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Stichting Globewise

Jaarverslag

Het bestuur van de Stichting biedt hierbij de jaarrekening van  Stichting  Globewise (hierna: 

Globewise) aan voor het boekjaar 2021 dat geëindigd is op 31 december 2021. 

Globewise is een algemeen nut beogende instelling op het gebied van educatie. 

Doelstelling Globewise:

Globewise stelt zich tot doel om meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te 

geven tot onderwijs. Onderwijs helpt om persoonlijke ambities mogelijk te maken, welzijn te 

vergroten en de maatschappij te versterken. Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien krijgen 

door het volgen van onderwijs meer kans om de armoedespiraal waarin zij zitten te doorbreken. 

Beter voor hen en voor hun toekomstige kinderen. Steunen van onderwijs is een 

toekomstbestendige manier van ontwikkelingshulp. 

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het doen van giften aan activiteiten en instellingen die 

kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden helpen toegang te geven tot onderwijs. 

Onze projecten bevinden zich in landen met grote economische en sociale achterstanden, met focus 

op Afrika en Azië. Bij alle projecten streven we naar betere opleidingsmogelijkheden en verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs. Duurzaamheid en continuïteit vindt Globewise belangrijk, 

daarom worden projecten ondersteund die de opstartfase voorbij zijn en die gedragen worden door 

de lokale gemeenschap en passen binnen de cultuur. Globewise verbindt zich doorgaans voor 

enkele jaren aan een project. De geselecteerde projecten hebben een overzichtelijke omvang en 

worden geleid door mensen met passie, de lokale gemeenschap is betrokken. Globewise investeert 

in projecten waarvan met de grootst mogelijke zekerheid vast staat dat de geboden financiële hulp 

op de meest efficiënte manier besteed wordt aan onderwijs voor kinderen. Globewise onderhoudt 

intensief contact met het management van elk project, alle projecten worden ter plekke door ons 

bezocht.

In de toelichting op de is een overzicht opgenomen van de ontvangen bijdragen en de giften die in 

het verslagjaar zijn gedaan. Dit jaar zijn de donaties hoger dan de schenkingen waardoor het 

vermogen van de Stichting is gedaald tot €293.542. Aangezien de donaties een contractuele 

toezegging kunnen zijn voor meerdere jaren (meestal 3) is het totaal van de contractuele 

verplichtingen in de toelichting op de jaarrekening toegelicht.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden welke Globewise onderkent:

•	Het aantrekken van voldoende gelden om haar doelstellingen te realiseren welke we 

verwezenlijken doordat de jaarlijkse donatie voor meerdere jaren is toegezegd en daarnaast zijn er 

vergevorderde initiatieven voor aanvullende fondsenwerving in 2022
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•	De juiste besteding van de inkomsten aan daartoe gekwalificeerde projecten. Onze inkomsten 

worden zo effectief mogelijk besteed aan de door ons geselecteerde projecten op basis van vooraf 

gedefinieerde criteria. 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. Doordat er tijdens de Corona periode geen projecten konden worden 

bezocht zijn we heel kritisch geweest bij verlenging of continuering van projecten.

 

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 van het project welke 

tevens bestaat uit een achtergrondonderzoek. Vervolgens wordt het project inhoudelijk beoordeeld 

en volgen er uitgebreide gesprekken met het management. Elk project wordt vooraf bezocht in het 

land waar het gevestigd is. Hier wordt terplekke bepaald of het project voldoet aan alle criteria van 

Globewise. Gedurende de looptijd van de ondersteuning wordt eveneens intensief contact 

onderhouden met de organisatie, waarbij het belangrijk is dat de overeengekomen doelstellingen 

worden nageleefd. Het doel van deze professionele benadering is dat iedere euro effectief en goed 

besteed wordt. Globewise kent dus een zakelijke en professionele benadering om uiteindelijk zo 

veel mogelijk kinderen goed onderwijs te bieden. Ook voor onze donateurs is het essentieel dat ze 

weten dat iedere euro, goed en verklaarbaar wordt besteed.   

 

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 €50.000 en €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
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Namens bestuur Stichting Globewise:

R.A. van Zanten B.O. Schoute

Voorzitter Secretaris

M.J. van der Vegte

Penningmeester

Gedurende 2021 hebben we € 249.720 besteed aan continuering van bestaande of nieuwe 

projecten en zijn € 52.031 op de algemene reserve ingeteerd omdat de donaties over 2021 € 

201.152 bedroegen. De overige lasten zijn laag (kleiner dan 2% van de totale lasten inclusief de 

donaties aan projecten) omdat het gehele Globewise team bestaat uit professionals die allen met 

veel passie belangeloos hun expertise inzetten. 

Het bestuur van de Stichting zal in het komende boekjaar haar activiteiten op soortgelijke wijze als 

uitgeoefend in het verslagjaar continueren. Hiertoe staat haar het vrij beschikbare vermogen zoals 

deze uit de jaarrekening blijkt ter beschikking. De jaarlijkse schenking van €200.000 is toegezegd tot 

en met minimaal het jaar 2024 met de intentie tot verdere toezeggingen in de jaren daarna.

