
Together one world



Financiën

• We laten graag duidelijk zien waar de gelden naar toe gaan

• Dit jaar wat anders dan normaal

• We willen nieuwe deelnemers vooral langer de tijd geven voordat er 
kosten zijn bij annuleren

•
• Heeft u een vraag? Bel ons

• We komen er samen altijd uit



Geen reis, wel kosten????

• Als reizen in 2021 onverhoopt niet mogelijk is heeft Global 
Exploration wel een jaar lang gewerkt aan de voorbereidingen, 
trainingen, etc, etc

• We hebben dan een jaar lang mensen salaris betaald

• Als mensen dan (moeten) annuleren zijn er kosten gemaakt

• Wij proberen die kosten op dat moment zo laag mogelijk te houden

• Wij gaan in ieder geval voor een top wereldburgerjaar



Financiën

€1800,-

Sponsor 
bijdrage

€900,-
eigen 

bijdrage

Bijdrage 
per 

leerling

Deelnemers 
2020 

+€290,-



Kosten

Vlucht       €     950,00 

Visum €       50,00 

Vlucht docenten/arts €     200,00 

Verblijf voor NL docenten           €     165,00 

Lokale economie: chauffeur, kok, gids, hotel €     700,00 

Scholen voor scholen €     310,00 

Training €       50,00 

Office €     220,00 

Kleding €       25,00 

Reserve €       30,00 

€ 2.700,00 



€50.000,-

Ca. €90,- p.p.



Natuurlijk is nu instappen spannend

• Aanvullen nieuwe deelnemers = belangrijk voor:
• Kans bieden aan leerlingen

• Mooie groep vormen

• Global Exploration

• Onze partners in de diverse landen

• Laagdrempelig instappen:
• Tot 1 februari 2021 GEEN annuleringskosten

• Daarna beetje bij beetje

We zorgen samen in ieder geval voor een werelds jaar! Together one world.



Annuleren deelnemers

* We willen mensen hiermee de kans geven rustig in te stappen 

normaal nu

tot 1 november 2020:
€ 0,- € 0,-

tot 1 februari 2021: € 350,- € 0,- *

tot 1 april 2021: € 510,00; € 510,00;

bij annulering na 1 april 2021: € 1.200,00 € 1.200,00

bij annulering na 1 juni 2021: € 2.700,- € 2.700,-



Corona regels
• De stage (reis) is onderdeel van het Xplore project. We hebben er het volste vertrouwen in dat de reis in 

zomer 2021 kan doorgaan. Toch moeten we nu al regels opstellen voor het geval dit toch niet zou 
lukken. 

1. Op 1 april wordt besloten of de stage naar het betreffende land wel of niet kan doorgaan 

2. Indien de reis niet kan worden uitgevoerd vanwege Corona problematiek zal SGE de volgende 
stappen ondernemen:

a. Wijzigen bestemming: indien een andere bestemming wel veilig is, zal in overleg met de school 
een andere bestemming worden gekozen. 

b. Wijzigen periode: indien de reis uitgesteld moet worden naar een later moment zijn de 
volgende opties mogelijk:

i. Annuleren (zie onderstaand kostenoverzicht)

ii. Verplaatsen: in overleg met school en ouders wordt naar een andere periode gekeken. Er 
wordt gestreefd naar een alternatief zonder meerkosten.

3. Als de hele groep de reis annuleert worden alleen onderstaande kosten per persoon in rekening 
gebracht. Alle overige betaalde gelden worden terugbetaald. 



Natuurlijk is nu instappen spannend
3. Als de hele groep de reis annuleert worden alleen 
onderstaande kosten per persoon in rekening gebracht. Alle 
overige betaalde gelden worden terugbetaald. 

Voor nieuwe deelnemers:

• Organisatiekosten 2021 €270,-

• Annuleren vlucht 2021 €25,-

• Kosten annuleren lokale partner €25,-

€320,-

Dit bedrag mag vanuit sponsorgeld  en/of eigen bijdrage 
worden betaald.



Sponsorgeld

• Gaat niet vanzelf

• Is voor de stage en de 
projecten ter plaatse

• Sponsorplan per leerling

• Sponsorplan naar school

• Sponsorhandboek met best 
practices

• Iedere leerling met inzet 
haalt het benodigde 
sponsorgeld



Wat moet
je doen?

• Voorbereiding
masterclass

• Eigen bijdrage €900,-

• Sponsorgeld = €1800,-

• Drie weken op stage in 
zomervakantie

• De geadviseerde
inentingen laten zetten

• Global ambassadeur

• Kies je voor Xplore, dan 
moet je soms andere
dingen afzeggen!!!!



Wat is 
inclusief?

• Algemene organisatie door SGE

• Masterclass, trainingsdag, opening

• Visum + aanvraag (pasfoto’s en andere
kosten exclusief)

• Monitoring en evaluatie

• Vervoer school – Schiphol / Brussel v.v.

• Vlucht naar land van bestemming v.v., 
inclusief luchthavenbelastingen

• De gehele reis: verblijf, vervoer, 
entreegelden, accommodatie, foerage

• 2 liter drinkwater per dag

• 1 begeleider (docent) per 6 leerlingen, 
daarnaast een medisch begeleider
vanuit SGE

• 3 Xplore T-shirts per deelnemer + 3 voor
jouw buddy

• Een gezamenlijk boek

• Gezamenlijke website: www.global-
exploration.nl

• Slotmanifestatie

http://www.globalexploration.nl/


Wat is 
exclusief?

• Verzekeringen: reisverzekering verplicht; annulerings-
optioneel

• Via school? Doorlopend zelf? 

• Materialen verschillend per bestemming (zie detail 
presentative)

• Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke
aard

• Pasfoto’s nodig voor visum

• Noodzakelijke inentingen. Momenteel wordt
geadviseerd door EASE: (2019)

• Fooi voor gidsen, koks, etc, etc: €35,- p.p. 



Het sponsorgeld verzamel je voor het project!!!!!! Niet 
alleen voor de reis. Dus ook voor de trainingen, de 
voorbereidingen, de projecten ter plaatse.

Kijk naar de voorwaarden op het inschrijfformulier op 
MIJNSGE

Sponsorgeld



Dromen we of kunnen we samen 
dromen verwezenlijken?

Together one world!


