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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatverdeling)

2016

2015

ACTIVA
Vlottende actva
Vorderinqen
Te ontvangen bedragen

41.583

174.380

Liquide middelen

77.846

49.426

119.429

223.806

Eigen vermogen
Algemene reserve

64.748

53.710
0

Kortlopende schulden
Overige schulden

54.681

170.096

119.429

223.806

Totaal activa

PASSIVA

stallvoijk koWermaan
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Staat van baten en lasten over 2016

2016

2015

E
Baten
Bijdrage Sbos en V-Fonds inzake Join the Future
Overige bijdragen

Lasten
Personele lasten
Overige lasten
Financiële lasten
Financiële baten

0
229.400

97.872
227.645

229.400

325.517

104.175
114.106
81

150.313
175.256
126

Saldo baten minus lasten

218.362

325.695

11.038

-178
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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 on 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 werk 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 2016 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

stnliwijkwkeidermart

De heer R.G.W.M. Thuss, penningmeester

accountants f is c a s e n

De heer P. van Uum, lid

Voor identificatiedoeleinden

Mevrouw J.G.M. van der Beek, lid
De directie wordt gevoerd door de heer C.A.W.M. van de Von.

3.3

For iden idcation purposes

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 1 januari 2011. Voor het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij RJ 640.

3.4

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva -vervolg-

Eigen vermogen
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.
3.5

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 worden 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 2016 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers op fulltime-basis 2,0 (2015: 2,2).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

4.1

Vorderingen

31-12-2016

Te ontvangen bedragen
RC De Ogtent

31-12-2015

25
20.000
47
21.511
0

2.154
40.000
185
836
131.205

41.583

174.380

77.846

49.426

Binnen de doelstellingen van de stichting beschikbare reserve

64.748

53.710

Stand 1 januari 2016
Saldo van overige reserves
Bij: saldo over boekjaar

53.710
0
11.038

0
53.887
-177

Stand 31 december 2016

64.748

53.710

TR8-project SAH
Rente
Overige vorderingen
Toegezegde bijdragen

4.2

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant en spaarrekening
4.3

Eigen vermogen

Algemene reserve

Join the Future
Stand 1 januari 2016
Saldo van Algemene reserve
Bij: saldo over boekjaar

25.805
26.227
-52.032

Stand 31 december 2016

0

0

Uniek Evenement
Stand 1 januari 2016
Saldo naar Algemene reserve
Bij: saldo over boekjaar

-468
-919
1.387

Stand 31 december 2016

0

0

Op wee naar het Lagerhuis V-FondsNARA
Stand 1 januari 2016
Bij: saldo over boekjaar
Saldo naar Algemene reserve
Stand 31 december 2016

V-Fonds 2016
Stand 1 januari 2016
Saldo naar Algemene reserve
Bij: saldo over boekjaar
Stand 31 december 2016

1.276
65.902
-67.178

Bitch:Ake/ keiderman
accountants liscalisten

0

0
18.597
-18.597

doeleinden
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0

0

0

Overige
Stand 1 januari 2016
Saldo naar Algemene reserve
Bij: saldo over boekjaar

-442
442
0

Stand 31 december 2016
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31-12-2016
E
4.4

31-12-2015

Kortlopende schulden

Overige schulden

Loonheffingen
Crediteuren
Reservering vakantiegeld
Accountants- en administratiekosten
Vooruitontvangen bedragen
V-fonds
Nog te betalen bedragen

7.268
496
3.640
2.665
19.125
21.450
37

3.684
85
3.640
5.708
131.250
25.000
729

54.681

170.096

stegkviiikeikdertirlan
accountants Itscalisten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

5.1

Ontvangen bijdragen

41.845
185.000
800

0
229.400
0

Totaal baten

5.2

97.872

0

Sbos V-Fonds, Join the Future
Overige bijdragen
V-Fonds Uniek Evenement
V-Fonds/VARA Op weg naar het Lagerhuis
Overige

2015
E

2016
E

229.400

227.645

229.400

325.517

Lasten

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

Overige lasten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verzekeringen
Promotie en reclame
Onderhoudskosten
Diverse uitgaven thy fondsen
(zie specificatie bij 6 Financieel overzicht per
programma)
Diverse activiteiten
Accountants- en administratiekosten
Kosten externe inhuur
Contributies en abonnementen

Financiële baten
Bankrente

84.384
14.620
322
4.849

113.911
20.410
0
15.992

104.175

150.313

8.000
2.180
2.412
4.559
388
11.211

8.000
2.123
725
14.229
0
23.826

55.861
2.570
26.225
700

63.952
8.191
53.167
1.043

114.106

175.256

81

126

325.695

218.362

Totaal lasten

,
,sit-

gwijk

accountants fiscalisten
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Financieel overzicht per programma 2016
Lasten

