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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatverdelin

2016

2017
€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende actva
Vorderingen
Te ontvangen bedragen

3.642

41.583

Liquide middelen

138.363

77.846

Totaal activa

142.005

119.429

Eigen vermogen
Algemene reserve

49.782

64.748

Kortlopende schulden
Overige schulden

92.223

54.681

142.005

119.429

PASSIVA

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten over 2017

2017
€

2016
€

€

€

Baten
Overige bijdragen

Lasten
Personele fasten
Overige lasten
Financiële lasten

203.039

229.400

203.039

229.400

104.175

106.702
111.009
294

Saldo baten minus lasten

218.005

218.362

-14.966

11.038
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Toelichting algemeen en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.1

Oprichting en doel stichting

De stichting is op 28 april 2010 ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder
nummer 09221441.
De stichting is opgericht op 12 april 2010 en heeft ten doel:
a.
b.

C.
d,
e.

richting geven aan de weg naar een betere en rechtvaardigere wereld op basis van solidariteit met ruimte voor diversiteit
en met het oog op de balans tussen vrijheid en gelijkheid;
het concretiseren, los van bestaande politieke constituties en religieuze dogma's, van de wens dat elk mens in goede
gezondheid kan leven, in vrede, in harmonie met zijn omgeving, in vrijheid en met een goede balans tussen welvaart
en welzijn;
de samenleving, verenigd in politieke, religieuze en maatschappelijke verbanden, verzoeken om de universele wens, zoals
verwoord onder a en b mede te realiseren;
het aanzetten tot discussie inzake het onder a, b en c gestelde, op basis van de Liemers List
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

In 2010 zijn de voorbereidingen voor het work van HOPE XXL gestart In 2011 is er voor de realisatie van de doelen personeel
in dienst gekomen en is het ministerie van Buitenlandse Zaken middels de SBOS subsidiefaciliteit bereid gevonden een
financiële bijdrage te leveren.
De doelstellingen zijn in 2017 grotendeels bereikt. Vanaf heden ligt de focus op verdere conitinuering en uitrol c.q. implementatie
van de doelstellingen.

3.2

Bestuur

Het bestuur van Stichting Human Odyssey of People's Elevation bestaat per rapportdatum uit
De heer J.A. de Ruiter, voorzitter,
De heer C.H.C. Thijssen, secretaris
De heer R.G.W.M. Thuss, penningmeester
De heer P. van Uum, lid
MevrouwJ.G.M. van der Beek, lid
De directie wordt gevoerd door de heer C.A.W.M. van de Ven.

3.3

Vestigingsadres

Stichting Human Odessey of People's Elevation (geregistreerd onder 09221441) is feitelijk gevestigd op Horsterparklaan4
te Duiven.
3.4

Richtlijnen jaarverslaggevingsregels

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven inhoud aan de normen voor het opstellen en inrichten van de jaarrekening die in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Voor organisaties zonder winststreven is een
richtlijn (RJ 640) gepubliceerd met algemene verslaggevingvoorschriften. Deze richtlijn heeft werkingskracht voor verslagen die
aanvangen op of na 1januari 2011. Voor het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij RJ 640.
3.5

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en ver olgns9a
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht ()eze voorzie
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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3.5

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva -vervolg-

Eigen vermoqen
Het eigen vermogen bestaat een Algemene reserve. Het bestuur kan een bestemmingsreserve vormen om een deel van het eigen
vermogen te bestemmen voor een specifiek doel. Indien de beperking op de besteding door een derde partij is opgelegd wordt een
bestemmingsfonds gevormd.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarden.
3.6

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slecht opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar warden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermede verbonden en aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Aangeschafte roerende zaken zoals promotiecarav(a)an,
beamer, laptop e.d. worden in een keer tot de lasten gerekend.
In het jaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers op fulltime-basis 2,0 (2016: 2,0).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

4.1

Vorderingen

31-12-2017
€

Te ontvangen bedragen
Debiteuren
RC De Ogtent
TR8-project SAH
Rente
Overige vorderingen

4.2

0
25
20.000
47
21.511

3.642

41.583

138.363

77.846

49.782

64.748

64.748
0
-14.966

53.710
0
11.038

49.782

64.748

3.661
178
3.641
3.026
41.694
25.000
15.000
0

7.268
496
3.640
2.665
19.125
0
0
21.450

92.223

54.681

Eigen vermogen

Algemene reserve
Binnen de doelstellingen van de stichting beschikbare reserve
Stand 1 januari 2017
Saldo van overige reserves
Bij: saldo over boekjaar
Stand 31 december 2017

