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Op!29!september!2014!vond!in!Den!Haag!de!oprichtingsbijeenkomst!van!de!Vereniging!
Worldconnectors! plaats.! Het! eerste! jaar! van! de! Vereniging!Worldconnectors! was! een!
succes.! Nieuwe! leden! en! nieuwe! activiteiten! brachten! een! frisse! wind;! de! kracht! van!
beproefde! activiteiten! van! het! tien! jaar! oude! –! en! tot! voor! kort! informele! –! netwerk!
zorgden! voor! continuïteit.! En! de! missie! is! onverminderd! van! groot! belang:! met!
voorlopers! uit! zeer! diverse! sectoren! van! de! Nederlandse! samenleving! en! van! alle!
leeftijden!werken!aan!een!open,! tolerant,!optimistisch!en!proactief!Nederland!dat! zich!
als! een! mondiale! speler! opstelt.! De! Worldconnectors! laten! zich! inspireren! door! de!
Global&Goals!zoals!die!in!september!2015!door!de!VN!zijn!vastgesteld.!
'
EEN'LEVENDIGE'VERENIGING'
De! Vereniging! Worldconnectors! startte! in!
het! najaar! van! 2014! met! ongeveer! zestig!
leden.!Eind!2015!waren!dat!er!circa!tachtig.!
Vooral! onder! de! jongeren! en!
vertegenwoordigers! van! kennisinstellingen!
is! naar! nieuwe! leden! geworven.! En! met!
succes.! Verder! kenmerkte! 2015! zich! door!
een! aantal! nieuwe! activiteiten,! zoals! de!Dis!
op!Dinsdag,!en!werd!een!veel!groter!beroep!
gedaan!op!de!leden!en!hun!organisaties.!
!
Round!Tables!!
Zo!werden!de!vier!Round&Tables!gehost!door!
organisaties! van! leden,! zoals! Greenpeace,!
Akzo! Nobel,! New! World! Campus! en! het!
Marine! terrein! in! Amsterdam! (dankzij!
Studio! Zeitgeist).! Tijdens! deze!
ledenbijeenkomsten! werden! actuele!
thema’s! verdiept,! zoals! het!
vluchtelingenvraagstuk!en!de! transitie!naar!
een!duurzame!energiehuishouding.!
!

!!!
Break&tijdens&Round&Table,&Akzo&Nobel&(23/11/2015)&
!
Een! nieuw! element! van! de!Round&Tables! is!
de! Actualiteiten! Carrousel,! waarin! in! hoog!
tempo!enkele!urgente!actuele!onderwerpen!
worden! doorgelicht.! Ook! nieuw! is! het!

platform! voor! jonge! sociaal! ondernemers,!
die! er! hun! activiteiten! kunnen! presenteren!
en!de!gelegenheid!kunnen!grijpen!om!advies!
te!vragen!over!voor!hen!lastige!kwesties.!
!

!
Round&Table&op&MarineBterrein&A’dam&(03/03/2015)&
!
Werkgroepen!
In!2015!waren!er!vijf! actieve!werkgroepen.!
Zij! waren! actief! op! de! onderwerpen!
toekomstige! generaties,! sociaal!
ondernemerschap,! duurXzame! energie,!
vrede! &! veiligheid! en! partnerXschappen!
voor!de!Global!Goals.!Bijzonder!succesvol!is!
het! Global& Goals& Charter,! dat! in! september!
2014!op! initiatief! van!de!WorldXconnectors!
door!meer!dan!60!Nederlandse!bedrijven!en!
maatschappelijke! organisaties! werd!
ondertekend.! In! maart! 2015! werd! het!
Charter! door! de! Nederlandse! regering! als!
een! zeer! positief! voorbeeld! van! krachtige!
partnerschappen!gepresenteerd!bij!de!VN!in!
New!York.!
!
Dis!op!Dinsdag!
Een! geheel! nieuwe! activiteit! is! de! Dis! op!
Dinsdag,! waar! onder! het! genot! van! een!
mooie! maaltijd,! een! goed! glas! wijn! en! een!
select!gezelschap!thema’s!–!waar!de!WorldX



connectors! wellicht! een! verschil! kunnen!
maken!–!worden!verkend!en!uitgediept.!
!

!
Dis&op&Dinsdag&over&Oekraïne&(24/03.2015)&
!
BESTUUR'&'BUREAU'
De! Vereniging! Worldconnectors! heeft! een!
onbezoldigd! bestuur! dat! in! 2015! bestond!
uit:!!
!X!Erik!Thijs!Wedershoven,!voorzitter!
!X!Alexander!Rinnooy!Kan,!viceXvoorzitter!
!X!Herman!Mulder,!penningmeester!
!X!Peter!Heintze,!secretaris!
!X!Lynn!Zebeda!
!X!Willemijn!Aerdts!(tot!september!2015)!
!X!René!Grotenhuis!(tot!september!2015)!
!X!Rosalie!de!Bruijn!(sinds!september!2015)!
!X!Bart!Romijn!(sinds!september!2015)!
!
Het! bestuur! wordt! ondersteund! door! een!
klein!bureau!dat!is!gehuisvest!in!Pakhuis!de!
Zwijger.! De! Coördinator! van! de!
Worldconnectors!is!Floor!van!Uhm.!
!

!
&&&&Erik&Thijs&Wedershoven&&&&&&&&&&&&&&&&&Floor&van&Uhm&
!
'

PARTNERS'
Naast! de! financiële! bijdragen! van!
individuele! leden! van! de! Vereniging!
Worldconnectors! wordt! de! verenging!
financieel! ondersteund! door! een! aantal!
partner! organisaties! (met! maximaal!
€5.000).! In! 2015! waren! dat! Akzo! Nobel,!
DSM,! Triodos,! FMO! en! ABN! AMRO.! KPMG!
stelt! voorzitter! Erik! Thijs! Wedershoven! in!
de! gelegenheid! om! een!deel! van! zijn!werkX
zaamheden! voor! de! Worldconnectors! in!
werkXtijd! te! verrichten.! Stichting! IONA!
ondersteunt! de! Vereniging!
Worldconnectors! in! het! beheer! van! de!
fondsen.! Tot! slot! is! er! sinds! de! oprichting!
van! de! Worldconnectors! in! 2006!
inhoudelijke! samenwerking! met! het! Earth!
Charter!Initiative.!
!
FINANCIEEN'
De! Vereniging!Worldconnectors! heeft! geen!
winstoogmerk,! bovendien! kwamen! alle!
inkomsten! in! 2015! volledig! ten! goede! aan!
de! activiteiten! die! gericht! zijn! op! het! doel!
van! de! Vereniging! Worldconnectors.! In!
2015! genereerde! de! Worldconnectors!
€54.065,00! aan! inkomsten! via!
ledencontributies! en! schenkingen! van!
partnerorganisaties.! Daarnaast! gaf! de!
Vereniging! €22.206,75! uit.! Een! groot! deel!
hiervan! werd! besteed! aan! de! parttime!
coördinator!en!onkostenXvergoedingen!voor!
stagiair(e)s.! De! overige! uitgaven! werden!
besteed! aan! kantoorkosten! en! voor!
bijeenkomsten.!De!Vereniging!sloot!2015!af!
met!een!eindsaldo!van!€31.858,25.!!
'
CONTACT'
www.worldconnectors.nl!
roundtable@worldconnectors.nl!
!
Pakhuis!de!Zwijger!
Piet!Heinkade!181XH!
1019!HC!Amsterdam!
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