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Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; 
indeed, it's the only thing that ever has. 

 
Margaret Mead 
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Voorwoord 
Meer dan tien jaar geleden vond de eerste grote Round Table vergadering van de 
Worldconnectors plaats op de Dag van de VN. Sindsdien is veel gebeurd en veel veranderd. 
De noodzaak om actief aan de Nederlandse duurzame ontwikkelingsagenda bij te dragen blijft 
onverminderd hoog in 2019. Meer dan ooit voelen we ons als Worldconnectors 
verantwoordelijk voor het waarmaken van onze ambitie om bij te dragen aan een 
rechtvaardige, veilige en duurzame wereld, en aandacht te vragen voor de rol die Nederland 
daarbij zou moeten spelen.  
 
Worldconnectors zijn een ‘thinkcubator’, die denkers en doeners verbindt, nieuwe inzichten 
en ideeën omzet in actie. We analyseren en discussiëren niet alleen, maar zijn ook betrokken 
bij het vormen van een meer duurzame toekomst door initiatieven te steunen of zelf te 
ontplooien. Want hoe interessant en belangwekkend de ideeën die wij agenderen ook mogen 
zijn, uiteindelijk gaat het om de vertaling ervan naar het dagelijks leven.  
 
Ons succes valt of staat bij hoe we als Worldconnectors - vanuit de Vereniging en ons 
dagelijkse werk of studie - netwerken verbinden tussen verschillende invloedsferen. We 
bestaan uit beleidsmakers, media, ondernemers, wetenschappers, vertegenwoordigers van 
NGO’s, en meer, vooral ook veel jonge leden. Wat onze diverse, intergenerationele groep 
verbindt is de realisatie van de SDGs te willen versnellen in Nederland, Europa en de rest van 
de wereld. Als Worldconnectors blijven we van mening dat Nederland geen land mag zijn dat 
zich achter zijn dijken verschuilt, maar dat ons land zich internationaal sterk en open moet 
opstellen. Binnen Nederland verdienen SDG-overstijgende onderwerpen een zichtbare plek in 
het publieke, politieke en wetenschappelijke discours. We vragen ons daarom altijd af hoe 
onze keuzes anderen, soms op duizenden kilometers afstand, of toekomstige generaties 
beïnvloeden?  
 
Als geen ander kunnen we als Worldconnectors bedenken hoe de wereld eruit zal en moeten 
zien in 2030. Welke mondiale uitdagingen en kansen komen we op weg naar 2030 tegen, en 
hoe kunnen we hier actief op in spelen? Klimaatverandering - waarschijnlijk de grootste 
uitdaging die we ooit hebben gehad - kunnen we alleen oplossen door samen te werken op 
mondiaal niveau en dat begint bij het hebben van een inclusieve blik. Ik voel me persoonlijk 
betrokken bij deze uitdaging en geef daar sinds 2015 mede inhoud aan als voorzitter van 
Worldconnectors. Ook in 2019 zal onze Vereniging aandacht aan de klimaatcrisis besteden; 
en dit jaar zullen we extra focus leggen op de onderliggende maatschappeijke dynamiek.  
 
In dat kader willen we in 2019 ten minste impact hebben met het Lab voor Toekomstige 
Generaties, SDG Food Initiative (Voedsel werkgroep) en Inclusiviteit werkgroep. In dit jaarplan 
wordt beschreven met welke activiteiten de Vereniging Worldconnectors haar doelen rondom 
deze thema’s wil realiseren en met wie je contact op kunt nemen om hier zelf een actieve 
bijdrage aan te leveren. Om samen, als Worldconnectors, het platform voor SDG-
overstijgende open dialoog en het delen van inzichten te blijven vormen - om SDG-
overstijgende acties en initiatieven te helpen versnellen middels ons netwerk.  Namens onze 
coördinator, het gehele bestuur en Vereniging hoop ik van harte dat jij je ook de komende 
jaren wilt (blijven) inzetten als lid of medestander van Worldconnectors, opdat we samen 
onze niet geringe ambities en plannen waar kunnen maken.  
 
Erik Thijs Wedershoven, voorzitter
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Het jaarplan in één oogopslag  
Worldconnectors is een netwerk van veranderaars, die zich persoonlijk committeren en actief 
zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Onze visie richt zich op een verbinding, die 
noodzakelijk is in een samenleving die steeds verder gepolariseerd raakt. Bijdragen aan het 
versnellen van de implementatie van de Sustainable Development Goals is onze missie.  
 
