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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 afgelopen jaar weer 2 fantastische trainingsprogramma’s van 4
maanden weg zetten!
2018 is ook een leerzaam jaar van hard werken geweest. Met een tweekoppig kernteam
lagen er veel taken en uitdagingen in het verschiet.
We zijn dankbaar dat we weer door velen zijn ondersteund in al deze taken en
uitdagingen. Waarbij o.a. ons handboek voor de trainingen kritisch bekeken en
vernieuwd is. Ook hebben we to-do dagen georganiseerd waarbij we hulp en
ondersteuning hebben gehad van onze toegewijde vrijwilligers.
Ook zijn we dankbaar voor de inzet van Johan van Houten die hard heeft gewerkt aan
de structuur en de organisatie van het kernteam. Hij nam afscheid in januari 2018.
Naast het trainingsprogramma en to-do dagen organiseren wij op onregelmatige basis
community-activiteiten. Afgelopen jaar hebben er helaas geen community-activiteiten
plaatsgevonden. Onze focus lag op het organiseren en doorontwikkelen van het
trainingsprogramma.
Door de betrokkenheid van velen zijn we financieel gezond. We zijn dankbaar voor alle
Fijne, Dikke en Beste ‘Vrienden van VdW,’. Om financieel gezond te blijven, hopen wij
ook in de toekomst ons netwerk van donateurs uit te kunnen breiden.
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
Beukenhof en ANNE. Fijn om in deze groene oases rust te vinden om te bouwen aan het
fundament dat nodig is om de wereld een stukje mooier te maken! Dank voor jullie
gastvrijheid!
Tot slot zijn wij wederom dankbaar voor het vertrouwen van oude en nieuwe
deelnemers aan ons trainingsprogramma 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 Verbeter de Wereld Team
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Impact
Het Trainingsprogramma voor Wereldverbeteraars is een professioneel programma dat
gericht is op ervaring en coaching. De doelstelling is om de deelnemers te laten ervaren
dat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Dit gebeurt door hen
op persoonlijk niveau te helpen ontdekken waar hun kracht ligt. Daarnaast wordt door
de deelnemers een concreet project bedacht en uitgevoerd om zo op een concrete
manier bij te dragen aan een betere wereld.
De persoonlijke coaching richt zich op de deelnemer als individu. Deelnemers hebben
ieder hun eigen ervaringen opgedaan in hun leven en nemen deze ervaringen 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. Omdat dit in groepsverband gebeurt, dagen ze niet
alleen zichzelf uit, maar ook hun groepsgenoten. Als na 4 maanden
Trainingsprogramma een concreet resultaat is bereikt, levert dat doorgaans een
belangrijk inzicht op: “Als ik dit kan in 4 maanden kan bereiken, wat kan ik dan in n
jaar, vijf jaar... of zelfs in mijn leven bereiken?”
Vooraf wordt afgesproken dat de projecten van Verbeter de Wereld een meetbare
impact moeten hebben. Belangrijkste randvoorwaarde voor de projecten is dat de
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.
Op de slotdag presenteren de projectgroepen de eindresultaten van hun project.
Tijdens deze dag komt duidelijk naar voren dat het leerproces en een meetbare impact
in deze training goed samengaan.

De trainingen
In 2018 vonden er weer twee edities van het Trainingsprogramma voor
Wereldverbeteraars plaats. In totaal hebben 26 deelnemers zich in twee keer 4
maanden intensief ingezet binnen 6 verschillende projecten. De weekendtrainingen zijn
gehouden bij de Beukenhof. De slotdagen vonden plaats bij ANNE.
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Projectgroepen
In 2018 zijn er zes projectgroepen aan de slag gegaan met hele mooie doelstellingen en
hebben positieve impact gerealiseerd. Iets waar wij bijzonder trots op zijn!

