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Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel
Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder
ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die
manier een gedragsverandering bij deze jongeren te
bewerkstelligen. Daarom organiseert SGE voor jongeren
onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. SGE neemt
het organisatorische gedeelte van de gezamenlijke
projecten tussen scholen voor haar rekening. De
stichting heeft geen winstoogmerk.
Xplore is een project georganiseerd en uitgevoerd door
Stichting Global Exploration, in samenwerking met 15
middelbare scholen uit Limburg en daarbuiten. Ons
motto is: “Together one World!”

JAARVERSLAG OVER 2018 IN VOGELVLUCHT
Een uitgebreide versie staat in het boek dat jaarlijks wordt uitgeven. Het financiële jaarverslag staat daar ook uitgebreid in vermeld.
Op reis gingen in totaal:
460
Nederlandse leerlingen/studenten
72
Docenten
16
Artsen
230
Chinese jongeren
25
Indonesische jongeren

WOORD VAN DE VOORZITTER
GLOBAL EXPLORATION, MEER DAN OOIT NOODZAKELIJK
St. Global Exploration stelt zich ten doel Nederlandse jongeren

Global Exploration is dan ook een stichting die het waard is om je voor in te

daadwerkelijk te laten kennis maken met leeftijdgenoten in een

zetten. Het bestuur richt zich daarbij vooral op het financieel gezond blijven
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groot aantal landen wereldwijd en samen de handen ineen te slaan,

en het toekomstbestendig houden van Global Exploration.

A

samen te werken aan- en samen te dromen over een betere wereld.

A

Elkaar te leren kennen, elkaars cultuur te leren kennen, elkaar te

De medewerkers in dienst van de stichting werken hard en enthousiast

begrijpen.

aan het realiseren van deze reizen en uitwisselingsprogramma’s, daarbij

R

gesteund door vele vrijwilligers in ’t veld. Het aantal deelnemers blijft

V

Ook laten we jongeren uit de landen die wij bezoeken, naar Nederland

groeien, het aantal bestemmingen blijft toenemen. Global Exploration geeft

komen in het kader van een “Xplore Europe” programma.

zo steeds meer jongeren uit Nederland en elders de kans te geven elkaars
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De ervaringen die deze jongeren op doen zijn intens en maken een grote

landen te bezoeken, elkaars culturen te leren kennen, elkaar de hand te
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indruk op hen. Als je jongeren spreekt na hun Globalreis, onmiddellijk bij

reiken en samen te werken aan een betere wereld voor allen.

S

thuiskomst, kort daarna maar ook jaren later, dan geven zij allemaal aan dat
de Globalreis hen veranderd heeft. Het is een ervaring die hen vormt en

Het bestuur van St. Global Exploration hoopt hieraan een belangrijke

inzichten en ervaringen meegeeft voor het leven.

bijdrage te kunnen leveren, samen met de Global-medewerkers en alle
Global-vrijwilligers. Een groot “dank je wel” aan al deze enthousiaste werkers

Wij geloven dat globalisering een noodzaak is. Dat jongeren over de
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in ’t veld is dan ook heel erg op z’n plaats.

hele wereld dezelfde dromen en idealen hebben, dat we alleen samen
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kunnen werken aan een betere wereld en aan het realiseren van de
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Millenniumdoelen. Globalisering vindt daadwerkelijk plaats tijdens de reizen
van de Nederlandse jongeren naar alle Global-bestemmingen en tijdens de

Jacques van Loo,

1

reizen van jongeren uit deze landen naar ons land. Het vormt hen en maakt

voorzitter Stichting Global Exploration.
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hen echte wereldburgers.
Dit is de grote kracht van Global Exploration en het belang en de betekenis
van de Globalreizen is dan ook heel groot.
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Ad 1
World citizen –
wereldburger stage:
Tijdens het gehele, één jaar durende,
project, en voornamelijk de drie
weken durende stage naar het
buitenland, worden de jongeren
tot wereldburger gevormd.
Masterclasses over de Millennium
Doelen, wereldburgerschap en
andere onderwerpen bereiden de
deelnemers voor op hun stage.

