BELEIDSPLAN 2019-2023
Inleiding
Fijn dat u interesse hebt in het lezen van het beleidsplan van de stichting Globewise.
Stichting Globewise is voortgekomen uit de Van Zanten Foundation, en is opgericht in 2016. De
behoefte was om onderwijs meer toegankelijk te maken voor kinderen over de gehele
wereld. Globewise is begonnen met het ondersteunen van 2 onderwijsprojecten in Uganda en India
na een uitgebreide zoektocht naar geschikte projecten. Momenteel ondersteunt Globewise
ongeveer 10 projecten verspreid over Afrika en Azië. Stichting Globewise heeft geen winstoogmerk
en beschikt over een ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting heeft
als vestigingsplaats Blaricum. www.globewise.org

Missie en Visie
Missie
Globewise stelt zich tot doel om arme kinderen en jeugd in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te
geven om kwalitatief goed onderwijs te volgen en hen te steunen op het gebied van educatie.
Globewise is geïnspireerd door de treffende uitspraak van Nelson Mandela:
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Goed
onderwijs biedt kansen en mogelijkheden en is voor kinderen en jongeren de belangrijkste
voorwaarde voor een goede toekomst.
Visie
Door het volgen van kwalitatief onderwijs kunnen kinderen hun persoonlijke
ambities realiseren en hun persoonlijke talenten verder ontwikkelen. Dit geeft kinderen de
mogelijkheid om als jongvolwassen een baan te vinden die bij hen past en waardoor ze in hun
persoonlijk onderhoud kunnen voorzien. Door kinderen een opleiding te bieden geef je hen de
mogelijkheid om de armoede spiraal te doorbreken. Het persoonlijk welzijn maar ook de
maatschappij wordt hiermee versterkt.
Daarnaast heeft het volgen van onderwijs positieve effecten op zaken zoals gezondheid en
maatschappelijk ontwikkeling.

Doelstelling
De statutaire doelstellingen van Globewise zijn als volgt omschreven;
a. Mensen die minder bevoorrecht zijn om op adequate wijze te helpen, op het gebied van
ontwikkelingsmogelijkheden, zowel in Nederland als in het buitenland.
b. Het wereldwijd bevorderen van de toegang van mensen tot onderwijs in de breedste zin,
alsmede het verbeteren van de kwaliteit daarvan;
c. Het financieel dan wel anderszins ondersteunen van instellingen die soortgelijke
doelstellingen nastreven als de hiervoor onder (a) en (b) bedoelde.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beschikt over een ANBI status
Wij stellen ons tot doel projecten financieel te steunen waarvan wij met de grootst mogelijke
zekerheid weten dat zij de geboden financiële hulp op de meest efficiënte wijze besteden zodat dit
ten goede komt aan het onderwijs voor kinderen.

Maatschappelijke impact
Globewise heeft geen overheidsbemoeienis, behoort niet tot een politieke partij of religieuze
stroming maar gaat uit van de principes van democratie, mensenrechten en sociale
rechtvaardigheid. Globewise is van mening dat goed onderwijs waarden op lokaal en mondiaal
niveau dient op het gebied van sociale, economische en ecologische behoeften.
Elk kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs heeft sterke positieve lange termijneffecten op het
persoonlijk vlak van kinderen en die van de generaties na hen. Talloze onderzoeken van zowel de UN,
de Wereldbank als diverse universitaire studies tonen aan:
• Onderwijs vergroot de kans op (beter betaald) werk en daarmee kan de armoedespiraal voor
generaties doorbroken worden.
• Onderwijs is een belangrijk instrument in het verbeteren van de gezondheid. Op school leren
kinderen over zaken als hygiëne, voedzame maaltijden en krijgen zij seksuele voorlichting.
Hierdoor zijn zij in staat gezonde keuzes te maken in het leven en daalt bijvoorbeeld de
kindersterfte.
• Naar school gaan biedt kinderen bescherming. Bijvoorbeeld tegen zaken als kinderarbeid,
kind huwelijken en ondervoeding als school hen een maaltijd kan bieden.
• Door goed onderwijs kunnen jongeren hun persoonlijk potentieel bereiken. Ze
verkrijgen inzicht in hun eigen functioneren, rollen en relaties in de maatschappij. Goed
onderwijs zet aan tot creatief en kritisch denken en draagt daardoor bij aan vrede
en gelijkwaardigheid o.a. tussen bevolkingsgroepen, religies en gelijkwaardigheid tussen
seksen.
• Onderwijs voor meisjes is extra belangrijk. Het versterkt de gelijkwaardigheid tussen man en
vrouw, de kans dat een meisje op jonge leeftijd kinderen krijgt neemt af en het menselijk
(vrouwelijk) kapitaal in de maatschappij wordt ook benut. Ieder extra jaar middelbaar
onderwijs levert een meisje wereldwijd gemiddeld 11% meer inkomen op. Meisjes die een
middelbare schoolopleiding afronden krijgen significant minder kinderen en moeders met
een opleiding zijn geneigd hun eigen dochters en zonen ook naar school te sturen.
De veranderingen die plaatsvinden zijn veranderingen die generaties lang doorwerken. Investeren in
onderwijs is daarmee de meest effectieve manier die jongeren zelf stelt om verandering te brengen
in hun eigen toekomst. Futureproof!