Plant-je-Plantje
Plant-je-Plantje had als missie om door middel van geadopteerde stukjes openbaar
groen inwoners van wijken dichter bij elkaar te brengen en ze de mogelijkheid te bieden
om zelf te zorgen voor de vergroening van de buurt.
Oftewel het stimuleren van groenadoptie.
Op hun slotdag was het doel om 50 gemeenteperken geadopteerd te laten worden
door buurtbewoners.
Wat zij o.a. gedaan en bereikt hebben: Door middel van de Groenadoptie-avond 19
aanstaande adoptanten in contact gebracht met de Gemeente Rheden. 10 adopties
verdeeld over het hele land. 200 plantjes uitgedeeld aan potentiële en bestaande
adoptanten. Het digitale boek: Tinder voor je tuin. Een voorbeeldtuin.
Dit alles bij elkaar heeft gezorgd voor meer bewustzijn over groenadoptie en dat er dus
de mogelijkheid is om zelf te zorgen voor meer groen in je omgeving.
https://www.facebook.com/PlantJePlantje

Doe mee met GFT
Het project ‘Doe mee met GFT!’ hielp scholen op weg met het scheiden van groente
fruit en tuinafval op basisscholen.
Hun missie was om 30 scholen GFT een tweede leven laten geven en tevens. Zij hebben
dus kinderen in de basisschoolleeftijd en basisscholen bewust gemaakt van de waarde
van GFT-afval en de waarde van wormenhotels.
Wat zij o.a. gedaan en bereikt hebben: 104 kinderen een wormenhotel laten bouwen.
580 euro aan subsidie gekregen. 200 emmers bij snackbars verzameld. 4,5 kilo wormen
uitgedeeld. Een Informatiepakket gemaakt met format workshops, wormenopdrachten,
suggesties voor professionele wormenhotels. Dit infopakket verstuurd naar 41 ouders
en 204 scholen gemaild. 40 scholen gebeld over GFT scheiden.
Dit alles bij elkaar heeft gezorgd voor 104 supertrotse kinderen met hun wormenhotel.
Veel kinderen gaven aan op school hierover te vertellen. Veel ouders gaven aan zo
enthousiast te zijn dat ze de basisscholen van hun kinderen wilden benaderen om een
professioneel wormenhotel te nemen. Veel andere organisaties: natuurorganisaties,
kinderspeelterreinen en festivals (Kwaku, Duurzame Week Utrecht) hebben de
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projectgroep benaderd om de workshop bij hen te organiseren. Enthousiaste reacties
op huninformatiepakket die het graag wilden gebruiken en verspreiden.
Doe mee met GFT op facebook

Buddy to Buddy – Utrecht
Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen.
Hoe? Door vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar te koppelen. Hiervoor werken
deze projectgroep samen met de organisatie Buddy to Buddy. Net zoals Buddy to Buddy
Utrecht staan zij voor gelijkwaardig en non-functioneel contact tussen nieuwe en oude
Nederlanders. De organisatie Buddu to Buddy maakten al honderden matches
in Zutphen en Breda. Buddy to Buddy en Buddy to Buddy Utrecht sloegen de handen
ineen om tijdens het trainingsprogramma de eerste honderd matches in Utrecht te
koppelen.
Wat zij o.a. gedaan en bereikt hebben: 44 buddy’s geworven, 22 matches gemaakt. 1
lanceringsfeestje, 1 potluck, 1 informatie-avond en 1 matchingsdiner georganiseerd.
11.100 euro binnengehaald. En het goede nieuws is, zij zijn ook na het
trainingsprogramma doorgegaan met hun project en nu officieel onderdeel van de
stichting Buddy to Buddy geworden. Dus het koppelen van Nieuwkomers en Utrechtse
inwoners op basis van gelijkwaardigheid wordt op een duurzame manier voortgezet.
www.buddytobuddy.nl/utrecht
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Puinhope
PuinHope zette zich in om vervuiling van de aarde door verspilling van
wegwerpproducten tegen te gaan. Hun doel was om voor 18 januari 2019 duizend
duurzamere producten via www.PuinHope.nl verkocht te hebben. Zo wilden zij het
bewustzijn rondom de verspilling van wegwerpproducten vergroten én leuke
alternatieven bieden.
PuinHope streefde naar win-win: winst voor je eigen portemonnee én voor de wereld.
Mensen geven ongemerkt veel geld uit aan spullen voor eenmalig gebruik, terwijl er
genoeg mooie alternatieven bestaan die langer meegaan en er vaak ook nog leuker
uitzien.
Je kon PuinHope simpelweg helpen naar een wereld zonder wegwerpartikelen door de
aankoop van (een of meerdere van) de 10 solutions die PuinHope bood.
PuinHope heeft aan het eind van het Trainingsprogramma hun doel meer dan
ruimschoots behaald. In totaal zijn er via hen 1123 producten verkocht!
Ook na het Trainingsprogramma zijn zij door gegaan met het voortzetten van PuinHope.
www.puinhope.nl / Facebook-pagina Puinhope