Ad 2
Scholen voor scholen
Niet met lege handen reizen is
ons streven. Maar daadwerkelijk
de handen uit de mouwen te
steken. Zelf bouwen en zien dat het
bijeengebrachte sponsorgeld goed
besteed wordt. Wij werken nauw
samen met stichting Wilde Ganzen
wat zorgt voor een verantwoorde
besteding van de gelden en een
goede rapportage achteraf.

Ad 3
Let’s work:
Kleine projecten, samen de handen
uit de mouwen: lesgeven, bomen
planten, schilderen, sportvelden
maken, samen opruimen en zo veel
meer. Liefst aan de hand van de
wensen van onze lokale partners.

In het land van bestemming leert
men het land kennen. De cultuur, de
mensen. Ervaringen uitwisselen met
leeftijdgenoten van daar. Samen leren
van verschillen en overeenkomsten.

Ad 4
Bewustwording in Nederland/
Global Ambassadeurschap
Eenmaal terug in Nederland dragen
de jongeren hun ervaring en verhaal
over aan anderen. Om zover te
kunnen komen is het belangrijk dat
ze hun eigen ervaringen verwerken
en een plek geven in hun eigen leven
en handelen, leren omgaan met de
zogeheten reversed culture shock en
de verhalen leren over te brengen op
het bredere publiek en de volgende
generatie jongeren.

World citizen
Wereldburger stage

Schools for schools
Scholen voor scholen

Let's work
Handen uit de mouwen

Global awareness
Bewustwording in NL
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DE HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN
Het huidige beleidsplan werd eind 2018 goedgekeurd door het bestuur.
Doelstellingen:
• een jaarlijkse groei van tussen de 5 en 10%.
• trainingen: balans tussen herhaling en vernieuwing. Ieder jaar een bepaald
thema waaromheen de trainingen worden vormgegeven. 75% van de
trainingen blijft gelijk en worden slechts op details verbeterd.
• De stage: goed blijven evalueren met partners en scholen. Doelen stellen per
land om te kijken of een land Global-waardig is of niet. (partner= gelijkwaardig,
middelbaar onderwijs, 4-5 dagen)
• Gezondheid: goed evalueren met medisch team. Terugkoppelen naar
chairmen om eventueel iets aan hygiëne te doen.
• Scholen voor scholen: Jaarlijks grondig evalueren hoe iedere partner er voor
staat
• Kwaliteit van projectaanvragen verbeteren binnen SGE. Verantwoordelijkheid
bij landencoördinatoren.
• Communicatie over projecten is prima (deelnemers geven aan het te
begrijpen)
• Let’s work: Deel van het projectgeld beschikbaar stellen voor kleine
werkzaamheden waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen Nederlandse
en buitenlandse jongeren
• Bewustwording in NL / Global Ambassadeurschap
• Samen met docenten op zoek blijven gaan naar een goede balans in het
uitdragen van de ervaringen.
1. Financiën/ Begroting
SGE heeft zich gecommitteerd aan de CAO van het onderwijs. Dwz dat de
salarissen binnen SGE gelijk lopen met die in het onderwijs.
Vanaf 1 januari 2019: ipv €220,- p.p. wordt er vanaf 2019 €270,- p.p. aan
organisatiekosten berekend (dat is precies 10%) Op deze manier kunnen we
ook voldoende kwaliteit blijven bieden, zonder dat de totaalprijs per persoon
hoeft te stijgen. Omdat de vluchten gemiddeld van €1000,- naar €950,- worden
begroot blijft de totaalsom nog steeds €2700,- (al bijna 10 jaar inmiddels!!!)

