Stichting Correspondents of the World

Hoofdlijnen Beleidsplan
De Uitdaging
Het internet maakt het ons mogelijk om te communiceren met een steeds groter aantal mensen –
ogenschijnlijk ongeacht de afstand. Wat dit communciatie gemak echter niet laat zien is de moeilijkheid
om goed te communiceren met mensen die niet onze eigen sociale en religieuze waarden, onze politieke
denkbeelden of onze veronderstellingen over wat ‘normaal’ is met ons delen.
Als de gemeenschappelijke basis tussen gesprekspartners klein is, is het onvermijdelijk dat ze moeite
hebben om elkaar goed te begrijpen. Dit is iets dat snel kan leiden tot verhitte debatten en giftige
woordenwisselingen die we vinden in de commentaar-secties op nieuwssites, blogs en social media
posts.

Onze Visie
Met Correspondents of the World streven we naar een wereld waarin we elkaar beter begrijpen. Dit
betekent dat we elkaars verschillen erkennen en onze overeenkomsten omarmen. Niet alleen in onze
eigen gemeenschappen, maar in een grotere, wereldwijde community. We geloven dat beter wederzijds
begrip een betere manier van communiceren mogelijk maakt, en als gevolg hiervan een eerlijk en
gelijkwaardig gesprek tussen mensen – ongeacht hun achtergrond.

Onze Missie
Correspondents of the World heeft als missie om mensen overal ter wereld aan te moedigen op hun
eigen veronderstellingen over wat ‘normaal’ is te reflecteren, alsook zich bewust te worden van de
subjectiviteit van hun wereldbeeld, de (impliciete) machtsrelaties zoals vooroordelen en privilege, en de
kracht van het narratief in het vormen van hun mening. We betrekken mensen hoofdzakelijk op twee
manieren: als schrijver of als lezer:
Schrijvers (onze correspondenten). We dagen mensen overal ter wereld uit om hun eigen stem te laten
horen, door ze aan te moedigen hun verhaal te vertellen en hun persoonlijke ervaring te delen met
betrekking op de mondiale onderwerpen die we allemaal op onze eigen wijze ervaren: milieu en
klimaatverandering, gender en seksualiteit, migratie en verbanning, bevrijding en mensenrechten, en de
impact van het Coronavirus.
Door deze verhalen te verzamelen, te vertalen en te publiceren op onze website en social media-kanalen,
biedt Correspondents of the World de middelen om individuele stemmen te versterken, en zo een
divers, mondiaal publiek te bereiken, alsook een groeiende community die is toegewijd om deze
mondiale onderwerpen te begrijpen, één verhaal tegelijk.
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Lezers (ons publiek en community). We dagen mensen van over de hele wereld uit om zich te realiseren
hoe dezelfde mondiale gebeurtenissen die zij in hun dagelijks leven ervaren, verschillend ervaren worden
door andere mensen, en moedigen hen met elk verhaal dat we delen aan om te reflecteren op hun eigen
veronderstellingen, vooroordelen en privileges. We hopen een beter begrip te bevorderen van de zeer
persoonlijke gevolgen die onderwerpen als gender, sexualiteit, migratie of bevrijding kunnen hebben op
mensen, en stellen onszelf ten doel om lezers die tot nog toe niet actief betrokken was bij deze
onderwerpen, te helpen de betekenis van deze kwesties beter te doorgronden.
Tot slot, met groeiende middelen beoogt Correspondents of the World niet slechts als een online
platform te blijven bestaan, maar mensen overal ter wereld tevens offline te betrekken, door middel van
initiatieven zoals gesprekken, workshops en panels, of middels het verstrekken van educatieve toolkits
die als leermiddelen gebruikt kunnen worden.
De Stichting Correspondents of the World gaat in haar werkwijze uit van de volgende uitgangspunten:
○
○

○

○
○

○

○

○

○

Algemeen belang
De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft nog geen gelden – mocht dit in de
toekomst het geval zijn, dan verwerft het gelden via fondsen en giften.
Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor
het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.
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.
Integriteitseisen
Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de
integriteitseisen.
Administratieve verplichtingen
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke
kosten zijn gemaakt
Publicatievergoeding
De stichting zal haar gegevens publiceren via de website www.correspondentsoftheworld.com en
de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.
Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen is opgenomen in de statuten en zal
waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.
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Contactgegevens
Stichting Correspondents of the World
Maasstraat 77-2
1078 HE Amsterdam
The Netherlands
Voorzitter van bestuur: Joost Backer
+31 6 30273938
info@correspondentsoftheworld.com
KvK Nummer: 82491534
RSIN nummer: 862491356
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