Room for More
Room for More gelooft dat de ruimte waarin je bent veel invloed heeft op hoe je je
voelt, daarom stelden zij zich als doel om binnen het Trainingsprogramma vijf ruimtes
die wel wat meer inspiratie of gezelligheid konden gebruiken, op te pimpen tot een fijne
ruimte om te ontwikkelen en te zijn.
Dit deden zij op een duurzame manier met gerecyclede spullen.
Denk aan ruimtes bij een daklozenopvang, asielzoekerscentrum of een buurthuis.
Room for More creëert dus inspirerende ruimtes op een duurzame manier, voor
mensen die meer kunnen óf meer verdienen dan waar ze nu de middelen voor hebben.
Want er zijn veel spullen die mensen weg doen in deze maatschappij. Er zijn ook veel
ruimtes die niet inspirerend zijn en waar mensen niet worden gestimuleerd om te
groeien. Deze twee verschillende facetten brachten zij samen in het project Room for
More. Uiteindelijk hebben zij niet vijf maar liefst 10 ruimtes opgeknapt binnen het 4
maanden durende Trainingsprogramma. En ook na het Trainingsprogramma gaan zij
door met hun project!
Room for More op Facebook / www.room-for-more.nl / Instagram: @roomformore
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Spare & Share
Spare&Share redde voedsel voordat het weggegooid werd (bij de supermarkt,
groothandel of boer) en samen met nieuwkomers en Nederlanders maakten zij er een
smakelijke maaltijd van waarbij mensen verbinding vonden.
Zo werkten zij niet alleen mee aan het tegengaan van voedselverspilling, maar hielpen
zij ook de integratie in Nederland een handje. Aan het einde van de 4 maanden was hun
doel om deze boodschap op 200 mensen te hebben overgebracht met het organiseren
van etentjes en dat is hen zeker ook gelukt!
Zij hebben 208 mensen bijeengebracht tijdens 5 evenementen.
En in totaal zijn er 48 kilo groente en fruit en 20 liter soep gered. Daarnaast hebben zij
ook nog €1250 aan subsidie binnengehaald bij Gemeente Eindhoven om hun events
verder te bekostigen.
Ook na het Trainingsprogramma gaan zij door met het organiseren van events.
Spare & Share op Facebook / infospareandshare@gmail.com
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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 goed mogelijk op
elkaar afstemmen.
 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 trainingsprogramma
(maximaal € 8.000) en de jaarlijkse vaste lasten (ongeveer € 1.100) gedekt zijn
vanuit dit eigen vermogen. Het vrije spaarsaldo dient derhalve € 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
trainingsprogramma’s kunnen blijven organiseren.
De Stichting vraagt deelnemers aan trainingsprogramma’s 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 onkostenvergoeding.
De ontvangen donaties worden gebruikt om kosten te dekken die verband houden met
de activiteiten van de Stichting (overige kosten). Deze kosten betreffen onder andere
onkostenvergoedingen, bestuurskosten en algemene kosten.
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. In 2018 is € 200,00
gereserveerd.
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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.
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.

