
Beleidsplan stichting 1 wereld 2019 - 2024  
  

1. Inleiding   

De stichting 1 wereld is opgericht op 24 februari 2003 en heeft de volgende doelstelling:  

Het bedenken, ondersteunen en uitvoeren van 

projecten op het gebied van cultuur en samenleving. 

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies, donaties, erfstellingen, legaten 

en/of schenkingen. Zij heeft een aanvraag  gedaan voor de ANBI status. 

2.  Gegevens instelling  

Stichting 1 wereld 

p/a Suezkade 25 

2517 BV Den Haag 

stichting1wereld@outlook.com 

kinderboekenfestijn@outlook.com 

KvK 27199740 

RSIN-nummer: 811917988 

Bankrekening: NL54INGB0009516882 

Er zijn meerdere projecten die onder de vlag van Stichting 1 wereld worden gedaan. Wilt u 

bijdragen aan een mooiere en betere wereld? Doe dan een schenking, of vermeld de 

stichting in uw testament. Noem daarbij svp het project dat u wil steunen. 

3. Beleid en strategie 

De doelstelling van stichting 1 wereld staat hierboven vermeld. De projecten die onder haar 

vlag worden bedacht, ondersteund en/of uitgevoerd, moeten allen voldoen aan deze 

voorwaarden: Ze komen ten goede aan de samenleving, de stad Den Haag, het land en de 

wereld. Soms eenmalig, maar liever structureel. De doelgroep is universeel.  

4. Werkzaamheden en activiteiten 

Op dit moment – april 2019 – zijn drie grote projecten in uitvoering. De ‘Big Tent’ op 

Parkpop met poëzie en literatuur. Het Kinderboekenfestijn, een festival waar het kinderboek 
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centraal staat in het atrium van het Haagse stadhuis op zondag 13 oktober 2019. De 

Leefstijldag Schilderswijk, waar bewoners voor geringe kosten (2,50) een 

schoonheidsbehandeling kunnen ondergaan van Beauty voor de Senior, kleren kunnen 

passen van Pakkie Deftig, op de foto kunnen voor hun Facebook of Linkedin account (of 

gewoon als herinnering) en gezonde en smakelijke een driegangen maaltijd kunnen 

gebruiken voor 5 euro. Onder de knop ‘projecten’ vindt u de projectbeschrijvingen.  

5.  Bestuur 

Het bestuur bestaat heden uit: 

Rudy van der Beek voorzitter 

Xander Dumerniet  secretaris 

Bert van der Vliet penningmeester 

6. Beloningsbeleid  

Afgezien van een onkostenvergoeding is er géén beloningsbeleid voor bestuursleden.   

Statutair is geregeld dat geen ander persoon of rechtspersoon kan beschikken over het 

vermogen van de stichting. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op over het 

voorgaande jaar.  

7.  Financiële gegevens 

Stichting 1 wereld werkt met projectbegrotingen. Per project wordt een begroting opgesteld 

en als dit bedrag vóór de deadline wordt verzameld vindt het project doorgang. Van 

opdrachtnemers wordt verlangd dat zij een gemitigeerd uurloon in rekening brengen 

(sociaal tarief). Per project wordt een klein deel gereserveerd voor de zakelijke kosten 

(bijvoorbeeld het in stand houden van een bankrekening) van de stichting. 

   