Deze missie en visie komen samen in wat wij doen. Wij brengen leden samen door middel van 
verschillende werkvormen: Round Tables, Dis op dinsdag, werkgroep en buddysysteem. De 
Round Tables zijn brainstormsessies omtrent een maatschappelijk thema. Hier komt een grote 
groep van ongeveer 30 tot 40 leden samen. In 2019 zijn dit steeds interactievere evenementen 
geworden, waar de input van de aanwezigen centraal staat. De Dis op dinsdag is een 
kleinschalige manier om een actueel thema te bespreken met ongeveer 8 andere leden. Uit 
zowel Round Tables als Dis op dinsdag kunnen werkgroepen ontstaan. Dit is een groep van 
gecommitteerde leden die verder wil dan discussiëren, en een idee wil uitwerken. Als laatste 
hebben we het buddysysteem, waar jonge en oudere Worldconnectors aan elkaar worden 
gekoppeld. Juist omdat de realiteit van junior en senior Worldconnectors zo verschilt, kunnen 
we veel van elkaar leren. Ervaring en energie zijn complementair en bieden een groot 
potentieel om maatschappelijke verandering te realiseren.  
  
2019 Is het jaar van strategische herijking, een jaar van verdere professionalisering van het 
secretariaat, en jaar van de vernieuwing van werkvormen. Voorstellen hiervoor zullen in het 
najaar van 2019 aan de leden worden voorgelegd en leden zijn uitgenodigd hier actief aan bij 
te dragen. Verder willen we groeien als vereniging, zonder de herkenning binnen ons netwerk 
te verliezen. Het aantal leden zal toenemen, om zo ook financieel een duurzame vereniging te 
worden voor de langere termijn. Om ervoor te zorgen dat nieuwe leden actief gaan 
deelnemen aan ons netwerk, organiseren wij nu ieder jaar een Introductie Dis voor nieuwe 
leden in het eerste kwartaal en andere activiteiten om meer informele uitwisseling te 
bevorderen. In dit jaarplan vinden jullie een overzicht van al deze activiteiten, onze leden het 
bestuur en de begroting.  
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Overzicht Activiteiten 2019 
 
 

 
 
 
Hierboven zie je een overzicht van de Round Tables/ netwerkevenementen van 2019. Dit zijn 
de volgende bijeenkomsten: Round Table Maatschappelijke voordelen klimaatakkoord, een 
netwerkborrel met brainstormsessie, een netwerk lunch met ALV en een Round Table 
Dialoog van de Samenleving. Met deze bijeenkomsten willen we in totaal minimaal 100 
leden aantrekken.  
 
Verder willen we ten minste 2 Dis op Dinsdagen en een introductie Dis voor nieuwe leden 
organiseren. Als laatste willen we ten minste één concreet output per werkgroep (denk aan 
een statement, Round Table, publicatie van een artikel e.d.) waar ons netwerk iets aan 
heeft.   
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Onze vereniging in 2019 
 
a. Wie zijn wij?  
 
Visie: 
In een samenleving die steeds verder gepolariseerd raakt, is verbinding noodzakelijk. Als 
vereniging staan wij voor een toekomstgerichte wereld voor iedereen. Alleen door 
samenwerking zijn wij in staat echte verandering teweeg te brengen. Worldconnectors is een 
intergenerationele ‘thinkcubator’ (denktank/incubator) die de verschillende 
maatschappelijke waarden van haar leden verbindt. Wij zoeken mee naar oplossingen voor 
grote vraagstukken en maken ze zo concreet mogelijk, om ze samen aan te kunnen vliegen. 
Samen komen wij tot verrassende initiatieven die de wereld mooier maken en die de 
individuele Sustainable Development Goals overstijgen. Als netwerk zijn we er voor elkaar, 
overtuigd van de kracht van persoonlijk commitment pakken we samen ingewikkelde 
maatschappelijke vraagstukken aan. Tijdens werkgroepen, Round Tables en andere 
bijeenkomsten helpen we elkaar om ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de 
maatschappij verder te brengen. 
 
Worldconnectors is een netwerk van veranderaars, die zich persoonlijk committeren en actief 
zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit netwerk is: 
·      Intersectoraal: de leden zijn actief in verschillende segmenten van de samenleving; 
·      Intergenerationeel: er zijn jonge en meer senior leden; 
·      Onafhankelijk: de Worldconnectors vormen een zelfstandige en onafhankelijke vereniging    

die al meer dan vijf jaar geen externe subsidies ontvangt. 
 