Resultaten 2018 en 2017; begrotingen 2019 en 2018
2018
Werkelijk
€10.866

2017
Werkelijk
€8.447

2018
Begroting
€13.500

2019
Begroting
€7.943

€1.193

€1.248

€1.250

€1.120

VdW-Community

€200

-

-

Lustrum activiteiten

€133

-

-

T-shirts

€100

-

-

Deelnemersbijdrage
trainingsprogramma
Donaties

Bijzondere bate

€97

-

Train de trainer

€80

Totale opbrengsten

€12.059

€10.225

€14.750

€9.143

Trainingskosten

-€11.350

-€9.467

-€13.300

-€7.556

-€200

-€1.731

-€200

-€200

-€1.600

-

-

-€354

-

-

-€339

-€200

-€300

-€214

-

-

-€169

-€118

-€100

-€30

Algemene kosten

-€90

-€88

-€250

-€100

Bestuurskosten

-€84

-€91

-€100

-€150

Werving

-€74

-€125

-€50

-€40

-€83

-€80

-€80

-€40

-€40

-€40

-€50

-

-

-

-€100

Relatiegeschenken

-€41

-

-€50

-€50

To-do dag

-€23

Lustrum activiteiten
Nieuwe Website en huisstijl
T-shirts
Onkostenverg. Kernteam

-€200

VdW-Community
Materialen

Train de Trainer
Webhosting
Verhuiskosten Server

Totale kosten

-€100

-€12.271

-€14.250

-€14.370

€-8.756

Resultaat

-€212

-€4.025

€380

€387

Financiële baten/ lasten
Eindresultaat

-€153
-€365

-€135
-€4.160

-€130
€250

-€160
€227
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2. Toelichting 2018 werkelijk ten opzichte van 2017
werkelijk en begroting 2018
 Algemeen
De Stichting heeft als uitgangspunt dat activiteiten selfsupporting dienen te zijn en
dat donaties de overige kosten dienen te dekken.
De Stichting is 2018 geëindigd met een klein verlies van € 365. Enerzijds wordt dit
veroorzaakt door een ietwat tegenvallend aantal deelnemers aan
trainingsprogramma’s. De ontvangen inschrijfgelden waren niet toereikend om de
kosten, met name vaste kosten zoals locatiekosten, te dekken. Anderzijds wordt dit
tegenvallend resultaat van € 484 (€10.866 -/- €11.350) enigszins gecompenseerd
doordat de donaties ruim toereikend waren ten opzichte van de overige kosten,
met een positief resultaat van € 119.
Hieronder worden de verdere inkomsten en kosten, in relatie tot de werkelijkheid
2017 en de begroting 2018, toegelicht.

 Trainingsprogramma’s (deelnemersbijdragen en
trainingskosten)
In 2018 zijn twee trainingen georganiseerd en heeft de afloop van een verleden jaar
gestarte training plaats gevonden. Dit is overeenkomstig hetgeen in 2017 heeft
plaats gevonden. Het aantal deelnemers aan trainingen was hoger dan in 2017,
waardoor de opbrengsten ook hoger zijn dan in 2017. Het aantal deelnemers is
echter wel achter gebleven bij de begroting. De van de deelnemers ontvangen
bijdrage is niet toereikend om alle kosten te dekken. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat de locatiekosten (huur accommodatie) deels onafhankelijk zijn van het
aantal deelnemers. Per saldo heeft de Stichting in 2018 een tegenvallend resultaat
op trainingen ten bedrage van € 484. De begroting 2018 ging uit van een positief
resultaat van € 200.

