Stichting Correspondents of the World

Beleidsplan
Januari 2022

Stichting Correspondents of the World
Maasstraat 77-2, 1078 HE Amsterdam, Nederland
KvK Number: 82491534
RSIN Number: 862491356
Email: info@correspondentsoftheworld.com
Tel: +31 6 302 73 938 (Joost Backer, Bestuursvoorzitter)

Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................................................................................................... 2
Over Correspondents of the World ............................................................................................................... 3
Visie ........................................................................................................................................................... 3
Missie......................................................................................................................................................... 3
De doelgroep ............................................................................................................................................. 3
De Organisatie ........................................................................................................................................... 3
Doelen en werkzaamheden voor 2022 ......................................................................................................... 4
Beleid met oog op financiën en maatschappelijk belang.............................................................................. 4
Winstoogmerk ........................................................................................................................................... 4
Bestedingscriterium .................................................................................................................................. 4
Onkostenvergoeding ................................................................................................................................. 4
Opheffing ................................................................................................................................................... 4
Integriteitseisen......................................................................................................................................... 5
Administratieve verplichtingen ................................................................................................................. 5
Publicatievergoeding ................................................................................................................................. 5
Taakstelling bestuur .................................................................................................................................. 5
Bijlage 1: Gegevens van de stichting ............................................................................................................. 6
Bijlage 2: Organogram ................................................................................................................................... 7
Bijlage 3: Correspondenten ........................................................................................................................... 8

1/8

Inleiding
Stichting Correspondents of the World is sinds drie jaar actief om mensen met verschillende culturele
achtergronden een podium te bieden en zo het bredere publiek kennis te laten maken met verschillende
culturele groepen en achtergronden. Hiermee willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin
cultureel begrip en culturele diversiteit worden vergroot.
Dit beleidsplan biedt een reflectie over wie wij zijn en wat we doen. Tevens zet het in meer detail onze
beoogde activiteiten voor 2022 uiteen. Tot slot biedt het een overzicht van ons beleid met betrekking tot
financiën en het algeheel maatschappelijk belang.
Ik wil de mensen bedanken die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit beleidsplan.
Daarbij vergeten we uiteraard niet de tientallen vrijwilligers die zich vol energie en overgave inzetten
voor de stichting, en onze missie.

Januari 2022,
Joost Backer, Bestuursvoorzitter
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Over Correspondents of the World
Correspondents of the World is opgericht in 2019, en werd geformaliseerd als stichting in april 2021. De
stichting heeft een bestuur, en dertig vrijwilligers die zich in verschillende hoedanigheden inzetten voor
de stichting en haar missie. De organisatie werkt vrijwel geheel op afstand via de digitale weg, zowel
binnen als buiten Nederland.

Visie
De visie van Stichting Correspondents of the World is om door middel van activisme en educatie een
waardevolle bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin cultureel begrip en culturele diversiteit
wordt vergroot.

Missie
In een toenemend globaliserende wereld heeft Stichting Correspondents of the World als missie om
mensen met verschillende culturele achtergronden een podium te bieden en zo het bredere publiek
kennis te laten maken met verschillende culturele groepen en achtergronden. Denk bij ‘cultuur’ aan
geloofsovertuiging, kunst, geloofdsovertuiging, seksualiteit. Op deze manier beoogt de Stichting een
bijdrage te leveren aan een breder maatschappelijk draagvlak voor wederzijds cultureel begrip.
N.B.: Met het oog op de COVID-19 pandemie, heeft het bestuur van de stichting bij haar oprichting er
bewust voor gekozen om de statuten (regelgeving) van de stichting algemeen te formuleren. Op deze
manier beoogt de stichting mee te kunnen groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van cultuur, en COVID-19.

De doelgroep
Stichting Correspondents of the World streeft ernaar mensen van allerlei culturele achtergronden,
religies, leeftijden, seksualiteiten en andere eigenschappen te bereiken. In de praktijk bereiken wij met
name mensen tussen de twintig en vijftig jaar oud. Wij vertalen al onze artikelen in meerdere talen om
zo mensen die het Engels niet voldoende beheersen, tevens laagdrempelig toegang te verschaffen tot de
verhalen en evenementen.

De organisatie
Er zijn in totaal 30 mensen structureel betrokken, en 73 Correspondenten uit 41 landen hebben minstens
één verhaal gedeeld (zie organogram in Bijlage).
-

Kernteam: Coördineren dagelijks reilen en zeilen van de organisatie.
Ambassadeurs: Zetten events op rondom de ingezonden verhalen.
Redacteurs: Maken het verhaal in samenwerking met de schrijvers klaar voor publicatie.
Communicatie: Distribueren van verhalen, aanmoedigen van online betrokkenheid, aankondigen
van workshops en evenementen.
Vertalers: Vertalen de verhalen in 8+ talen

De Stichting Correspondents of the World gaat in haar werkwijze uit van het algemeen belang, waarbij
de stichting zich voor minstens 90% inzet voor:
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•
•
•

maatschappelijke thema’s, zoals o.a. migratie, gender, seksualiteit, vrijheid. Dit zijn thema’s die
iedereen raken en belangrijk zijn om in breder cultureel perspectief on der aandacht te brengen;
actieve participatie van verschillende culturele groepen binnen de maatschappij;
openbaar toegankelijke activiteiten.