Missie: 
Bijdragen aan het versnellen van de implementatie van de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties en daarmee aan inclusieve duurzame ontwikkeling vanuit Nederland 
in de wereld. 
 
Waar komen we vandaan? 
In 2006 vond op de Dag van de Verenigde naties in Amsterdam de eerste grote Round Table 
van de Worldconnectors plaats. Sindsdien is veel gebeurd en veel veranderd, maar de 
noodzaak om vanuit de Worldconnectors intensief met de Nederlandse internationale agenda 
bezig te zijn blijft onverminderd hoog. Meer dan ooit voelen de Worldconnectors zich 
medeverantwoordelijk voor het waarmaken van de ambitie om bij te dragen aan een 
rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. 
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b. Wat doen wij? 
 
Worldconnectors functioneert als ‘thinkcubator’, met als belangrijkste activiteiten: 
·    analyse van complexe duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken  
·    identificeren van barrières 
·    faciliteren van innovatieve ideeën en concrete projecten 
 
Het functioneren als ‘thinkcubator’ doen we door: 
·      het verbinden van veranderaars uit verschillende sectoren 
·      het faciliteren van discussies en kennisuitwisseling tussen veranderaars 
·      het faciliteren van innovatieve projecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling 
·      het informeren van veranderaars over ontwikkeling binnen en buiten Nederland 
 
Hoe doen we dit? 
Het hart van het netwerk wordt gevormd door ontmoetingen en de uitwisseling van ideeën 
met collega-Worldconnectors. In samenwerking met stagiaires ondersteunt het secretariaat 
verschillende werkgroepen en initiatieven van leden. Hier hebben we ook in 2019 drie 
bekende vormen voor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast deze drie typen activiteiten is in 2018 ook het buddysysteem met succes weer 
opgestart. Als jonge Worldconnector word je gekoppeld met een senior Worldconnector, wat 
wederzijds enorm wordt gewaardeerd door onze leden. 
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c. Wat zijn we in 2019 van plan? 
 
Professionalisering secretariaat 
Als secretariaat zien wij de noodzaak een professionaliserende slag te maken. Dit houdt in dat 
we werken aan een goede basis, waarop we als vereniging kunnen terugvallen. De efficiëntie 
van het secretariaat gaat niet langer afhankelijk zijn van de coördinator die op dat moment 
werkzaam is, maar dat er een handboek bestaat die gebruikt kan worden door alle 
coördinatoren die er nog gaan komen. Zo willen wij ‘templates’ maken om een aantal 
handelingen te standaardiseren, zodat de vereniging niet langer wordt vormgegeven door de 
coördinator die werkzaam is, maar door een beleid die de vereniging bezielt.  
 
Groeien als vereniging zonder intimiteit te verliezen 
Worldconnectors valt of staat bij de inzet van haar leden. De intimiteit van de organisatie is 
hiervoor van essentieel belang. Sinds 2014 worden de Worldconnectors uitsluitend 
gefinancierd door lidmaatschapsbijdragen van haar leden. Om dit te kunnen blijven doen 
zullen we in 2019 groeien naar 120 leden en in 2020 naar 150. De uitdaging voor 2019 en 2020 
is dan ook hoe we het karakter van de Vereniging kunnen waarborgen, terwijl we groter willen 
worden, om zo ook op financieel gebied een duurzame organisatie te worden. 
 
Introductie Dis voor nieuwe leden  
Als nieuw lid is het soms lastig je weg te vinden in een bestaande vereniging. Dit jaar was de 
eerste editie van de Introductie Dis, waar we aandacht hebben besteed aan de geschiedenis 
van Worldconnectors, de succesverhalen en werkgroepen er nu actief zijn. Ook hadden we op 
die avond een korte brainstormsessie georganiseerd. Dit zodat de leden meer te weten 
kwamen over de vereniging, en wat hun rol binnen onze vereniging kan zijn. De introductie 
Dis werd positief ontvangen. Het voorstel is om in begin 2020 weer een introductie Dis te 
organiseren, en dit ieder jaar te herhalen.  
 
Worldconnector Lunches 
Eten doen we allemaal, waarom zouden we dit niet vaker samen doen? Het idee is om in 2019 
de eerste lunch te organiseren waarna we deze traditie in 2020 kunnen voortzetten. Tijdens 
de lunch staat ontmoeting en netwerken centraal. Dit idee komt voort uit verschillende 
gesprekken die we hebben gevoerd met leden, waaruit bleek dat er behoefte was om op een 
informele manier elkaar te ontmoeten. Wij hopen dit onder meer met de lunch te bereiken. 
 