4.4

1.092
0
0
50
2.500

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant en spaarrekening
4.3

31-12-2016
€

Kortlopende schulden

Overige schulden
Loonheffingen
Crediteuren
Reservering vakantiegeld
Accountants- en administratiekosten
Vooruitontvangen bedragen tg.v. OWNHL 2018
KR8-project De Ogtent Horeca BV
KR8-projectStichting Activiteiten Horsterpark
V-fonds
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

5.1

Ontvangen bijdragen

V-FondsIVARA Op weg naar het Lagerhuis
Overige

194.039
9.000

229.400
0

Totaal baten

5.2

2016
€

2017
€

203.039

229.400

203,039

229.400

Lasten

Personele lasten
Brutolonen
Sociale lasten en pensioenpremie
Kostenvergoedingen
Reiskosten
Totaal personele lasten

Overige lasten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verzekeringen
Promotie en reclame
Onderhoudskosten
Kosten activiteiten
(zie specificatie bij 7 Financieel overzicht per
programma)
Accountants- en administratiekosten
Kosten externe inhuur
Contributies en abonnementen

Financiële lasten
Bankrente

84.240
14.839
3
7.620

84.384
14.620
322

106.702

104.175

8.000
2.832
3.009
3.079
0
82.421

8.000
2.903
2.412
4.559
388
66.349

4.759
6.148
761

2.570
26.225
700

111.009

114.106

294

81

218.005

Totaal lasten

218.362
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuurvergadering gehouden op 25 februari 2018. Het bestuur heeft de besteming
van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Stichting Human Odyssey of People's Elevation

LA.d uiter

C.H.C. Thijssen

R.G.W.M. Thuss

P. van Uum

Vooiitlç

Secretaris

Penningmeester

Lid

J.G.M. van der Beek
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Financieel overzicht per programma 2017
Lasten

3 Overige Hope XXL
Personeelskosten
Huur kantoor
Diverse symposia/bijeenkomsten
Diverse reiskosten, e.d.
Promotie en reclame
Activiteiten en evenementen
Contributies, abonnementen en contracten
Accountantskosten
Betaaldelontvangon rente
Verzekeringen
Overige kosten
Overige bijdragen

Baten

Saldo

-

3

-

47
8.000
4.807
6.212

411
42
234
2.299
211
3.009
-1.306

23.966

Overige t.b.v. opstart Hope XXL

9.000

7 Op weg naar het Lagerhuis V-FondsIVARA
Personeelskosten
Kantoorkosten
Kosten externe inhuur
Diverse reiskosten, e.d.
Promotie en reclame
Administratiekosten
Activiteiten en evenementen
Diverse symposia/bijeenkomsten
Diverse uitgaven
Overige bijdragen

99.035
2.752
6.148
1.407
2.669
2.460
32.829
35.178
11.561

Op weg naar het Lagerhuis V-Fonds/VARA

194.039

194.039

218.005

203.039

-14.966

-

7

-

194.039

Saldo per 31-12-2017 naar reserve

-14.966
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Financieel overzicht per programma tot en met 2017
Lasten

3 Overige Hope XXL
Personeelskosten
Huur kantoor
Kosten externe inhuur
Diverse symposia/bijeenkomsten
Diverse reiskosten, ed.
Promotie en reclame
Activiteiten en evenementen
Contributies, abonnementen en contracten
Accountantskosten
Betaalde/ontvangen rente
Verzekeringen
Diverse onderhoudskosten
Overige kosten
Overige bijdragen

8.765
16.000
15.274
7.218
8.108
599
14.906
934
3.125
292
2.412
239
3.685

3

81.557

Baten

Saldo

-

-

80.638

Overige Hope XXL

80.638

-919

7 Op weg naar het Lagerhuis V-FondsNARA
Personeelskosten
Kantoorkosten
Kosten externe inhuur
Diverse onderhoudskosten
Diverse reiskosten, e.d.
Promotie en reclame
AdministratJekosten
Activiteiten en evenementen
Diverse symposia/bijeenkomsten
Diverse uitgaven
Overige bijdragen

189.643
4.923
17.098
149
4.360
7.040
4.204
61.289
43.120
19.975

7

351.801

351.801

0

433.358

432.439

-919

-

-

351.801

Op weg naar het Lagerhuis V-FondsIVARA

Saldo per 31-12-2017 naar reserve
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stoIwijk kelderman
accountants fiscalisten