2. Rapporteren en evalueren
Na de reizen wordt er op diverse manier geëvalueerd en gerapporteerd.
Op deze manier willen we een transparant beeld van de stichting en haar
werkzaamheden geven en daarnaast samen met de deelnemende scholen en
buitenlandse partners op zoek gaan naar verbeteringen binnen het programma.
Hierbij worden behaalde resultaten (outcome en output) getoetst aan de
vooraf gestelde doelen. Een en ander is uitgebreid omschreven in het beleid
bewustwording en gedragsverandering.
Evalueren: d.m.v. vragenlijsten, enquêtes, storytelling, discussie-uurtjes worden
de verbeterpunten voor het programma besproken. Dit gebeurd met ouders,
schoolleiders, jongeren, raad van advies, oud deelnemers. Verbeterpunten
worden in het bestuur of binnen het projectbureau besproken en aangepast.
3. Global reizen
De komende 3 jaar kunnen we naar Bhutan.
Papoea: 1 jaar wel, 1 jaar niet
Jaarlijks mikken op 2-3 groepen circa 40-50 personen
4. Uitwisseling: /Exchange
Xplore Europe : alhoewel dit minder zekerheid biedt als de normale Xplore
groepen geeft dit toch 25% van de stichtingsinkomsten. Hier blijven we op
dezelfde voet doorgaan
Exchange: we organiseren ieder jaar in januari een exchange waarbij de
deelnemers zelf hun kosten moeten betalen. SGE gaat niet per exchange
op zoek naar fondsen. Wel kan er een fonds worden verzameld en, indien er
voldoende financiën zijn, subsidies aan betreffende studenten worden verstrekt
voor een bezoek aan Nederland.
5. Global teachers:
een succesvol pilot jaar. Voor 2019 gaan we kijken naar een teachers exchange
in China of een andere bestemming (nog te bepalen)
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Verslag Dagelijks Bestuur (DB)
St. Global Exploration
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Nadat Jacques van Loo in september 2017 het voorzitterschap van de St. Global
Exploration overnam van Jos Smeets, volgden begin 2018 nog meer veranderingen binnen het bestuur van de stichting.
In maart 2018 kwam het bestuur voor het eerst samen in de huidige samenstelling:
Jacques van Loo
voorzitter
Pieter Zeijen		
financiën
Pascalle Karsten		
secretariaat
Ineke de Ploeg		
bestuurslid
John Hausmans (voorzitter CD LVO Weert, vertegenwoordiger voortgezet
onderwijs) woonde een tweetal vergaderingen bij, maar kon vanwege drukke
werkzaamheden niet toezeggen toe te treden tot het DB. Wel gaf hij aan - wanneer dit wenselijk is - te allen tijde bereid te zijn tot meedenken en het geven
van advies.
Het DB vergaderde - in de nieuwe samenstelling - 9 x keer in 2018.
Een andere verandering die in 2018 plaatsvond was het besluit om het Algemeen Bestuur van St. Global Exploration, bestaande uit vertegenwoordigers van
de verschillende geledingen te transformeren naar de Raad van Advies.
De Raad van Advies is - net als het AB was - een vertegenwoordiging van de
geledingen ouders, jongeren, artsen, clusterleiders en schoolleiders en er wordt
gestreefd minimaal 2x per jaar in overleg te gaan met de directeur over het
door hem gevoerde beleid.