Werkwijze
In landen met grote economische en sociale achterstanden in Afrika en Azië,
ondersteunt Globewise educatieve projecten voor jeugd waar een wezenlijk verschil gemaakt kan
worden. Projecten die kinderen of jongeren een betere opleidingsmogelijkheid bieden, een kans
geven die zij anders niet zouden hebben. Daarnaast ondersteunt Globewise projecten die de
kwaliteit van het onderwijs verbeteren en projecten die de toegang tot het kunnen volgen van
onderwijs bevorderen.
De geselecteerde projecten hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door
gepassioneerde mensen uit de lokale gemeenschap.

Momenteel focust Globewise zich op projecten in Afrika en Azië. Hier hebben nog niet alle kinderen
de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen.

Werkzaamheden
Globewise hanteert heldere criteria waaraan de door haar te steunen projecten moeten voldoen.
Alvorens een project financieel te ondersteunen wordt er grondig onderzoek gedaan. Er vindt een
uitgebreide Due Dilligence plaats waarbij financiële analyses gemaakt worden, het project
inhoudelijk beoordeeld wordt en er uitgebreide gesprekken met het management plaatsvinden. Elk
project wordt vooraf bezocht in het land waar het gevestigd is. Gedurende de looptijd van de
ondersteuning wordt eveneens intensief contact onderhouden met de organisatie, waarbij het
belangrijk is dat de overeengekomen doelstellingen worden nageleefd.
Globewise heeft geen winstoogmerk. Het Algemeen Bestuur van Globewise, het Bestuur Projecten
en het Bestuur Communicatie en fondsenwerving bestaan uit vrijwilligers die geen vergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden.
Het Bestuur Projecten bestaat uit vijf personen, die een selecterende en controlerende taak hebben
met betrekking tot de donaties. Alle bestuursleden dragen bij in de voor de stichting te maken kosten
zodat zoveel mogelijk van het gedoneerde geld bij de te steunen projecten terecht komt.
Het Bestuur Communicatie en Fondsenwerving bestaat uit 2 personen die eveneens niet worden
betaald. Door middel van publicaties, het benaderen van zowel particulieren als zakelijke potentiële
donateurs en het organiseren van activiteiten streven zij naar het vergroten van de inkomsten
van Globewise om daarmee de educatieve projecten te steunen.

Criteria
Globewise (onder)zoekt continu nieuwe projecten die onze financiële steun kunnen gebruiken. Er
wordt een zo zorgvuldig en compleet mogelijke selectie gemaakt van deze projecten. Om
door Globewise gesteund te kunnen worden moeten de projecten minimaal voldoen aan de
volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het project richt zich bij voorkeur op regulier onderwijs voor arme kinderen en jongeren
in de leeftijdscategorie 6 tot 20 jaar.
Het project richt zich op basis- en voortgezet onderwijs, vakonderwijs en/of de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Het project is gelegen in Afrika of Azië.
Het doel van het project is helder beschreven.
Het project wordt geleid door een sterke lokale organisatie en sluit aan bij de behoeften
van de lokale gemeenschap.
De bijdrage van Globewise moet aantoonbaar besteed worden aan onderwijs.
Het betreft een middelgroot project: de exploitatiekosten liggen tussen de EU 50.000 en
EU 750.000 per jaar.
De continuïteit van het project is gewaarborgd en het project is de opstartfase voorbij.
Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel de directe als indirecte kosten
van het project zijn relatief laag.