Saldo

Baten

3 - Overige t.b.v. opstart Hope XXL
Personeelskosten
Huur kantoor
Kasten externe inhuur
Diverse symposia/bijeenkomsten
Diverse reiskosten, e.d.
Promotie en reclame
Activiteiten en evenementen
Contributies, abonnementen en contracten
Accountantskosten
Betaalde/ontvangen rente
Verzekeringen
Diverse onderhoudskosten
Overige kosten
Overige bijdragen

8.718
8.000
15.274
2.411
1.896
188
14.864
700
826
81
2.412
239
4.991

3 - Overige t.b.v. opstart Hope XXL

60.600

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

90.608
2.171
10.950
149
2.953
4.371
1.744
28.460
7.942
8.414

7 - Op weg naar het Lagerhuis V-FondsNARA

157.762

157.762

0

Saldo per 31-12-2016 naar reserve

218.362

229.400

11.038

71.638
11.038

71.638

157.762

stak, nj w !derma n
accountants fiscalisten
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Financieel overzicht per programma tot en met 2016
Lasten

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

Baten

Saldo

8.718
8.000
15.274
2.411
1.896
188
14.864
700
826
81
2.412
239
4.991
71.638
60.600

3 - Overige t.b.v. opstart Hope XXL

71.638

11.038

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

90.608
2.171
10.950
149
2.953
4.371
1.744
28.460
7.942
8.414

7 - Op weg naar het Lagerhuis V-Fonds/VARA

157.762

157.762

0

Saldo per 31-12-2016 naar reserve

218.362

229.400

11.038

157.762

stowk keg erman
accountants liscatisten
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Ondertekening

Stichting Human Odyssey of People's Elevation

J.A. de Ruiter

C.H.C. Thijssen

R.G.W.M. Thuss

P. van Uum

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester Lid

J.G.M. van der Beek

Lid

st iwijkSkaiderrrgan
accounlanls liscalislen
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van Stichting Human Odyssey of People's Elevation (HOPE XXL)

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Human Odyssey of People's Elevation
(HOPE XXL) te Duiven gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Human Odyssey of People's Elevation
(HOPE XXL) per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. staat van baten en lasten over 2016;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 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 (HOPE XXL) zoals vereist in
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.

t 0314 36 91 11
e info@stolwiikkelderman.n1
www.siolwijkkelderman.n1

13
IA 09197964
Lid van

Terborgseweg 25b

Mercurion 3

Postbus 595

WA/ NL0075.20.992.B.01

stolwijke kennisnetwerk

7001 GM Doetinchem

6903 PX Zevenaar

7000 AN Doetinchem

'ban NL10A6NA0446421928

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor 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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

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.
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen naar de website van de NBA www.nba.nl (Standaardpassages in controleverklaring).

Doetinchem, 27 februari 2017

Stolwijk Kelderman

drs. G. Btiuwhuis RA
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JAARVERSLAG 2016
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 Wijffels, 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 2016
In 2016 werkte HOPE XXL aan de implementatie van de Liemers List (o.a. door het opstarten van de
TR8-Projecten)Verder werd de band met de Verenigde Naties verder aangehaald. Ook het uitbreiden
van samenwerkingsverbanden in de Liemers en natuurlijk aan de vele publieks- en
onderwijsactiviteiten in Nederland werden onderhouden of uitgebouwd. Hieronder een overzicht van
de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Op weg naar het Lagerhuis
In het schooljaar 2015 — 2016 was HOPE XXL
wederom partner van Op weg naar Het Lagerhuis, de
grootste scholieren debatwedstrijd van Nederland.
Samen met de VARA en Het Debatbureau
organiseerde HOPE XXL deze landelijke wedstrijd.
HOPE XXL biedt in de samenwerking de inhoudelijke
component doordat artikelen uit de Liemers List worden
gebruikt als onderwerp voor het 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 2015
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.
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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 de Liemers regio.
Bangladesh conferentie