 Donaties en overige kosten
De in 2018 ontvangen donaties bedragen € 1.193. Dit bedrag wijkt niet veel af van
het in 2017 ontvangen bedrag (€ 1.248) en de begroting 2018 (€ 1.250). De
donaties dienen alle kosten te dekken die niet verband houden met de trainingen
zoals onkosten kernteam, materialen, bestuurskosten, algemene kosten en
reservering lustrum (overige kosten). Deze kosten bedroegen € 1.074 en blijven
derhalve ruim binnen het te besteden bedrag. Deze kosten zijn fors lager dan in
2017 omdat in 2017 een lustrum is gehouden en de website opnieuw is ingericht.
De kosten zijn tevens lager dan hetgeen in de begroting is openomen (€ 1.200). De
in de begroting opgenomen activiteit “Train de Trainer” heeft het afgelopen jaar
eenmalig plaats gevonden maar hiervoor zijn geen kosten gemaakt. De locatie
konden wij gratis gebruiken en drinken en eten werd verzorgd door de deelnemers
zelf. Daarnaast zijn buiten de materiaalkosten en de financiële baten en lasten, de
kosten onder dan wel gelijk aan het hiervoor begrootte bedrag. De optredende
verschillen zijn vrij gering.

 VdW-community
In 2018 heeft geen activiteit inzake VdW-community (alumni-evenement) plaats
gevonden.
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3. Toelichting begroting 2019
 Algemeen
Bij het opstellen van de begroting 2019 is de gebruikelijke systematiek gehanteerd.
Dat wil zeggen dat de deelnemersbijdragen op zijn minst toereikend dienen te zijn
om de trainingskosten te dekken en dat uit de donaties te overige kosten betaald
kunnen worden.

 Trainingsprogramma’s (deelnemersbijdragen en
trainingskosten)
De Stichting organiseert in 2019 één trainingsprogramma. Hierbij wordt opgemerkt
dat in 2019 de afronding (slotdag) plaats vindt van het in 2018 gestarte
trainingsprogramma. Hiermee wordt in de begroting rekening gehouden. Om het
financieel risico te verkleinen is de deelnemersbijdrage verhoogd zodat een training
ook doorgang kan vinden bij een tegenvallend aantal deelnemers; daarnaast kan
hierdoor de onkostenvergoeding voor het coachteam iets verhoogd worden. De
Stichting hoopt in 2019 een positief resultaat te behalen op het
trainingsprogramma om de in het verleden ontstane tekorten te compenseren. De
deelnemersbijdragen en de trainingskosten zijn begroot op respectievelijk € 7.943
en € 7.556.

 Donaties en overige kosten
Enkele donateurs hebben besloten hun bijdrage aan de Stichting te beëindigen. Het
in de begroting opgenomen bedrag voor donaties is derhalve, ten opzichte van het
verleden, iets lager; te weten €1.120. De onkostenvergoeding voor het coachteam
bleek niet toereikend om de onkosten te dekken; ten opzichte van het verleden is
dit bedrag iets hoger begroot (€ 300).
In 2019 zal de samenstelling van het kernteam veranderen, hierdoor zullen de
bestuurskosten en de onkostenvergoeding voor het kernteam naar verwachting
wat toenemen. Daarnaast staat de verhuizing van de webserver op de planning; dit
brengt extra kosten met zich mee. In 2019 wordt de activiteit “Train de Trainer”
weer opgepakt. In 2019 gaan we deze training kostendekkend laten zijn door op
zoek te gaan naar een gratis locatie en een deelnemersbijdrage te vragen voor de
lunchkosten.

 Lustrum
De stichting reserveert dit jaar € 200 voor het lustrum dat 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 2018 wordt verwerkt in het eigen vermogen van de
Stichting. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 ruim € 10.000; de Stichting heeft
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 training) en dat daarnaast de jaarlijkse vaste lasten gedekt zijn vanuit dit
eigen vermogen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt maximaal € 9.100.

