VERENIGING WORLDCONNECTORS – JAARVERSLAG 2016
Voor de Vereniging Worldconnectors was 2016 een succesvol jaar waarin we ons als netwerk
opnieuw hebben ingezet voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld door middel van het
ontwikkelen van strategieën en visies op internationale vraagstukken. Dit jaar hebben we in het kader
van het tienjarig bestaan van de Vereniging meerdere interessante lustrumactiviteiten georganiseerd.
Nieuwe leden en nieuwe activiteiten brachten daarnaast een frisse wind met zich mee. 2016 was
bovendien een jaar dat opnieuw toonde hoe belangrijk onze visie is: met voorlopers uit diverse
sectoren van de Nederlandse samenleving werkten de Worldconnectors in 2016 aan een open,
tolerant, optimistisch en proactief Nederland dat zich als een mondiale speler opstelt.
EEN VERENIGING IN ONTWIKKELING
De Vereniging Worldconnectors groeide in
2016 van tachtig naar meer dan negentig
leden. Als gevolg hiervan werd de
samenstelling van het ledenbestand meer
divers en gebalanceerd, zie de grafieken over
ledenverdeling onderaan dit verslag. Op die
manier blijven wij een breed netwerk van
opiniemakers uit de politiek, media, overheid,
wetenschap, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties, inclusief
jongeren en spirituele leiders. In 2016 werd
tevens gekeken naar de wensen van de
verschillende leden binnen het netwerk. Door
middel van persoonlijke (evaluatie) gesprekken
en interviews werden thema’s en nieuwe
initiatieven in kaart gebracht en actief
opgepakt.

Round Tables
In 2016 organiseerde de Vereniging vier
Round Tables. De eerste Round Table vond
plaats bij de Rabobank. Deze bijeenkomst
bestond uit drie delen: een sessie over
duurzame energievoorziening, een publieke
bijeenkomst rondom de Sustainable
Development Goals (SDG’s) en een gesloten
sessie over de verenigingszaken van de
Worldconnectors. In mei kwam het netwerk
samen bij de Impact Hub en werd onderzocht
hoe de vereniging impact kan creëren. In
september werd in samenwerking met Earth
Charter Vrienden in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen ingezoomd op het verbinden van
internationale en nationale initiatieven rondom
de SDG’s. Tijdens de Round Table in
november op de Vrije Universiteit van
Amsterdam (VU), gingen wij in op de
(nood)opvang van vluchtelingen in Nederland
en de maatschappelijke veerkracht in
Nederland. Deze bijeenkomst was in
samenwerking met de VU en het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Worldconnectors tijdens de Round Table bij
Impact Hub (23 mei 2016)

Werkgroepen
In 2016 waren vijf werkgroepen binnen het
netwerk actief: Toekomstige Generaties,
Sociaal ondernemerschap, Duurzame Energie,
Vrede & Veiligheid en het SDG Charter.
Gedurende 2016 is besloten de formele
structuur van drie werkgroepen (Sociaal
ondernemerschap, Vrede & Veiligheid en het
SDG Charter) op te heffen, omdat het doel van
de werkgroep was behaald of anderszins was
ondergebracht. Zo leidde de werkgroep
rondom het SDG Charter in 2016 tot de
oprichting van een zelfstandige stichting met
eigenstandige financiering. Het Charter is
uitgegroeid tot succesvol multi-stakeholder
partnerschap, ondertekend door o.a. minister
Ploumen.

Overige Activiteiten
Naast de Round Tables en de werkgroepen is
door de Worldconnectors nog een aantal
overige activiteiten ontplooid. Zo vond de Dis
op Dinsdag, een initiatief gedragen door
Worldconnector Rindert de Groot, meerdere
keren plaats. Tijdens de Dis worden actuele
onderwerpen in een informele sfeer besproken
door een select gezelschap.

Naast de Dis, is er in 2016 ook een aantal
evenementen met Young Worldconnectors
georganiseerd zoals een blogtraining voor alle
Young Worldconnectors, in samenwerking met
OneWorld. Naar aanleiding van deze training
werd ook een reeks blogs gepubliceerd op de
Worldconnectors website.

PARTNERS
Naast de financiële bijdragen van individuele
leden van de Vereniging Worldconnectors
wordt de Verenging financieel ondersteund
door een aantal partnerorganisaties (met
maximaal 10% van het totale budget per
partner). In 2016 waren dat ABN AMRO, de
Nationale Postcodeloterij, Schiphol Group en
de Rabobank. KPMG stelt voorzitter Erik Thijs
Wedershoven in de gelegenheid om een deel
van zijn werkzaamheden voor de
Worldconnectors in werktijd te verrichten.
Stichting IONA ondersteunt de Vereniging
Worldconnectors in het beheer van de
fondsen. Tot slot vindt sinds de oprichting van
de Worldconnectors in 2006 inhoudelijke
samenwerking plaats met het Earth Charter
Initiative.

FINANCIEN
Dis op Dinsdag over Wereldkennisburgers (12
januari 2016)

BESTUUR EN BUREAU
De Vereniging Worldconnectors heeft een
onbezoldigd bestuur dat in 2016 bestond uit :








Erik Thijs Wedershoven, voorzitter
Alexander Rinnooy Kan, vice-voorzitter
Herman Mulder, penningmeester
Peter Heintze, secretaris
Lynn Zebeda, bestuurslid
Rosalie de Bruijn, bestuurslid
Bart Romijn, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door een klein
bureau dat is gehuisvest in Pakhuis de Zwijger
en bestaat uit twee deeltijd medewerkers en
een stagiair. De coördinator van de
Worldconnectors is Floor van Uhm.

De Vereniging Worldconnectors heeft geen
winstoogmerk, bovendien kwamen alle
inkomsten in 2016 volledig ten goede aan de
activiteiten die gericht zijn op het doel van de
Vereniging Worldconnectors. In 2016
genereerde de Worldconnectors €48.125 aan
inkomsten via ledencontributies en
schenkingen van partnerorganisaties.
Daarnaast gaf de Vereniging €49.609 uit. Het
overgrote deel hiervan werd besteed aan
vergoedingen voor de twee deeltijd
medewerkers en stagiair(e)s. De overige
uitgaven werden besteed aan kantoorkosten
en voor de organisatie van de Round Table
bijeenkomsten. De Vereniging sloot 2016 af
met een eindsaldo van €35.349.

CONTACT
Namens coördinator Floor van Uhm en het
voltallige bestuur, bedanken wij al onze leden
en partners van harte voor hun bijdragen en
inzet in 2016. Wij kijken ernaar uit om onze
samenwerking in 2017 voort te zetten.
www.worldconnectors.nl
roundtable@worldconnectors
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 181-H
1019 HC Amsterdam

Voorzitter Erik Thijs Wedershoven en
coördinator Floor van Uhm
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