In het laatste weekeinde van mei hebben de jongeren van HOPE XXL de eerste concrete stappen
gezet om het People 's Partnership met 7 jongeren uit Bangladesh concreet vorm te gaan geven. De
Bangladeshi, hebben onder de vleugel van RoyalHasKoning DHV, in de persoon van Harrie Labory,
de Roaring Tigers opgericht en zij zijn de voortrekkers in het opzetten van het Partnership. Met name
Nusrat Jabin is de aanjager van dit traject,. Samen met anderen produceerden zij hun eerste rapport
een stuk dat in 2017 navolging moet gaan krijgen.
Overige
In 2016 zijn in het Horsterpark de wensbomen gerealiseerd. Een van de trachtprojecten. Het
SamenWelzijn is opgestart met diverse bijeenkomsten waaronder een conferentie met ouderen en
jongeren van HOPE XXL. Guido Weijers hield een masterclass over geluk in DE OGTENT. Duiven
in Vuur en Vlam op 5 mei was een groot succes met o.a. Jan Terlouw.
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STICHTING HOPE XXL
Stichting HOPE XXL is in 2010 opgericht om zorg te dragen voor 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: Leo van Paassen vanaf 2017 voormalig burgemeester van Zevenaar Jan de Ruiter
Penningmeester: Richard Thuss
Secretaris: Chris Thijssen
Lid: Paul van Uum
Lid: Josha van der Beek
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Financieel overzicht
In het jaar 2016 werden de activiteiten en overige kosten van HOPE XXL gefinancierd uit de bijdrage
van het vfonds en nog gedeeltelijk vanuit het SBOS-programma van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Daarnaast waren er enkele kleine geldschieters.
Verschuiving focuspunt.
Het was het acht jaar lang de bedoeling om DE LIEMERS LIST te produceren en deze aan te bieden
in New York aan de Verenigde Naties. Toen dat in 2015 was gelukt is de tweede fase gestart. Het
daadwereklijk implementeren van het gedachtegoed in de haarvaten van de samenleving. Daartoe
zijn de twee Liemerse Middelbare scholen bereid gevonden. Leerlingen zullen de motor zijn van het
uitvoeren van TR8-projecten. In het curriculum van de school wordt het 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.
Voor het kiezen van implementatie en het naar voren schuiven van DE ACHT heeft het bestuur
bewust gekozen.
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 TV-programma won enorm aan uitstraling.
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Het 360-graden-debat, DE V-Rede, meer provinciale-, 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 wordt opgenomen in het officiële stuk van UNDP. In het rapport van 2017 zal er aandacht
zijn voor HOPE XXL en de ACHT.
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 een bronzen beeldje
aan. De CvK neemt dat in ontvangst. De bedoeling is om in alle provincies het beeldje le plaatsen'. In
Brabant, Noord-Holland, Drenthe, Flevoland en Groningen is dit al gerealiseerd. De andere provincies
volgen.
Het uiteindelijke doel is de bronzen acht ook levensgroot voor het VN-gebouw in New York te
realiseren. Ook is het de wens dat alle burgemeesters in Nederlands er een krijgen.
Nog een nieuwe invulling, die in 2016 is opgestart, is het ontwikkelen van de Pax Havelaar. De
jongeren van OWNHL krijgen elk jaar een mok met een citaat als gift bij het vertrek. In de volgende
ronde zal dit een boek zijn. De hertaling van Max Havelaar door Gijsbert van Es, uitgegeven door
NieuwAmsterdam, zal in een dubbelboek met de Pax Havelaar, aan de jongeren worden gegeven.
De Pax Havelaar is analoog aan Max Havelaar opgezet. Het vertelt het verhaal van HOPE XXL tot en
met het jaar 2016. Het vfonds maakt mogelijk dat we uiteindelijk ruim 4000 boeken aan de jongeren
kunnen meegeven. Zij betalen voor het ontwikkelen van het boek en de uiteindelijke drukkosten. De
uitgave zal een gezamenlijk project worden met het Multatuli Genootschap.
Als laatste loot aan de boom zijn de TR8-projecten ontwikkeld. Uiteindelijk 80 TR8-projecten vormen
de vertaling van De Liemers List naar de praktijk. Het handen en voeten geven aan het motto; Think
global, act local. Hiervoor worden ook stellingen bij OWNHL gebruikt om input te vergaren en te horen
wat er leeft.
Een en ander houdt in dat de activiteiten van HOPE XXL en OWN HL steeds meer vervlochten raken.
Het een kan niet meer zonder het ander.

TOT SLOT: ONTWIKKELINGEN IN 2017
In het jaar 2017 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
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van het gedachtegoed van HOPE XXL in de Liemers en wordt de samenwerking met externe partners
hierin uitgebreid. Zo is het de bedoeling dat de vier Liemerse gemeenteraden hun commitment geven
aan de Liemersbrede implementatie en daarmee alle ontwikkelingen versnellen. Hierbij is de "8" van
HOPE XXL het leidende principe voor de toekomst.
Rabobank Arnhem en omstreken heeft gevraagd om de negen gemeenten uit hun werkgebied te
betrekken bij HOPE XXL. Een en ander zal in 2017 zijn beslag krijgen. Ook de provincie Gelderland
heeft HOPE XXL benaderd om samen op te trekken in projecten. De gesprekken daarover zijn in 2016
opgestart en lopen nog volop.

DE CUMULA aangeboden door Rik en Kay aan Van der Donk, de Commissaris van de Koning in
Brabant. DE CUMULA staat nu in Brabant, Flevoland, Drenthe, Noord-Holland, Groningen.
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