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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 een fantastisch trainingsprogramma van 4 maanden wegzetten!
2019 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 de uitvoering van al deze taken en uitdagingen.
Naast het trainingsprogramma organiseerden we ook wederom activiteiten voor onze community van
wereldverbeteraars.
In januari hebben we een succesvolle Train de Trainer dag opgezet en daarnaast hebben we in oktober een erg
toffe community dag georganiseerd.
Beide events waren geheel kostendekkend doordat er vanuit de community werd gezorgd voor locatie en
catering.
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 betrokken en toegewijde 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

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 één 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 2019 vond er een editie van het Trainingsprogramma voor Wereldverbeteraars plaats. In totaal hebben 18
deelnemers zich in 4 maanden intensief ingezet binnen 3 verschillende projecten. De weekendtrainingen zijn
gehouden bij de Beukenhof te Biezenmortel. De slotdag vonden plaats bij ANNE te Utrecht.

Projectgroepen
In 2019 zijn er drie projectgroepen aan de slag gegaan met hele mooie doelstellingen en hebben positieve
impact gerealiseerd. Iets waar wij bijzonder trots op zijn!

Habit Hackers
De Habit Hackers geloven in een wereld met minder afval en in het feit dat een kleine verandering een groot
verschil maakt. Daarom wilden zij in mei 2020, 1.500 mensen inspireren om 10% afval te besparen. Dat scheelt
6.250 kilo afval! Hun missie is dan ook om 1500 mensen te activeren om minder nieuwe of tweedehands spullen
te kopen zodat zij 10% minder afval produceren.
Veel van wat we weggooien is gemaakt om maar heel even gebruikt te worden. Verpakkingsmaterialen zijn
daarvan een klassiek voorbeeld. Maar wist je dat ook veel gebruiksvoorwerpen worden ontworpen om niet lang
mee te gaan? Terwijl het ontzettend veel grondstoffen en energie kost om ze te maken en de hele wereld over
te verschepen! Ook de verwerking van ons afval kost veel energie, zelfs als we het keurig scheiden. In Nederland
produceren we per persoon gemiddeld bijna 500 kilo afval per jaar. Dat is 41 kilo per maand, 10 kilo per week.
Dat moet anders! 10% afval besparen kan. Het is zelfs heel makkelijk. Kleine veranderingen in je dagelijkse
gewoontes maken een groot verschil. De Habit Hackers hebben d.m.v. inspirerende emails de deelnemers aan
de challenges aangezet om hun gedrag te veranderen. Ze zijn de challenge gestart met een nulmeting en aan het
einde van de challenge hebben ze een nieuwe meting gedaan. Concreet Resultaat:
▪ 832 aanmeldingen
▪

95 respondenten van enquête

▪

Enquête gebruikt om de gegevens maal de hoeveelheid aanmeldingen te gebruiken om het
resultaat te meten.
o

Op basis van de enquête: gezinssamenstelling brengt een totaal van 2.876

o

Doelstelling behaald? 816 mensen: zeker 10%

o

362 mensen: het dubbele

o

816 + 362 + 362 = 1.540 komt dan uit op 10% gehaald

o

(909 misschien wel, misschien net niet)

https://habithacker.home.blog/
https://www.facebook.com/habithackers2019
https://www.instagram.com/habit.hackers/

Steekje Los
Wij van Steekje Los hebben besloten om bewustzijn te creëren over de impact van fast fashion op ons milieu en
samenleving, omdat het een onderwerp is waar we allemaal om geven. We houden allemaal van kleding en
vinden het heel erg hoeveel negatieve impact ons maatschappelijke koopgedrag heeft.
Onze missie was om 1000 kledingstukken te redden en bewustzijn creëren over de kledingindustrie en de
verandering van fast naar slow fashion. In 4 maanden hebben we een project opgezet waarin we mensen
voorlichting hebben gegeven over de kledingindustrie. We hebben kledingruils opgezet en bijgewoond, we
hebben mini-challenges uitgezet over wat je met oude of kapotte kleding kan doen en we hebben een Pillow
Factory gemaakt waarin we allerlei leuke kussens gemaakt hebben uit oude of kapotte t-shirts, gevuld met
sokken en opgeknipte t-shirts. Uiteindelijk hebben we ruim ons doel gehaald meet 1103 geredde kledingstukken
en we hebben veel mensen gesproken over de kledingindustrie!
https://steekjelosvdw.wixsite.com/steekjevastchallenge
https://www.facebook.com/steekjelosvdw

Samen doen, samen groen
Samen doen, samen groen is een project groep opgezet door 7 wereldverbeteraars en is er voor alle type
Nederlanders die het leuk vinden elkaar te leren kennen door samen in de tuin te werken, leren en eten!
Hun doel was om 150 nieuwe en 150 andere Nederlanders in contact te brengen met elkaar om de onderlinge
verbondenheid te vergroten. Dit hebben zij gedaan door activiteiten te organiseren zoals tuinieren in
Koningshof, Rotterdamse Munt, Tussenvoorziening, evenement op azc Gilze en gezamenlijke lunches. Hiermee
hebben ze 215 Nieuwe Nederlanders en 148 andere Nederlanders bereikt. Iets om samen trots op te zijn! Zo zijn
er nieuwe vriendschappen gesloten, nieuwe kansen gecreëerd voor baan of studie en is de beeldvorming over
Nieuwe Nederlanders en andere Nederlanders veranderd.
https://www.facebook.com/samendoensamengroen

