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Doelstelling van Delft4GlobalGoals
D4GG is een Delfts netwerk met deelnemers en een kerngroep die stimuleert, verbindt en
aanjaagt. We zijn gestart zonder duidelijk omschreven visie en missie. Omdat we deze missie
en visie in een fysieke vergadering wilden vaststellen, is dit pas in de zomer van 2021
gebeurd. In de bijlage 1 vindt u de visie en missie.
Kort geformuleerd zijn de doelen:
- de Global Goals in Delft bekend maken.
- ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de GlobalGoals/Sustainable development
Goals (SDG’s.
- en mensen en organisaties met elkaar in contact brengen zodat er in co-creatie projecten
en evenementen ontstaan.
Delft4GlobalGoals wil zeker tot 2030 doorgaan. De SDG’s/GlobalGoals zijn immers de agenda
voor duurzame ontwikkeling in de periode 2015-2030. Voor 2022 (en de volgende jaren)
maken we een jaarplan met concrete acties (uitbreiden netwerk) en activiteiten (in elk geval
het jaarlijks vieren van 25 september, internationale Global Goals dag)

Organisatie
Van initiatiefgroep tot kerngroep
De kerngroep D4GG bestaat, als initiatiefgroep, sinds 2020. De initiatiefnemers waren
Stichting Fairtrade Gemeente Delft, Stichting Stedenband Delft-Estelí, Buurttuin Voorhof,
Milieudefensie Delft, aangevuld met vertegenwoordigers van IHE, Studentenpastoraat,
Stichting 8 maart Delft en enkele culturele organisaties. De 9 kerngroep telt 9 leden en heeft
maandelijks een overleg.

Delfts netwerk en deelnemers
D4GG heeft inmiddels ruim 30 deelnemende Delftse organisaties en wil/is nog met minstens
30 organisaties in gesprek. Uiteraard is elke organisatie die wil meedoen uitgenodigd om
contact op te nemen. Een overzicht van (huidige en beoogde) deelnemers in de bijlage 2.

Landelijk netwerk:
Onze lokale kerngroep is onderdeel van SDG NL, de landelijke koepel voor lokale
‘maatschappelijke’ lokale/regionale netwerken
Daarnaast bestaat ook een koepel voor GlobalGoals gemeenten, dat is VNG international;
daarmee onderhoudt gemeente Delft contact. Dankzij onze deelname aan het SDG-NL
netwerk hebben we o.a. pr materialen en SDGtrainees kunnen ontvangen, plus inspiratie.

Uitgevoerde activiteiten 2021
Netwerk
Netwerk uitbreiden; de expositie ’17 Delftse Goalgetters’ was een aanleiding om een groot
aantal nieuwe deelnemers te benaderen.
Publieksactiviteiten i.s.m. netwerk (SDGdag; wereldwaterdag, gedichten wedstrijd;
activiteiten bij de exposities)
Bekend maken van activiteiten van het netwerk via onze website delft4globalgoals.nl/ en
nieuwsbrief

Gemeente/politiek
Maandelijks uitwisseling met ambtenaren over de stand van zaken m.b.t. de Global Goals in
Delft.
Regelmatig contact met de politiek; in augustus 2021 is Delft Global Goals Gemeente
geworden. Op 16 september mochten we een presentatie houden voor raadsleden, met o.a.
een pleidooi voor raadsleden als ambassadeurs voor een GG

Publiek
1. Januari: WCrollen-challenge: delft4globalgoals.nl/kratos-dames-starten-global-goalswcrollen-challenge/
2. 14 maart: deelname als D4GG aan Klimaatalarm.
3. Maart: watergedichtenwedstrijd, ism IHE en DOK. Prijsuitreiking 9 juli in De Plataan.

Prijsuitreiking Watergedichten t.g.v.
wereldwaterdag 22 maart

4. Idem tgv Wereldwaterdag: ism DOK en Science Centre, delft4globalgoals.nl/waterwandelingdelft-werkt-aan-water/
5. 25 September: SDGdag ism Papaver en gemeente, met presentatie door diverse netwerk
deelnemers, informatiemarkt, presentatie door Better Earth Guerilla.

