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Opstart Cross Your Borders door 4 Nijmeegse vrijwilligers, later sluiten nog 4 vrienden aan.
PowerPoints maken, landenboekjes schrijven en…. met veel moeite scholen werven.
Eerste vijfdaagse CYB-project op Montessori College in Nijmegen, in totaal 4 CYB-projecten.
Alles nog gratis voor de scholen, materialen en reiskosten worden uit eigen zak betaald, kleine
subsidie van Oxfam Novib. Besluit tot oprichting stichting, 3 vrijwilligers zeggen baan op en starten
fondsenwerving voor 2005.
Financiering met veel moeite rond gekregen, mede dankzij ambassadeur bij (Oxfam) Novib.
3 vrijwilligers treden tegen beperkt salaris in dienst. Kantoor en opslag vanuit huis.
8 CYB-projecten in Nijmegen e.o., vrijwilligersclub groeit via-via tot 40 studenten uit Nijmegen.
Succesvolle financieringsaanvraag voor 3 jaar bij o.a. Oxfam Novib en vermogensfondsen.
VW-bus wordt aangeschaft voor vervoer naar de projecten.
20 CYB-projecten in Nijmegen e.o., uitbreiding richting Utrecht.
Vrijwilligersclub groeit tot 100 studenten uit Nijmegen en Utrecht, met name universitair.
Vierde medewerker treedt in dienst, verhuizing naar klein kantoortje op Groenestraat.
32 CYB-projecten, verdere uitbreiding richting Randstad.
Vrijwilligersclub groeit tot 200 jongeren uit steeds meer studentensteden.
Idee voor simulatiespel voor VMBO-leerlingen krijgt concrete vormen, oprichting aparte stichting.
Succesvolle aanvraag voor Globaland-project, grote groep partners uit subsidie/fondsenwereld.
Start ontwikkeling Globaland-project. Verhuizing naar grotere kantoorruimte op Groenestraat.
53 CYB-projecten in midden-Nederland, vrijwilligersclub groeit tot 300 jongeren, team tot 6
medewerkers, allemaal fanatieke oud-vrijwilligers. HBO-vrijwilligers regelen dat CYB meetelt voor
hun opleiding, idee stages ontstaat. Eerste twee vaste CMV-stagiaires starten.
Door stijgende studiedruk en groei projecten toenemende planningsproblemen met vrijwilligers.
HBO-stages worden langzaam uitgebreid. Eerste MBO-stagiaires starten, team groeit naar 8
medewerkers. Eerste Globaland-project op 2College Ruiven in Berkel-Enschot. In totaal 18 GL- en
71 CYB-projecten. Succesvolle financieringsaanvraag bij Oxfam Novib voor CYB 2009-2011.
Dankzij fanatieke scholenwerving 55 GL-projecten. Ook 65 CYB-projecten in midden-Nederland.
Aandeel stagiaires groeit verder ten opzichte van vrijwilligers. Team groeit naar 9 medewerkers.
Idee project over campagne voeren voor stille rampen ontstaat.
Succesvolle aanvraag voor ontwikkeling van het Breaking News-project bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het ministerie wordt ook financiële partner voor Globaland 2011-2014. Start
ontwikkeling Breaking News-project. Verhuizing naar grotere kantoor/opslagruimte op de St.
Annastraat. Team groeit naar 12 medewerkers. 74 CYB- en 85 GL-projecten.
Eerste Breaking News-project op ROC van Amsterdam, in totaal 63 CYB-, 86 GL- en 8 BN-projecten.
Stages worden steeds belangrijker onderdeel van de organisatie, vrijwilligersclub wordt kleiner en
kleiner. Laatste jaar van financiering CYB door Oxfam Novib.
Magische grens van 200 projecten en 30.000 leerlingen per jaar: 63 CYB, 100 GL en 43 BN.
Verhuizing naar kantoor/opslag op de Winkelsteegseweg. Team groeit naar 18 medewerkers
Cross Your Borders groeit verder door: 71 CYB, 124 GL, 55 BN, meer dan 35.000 leerlingen.
Eerste schoolreis naar Oeganda met leerlingen/docenten van Willem de Zwijger College en De Breul.
Einde van alle subsidies voor CYB. Vanaf nu helemaal op eigen benen. Om gat van 20-25% op de
begroting te dekken noodzakelijke bezuinigingen: o.a. kleiner team, goedkoper kantoor,
stagevergoedingen exit. Opstart jongerenreizen ‘CYB op reis’, later veranderd in Fairaway.
Succesvolle fondsenwerving en start ontwikkeling Company FunFair. 72 CYB, 125 GL en 44 BN.
Eerste onderwijsproject in België. Grens van 100 vaste stagiaires wordt bereikt.
Start ontwikkeling eerste spel Minesweepers van Rescue Team-project.