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Stichting Human Odyssey of Peoples Elevation
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Human Odyssey of People's Elevation te Duiven
gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Human Odyssey of People's
Elevation per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
1.
de staat van baten en Lasten over 2017; en
2.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
3.
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Human Odyssey of People's Elevation zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance -opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

L 0314 36 91 11
e info@stolwijkkelderman.nl
www.stalwijkkelderman.nl
kvk 091 97964
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te (eggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
'
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverk(aring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

14

R
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 25 februari 2018
Stolwijk Kelderman
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L
JAARVERSLAG 2017
Stichting HOPE XXL
OVER HOPE XXL
HOPE XXL wil dat alle mensen kunnen leven in een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld
waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. Daarom hebben de
jongeren van HOPE XXL de Liemers List opgesteld: een visie van de jongere generatie op de
toekomst van onze samenleving. Hierin staan artikelen over thema's als duurzaamheid, internationale
samenwerking, burgerschap, oorlog & vrede en economie. HOPE XXL heeft de wereldwijde Liemers
List in 2015 aangeboden aan de Verenigde Naties. In de Raad van Aanbeveling hebben onder andere
Alexander Rinnooy Kan, Pieter Winsemius, Louise Fresco, Herman Wijftels, Maarten van Rossem,
Hans Wiegel, Freek de Jonge, Hanna Verboom, Jan Terlouw, Kars Veling en Jan Peter Balkenende
plaatsgenomen, en de Liemers List wordt inhoudelijk ondersteund door meer dan tachtig professoren.

ACTIVITEITEN IN 2017
In 2017 werkte HOPE XXL aan de implementatie van de Liemers List in de Liemers door onder meer
het opstarten van de TR8-Projecten en uitbreiding van samenwerkingsverbanden.. Op nationaal
niveau werd natuurlijk de deelname. aan de vele publieks- en onderwijsactiviteiten in Nederland
onderhouden of uitgebouwd. Daarnaast werd de band met de Verenigde Naties verder aangehaald.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Op weg naar het Lagerhuis
In het schooljaar 2016 2017 was HOPE XXL wederom partner van Op weg naar Het Lagerhuis, de
grootste scholieren debatwedstrijd van Nederland. Samen met Bt"JNVARA en1Ï bbatbüreau
organiseerde HOPE XXL deze landelijke wedstrijd HOPE XXL bidtn de samenwerking 0e
inhoudelijke component doordat artikelen uit de Liemers List worden gebruikt also hdëhwrvoor het
-
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debat. Een unieke kans voor de deelnemers om mee te denken over de toekomst, en een belangrijke
manier voor HOPE XXL om input te vergaren van scholieren.
Tijdens dit seizoen maakte HOPE XXL gebruik van de eerder opgedane ervaring, wat leidde tot een
nog soepeler samenwerking met de scholen en provincies. Ook ditmaal sloegen de vernieuwende
formules zoals het 360-graden debat en de V-Rede aan onder deelnemers. De landelijke finale werd
in mei 2017 uitgezonden op NP02. Het winnende team en de winnares van de landelijke V-Rede
wedstrijd brachten een bezoek aan de Verenigde Naties in New York.

Scholen- en publieksprogramma
Naast de Organisatie van Op weg naar Het Lagerhuis was HOPE XXL te vinden op een aantal scholen
en universiteiten. Zo waren we present bij een aantal bijeenkomsten en vond opnieuw de HOPE XXL
Academy plaats in regio De Liemers. Maarten van Rossem en Jan Terlouw waren twee van de gasten
die met de jongeren in gesprek gingen.

