

3. Toelichting begroting 2018
 Algemeen
Ten opzichte van het jaarverslag 2016 is de begroting 2018 enigszins aangepast op
basis van betere inzichten. Teneinde aanpassingen ten opzichte van het
voorgaande jaarverslag te voorkomen, kiezen we er voor om voortaan slechts de
begroting voor het volgende jaar te presenteren.

 Traineeships (deelnemersbijdragen en trainingskosten)
De Stichting organiseert in 2018 twee traineeships. Hierbij wordt opgemerkt dat
een tweede traineeship altijd wordt afgerond met een slotdag in het volgende jaar.
Hiermee wordt in de begroting rekening gehouden. De Stichting gaat er van uit dat
het aantal deelnemers zal stijgen ten opzichte van 2017. De deelnemersbijdragen
in e r
p € 13.500; de
en edr en € 13.300.

 Donaties
Voor de begroting wordt ervan uitgegaan dat de donaties op hetzelfde niveau
zullen zijn als in voorgaande jaren en zullen daarmee toereikend zijn om de overige
kosten te dekken. Deze kosten zullen naar verwachting vrijwel gelijk zijn aan de
kosten 2017.

 Lustrum
De stichting reserveert dit jaar € 200
r he u ru d in 2022 wordt gehouden.
Door een jaarlijkse toevoeging aan de reservering wordt bereikt dat in het
lustrumjaar voldoende middelen beschikbaar zijn voor de lustrumviering.

4. Conclusie
Het negatieve resultaat over 2017 wordt verwerkt in het eigen vermogen van de
Stichting. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 rui € 10.000; de S i h in hee
dit geld in banksaldi (lopende rekening en spaarrekening) beschikbaar. Hiermee wordt
in ruime mate voldaan aan de doelstelling van de stichting waarbij het vermogen
minimaal zo groot is, dat de activiteiten één half kalenderjaar zonder inkomsten kunnen
doorgaan (één traineeship) en dat daarnaast de jaarlijkse vaste lasten gedekt zijn vanuit
dit eigen vermogen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt maximaal € 9.100.