25 september 2021, viering Global Goals dag.
Gemeente hijst Global Goals-vlag bij de Papaver

Global Goals spel tgv Burendag op Vulcanusweg

6. Hele jaar: Kaart/wandeling ism trainees via SDG-NL (maart-mei)
7. 25 september: Burendag, ism Cultuurhuis: excursie langs 4 organisaties Vulcanusweg (Stunt,
Fier Fietskoerier, Tiny Houses, Werkse)
8. 12 November (Stanislasdag) Gastlessen op Stanislascollege (4x 1e klas 4x 2e klas) en
aandragen overige gastsprekers
9. 1 September t/m 30 november Expositie ‘Koffie en de GlobalGoals’ in Bot Tuin, ism
Stedenband Delft-Estelí en Botanische tuin. Deze expositie zal hierna langs andere locaties in
Delft reizen, bijv langs bedrijven en instelling met koffiehoek.

Expositie ‘Koffie en de Global Goals, sept t/m november 2021, in Botanische Tuin TU

10. September t/m 30 november Expositie ‘Één planeet, 17 uitdagingen’ in Papaver, ism Papaver
en Museon. Bij deze grote tentoonstelling hebben we zelf de expositie ’17 Delftse
Goalgetters’ gemaakt; deze expositie zal eveneens door Delft gaan reizen in het komende
jaar.
11. Bij de exposities zijn diverse activiteiten georganiseerd
In de Papaver
17 oktober Wereldvoedseldag in Papaver
7 november, ism Papaver en FairTrade Delft, Theater Maskerade: Strijd tegen
kinderarbeid; zie youtube.com/watch?v=o6IAiWatwcA

14 november Lezing Duik de Noordzee schoon;
Gedurende de expo-periode oproep selfie met favoriet GG
In de Botanische Tuin, ism Botanische Tuin van de TU en Stedenband Delft-Estelí
8 en 15 oktober Koffie-ochtenden
13 n 31 oktober Koffiezeepjes maken
13 november Schilderen-met-koffie-workshops (de workshop van 20-11 afgelast ivm
corona)
18 november lezing koffiebarometer (afgelast)
In DOK en Papaver (Afgelast) I.s.m. Soroptimisten, in het kader van het project ‘Orange the
world’: tweemaal haikuworkshop geweld tegen vrouwen.

Expositie ’17 Delftse Goalgetters’, sept t/m november 2021, in Duurzaamheidscentrum de Papaver

PR
Door gesprekken met pot nieuwe deelnemers aan het netwerk hebben we onszelf bij hen bekend
gemaakt en hen uitgenodigd deel te nemen.
We hebben de website delft4globalgoals.nl bijgehouden. Daarin geven we informatie over:
-Delftse activiteiten van deelnemers en evt andere interessante organisaties
-een nieuwsblog
-en internationale dagen

In totaal hebben we 5 nieuwsbrieven uitgegeven , het streven is dit 1x/maand te doen.
Social media: er is gewerkt aan Instagram (in het voorjaar door SDGtrainees, in november door MKB
digiwerkplaats). Knelpunt is gebrek aan menskracht met affiniteit voor facebook en instagram.

Financiën
Ontvangen subsidies in 2020 bedragen € 5.000,- (Fonds 1818) en € 3.000,- (gemeente Delft).
Daarnaast hebben we nog een bedrag van € 0,10 ontvangen van de Voedselbank om een identificatie
van de bankrekening te kunnen doen. De totale inkomsten over 2020 en 2021 bedragen derhalve: €
8.000,10.
Rubriek

Begroting (€)

Wandelroute
Activiteiten

PR -

Website
Onderhoud website
Publiciteit

- socialmedia
Educatie
Organisatie
- Kantoorkosten
- Vergaderingen
Totaal

Besteding

10.000,00 Ontvangst trainees
2.500,00 Wereldwaterdag 22-3-2021)
Wereld SDG-dag (25-9-2021)
Burendag (25-9-2021)
Wereldvoedseldag (16-10-2021)
5.000,00 Opbouw website
500,00 Onderhoud website
2.000,00 Promotiemateriaal
Fototentoonstelling
200,00 Social media
1.000,00 Optreden Maskerade
Organisatie
500,00
- Kantoorkosten
600,00
- Vergaderingen
22.300,00

Realisatie
(€)
11,25
283,04
125,00
150,00
30,96
1919,41
66,00
674,67
1.007,81
18,50
294,95
42,50
107,70
4.731,79

De uitgaven waren in totaal € 4.731,79. Fonds 1818 en Gemeente Delft hebben hiervoor subsidie
verleend.