Straight To Eight conferentie met Up With People
Er was een grote conferentie in Leiden. Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden waren onze
partners. In gezamenlijkheid ontvingen we Up With People. Een Amerikaanse organisatie die met
jongeren uit de hele wereld een muziekavond verzorgt in allerlei steden over de hele wereld. Zij
hebben allen (200 deelnemers) meegedacht in het ontwikkelen van de 80 TR8-projecten. Salim
Jahan, de director van United Nations Development Programe (UNDP)7 was 1FNi'Ôi
vr q sprr
overgekomen voor een keynote speech Ook Leo Bormans uit
waren we present bij hun afsluitende avond in aanwezigheid van 800 gaster1Quts hSI,sn
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Pax Havelaar
Op 25 september is het boek Pax Havelaar verschenen. Daarin het verhaal van de eerste 8 jaar
HOPE XXL. Analoog aan de opzet en inhoud van Max Havelaar is de geschiedenis vastgelegd. De
eerste fase van HOPE XXL, het maken van de Liemers List en het presenteren aan? de Verenigde
Naties staat er in beschreven. Het is een omkeerboek. Ook Max Havelaar staat erin. Het tussenwoord
is van Jan Terlouw. Een voorwoord is geschreven door de bestuursvoorzitter van het vfonds, Robert
Croll. Het andere voorwoord is van Tom Böhm. Hij is de vicevoorzitter van het Multatuli Genootschap
en de redacteur van Pax Havelaar. Het Genootschap heeft ook in de persoon Dik van der Meulen
terzijde gestaan bij de totstandkoming van het boek. Er zijn 6000 exemplaren gedrukt en verreweg het
grootse deel wordt aan jonge mensen weggegeven, voornamelijk tijdens de voorronden van Op Weg
Naar Het Lagerhuis. Het boek is uitgegeven bij Orlando.
De oproep van Multatuli om, als mens, in actie te komen, past geheel bij HOPE XXL. 'Multatuli zou
trots geweest zijn op HOPE XXL en op Pax Havelaar', aldus Jan Terlouw. Er wordt gedacht aan het
opstarten van een Havelaarschool en de directeur van HOPE XXL zit in het jubelcomité dat in 2020,
de tweehonderdste geboortedag van Eduard Douwes Dekker zal vieren.
Door de link met Multatuli ontstaan er ineens nieuwe verbanden. Zo 'vonden' we documenten over
Multatuli die naar het Multatuli Museum gaan en speelden we een roLinIieLLVprngtamma.&onkstuk—
van Nederland.
.,
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Rabobank Arnhem en omstreken
De lokale bank heeft de samenwerking met HOPE XXL geïntensiveerd. Er is een groep van 15
jongeren samengesteld die de 80 TR8-projecten mee heeft ontwikkeld en die gaan zorgdragen voor
de uitrol in de eigen regio. Het eerste jaar werd afgesloten met een diner voor een aantal belangrijke
stakeholders uit de regio. Zij zullen straks betrokken worden bij de implementatie. De jongeren van de
Rabo en de 'eigen' HOPE XXL jongeren vormen een geheel.
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Sauerland
De jongeren (15 personen) zijn twee keer een weekeinde mee naar het Sauerland geweest. Daar
hebben ze gewerkt aan de 80 TR8-projecten die begin 2018 zullen worden gepubliceerd.
De uitrol van de projecten en het aanbieden van CUMULA's (bronzen beeldje van DE ACHT) aan de
betrokken gemeenten heeft de prioriteit.

Verenigde Naties
In januari bezochten we de VN ECOSOC-conferentie in New York en het UNDP Office
_
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In maart verscheen de Human Development Index van de UNDP. HOPE XXL wordt daarin genoemd
op pagina 100. Daarin staat het verhaal van de 8 c.q. DE CUMULA opgenomen. Het is voor het eerst
dat we in een VN-rapport zijn opgenomen! In 2018 gaan we verder met het uitbouwen van de
contacten.