Doelen en werkzaamheden
Doelen en werkzaamheden: Algemeen en focus op 2022
Stichting Correspondents of the World onderneemt de volgende activiteiten om haar missie te bereiken:
•
•
•
•
•

Het publiceren van publiek toegankelijke, geschreven en gesproken verhalen over actuele
culturele thema’s, zoals kunst, muziek, geloofsovertuiging en seksualiteit;
o Doel 2022: publiceren van tenminste 50 verhalen
Het dissemineren van verhalen op verschillende platforms, via o.a. social media, culturele
instellingen, en radio;
o Doel 2022: dissemineren van tenminste 75 verhalen
Het organiseren van publiek toegankelijke workshops en bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten
wordt telkens een actueel onderwerp in de maatschappij ter discussie gesteld;
o Doel 2022: organiseren van tenminste 10 workshops
Het uitgeven van een magazine;
o Doel 2022: uitgeven van tenminste 4 edities
Het opzetten van een podcast (Nederlands en internationaal) waarin actuele culturele thema’s
worden besproken voor een breed publiek.
o Doel 2022: organiseren van tenminste 3 afleveringen

Beleid met oog op financiën en maatschappelijk belang
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft plannen om dit jaar (2022) gelden te werven
via fondsen en giften.

Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt, omdat de stichting zich in de opstartfase bevindt. De stichting
houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.
Voor toekomstige projecten is de stichting voornemens om een apart beleid met betrekking tot uitgaven
op te stellen

Onkostenvergoeding
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Opheffing
Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige
doelstelling.
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Integriteitseisen
Alle betrokkenen van de stichting voldoen aan de integriteiteisen. Dit betekent dat bestuurders,
leidinggevenden, of een gezichtsbepalend persoon van de instelling niet is veroordeeld voor een misdrijf
en:
•
•
•

het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van de betrokkene
de veroordeling minder dan 4 jaar geleden plaatsvond
het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert

Administratieve verplichtingen
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen en voert hiertoe een administratie van
gemaakte kosten, onkostenvergoedingen en overige inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan zal
jaarlijks op de website worden gepubliceerd (zie ‘publicatieverplichting’).

Publicatieverplichting
De stichting zal haar gegevens openbaar publiceren via de website www.correspondentsoftheworld.com
en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.

Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen van de stichting zijn opgenomen in haar
statuten en wordt waar nodig aangevuld in dit beleid en het huishoudelijk reglement van de stichting.
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Bijlage 1: Gegevens van de stichting
Algemeen
Naam:

Stichting Correspondents of the World

Adres:

Maasstraat 77-2, 1078 HE Amsterdam, Nederland

Telefoon:
Website:
Email:
Facebook:
Linkedin:

+31 6 302 73 938 (Joost Backer, Bestuursvoorzitter)
www.correspondentsoftheworld.com
info@correspondentsoftheworld.com
https://www.facebook.com/CoftheWorld
https://www.linkedin.com/company/correspondents-of-theworld/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/correspondentsw
https://www.instagram.com/correspondentsoftheworld/
82491534
862491356
Joost Backer (bestuursvoorzitter)
Ingvild Farstad
Janosch Haber
Mira Kinn

Twitter:
Instagram:
KvK:
RSIN:
Bestuur:

Het team
Personen in italic werken in meer dan één team.
Kernteam

Redacteurs

Ambassadeurs

Vertalers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joost Backer
Janosch Haber
Mira Kinn
Veronica Burgstaller
Ingvild Farstad
Melaina Dyck
Melaina Dyck
Rick Scherpenhuizen
Edel Malene Farstad
Stéphanie Hamel
Brurce Mecca
Christie Pham
Charu Thukral
Zhihao Zhong
Hoda Sarkeshik
Tiffany Ko (柯亭伃)
Jie Li
Gisele Li
Kangqian Dai
Yanyu Liu
Chen Jieluan
Yichen Xie
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Communicatie
Community

Website

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javier Vidal Cano
Katarina Benkova
Jan Messchendorp
Anneke Voerman
Emma Broholm
Mira Kinn
Sandra Wohlauf
Veronica Burgstaller
Stefania Ledda
Alireza Shadmani
Hoda Sarkeshik
Atousa Nasertork
Joana Fedato
Illia Yeremenko
Leonardo Perez Correa
Aobh McAnulty
Tugce Ataci
Busra Cavundur
Sanjalee Chandrasekara
Veronica Burgstaller
Janosch Haber
Ingvild Farstad
Mira Kinn
Jonathan Cukla
Phoebe Parsons
Janosch Haber

Bijlage 2: Organogram
Een organogram van de organisatiestructuur vindt u in onderstaand figuur. Voor een uitleg van de taken
en verantwoordelijkheden van elk afzonderlijk team, verwijs naar ‘De organisatie’.
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Bijlage 3: Correspondenten
Een greep uit onze 73+ internationale correspondenten ziet u in onderstaand figuur.

8/8