Ook dit jaar waren het financieel gezond houden van de stichting
en het waarborgen van de continuïteit naar de toekomst de twee
speerpunten van het DB. Het realiseren van een financiële reserves
en het verkennen van nieuwe wegen naar de toekomst zijn belangrijke aandachtspunten hierbij.
Ook de groei die de stichting doormaakt heeft continu de aandacht van het bestuur: hoe zorg je ervoor dat deze kan plaatsvinden met behoud van kwaliteit, continuïteit en zoveel mogelijk
waarborg van veiligheid. Daarbij de werkdruk voor werknemers
en vrijwilligers niet uit het oog verliezend. Regelmatig kwam de
vraag aan bod of er iets veranderd moet worden aan het concept:
wat verloopt goed, waar is verbetering mogelijk. Hierin werd nauw
samengewerkt met de mensen van het Office.
Er was aandacht voor het `meerjaren’ beleidsplan, het aanpassen
van salarissen van de medewerkers conform de CAO’s en het transparant houden van dit alles.
Het bestuur kijkt met een positief gevoel terug op het jaar 2018 en
heeft het volste vertrouwen in de toekomst van St. Global Exploration.
Namens het bestuur,
Pascalle Karsten, secretaris
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Verslag medische zaken
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Langzaam maar zeker wordt de groepsnaam “artsen” vervangen door “medisch
begeleiders”.
Het experiment met het inzetten van een zeer ervaren doktersassistente heeft
goed uitgepakt en gezien het feit dat het aantal scholengroepen en het aantal te
bezoeken landen nog steeds uitbreidt, wordt het ook steeds moeilijker om nog
werkzame artsen te charteren om 3 weken met een groep op reis te gaan.
Behalve gekwalificeerde doktersassistentes cq. verpleegkundigen gaan
er inmiddels ook artsen in opleiding tot huisarts of specialist mee en
gepensioneerde artsen die niet meer BIG-geregistreerd zijn.
Een heel leuke ontwikkeling is dat we tegenwoordig steeds meer artsen krijgen
die ooit al eens als leerling met een groep zijn mee geweest en dus ook al heel
goed weten welke doelen Global Exploration nastreeft!
Het Medisch Beraad wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de grote
bijeenkomsten van Global, omdat de medisch begeleiders daar toch al bij zijn en
het steeds moeilijker wordt om de groep tussendoor nog eens extra bij elkaar te
krijgen.
Selectie, begeleiding, onderling contact en informatie vindt dan ook in
toenemende mate plaats via het digitale kanaal.
Iedere medisch begeleider schrijft na afloop van de reis een Medisch Evaluatie
Verslag en deze worden gebundeld en zijn ter inzage van alle oude en nieuwe
medisch begeleiders. Zodoende kan een ieder al kennis nemen van de ervaringen
van zijn voorgangers in het land waar hij/zij het komende jaar naar toe gaat.
Op deze manier wordt het ook gemakkelijker om direct contact op te nemen met
een collega die al ervaring met een bepaald land heeft.
Er is ook weer intensief overleg geweest met Ease Travel over de vaccinaties,
beschermende maatregelen, de vaccinatierondes op de scholen en de
sponsoring van de medische tassen.
Als coördinator medische zaken heb ik bovendien regelmatig overleg met het
bestuur en directie van Global Exploration.
Rob de Jong,
coördinator medische zaken SGE.

Verslag clusterleiders
Belangrijke spil waarom alles draait op de verschillende scholen zijn de
clusterleiders, waarmee we jaarlijks minimaal twee keer overleg hebben
over de gang van zaken. Gezien de drukte op de scholen hebben de
clusterleiders niet veel onderling contact met elkaar. Een gezamenlijke
wens van de clusterleiding is om meer tijd in te ruimen om onderlinge
ervaringen uit te wisselen, wat zeker voor nieuwe clusterleiders een
steun kan zijn. Bijeenkomsten van de clusterleiders zullen ingepland
worden tijdens de gezamenlijke Global-activiteiten. Daarnaast worden
de clusterleiders continue ondersteund door de landencoördinatoren.
De landencoördinatoren zijn office medewerkers die gespecialiseerd zijn
in een land en de groepen helpen met informatie over het land alsmede
begeleiding bij het uitvoeren van de taken.

XPLORE EUROPE
In 2018 hebben we weer een groot aantal groepen mogen
ontvangen uit o.a. China. Het concept is nog steeds groeiende en
we blijven dan ook graag kijken naar uitbreidingsmogelijkheden.
Chinese groepen
Zowel in de winter als in de zomer mogen we nu regelmatig groepen
uit China ontvangen. Niet alleen middelbare scholen maar ook de
basisscholen zijn nu een belangrijk onderdeel geworden van Global
Exploration. Buiten het bezoek aan culturele bezienswaardigheden
hebben we veel contacten opgebouwd met Nederlandse scholen en
partners.
Kansen voor de toekomst
We zijn momenteel aan het kijken hoe we Xplore Europe kunnen
uitbreiden. Buiten het ontvangen van meer groepen uit China gaan we
ook actief werven in andere landen. Het organiseren van een jaarlijkse
Exchange zal hierin zeker gaan bijdragen.