Herijken van de strategie van de Worldconnectors 
De missie van de Worldconnectors staat in het teken van het bevorderen van de sustainable 
Development Goals. Wij doen dat als een Vereniging van gemotiveerde leden. Via de leden en 
in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties kunnen we in een 
samenhangend ecosysteem bijdragen aan concrete verandering. Hierbij kan je denken aan 
het gesprek over urgente beleidsonderwerpen, het stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en faciliteren van nieuwe initiatieven. Deze strategie is tot heden 
succesvol geweest. In 2019 zal het bestuur de visie en strategie van de Worldconnectors 
herijken, als een basis voor Jaarplan 2020. Voorstellen hiervoor zullen in het najaar van 2019 
aan de leden worden voorgelegd.    
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Ledenoverzicht 
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Werkgroepen   
 
De werkgroepen zijn als het ware de motor van de vereniging, aangezien de resultaten van 
de werkgroepen als doel hebben een concrete bijdrage te leveren aan het versnellen van de 
implementatie van de SDGs in Nederland.Daarom staat een coördinator ook altijd klaar om 
te helpen met het starten van nieuwe werkgroepen en het begeleiden van bestaande 
werkgroepen. 
 
Iedere Worldconnector is uitgenodigd om initiatief te nemen om een nieuwe werkgroep te 
starten. Wanneer je een idee hebt, is het goed om dat met coördinator of bestuurslid te 
delen en zoveel mogelijk tijdens Round Tables te pijlen of er andere leden zijn (kunnen ook 
externe gasten zijn) die dit samen met jou willen oppakken. Wanneer je een groepje hebt 
verzameld die interesse hebben getoond, kan je beginnen met een open vergadering om het 
idee verder vorm te geven. Daarna is het belangrijk om te onderzoeken of er inderdaad 
vraag is naar jullie onderzoek of oplossing, en of Worldconnectors het juiste platform is voor 
dit initiatief. Mochten deze twee vragen positief worden beantwoord, dan kan je die verder 
gaan ontwikkelen met je werkgroep. Hoe vaak je samen wil komen of op welke manier is aan 
de groep.   
 
Uit de werkgroepen zijn verschillende initiatieven ontwikkeld die wij als onze succesverhalen 
zien. Een aantal van deze successen zijn SDG Charter, True Price, 1% club, SDG House en Lab 
Toekomstige Generaties. En wie weet wat er uit de huidige werkgroepen ontwikkeld! 
Hieronder volgt een beschrijving van de drie actuele werkgroepen van de Worldconnectors. 
        
Werkgroep Toekomstige Generaties 
In oktober 2018 is eindelijk het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab voor 
Toekomstige Generaties. Dankzij financiering door enkele fondsen is de Werkgroep aan de 
slag als kwartiermaker. En dat is hard nodig. Op dit moment zijn de belangen van Toekomstige 
Generaties niet stevig verankerd in onze samenleving. En dat terwijl we allemaal in een wereld 
willen leven die er ook straks nog is voor de komende generaties. Het Lab Toekomstige 
Generaties heeft als doel hier een grote bijdrage aan te leveren, doe je mee? 
 
Het Lab Toekomstige Generaties is er voor iedereen. Voor ieder persoon, iedere partij, publiek 
of privaat. Voor eenieder die voelt dat hij een voorvechter is voor toekomstige generaties of 
daar meer mee wilt. Voor eenieder die het doodnormaal vindt dat toekomstige generaties 
een stevig verankerde stem zouden moeten hebben in onze wereld. Voor die mensen is het 
Lab er, bijvoorbeeld als sparrings partner of als vrijplaats om te experimenteren, want dat is 
waar een lab voor is. 
 
Het Lab Toekomstige Generaties is in het leven geroepen om mensen en partijen te helpen 
met het zijn van die voorvechter voor Toekomstige Generaties. Zodat de belangen van deze 
generaties stevig verankerd raken in onze samenleving. Dit doen we op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door met de wetenschap samen te werken. Of bijvoorbeeld door een 
Toekomstraad in de wereld te zetten die partijen kan adviseren, door een waarnemend 
Ombudspersoon in staat te stellen een mening te vormen over casussen die toekomstige 
generaties aangaan. Ook helpen we bijvoorbeeld organisaties het gedachtegoed van 
toekomstige generaties écht in hun bedrijfsvoering te vervlechten.  Want de tijd waarin we nu 
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leven vraagt meer dan ooit om samenwerking, verbinding, innovatie. Deze tijd vraagt van ons 
om van silo’s naar netwerk-werken en ketenwerken te gaan, dit lab nodigt je daartoe uit. 
 
