


Opzet presentatie

• Doelen SGE

• Info project (reminder) 

• Info scholen voor scholen

• Info sponsoring

• Info administratie/mijnSGE

• Vlucht

• Medische procedure

• Vragen? 



Our goals – Our mission

World citizen -

Wereldburger stage

Schools for schools 
-Scholen voor 

scholen

Let's work -

Handen uit de 
mouwen

Global awareness -

Bewustwording in 
NL



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 





Murchison
Falls NP

Bukedi

Busaba



Kampala - Somero





BUSABA SEED SECONDARY





BUKEDI COLLEGE KACHONGA



SIPI FALLS



MURCHISON FALLS NP



MURCHISON FALLS NP



KIGAJU FOREST CAMP



•2 scholen

•1 project

•Dag Kampala

•Prachtige omgevingen

•100% Afrika

•Safari



Scholen voor scholen

• Sponsorgeld is voor de stage en projecten ter plaatse…

• Sponsorhandboek met best practices (zie mijnSGE)

• Sponsorbrief (pakketten + welke sponsoren niet benaderen) 
(zie mijnSGE)

• In het verleden is gebleken dat het iedere leerling met inzet lukt om 
het benodigde sponsorgeld te verzamelen







Sponsoring – Tips!!!

• Vraagje vooraf…

• Wat is de belangrijkste reden voor individuele mensen om 
te geven aan een goed doel? 

Het wordt aan hen gevraagd!



Sponsoring – stappenplan

1. Breng jouw netwerk in kaart

2. Oefen je aanpak eerst met mensen die dichtbij je staan

3. Breid hierna uit naar je schoolomgeving, verdere 
vrienden, kennissen, bedrijven etc…

De meest succesvolle sponsoracties zijn gebaseerd op 
een grote groep kleine donateurs





Hoeveel kan je vragen?

• Verdeel je einddoel!

• Welk bedrag vind jij prettig om te vragen? 

• 5 personen €360 vragen

• 10 personen €180 vragen

• 20 personen €90 vragen

• 50 personen €36 vragen

• 200 personen €9 vragen

Het is goed om te weten dat 
gemiddeld 25% van de 

gevraagde personen een 
donatie wil doen. 



Sponsorwerven in coronatijd 

Gaat natuurlijk niet vanzelf, maar als je samenwerkt dan lukt 
dit zeker

• Sponsorhandboek – aantal covidproof activiteiten

• Voorbeeldbrief voor sponsoren op MIJNSGE

• Online sponsorwerven is nu mogelijk (zie dia 25)



Sponsoracties – Coronaproof 

Ook binnen de huidige regels van het RIVM en de overheid bied 
sponsorwerven genoeg mogelijkheden. 

Global Exploration zal jullie hier gedurende het jaar voorzien van 
genoeg ideeën. 

• In het Sponsorhandboek Tips & Tricks vinden jullie nu activiteiten 
die wij als coronaproof bestempeld hebben. 



• Kom in actie – voor wat, hoort wat

• Acties op school – verkoop in de pauze

• Ontbijtservice

• Wafels bakken voor kerst

• Douwe Egberts punten

• Wat hebben mensen nodig?

• Thuisbezorgservice 

Sponsoring – Ideeën





• 10 kaarten
• Kosten: €2,-
• Verkoop: €10,-
• Geef dit door aan je 

landcoördinator

Kerstkaartenactie





Wat kunnen we bieden?

• Belastingvoordeel

• Mooie presentatie achteraf (draagvlakversterking)

• Verschillende sponsorpakketten 
(zie document mijnSGE)

- €25,- → Groetkaart

- €100,- → Boek + Site

- €500,- → Boek + Site + Groetkaart 
+ Fb van school met logo? 





€500,- sponsoren en hoger

Op het moment dat iemand vanaf €500,- sponsort 
mag hij zijn logo in het boek of op de groetkaart 
laten zetten. 

Vanaf januari 2021 gelden hier de volgende regels 
voor:
- Logo in het boek is 21% btw
- Voorbeeld: €500,- x 21% btw = €605,-
- BTW kan afgetrokken worden van belasting
- Geen logo = geen btw
- Vermeld je bedrag excl. BTW in op MIJNSGE 





Leg je sponsor in de watten!!!

Houd hem/haar op de hoogte
Persoonlijke boodschap op groetkaart

Berichtje vlak voor de reis… Ik ga vertrekken, 
volg me op onze Facebook en Instagram



Sponsorinfo

Hoe maken jij en je sponsoren het geld over?
• Alle sponsorgelden naar rekeningnummer SGE: 

NL33RABO0155264451 tnv stichting Global Exploration
(Naam leerling + MIJNSGE-ID) 

• LET OP: met omschrijving van jouw MIJNSGE-ID

• Wij hebben jouw SGE-nummer (MIJNSGE-ID) nodig om de 
sponsor aan jouw account te koppelen. 

• Global is ANBI, belastingvoordeel voor sponsor. Gebruik 
hier het juiste formulier voor

• SGE maakt één keer per 2 weken een overzicht



Sponsorinfo

Maak het jouw sponsor makkelijk! 
• Ga naar mijnSHE

• Klik op: online sponsortool

• Vul jouw MIJNSGE-ID in 

• Je hebt nu de beschikking over
1. Een QR code
2. Een donatielink
3. Een whatsapp betaalverzoek

• Alle 3 de middelen zijn automatisch gepersonaliseerd. Het 
geld komt meteen op de juiste plek en met de juiste codes 
terecht. 



Hoe vind je jouw MIJNSGE-ID?

• Ga naar mijnSGE en 
klik op mijn account:

• De sponsoren hoeven 
alleen maar jouw 
MIJNSGE-ID in te 
vullen in de 
omschrijving!



Administratie = mijnsge



Administratie

• Aantallen groetkaarten

• Aantallen boeken

• Club van 100 in boek en op website

• Logo’s in boek, website en op groetkaart



Nu in orde?

1 januari

1 januari

al gedaan?

mijnsge



Inschrijfformulier

Hebben jullie het inschrijfformulier al geüpload?

1 december!



mijnsge



Sponsoren

• Iedereen moet €1800,- aan sponsorgeld ophalen

• Wat doen we als een leerling minder sponsorgeld heeft op 
deadline? 

• Wanneer is deadline? School bepaalt



Vluchten 

Turkish Airline

Vertrek: 23-07-2022

Retour: 12-08-2022



Medische procedure

• Inentingen adviezen op maat via EASE TRAVEL CLINIC

• via EASE TRAVEL, gezamenlijk op school

• Declaraties afhankelijk van je verzekering

• EASE sponsort alle medische materialen voor de artsen 
tijdens de reis

• Medisch begeleider geeft medische infoavond voor 
deelnemers en ouders

• Meer info op MijnSGE na inloggen



Belangrijkste tip

De belangrijkste reden dat 
mensen geld doneren is omdat 

jij ze er om vraagt!



Dromen we of kunnen we samen 
dromen verwezenlijken?

Together one world!