Verslag office
“Professionele dienstverlening en inhoudsdeskundige op het gebied van
interculturaliteit.” Zo wil SGE office zich positioneren. Dit moet tot uiting
komen door twee belangrijke speerpunten. Enerzijds het begeleiden van
landenspecialisten die de scholen voorzien van informatie over het land en de
projecten. Ten tweede door het telkens blijven verbeteren van de trainingen aan
deelnemers, docenten en ouders.
Een greep uit opvallende gebeurtenissen dit jaar.
• Een vernieuwde website voor Global Exploration die het GLOBAL gevoel goed
weergeeft
• Een Global+ groep naar Papoea was een enorm succes
• Drie stagiaires begonnen op het office: Pien, Sandra en Simone versterkten ons
team met veel enthousiasme
• De overige Global landen krijgen steeds meer crewinhoud. Programma’s voor
nature, health, culture en education worden steeds beter
• Facebook: de facebookpagina von SGE telt inmiddels 4500 likes en krijgt
wekelijks standaard minimaal vier nieuwe berichten
• Opnieuw mooie trainingen
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Overall kostenplaatje

Sponsorgeld xplore

€

756.000,00

Sponsorgeld global

€

36.000,00

Sponsoring derden

€

10.500,00

Onkosten xplore + global stages

€

882.857,50

Bijdrage Wilde ganzen

€

48.987,00

Office kosten

€

222.874,87

Extra sponsorgeld 2016

€

53.412,63

Trainingen

€

5000,00

J

Eigen bijdrage xplore

€

378.000,00

A

Eigen bijdrage global

€

18.000,00

Groetkaart + kerstkaarten + website

€ 		

9.000,00

Bijdrage extra docenten

€

5.236,00

Boek 100% naar ARSPrintmedia

€

30.000,00

Restant Xplore Europe

€

50.000,00

Naar scholen voor scholen 2017

€ 		

203.701,14

TOTAAL

€

1.357.148,63

Restant = opbouwen reserves

€

A
R

5.215,12

V
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Stagekosten reis, verblijf en organisatiekosten Xplore reizen
Aantal leerlingen

440

S

Extra docent

L

Aantal docenten

54

Artsen

16

A

Clusterleider

G

3

18

Totaal

531

Aantal betalende deelnemers

443
Totale kosten inclusief docenten
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Vlucht intercontinentaal

Kosten per deelnemer

€ 466.638,85

€ 880,45

Naar schiphol vv

€ 15.650,00

€ 29,53

Visum

€ 25.375,00

€ 47,88

€ 359.933,85

€ 679,12

Kleding

Verblijfkosten

€ 10.619,80

€ 20,04

Kosten SGE

€ 90.268,30

€ 220,32

Trainingen

€ 26.549,50

€ 50,09

Begeleiding
TOTAAL
Per leerling

€ 368,70
€ 944.775,50
€ 2.296,13

Totale kosten inclusief docenten: dit zijn alle
kosten van de betreffende post voor zowel
leerlingen als clusterleiders, artsen en docenten.
Kosten per deelnemer: gemiddelde kosten van
de betreffende post van de betalende deelnemer;
begeleiding is de kosten van clusterleiders
docenten en artsen gedeeld door aantal betalende
deelnemers.
De kosten van de stages zijn dit jaar ruim onder
de begrootte €2400,- gebleven. Hierdoor is
er een reserve opgebouwd voor de Stichting.
In het stichtingsbeleid is te lezen dat wanneer
de reserves boven de €100.000,- uitkomen
ze worden besteed aan de doelstellingen van
Stichting Global Exploration. Zo hebben we
afgelopen jaren geld kunnen besteden aan extra
scholen voor scholen projecten en het verder
uitbouwen van de inhoudelijke kwaliteit van onze
projecten.