Voor het jaar 2022 verwacht Globewise naast de jaarlijkse donatie aanvullende fondsenwerving 

vanuit andere partijen te verwezenlijken en is begroot dat Globewise € 300.000 zal besteden aan 

projecten en haar algemene reserve weer zal zien toenemen met een begroot bedrag van € 75.000.

Globewise is een kritische organisatie en zich bewust van zijn maatschappelijke rol. Globewise 

maakt geen gebruik van buitenlandse rekeningen of trustfondsen.

Hilversum, 25 mei 2022
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€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 293.724 345.573

TOTAAL ACTIVA 293.724 345.573

PASSIVA

Overige reserves

Algemene reserve 293.542 345.573

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 182 0

TOTAAL PASSIVA 293.724 345.573

Balans per 31 december 2021

Jaarrekening

20202021
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€ € € € € €

Baten

Baten van particulieren

Schenkingen 201.152 200.000 200.000

Totaal baten 201.152 200.000 200.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen 249.720 261.400 316.159

Kosten beheer en administratie 2.955 3.500 296

Totaal lasten 252.675 264.900 316.455

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN

EN LASTEN -51.523 -64.900 -116.455

Financiële baten en lasten -508 -300 -232

SALDO BATEN EN LASTEN -52.031 -65.200 -116.687

Begroot 2021 Werkelijk 2020

Staat van baten en lasten over 2021

Werkelijk 2021
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 

2021

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De Stichting is een algemeen nut beogende instelling op het gebied van educatie. Deze doelstelling 

wordt nagestreefd door het doen van giften aan activiteiten en instellingen die binnen de 

doelstelling vallen. In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de giften 

die in het verslagjaar zijn gedaan.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende 

instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit 

boekjaar hebben geen aanpassingen in grondslagen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij 

betrekking hebben. De donaties worden als last genomen in het jaar waarin zij zijn toegekend.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Continuïteit

Zoals uit de balans blijkt heeft de Stichting een positief kapitaal in de vorm van beschikbare 

middelen van € 293.724 op 31 december 2021.

Naar verwachting zal de Stichting ook in de toekomst over voldoende positieve middelen 

beschikken om haar activiteiten te continueren, Hierbij dient te worden opgemerkt dat de jaarlijkse 

schenking van €200.000 is toegezegd tot en met minimaal het jaar 2024 met de intentie tot verdere 

toezeggingen in de jaren daarna terwijl de verplichtingen uit hoofde van donaties bestaan uit 

enerzijds contractuele toezeggingen maar tevens de intentie bepaalde contracten te verlengen 

zonder dat dit contractueel reeds is vastgelegd. De huidige situatie rondom COVID-19 heeft geen 

directe financiële impact op de Stichting. Wel beperkt COVID-19 de mogelijkheden om nieuwe en 

bestaande projecten te bezoeken. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van 

continuïteit van de Stichting. 

Jaarrekening 2021
8



Stichting Globewise

1. VERLOOP LIQUIDE MIDDELEN

2021 2020

€ €

Liquide middelen - saldo 1-1 345.573 462.260

Schenkingen 201.152 200.000

In het verslagjaar toegezegde en betaalde donaties -249.720 -316.159

Bank- en rentekosten -508 -232
Websitekosten -2.273 -296

Kosten CBF -500 0

Liquide middelen - saldo 31-12 293.724 345.573

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

2. OVERIGE RESERVES

2021 2020

€ €

Beginsaldo Algemene reserve 345.573 462.260

Saldo baten en lasten over het boekjaar -52.031 -116.687

Eindsaldo Algemene Reserve 293.542 345.573

3. INKOMSTEN

Baten van particulieren

In 2021 zijn er schenkingen aan de activiteiten van de Stichting gedaan in de vorm van 

bankstortingen ad € 201.152 en er zijn jaarlijkse toezeggingen om tot minimaal 2024 €200.000 aan 

de Stichting Globewise te schenken.
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4. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

2021 2020

€ €

Besteed aan doelstellingen 249.720 316.159

249.720 316.159

5. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

2021 2020

€ €

Websitekosten 2.273 0

Drukwerk 0 296

Kosten CBF 682 0

2.955 296

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding 

plaats voor gemaakte kosten echter veelal worden deze kosten inclusief projectbezoeken door de 

aan Stichting Globewise verbonden vrijwilligers niet gedeclareerd. De Stichting heeft geen 

werknemers in dienst. 
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6. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2021 2020

€ €

Bank- en rentekosten 508 232

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE POSTEN €

Contractuele verplichtingen uit hoofde van donaties te betalen in 2022 73.000

176.000

Hilversum, 25 mei 2022

Bestuur van de Stichting Globewise:

R.A. van Zanten B.O. Schoute

Voorzitter Secretaris

M.J. van der Vegte

Penningmeester

Verplichtingen in verband met mogelijke verlenging van contractuele 

verplichtingen uit hoofde van donaties te betalen in 2022
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OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring

Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en laten

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Het saldo van baten en laten over 2021 is onttrokken aan de algemene reserve van de Stichting.

Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting vastgesteld en goedgekeurd op 25 mei 2022. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 

ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
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