Verschuiving focuspunt
Het was het acht jaar lang de bedoeling om de LIEMERS LIST te produceren en deze aan te bieden
aan de Verenigde Naties in New York. Toen dat in 2015 was gelukt, is de tweede fase gestart. Het
daadwerkelijk implementeren van het gedachtegoed in de haarvaten van de samenleving. Daartoe
zijn twee Liemerse middelbare scholen bereid gevonden. Leerlingen zullen de motor zijn van het
uitvoeren van de TR8-projecten. In het curriculum van de scholen worden deze standaard
opgenomen.
Om een en ander ook begrijpelijk te maken voor grote groepen mensen is het gedachtegoed van
HOPE XXL teruggebracht tot het cijfer 8. Het streven om op alle niveaus de gemeenschap zo te
organiseren dat men het waardeert met een acht. De 8 is gevat in een bronzen beeld, DE CUMULA.
Het is een anagram van CUM LAUDE.
Toen de VARA vijf jaar geleden aan HOPE XXL vroeg om te participeren in Op Weg Naar Het
Lagerhuis, omdat het programma sleets was geworden, is daar door het bestuur positief op
gereageerd.
Door het inbrengen van nieuwe concepten en een wervelende aanpak groeide het concept en het
uiteindelijke 1V-programma won enorm aan uitstraling.
Het 360-graden-debat, de V-Rede, meer provinciale en mondiale bedding en dergelijke, werden
ingevoerd. Belangrijkste was echter dat de 2000 jongeren debatteerden over o.a. het gedachtegoed
van HOPE XXL en dat de uitkomst daarvan mee werd genomen in de ontwikkeling van de Liemers
List. Het was niet alleen debatteren om te debatteren maar ook om argumenten aan te leveren voor
HOPE XXL.
Was het in het verleden zo dat het winnende team naar Londen ging om het parlement daar te
bezoeken, HOPE XXL voerde in dat het winnende team naar de VN in New York ging en daar ook
een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland kon afleggen. Daardoor werd de
deur naar deze bestuursorganen voor HOPE XXL geopend. Dit resulteerde o.a. in het aanbieden van
De Liemers List in januari 2015 tijdens de ECOSOC conferentie. Een ander resultaat is dat de HOPE
XXL INDEX, een 'meetlat' waarmee landen kunnen worden gerankt' op welzijn, wordt opgenomen in
het officiële stuk van UNDP. In het rapport van 2017 zal er aandacht zijn voor HOPE XXL en de 8.
Door het invoegen van twee nieuwe concepten in 2015 is het Lagerhuis verder uitgebouwd. Allereerst
is de ACHT, het symbool van HOPE XXL, een krachtige impuls gebleken. Het streven om de
gemeenschap, op welk niveau dan ook op een acht te krijgen, is opgepakt. De ACHT is verbeeld in
een bronzen kunstwerk en staat nu centraal in de debattenreeks.
Verder spreken de winnaars van de V-Rede tot Provinciale Staten en bieden hen het bronzen beeldje
aan. De Commissaris van de Koning (CvK) neemt dat in ontvangst—De ~bedoeling Js-.Qm-In—alle—_
provincies het beeldje 'te plaatsen'. In Brabant, Noord-Holland, Drerthe, Flevoland epGroningen is dit
1I
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al gerealiseerd De andere provincies volgen
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Het uiteindelijke doel is de bronzen acht, DE CUMULA, ook levensgroot voor het VN-gebouw in New
York te realiseren. Ook is het de wens dat alle burgemeesters in Nederlands er een krijgen.

ONTWIKKELINGEN IN 2018
In het jaar 2018 continueert HOPE XXL een aantal van de succesvolle activiteiten, zoals de HOPE
XXL Academy en Op weg naar Het Lagerhuis. Ook wordt er gewerkt aan de verdere implementatie
van het gedachtegoed van HOPE XXL in de Liemers en wordt de samenwerking met externe partners
hierin uitgebreid.
De 80 TR-8projecten zullen in boekvorm verschijnen en van elk project komt een heel kort filmpje. De
acht gemeenten van het werkgebied van Rabobank Arnhem en omstreken zullen er mee kennis
maken.
De Liemers Helemaal Goed Courant zal vanaf maart 2018 twee wekelijks gaan verschijnen.
In juli 2018 zal er een bezoek zijn aan New York c.q. de Verenigde Naties.

In oktober 2018 zal er een grote conferentie gehouden onder de vlag van de Rabobank. Ongeveer
250 jongeren zullen dan startschot geven en betrokken zijn bij de uitvoering van de TR8-projecten.

110

.44

Stichting HOPE XXL
Horsterparklaan 4
6922 NR Duiven

x

HOPE
L
DE CUMULA aangeboden door Stan, Kika en Jan aan Clemens Corneille, de Commissaris van de
Koning in Gelderland. DE CUMULA staat nu in Brabant, Flevoland, Drenthe, Noord-Holland,
Groningen en Overijssel.
En aanbieding van het DE CUMULA aan de eerste premier:

(

1

Stefan Löfven
Premier Zweder
STICHTING HOPE XXL
Stichting HOPE XXL is in 2010 opgericht om zorg te dragen voor de totstandkoming van de Liemers
List en de uitvoering van de programma's. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een
klein team. Daarnaast wordt HOPE XXL ondersteund door een groep jongeren uit binnen- en
buitenland die actief betrokken zijn bij de doelstelling om de Liemers List aan de Verenigde Naties te
presenteren. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-

-

-

-

-

Voorzitter: Jan de Ruiter
Penningmeester: Richard Thuss
Secretaris: Chris Thijssen
Lid: Paul van Uum
Lid: Josha van der Beek

Financieel overzicht
In het jaar 2017 werden de activiteiten en overige kosten van HOPE XXL gefinancierd uit de bijdrage
van het vfonds en de Rabobank.
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