Globewise behoudt zich het recht voor om af te wijken van de bovengenoemde criteria als hier
volgens ons een belangrijke reden voor is.

Organisatiestructuur
Algemeen Bestuur Globewise:
Het Algemeen Bestuur van Globewise telt 3 onbezoldigde leden, ze zijn benoemd voor onbepaalde
tijd. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en ontvangen geen beloning. Het bestuur
vergadert minimaal 1 x per jaar en in de praktijk minimaal 1x per kwartaal. Van de vergaderingen
worden notulen gemaakt.
Het bestuur beoordeelt de begroting en het strategisch meerjarenplan van het Bestuur Projecten
en het bestuur Communicatie. Het Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting
Globewise, de overige 2 besturen zijn belast met de operationele werkzaamheden.
Samenstelling
• Voorzitter; Robert van Zanten
• Secretaris; Bas Schoute
• Penningmeester; Marco van de Vegte
Bestuur Projecten
Het Bestuur Projecten is verantwoordelijk voor het selecteren van projecten en het onderhouden
van de contacten met de projecten gedurende de looptijd van een contract. Het Bestuur Projecten
bestaat uit 5 personen die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Bij het brengen
van een bezoek aan een project kunnen zij een kleine bijdrage voor de onkosten ontvangen.
Samenstelling:
• Voorzitter: Lideweij Bakker
• Secretaris: Ilse de Heus
• Penningmeester: Rosalien van der Laan
• Marinel van Zanten - De Clerck
• Ghislaine Hus
Bestuur Communicatie en Fondsenwerving
Het Bestuur Communicatie en Fondsenwerving is verantwoordelijk voor de communicatie uitingen
rondom de stichting Globewise. Daarnaast is zij samen met het Algemeen Bestuur verantwoordelijk
voor de activiteiten inzake fondsenwerving. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Samenstelling,
• Voorzitter: Ilse de Cloe
• Corien Niezing.
Algemeen Bestuur

Voorzitter: Robert van Zanten
secretaris: Bas Schoute
Penningmeester Marco van der Vegte

Bestuur Projecten

Voorzitter: Lideweij Bakker
Secretaris: Ilse de Heus
Penningmeester: Rosalien van der Laan
Marinel van Zanten - De Clerck
Ghislaine Hus

Bestuur Communicatie en
fondsenwerving
Voorzitter: Ilse de Cloe
Corien Niezing

Financiering
Om open en eerlijk te communiceren met onze investeerders vinden wij het belangrijk om
transparant te zijn over onze inkomsten en uitgaven. Onze inkomsten worden zo effectief mogelijk
besteed aan de door ons geselecteerde projecten. Het beleid is erop gericht om alle ontvangen
gelden te besteden aan de educatieve projecten en geen geld te sparen dan wel extra vermogen op
te bouwen. Qua continuïteit is Globewise erop gericht om geen verplichtingen aan te gaan indien
hier onvoldoende financiële toezeggingen tegenover staan. Globewise streeft er naar haar kosten tot
een minimum te beperken zodat zoveel mogelijk geld naar de te steunen onderwijsprojecten
gaat. Slechts een zeer klein deel van onze inkomsten wordt besteed aan administratieve zaken (<
2%).
Jaarlijks leggen wij een zo helder mogelijke verantwoording af aan onze investeerders middels
een financiële jaarrekening en een jaarverslag.
Globewise wil haar bereik de komende jaren gaan vergroten door meer te gaan samenwerken met
meerdere investeerders.
Deze zakelijke en particuliere investeerders ondersteunen de Globewise visie dat elk kind recht heeft
op goed onderwijs. Globewise biedt betrokken investeerders de mogelijkheid om zelf te bepalen aan
welke soort project zij graag willen bijdragen. Indien gewenst gaat Globewise op zoek naar
een project dat aan de specifieke wensen van een investeerder voldoet alsook aan de
door Globewise gehanteerde kwaliteitscriteria.

Vermogensbeheer
Het vermogen van Globewise is vrij beschikbaar op een rekening courant c.q. een spaarrekening die
direct opneembaar is.

Begroting en financiële verantwoording
Stichting Globewise is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom verplicht het
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. Dit nummer wordt
gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het RSIN is 851743407.