Bijlage 1: Missie en visie van D4GG)
Tijdens twee bijeenkomsten in juli en augustus zijn we eerst van persoonlijke visies tot een
gezamenlijke visie gekomen, m.b.t. hoger doel (waar bestaan we voor), kernwaarden (waar staan we
voor) en gewaagd doel (waar gaan we voor). Vervolgens hebben we de rollen van de kerngroep en
de deelnemers besproken.
D4GG is een netwerk zijn in de Delftse samenleving, waarin samen wordt gewerkt om in Delft de
Global Goals te bereiken
De deelnemers aan het netwerk moeten een vorm van commitment hebben, maar de diepgang van
het commitment kan per organisatie/bedrijf/persoon verschillen. Het netwerk wordt gestuurd door
een kerngroep.
De kerngroep ziet voor zichzelf de volgende rollen:
- uitbreiden netwerk
- bekend stellen wat er al aan positiefs in Delft gebeurt (publicatie van een lokale agenda)
- faciliteren van het functioneren van het netwerk
- kleine eigen activiteiten voor zover ze behapbaar zijn binnen de eigen capaciteit
- de gemeente Delft aanspreken op de invulling van de rol als Global Goalsgemeente
Over de organisatievorm en structuur en taakverdeling hebben we nog niet beslist. Enerzijds omdat
toekomstige actieve deelnemers aan het netwerk daar ook in stem in zouden moeten hebben En
anderzijds omdat we de formulering van de doelen nog niet helemaal scherp hebben gesteld.
Criteria voor deelnemers aan het netwerk (nog niet volledig) zijn:
- expliciet onderschrijven van de SDGs/Global Goals
- een directe relatie met Delft hebben
- Aangeven aan welke Goals ze werken.
Wat D4GG deelnemers aan het netwerk kan bieden is onderlinge verbondenheid, kruisbestuiving van
initiatieven, exposure op SDG/Global Goals-gebied, verdiepende discussie en intervisie ten aanzien
van de interne coherentie van organisatie- of bedrijfsbeleid.
Kern van de strategie is dat D4GG aansluit bij bestaande initiatieven, met name wanneer het
initiatief bij een van de leden van het netwerk ligt, en dat de Kerngroep alleen zelf initieert als dat
een evident gat vult, maar tegelijk uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit.

Bijlage 2
Deelnemers netwerk
75 Inq
Botanische Tuin vd TU
Buurttuin Voorhof Delft
Deelstroom Delft
Delfts Peil
DOK
Duik de Noordzee schoon
Fairtrade Delft
Food sharing Delft
Gemeente Delft
Harmen vd Laan (Fier Fietskoerier,
Printplezier, Kopie Koffie)
Hoeve Ackerdijk
IHE
International studentenpastoraat Motiv
LETS Delft
Makerspace delft
Mediafonds Delft
Milieudefensie delft
Papaver
Platform energietransitie Delft
S Jeugd en Alcohol
Soroptimisten/Orange the world
SSDE
St gehandicapte kind
Stichting 8 maart Delft
Stichting Joury
The Hunger Project
Voedselbank Delft
Wormenhotel
XR (extiction Rebellion)
Marike Wienbelt
Bert Satijn
Henk Tetteroo

Beoogd deelnemers
Abtswoude bloeit
Cleanupall
Debora Inloophuis
Deltares
DSM
Groene Gevel
Groenkracht
Hoogheemraadschap
Ipse de Bruggen
Kringloopwinkels
Midden Delfland Vereniging
Molen de Roos
Netwerk Positieve gezondheid
Pact tegen armoede
Perspektief
Raamstraatkerk
Reinier de Graaf
Repaircafé
School Internat School
School Mgr Bekkers
Scope
Sint Joris
Stanislascollege Krakeelpolderweg
Taste
TU X
TU, coordinator duurzaamheid
TU, frontoffice-contractbeheer
TU, Global Initiative
Vierhovenkerk
Wereldwinkel
Werkse!
Zinderin