 
Werkgroep Inclusiviteit 
De steeds groter wordende kloof in de samenleving, waarin tegenstellingen steeds scherper 
worden, zorgt voor een afnemende inclusiviteit. Op allerlei vlakken worden groepen mensen 
uitgesloten en blijven hierdoor achter, zoals arbeidsbeperkten, ouderen, vrouwen en 
mensen met een migratieachtergrond. De afnemende inclusiviteit leidt tot minder 
vertrouwen en eenheid in de samenleving en een groter wordende sociale ongelijkheid. 
  
Afnemende inclusiviteit zou je een wicked issue kunnen noemen: het gaat over een 
maatschappelijke ontwikkeling die zich niet eenvoudig laat adresseren, laat staan herstellen. 
Ratio en emotie lopen bij dit thema door elkaar heen. De discussie rondom Zwarte Piet 
bijvoorbeeld laat zien dat er nog geen consensus is in de Nederlandse samenleving dat 
veranderingen noodzakelijk zijn. Rationeel gezien zijn er goede business cases waarin 
bewezen wordt dat inclusiviteit meerwaarde heeft. Maar emotioneel gezien zijn er 
onbewust en bewuste barrières tegen inclusiviteit die zich niet makkelijk laten slechten.  
Kenmerk van een wicked issue is dat een oplossing voor een onderdeel soms weer nieuwe 
problemen oproept. De enige manier om hiermee om te gaan is aandacht voor de lange 
termijn: stap voor stap aandacht voor bewustwording, reflectie op positieve voorbeelden en 
opbouwende en opeenvolgende maatregelen. Het is daarom belangrijk dat de afnemende 
inclusiviteit een centraal thema is in gesprekken tussen alle partijen binnen de samenleving 
om gezamenlijk tot inzichten te komen en stap voor stap te werken aan een samenleving die 
inclusief is voor iedereen. Een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is om 
zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien.   
  
Als breed netwerk van oud en jong, bestaande uit een beduidend aantal goed 
gepositioneerde leden, en als Thinkcubator kunnen we een aanzienlijke impact maken in de 
Nederlandse samenleving ten aanzien van het bevorderen van inclusiviteit. 
De werkgroep Inclusiviteit heeft daarom begin dit jaar een doorstart gemaakt met een groep 
van (intrinsiek) gemotiveerde en gecommitteerde leden. De werkgroep heeft eerst aan de 
hand van een verkenningsdocument een scan gemaakt van onder andere de knelpunten op 
het gebied van inclusiviteit in de Nederlandse samenleving en gekeken naar de reeds 
bestaande initiatieven en praktische aanpakken en van deze knelpunten. Aan de hand van 
deze verkenning is er in kleine groepjes verder nagedacht over op welke manier de 
problemen op het vlak van inclusiviteit kunnen worden aangepakt vanuit de kracht en 
eigenheid van de Worldconnectors. Uit deze brainstorm en discussies zijn een flink aantal 
ideeën gekomen. Alle ideeën zijn door de werkgroep besproken en getoetst op onder 
andere de haalbaarheid en of het daadwerkelijk iets is wat de Worldconnectors moet 
oppakken. Aan de hand van deze toetsing is een aantal ideeën geselecteerd waar de 
werkgroep mee aan de slag gaat.   
  
De werkgroep heeft als doelen opgesteld om (1) op structurele wijze dialoog in de 
samenleving te stimuleren, zowel horizontaal als verticaal, en met als streven betekenisvolle 
langdurige verbindingen te creëren; (2) ‘unconscious bias’ trainingen op te zetten (o.a. in het 
kader van de dialoog van de samenleving); (3) algoritmische bias op het vlak van inclusiviteit 
aan te pakken. Algoritmische bias is vanwege het steeds verder digitaliseren van diverse 
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processen in de samenleving een slapende reus die mogelijk catastrofale effecten heeft op 
inclusie en exclusie. De werkgroep heeft enerzijds als doel om te zorgen voor 
bewustwording van het proces van digitale exclusie en anderzijds om invloed uit te oefenen 
op de aanpak hiervan, o.a. agendering en onderzoek. In het kader hiervan zal de werkgroep 
samen met de Maatschappelijke Alliantie Nederland de eerste Humathon, een hackaton 
voor mensen, organiseren in Amsterdam. 
  