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 lasten
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, algemene
kosten en financiële baten en lasten.
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. Aan de in januari 2019 georganiseerde dag waren
geen kosten verbonden. Er werden geen huurkosten in rekening gebracht en de deelnemers betaalden hun eigen
lunch.
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 periodieke 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 2019 en 2018; begrotingen 2020 en 2019

Deelnemersbijdrage
trainingsprogramma
Donaties

2019
Werkelijk
€7.944

2018
Werkelijk
€10.866

2019
Begroting
€7.943

€940

€1.193

€1.120

2020
Begroting

€795

VdW-Community
Lustrum activiteiten
T-shirts
Bijzondere bate
Train de trainer

€80

Totale opbrengsten

€8.884

€12.059

€9.143

Trainingskosten

-€7.556

-€11.350

-€7.556

-€200

-€200

-€200

-€148

-€200

-€300

Lustrum activiteiten

€795

-€200

Nieuwe Website en huisstijl
T-shirts
Onkostenverg. Kernteam
VdW-Community

-€6

Materialen

-€4

-€169

-€30

-€48

Algemene kosten

-€90

-€100

Bestuurskosten

-€84

-€150

Werving

-€74

-€40

Train de Trainer
Webhosting

-€80
-€40

-€40

Verhuiskosten Server
Relatiegeschenken

Resultaat
Financiële baten/ lasten
Eindresultaat

-€50

-€40

-€100
-€9

-€41

-€50

-€23

-€100

-€8.011

-€12.271

€-8.756

-€302

€873

-€212

€387

€493

-€155
€718

-€153
-€365

-€160
€227

-€155
€338

To-do dag
Totale kosten

-€49

-€13

2. Toelichting 2019 werkelijk ten opzichte van 2018 werkelijk en
begroting 2019
• Algemeen
De Stichting heeft als uitgangspunt dat activiteiten selfsupporting dienen te zijn en dat donaties de overige
kosten dienen te dekken.
De Stichting is 2019 geëindigd met een positief resultaat van € 718. De inschrijfgelden voor het gehouden
trainingsprogramma waren toereikend om de kosten voor het houden van het programma te dekken. De
ontvangen donatiegelden overtroffen de overige kosten waardoor een positief resultaat werd behaald.

• Trainingsprogramma’s (deelnemersbijdragen en trainingskosten)
In 2019 is een training voor 18 deelnemers georganiseerd en heeft de afloop van een verleden jaar gestarte
training plaats gevonden. Per saldo heeft de Stichting in 2019 een resultaat op trainingen ten bedrage van €
388. Dit is conform de begroting 2019.

• Donaties en overige kosten
De in 2019 ontvangen donaties bedragen € 940. Dit bedrag is lager dan het in 2018 ontvangen bedrag (€
1.193) en lager dan de begroting 2019 (€ 1.120). Oorzaak hiervan is de beëindiging van een langlopende
donatieafspraak. De donaties dienen alle kosten te dekken die niet verband houden met de trainingen zoals
onkosten kernteam, materialen, bestuurskosten, algemene kosten, reservering lustrum en financiële baten
en lasten. Deze kosten bedroegen € 610 en blijven derhalve ruim binnen het te besteden bedrag. Deze
kosten zijn lager dan in 2018 (€ 1.074). De kosten zijn tevens fors lager dan hetgeen in de begroting is
openomen (€ 1.360). Hiervoor zijn de volgende oorzaken:
o De onkostenvergoeding kernteam is fors lager omdat er een kernteamlid minder was en er tevens
minder gebruik is gemaakt van de onkostenvergoeding.
o Er werd in 2019 ten opzichte van 2018 minder gebruik gemaakt van materialen; conform
begroting.
o De verzekeringsmaatschappij heeft de kosten voor de verzekeringspremie verlaagd, waardoor de
algemene kosten lager zijn dan in 2018 en lager dan begroot.
o De bestuurskosten zijn lager dan begroot en lager dan in 2018 omdat een bestuursdag niet is
doorgegaan.
o Er zijn geen wervingskosten geweest omdat de inschrijving voor trainingsprogramma’s zeer goed
liep waardoor werving niet nodig was.
o Ten behoeve van de activiteit “Train de trainer” zijn geen kosten gemaakt omdat geen locatiehuur
in rekening is gebracht en de deelnemers hun eigen lunch hebben bekostigd.
o De server-verhuizing heeft niet plaats gevonden.
o Er heeft (conform begroting) geen To-do-dag plaatsgevonden.

3. Toelichting begroting 2020
• Algemeen
Door het Covid19-virus is het niet mogelijk geweest om activiteiten te plannen voor 2020. Er zijn wel
donaties ontvangen. We hopen dat in de loop 2021 activiteiten kunnen plaats vinden.
Uiteraard zijn er in 2020 wel terugkerende kosten die ruimschoots uit de ontvangen donaties betaald
kunnen worden. Een en ander zal naar verwachting leiden tot een positief resultaat van ruim € 300.

• Trainingsprogramma’s (deelnemersbijdragen en trainingskosten)
De Stichting organiseert in 2020 géén trainingsprogramma. Vanwege de Corona-crisis is het niet mogelijk
gebleken de kernactiviteit van de Stichting uit te voeren.

• Donaties en overige kosten
Er zullen, naar verwachting €795 aan donaties worden ontvangen.
De overige kosten zullen in 2020 bestaan uit verzekeringskosten, bankkosten, relatiegeschenken en
webhosting. Deze bedragen in totaal ongeveer €102.
De verhuiskosten van de server die was gepland voor 2020 hebben we doorgeschoven.

• 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 positieve resultaat over 2019 wordt verwerkt in het eigen vermogen van de Stichting. Het eigen vermogen
bedraagt ultimo 2019 ruim € 11.000; 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.