Vlucht

€ 950,00

Visum

€ 50,00

Vlucht docenten/arts

€ 200,00

Verblijf voor NL docenten

€ 165,00

Locale economie: chauffeur, kok, gids, hotel

€ 700,00

Scholen voor scholen

€ 310,00

Training
Office

€ 50,00
€ 220,00

Iedere deelnemer betaalt €2700,- (sponsorgeld en eigen bijdrage),
daarvan wordt €2400,- besteed aan de reis. Er blijft dus per Xplore
leerling gemiddeld €310,- over voor het goede doel, naast ons
hoofddoel de interculturele uitwisseling (de reis/ stage). Deze
€2700,- wordt als volgt besteed.
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verantwoording
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Reserve

€ 30,00
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Scholen voor scholen
Country

Schools for Schools project

Zuid-Afrika

New Kidz

€ 6.673,44

Sithand’Izingane care project

€ 5.000,00

Oltepes

€ 8.849,40

Emurua primary school

€ 8.850,10

Tanzania

J
A
A

Education Tanzania
Butuo Special Education School

Nepal

Chandrakala School

€ 5.000,00

Lekshedh Tsal School

€ 1.720,29

Indonesie

Thailand/ Cambodia

E
R

India

S

G

Sanitation WRC

€ 10.000,00

€ 1.827,47

DeTara Education

€ 5.000,00

Education Indonesia

€ 5.100,00

CCF Mukda Village

€ 4.960,00

Bantak

€ 3.140,00

House of Grace

€ 1.319,00

Haridwar

€ 6.456,59

Gurukul H.U.M.
Machwa Johotwara

L
A

€ 5.300,00

China

R
V

Contribution by Wilde Ganzen and SGE

€ 2.565,00
€ 9.099,85

Village of Hope

€ 7.600,00

Togo

Djagblé

€ 6.000,00

Mongolie

Source of Steppe Nomads
Nalaikh

€ 5.200,00
€ 20.000,00

Veloo Foundation

€ 9.800,00

Nalaikh part 2

€ 7.500,00

2
SUBTOTAAL
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€ 146.961,14

100% SGE

Peru

Mamita Alice (MamaAlice heeft deze donatie daarna gebruikt
om zelf bij Wilde Ganzen in te dienen)

Nepal

SERC School

Totaal

€ 11.340,00
€ 5.000,00

€ 163.301,14

Dankzij de fantastische inzet van deelnemende leerlingen is er meer geld opgehaald dat vooraf was verwacht. De volgende extra bedragen zijn reeds in
2017 gedoneerd aan projecten:

Extra sponsorgelden te besteden in 2018

J

Extra sponsorgelden te besteden in 2019

Connect College 2017

€ 2.821,68

Charlemagne College

€ 5.000,00

A

Frans Roumen

€ 1.750,00

Blariacumcollege

€ 2.700,00

A

Dominicus College

€ 1.000,00

R
V

Merijn Schoeber

€ 750,00

Lorentz Casimir Lyceum 2017

€ 3.800,00

Scholengemeenschap St.Ursula

€ 4.432,00

Stella Maris College 2017

€ 1.500,00

Bernardinuscollege

€ 2.500,00

Team PoMaas 2017

€ 1.200,00

Trevianum scholengroep

€ 7.000,00

Trevianum scholengroep 2017

€ 6.870,95

Eckartcollege

€ 1.247,00

Eckartcollege 2017

€ 1.700,00

Connect College

€ 980,00

S

Weert 2017

€ 4.000,00

Bernard Lievegoed School

€ 532,00

L

Graaf Huijn College 2017

€ 2.000,00

Weert

€ 2.500,00

A

Bernardinuscollege 2017

€ 1.500,00

Lorentz Casimir Lyceum

€ 1.500,00
€ 2.675,00

G

Graaf Huijn College

Charlemagne College 2017
Trevianum scholengroep 2018 (al besteed)

€ 10.000,00
€ 5.000,00

Grotius College

€ 165,00

E
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Coenecoop College

€ 4.215,00

Stella Maris College

€ 2.800,00

0

Team PoMaas

€ 2.800,00

1
8

W W W . G L O B A L - E X P L O R A T I O N . N L