De werkgroep Inclusiviteit heeft bewust gekozen om zich niet te focussen op een specifieke 
doelgroep of een bepaald thema, maar op initiatieven die ingezet kunnen worden op allerlei 
inclusiviteitsthema’s en doelgroepen. 
 
 
SDG Food Initiative (werkgroep voedsel)  
In de context van de SDGs zijn er in Nederland veel voedselduurzaamheidsuitdagingen, zoals 
obesitas, methaan en fosfaat uitstoot, verlies van gezonde bodem en biodiversiteit. Ook 
internationaal bestaat er naast de uitputting van natuurlijk kapitaal, honger en obesitas. 
Zonder structurele hervormingen voorziet de FAO dat er nog 600 miljoen mensen ondervoed 
zijn in 2030, tegen een commitment van geen honger. Overheden en bedrijfsleven investeren 
veel in de (verduurzaming van de) voedselsector met initiatieven als Topsectoren, onderzoek 
via Wageningen Universiteit en IDH. Zo gaat er alleen al bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken een paar honderd miljoen euro per jaar naar voedselzekerheid. De voedselsector in 
Nederland is goed voor zo'n 50 miljard euro omzet per jaar en Nederland staat aan de 
internationale top van voedselproductie, handel, innovatie en expertise. 
  
Ondanks de SDGs en de Nederlandse en internationale uitdagingen, is er voor bedrijven in 
Nederland geen duidelijk beeld wat zij zelf en de voedselsector moet doen, welke 
economische groeikansen er zijn om bij te dragen aan de SDGs. Zolang dit niet helder is, is de 
kans klein dat de (voedsel gerelateerde) SDGs worden gehaald. 
  
Het SDG Food Initiative is eind 2016 ontstaan vanuit een vraag naar een concrete agenda voor 
actie op het gebied van de voedsel gerelateerde SDGs. Op dit moment is het niet helder welke 
stappen de Nederlandse voedselsector kan en moet zetten om op gebieden als 
voedselzekerheid en de klimaatimpact van voedselproducten vooruit te komen en wordt er 
nog onvoldoende richting gegeven. De kerngroep bestaat uit Worldconnectors, HAS 
University of Applied Sciences, Transitiecoalitie Voedsel, de SDG Charter Foundation en True 
Price. Stappen gezet tot nu toe zijn een literatuurstudie (in 2017), een brede expertconsultatie 
(januari 2018), een Roundtable in samenwerking met Worldconnectors (mei 2018) en een 
recente workshop op de SDG Action Day. In navolging van de Roundtable zijn we in gesprek 
gegaan met de Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. Het 
kerndoel voor 2019 is het agenderen van het issue dat er onvoldoende plan van aanpak en 
inzicht is in kansen voor de voedselsector om bij te dragen aan de SDGs. 
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Begroting    
 
Worldconnectors is een financieel onafhankelijke vereniging en wordt volledig mogelijk 
gemaakt door de contributie van haar leden. In 2018 is de overgebleven reserve uit de 
periode van overheidsfinanciering opgemaakt. 2019 is een brugjaar waarin de vereniging in 
het verwachte dal van deze transitie zit. De grootste kostenpost zijn de twee part-time 
coördinatoren die de vereniging draaiende houden. 

 
 
 
 
  

 

 
 
 

Financiën 
 

 

Inkomsten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019

Contributie  €                 59.632,00  €         37.775,00  €                         43.115,00 

Reserve per 01-02-2018 en 01-
01-2019  €                 17.429,00  €         17.429,00  €                           2.265,00 

Uitgaven Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019

Coördinator 51.111,00€                  48.791,00€          31.000,00€                          
Declaraties Coördinator 3.000,00€                            

Stagiair 1.800,00€                    2.450,00€            3.600,00€                            

Werkplek 1.920,00€                            

Website onderhoud 711,00€                       711,00€               711,00€                               

Aansprakelijkheidsverzekering 187,00€                               

Diverse kosten 9.000,00€                    4.117,24€            2.000,00€                            
Totaal 62.622,00€                  56.069,24€          42.418,00€                          
Reserve 17.429,65€                  17.429,65€          2.565,00€                            



25 

Spirit w
eek

Jaa
rpl
an

20
19

 


