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1. Doelstelling Stichting To Be Worldwide.
Stichting To Be Worldwide is gevestigd in Amsterdam en heft een partner organisatie in Ghana.
To Be Worldwide ziet het als haar missie kinderen in Ghana te helpen vaardigheden te ontwikkelen
waarin het reguliere onderwijs ter plekke (nog) niet kan voorzien. Vaardigheden die bijdragen aan een
betere toekomst en het ontwikkelen van de eigen gemeenschap.
In haar Educational Resource Centres in Takoradi en Cape Coast, met een kinderbibliotheek en
faciliteiten voor computertraining, wordt een uitgebreid, op lokale behoeften afgestemd
activiteitenprogramma opgezet. Alles gericht op de leergierigheid; met het doel middelen en
mogelijkheden te bieden, te inspireren en te stimuleren zodat kinderen 6 -15 jaar, zich optimaal kunnen
ontwikkelen!
De vaardigheid om kansen te zien en te benutten is een voorbeeld van een ontwikkeling die ontstaat
bij kinderen die in ons centrum deelnemen aan o.a. activiteiten en leesprogramma’s en
computercursussen volgen. Via het internet hebben ze toegang tot veel meer informatie om hun
opleiding te ondersteunen (o.a. e-learning materiaal in het Centrum) en voort te zetten. Ook toegang
tot het voorgezet onderwijs wordt hierdoor makkelijker.
Op dit moment hebben wij in ons Centrum, het Takoradi Educational Resource Centre in het westelijke
deel van Ghana reeds meer dan 13’000 kinderen geregistreerd die gebruik hebben gemaakt van het
Centrum. Jaarlijks komen daar nu bijna 1000 kinderen bij. Dit Centrum werd in 2004 geopend. To Be
Worldwide werkt nauw samen met de Ghana Education Services waardoor het mogelijk is voor scholen
in de omgeving om gebruik te maken van onze faciliteiten gedurende schooltijden. Veel van de kinderen
die lid waren van ons Educational Resource Centre mogen wij vaak weer verwelkomen als Alumni, voor
wie wij ook een speciaal programma hebben ontwikkeld.
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2. Wijze van werving van gelden
Stichting To Be Worldwide ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften
worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren (familie) stichtingen en fondsen in
Nederland en het buitenland en bedrijven die vanuit hun beleid van verantwoord
ondernemen een match hebben met de organisatie.
To Be Worldwide werd en wordt o.a. gesteund door Net4kids Aid Foundation, InterimIC,
Unicef Ghana, de Europese Unie Ghana, Foundation Les Paquerettes, Wilde Ganzen. DDF,
Kaptein Fonds, Stichting AKBH, en WM de Hoop Stichting.

3. Beheer van het vermogen
Stichting To Be Worldwide heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van
het vermogen. Naast een jaarlijks budget van € 60’000 heeft de organisatie een reserve
van € 21’000.
Om de continuïteit te waarborgen van haar activiteiten zal de reserve van de Stichting in
de komende 3 jaar worden verhoogd naar € 35’000.
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4. Het bestuur
Het bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter/secretaris, een penningmeester en
een algemeen bestuurslid.
-

Voorzitter/Secretaris is :
Penningmeester is :
Algemeen Bestuurslid is:

mevrouw N.E. Kirschner-Timmer,
mevrouw Lea Ward,
mevrouw Elsbeth van Rhijn

4.1. Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten
verricht:
1. Het werven van fondsen;
2. Het opzetten, begeleiden, monitoren en rapporteren van en over
projecten;
3. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De taken die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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5. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting
To Be Worldwide
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de door de
stichting opgezette projecten (Educatieve Centra) en programma’s (o.a.
Leesprogramma’s, Computerlessen, etc.) te financieren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om
andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben
als de eigen stichting en met de eigen stichting hieraan samenwerken.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast
wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

2019
Financieren activiteiten Takoradi
Educational Resource Centre
Ghana

2020
Financieren activiteiten Takoradi
Educational Resource Centre
Ghana

2021
Financieren activiteiten Takoradi
Educational Resource Centre
Ghana

Financieren activiteiten Cape Coast
Educational Resource Centre
Ghana

Financieren activiteiten Cape Coast
Educational Resource Centre
Ghana

Financieren activiteiten Cape Coast
Educational Resource Centre
Ghana

Uitbreiden van het Digital
Marketing Programma van
Takoradi Centrum voor Alumni

Bouw Digital Marketing Agency om
inkomsten te genereren voor
Educatieve Centra lokaal in Ghana

Presenteren To Be Worldwide
onderwijstraject Ghana 6-15 jaar.

Uitbreiden van het aanbod van
“Skill building” activiteiten per
Centrum

Invoeren van twee nieuwe of
uitbouwen educatieve
programma’s (b.v. coderen)

Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst met het ministerie
van Onderwijs Ghana

Bouw new leslokaal Takoradi
Centrum

Inrichten en gebruik van nieuw
Leslokaal

Vervangen van oude computers in
Computerlokaal
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