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1. Voorwoord  

Voor u ligt het Jaarplan 2021 van Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK)  

Ieder jaar zullen we de doelstellingen uit de meerjarenstrategie verder specificeren in een 

jaarplan met operationele doelstellingen. Het Jaarplan 2021 is ontsproten uit de missie en 

visie en de meerjarenstrategie. Stichting WWvK is een zelfstandige stichting, die is 

voortgekomen uit Dabar en is verbonden met het Apostolisch Genootschap (www.apgen.nl). 

 

2. Visie 

Stichting WWvK wil vanuit compassie werken aan gelijke kansen en een menswaardig bestaan 

voor kinderen in kwetsbare situaties. Vanuit het besef dat iedereen gelijkwaardig en met 

elkaar verbonden is, voelen we ons medeverantwoordelijk voor het in een menswaardige 

omgeving laten opgroeien van kinderen.  

 

3. Missie 
 

De Stichting ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van voorzieningen zoals 

voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en 

ondersteuning bij de opvoeding. 

 

4. Meerjarenstrategie  

 
In de meerjarenstrategie van stichting WWvK zijn strategische doelen geformuleerd. Per 

strategisch doel zijn de operationele doelstellingen voor 2021 weergegeven. 

 

I   Versterken van projecten door middel van waarborgen duurzaamheid (langjarige 

samenwerking). 

Operationele doelstellingen: 

1. Toekenning van subsidie aan minimaal 1 project per jaar in het buitenland en 1 

project in Nederland met een continuïteit van langer dan 1 jaar 

2. Toekenning van subsidie aan kortlopende projecten en hulp, korter dan 1 jaar 

3. Opvoedingsondersteuning in de ruimste zin van het woord is leidend in 80% 

van de gesubsidieerde projecten 

4. De samenwerking met Kinderfonds Mamas en Stichting Wigwam opvolgen en 

evalueren 

5. De mogelijkheid van een eigen langdurig WWvK project in binnen- en 

buitenland onderzoeken met ambassadeurs en stakeholders 

6. Rol ambassadeurs bij monitoring projecten bekijken 
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II  Professionaliseren en uitbreiden van de communicatie 

Operationele doelstellingen: 

1. Actuele informatie op de website, in gemeenschappen en nieuwsbrieven en in 

sociale media in samenwerking met afdeling communicatie van het Apostolisch 

Genootschap, gericht op nieuwe koers 

2. Opstellen communicatieplan en nieuwe website in samenwerking met afdeling 

communicatie van het Apostolisch Genootschap 

3. Overzicht van sponsoractiviteiten wordt regelmatig opgesteld en op de website 

geplaatst 

4. Bij alle sponsordagen is een bestuurslid of een ambassadeur aanwezig 

5. 1 landelijke (online) WWvK dag, 4 (online) vergaderingen met ambassadeurs 

(waarvan 2 met het WWvK bestuur), 2 bestuursvergaderingen met RvT en 2 

bestuursvergaderingen met RvA 

 

III  Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het 

Apostolisch Genootschap  

Operationele doelstellingen: 

1. In elk district een ambassadeur 

2. Vaste contactpersoon per gemeenschap realiseren ter ondersteuning van de 

werkzaamheden van de ambassadeurs (zoveel mogelijk gemeenschappen) 

3. Regelmatig overleg met het Apostolisch Genootschap inzake professionalisering 

4. Aansluiten bij ambities van het Apostolisch Genootschap met betrekking tot 

Maatschappelijke Betrokkenheid 

 

IV Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk (bijv. stage Kinderfonds 

Mamas) 

Operationele doelstellingen: 

1. Vergroten van kennis en kunde van bestuursleden op gebied van bestuur van goede 

doelen 

2. Samenwerken met en leren van Kinderfonds Mamas 

 

V Transitie van de organisatie van de stichting naar een meer op fondsenwerving 

gerichte organisatie  

Operationele doelstellingen: 

1. Aanstellen fondsenwerver met focus op werving donaties 

2. Een structurele bijdrage vanaf 2021 van het Apostolisch Genootschap volgens 

groeimodel en doelstellingen gekoppeld aan professionalisering van WWvK 

3. Opstellen van een huishoudelijk reglement  

4. Bewaking tijdspad en haalbaarheid van de transitie middels de 

bestuursvergaderingen, RvT en RvA vergaderingen 


