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Over Correspondents of the World 
 

Correspondents of the World is opgericht in 2019, en werd geformaliseerd als stichting in april 2021. De 

stichting heeft een bestuur, en dertig vrijwilligers die zich in verschillende hoedanigheden inzetten voor 

de stichting en haar missie. De organisatie werkt vrijwel geheel op afstand via de digitale weg, zowel 

binnen als buiten Nederland.  

Visie 
De visie van Stichting Correspondents of the World is om door middel van activisme en educatie een 

waardevolle bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin cultureel begrip en culturele diversiteit 

wordt vergroot.  

Missie 
In een toenemend globaliserende wereld heeft Stichting Correspondents of the World als missie om 

mensen met verschillende culturele achtergronden een podium te bieden en zo het bredere publiek 

kennis te laten maken met verschillende culturele groepen en achtergronden. Denk bij ‘cultuur’ aan 

geloofsovertuiging, kunst, geloofdsovertuiging, seksualiteit. Op deze manier beoogt de Stichting een 

bijdrage te leveren aan een breder maatschappelijk draagvlak voor wederzijds cultureel begrip.  

N.B.: Met het oog op de COVID-19 pandemie, heeft het bestuur van de stichting bij haar oprichting er 
bewust voor gekozen om de statuten (regelgeving) van de stichting algemeen te formuleren. Op deze 
manier beoogt de stichting mee te kunnen groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van cultuur, en COVID-19.  
 

De doelgroep 
Stichting Correspondents of the World streeft ernaar mensen van allerlei culturele achtergronden, 

religies, leeftijden, seksualiteiten en andere eigenschappen te bereiken. In de praktijk bereiken wij met 

name mensen tussen de twintig en vijftig jaar oud. Wij vertalen al onze artikelen in meerdere talen om 

zo mensen die het Engels niet voldoende beheersen, tevens laagdrempelig toegang te verschaffen tot de 

verhalen en evenementen.  

De organisatie 
Er zijn in totaal 30 mensen structureel betrokken, en 73 Correspondenten uit 41 landen hebben minstens 

één verhaal gedeeld (zie organogram in Bijlage).  

- Kernteam: Coördineren dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. 
- Ambassadeurs: Zetten events op rondom de ingezonden verhalen. 
- Redacteurs: Maken het verhaal in samenwerking met de schrijvers klaar voor publicatie.  
- Communicatie: Distribueren van verhalen, aanmoedigen van online betrokkenheid, aankondigen 

van workshops en evenementen.  
- Vertalers: Vertalen de verhalen in 8+ talen 

 

De Stichting Correspondents of the World gaat in haar werkwijze uit van het algemeen belang, waarbij 

de stichting zich voor minstens 90% inzet voor: 
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• maatschappelijke thema’s, zoals o.a. migratie, gender, seksualiteit, vrijheid. Dit zijn thema’s die 
iedereen raken en belangrijk zijn om in breder cultureel perspectief on der aandacht te brengen; 

• actieve participatie van verschillende culturele groepen binnen de maatschappij;  

• openbaar toegankelijke activiteiten. 
 

Beleid met oog op financiën en maatschappelijk belang 

Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft plannen om dit jaar (2022) gelden te werven 

via fondsen en giften.   

Bestedingscriterium 
Het vermogen van de stichting is beperkt, omdat de stichting zich in de opstartfase bevindt. De stichting 

houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.  

Voor toekomstige projecten is de stichting voornemens om een apart beleid met betrekking tot uitgaven 

op te stellen 

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 van de stichting voldoen aan de integriteiteisen. Dit betekent dat bestuurders, 

leidinggevenden, of een gezichtsbepalend persoon van de instelling niet is veroordeeld voor een misdrijf 

en:  

• het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van de betrokkene 

• de veroordeling minder dan 4 jaar geleden plaatsvond 

• het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert 

Administratieve verplichtingen 
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen en voert hiertoe een administratie van 

gemaakte kosten, onkostenvergoedingen en overige inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan zal 

jaarlijks op de website worden gepubliceerd (zie ‘publicatieverplichting’).  

Publicatieverplichting 
De stichting zal haar gegevens openbaar publiceren via de website www.correspondentsoftheworld.com 

en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal. 

Taakstelling bestuur 
Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen van de stichting zijn opgenomen in haar 

statuten en wordt waar nodig aangevuld in dit beleid en het huishoudelijk reglement van de stichting. 


