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1.  Uitgangspunten en doelen 

Uitgangspunten 
EIRENE is een oecumenische vredesdienst, maar wil geen zending / missie bedrijven. Veel mensen 
die zich voor EIRENE inzetten, vinden hun inspiratie in het christelijke geloof of in een andere vorm 
van spirituele overtuiging. Maar ook mensen, die vanuit hun eigen innerlijke overtuiging aan de slag 
willen zijn bij EIRENE welkom en zetten zich bij ons actief in. Geweldloosheid, niet alleen als doel 
maar juist ook als middel, is een belangrijk uitgangspunt voor EIRENE. De mensen die bij EIRENE 
betrokken zijn, vinden elkaar in hun motivatie om zich op een geweldloze manier in te zetten voor 
vrede en rechtvaardigheid wereldwijd.  
 

Doelen 
Ondanks grote inspanningen wordt de kloof tussen arm en rijk in onze wereld steeds groter. Op veel 
plekken is er geen sprake van vrede. Een menswaardig leven voor iedereen op onze aarde zal 
alleen mogelijk zijn als er fundamentele veranderingen plaatsvinden, zoals: 

• het verduurzamen van de economische groei  
• streven naar een eenvoudige levensstijl met aandacht voor de ecologie  
• werken aan sociale rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar  
• de bevordering van een interculturele dialoog  

 
Met het oog op vrede en rechtvaardigheid zijn dit de doelen die EIRENE nastreeft middels diverse 
programma's, projecten en activiteiten. Hiertoe zijn de volgende beleidspunten vastgesteld: 
 

• Verhoog het aantal uitgezonden Nederlanders naar 10-15 per jaar 
• Start een eigen programma of project 
• Breidt de kring van leden (verder) uit en boor andere bronnen van financiering aan.  

 

2. Bestuur en Organisatie  

Het bestuur van EIRENE Nederland bestaat ten tijde van het vaststellen van dit jaarverslag uit vier 
personen. Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris (vacature). Zij 
vormen, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van art. 12 van de statuten van de 
vereniging, samen het dagelijks bestuur. Volgens art. 6 van de statuten van de Stichting Vrienden 
van EIRENE in Nederland vormen zij tevens het bestuur van die stichting.  
 
 
Naam Datum 

aantred
en 

(her) 
benoeming  

Einde 
termijn 

Functie 
(portefeuille) 

Jan Schaake 1997 Mei 2009 Mei 2013 Lid  (Burgervredeswerk, subsidies) 
Jet Visser-Romijn 01/1998  Mei 2010 Mei 2014 Lid (vrijwilligerscontact) 
Vacature    Secretaris 
Vacature    Lid (Communicatie, PR) 
Paul den Hartog 05/ 

2006 
Mei 2010 Mei 2014 Voorzitter,  (Eigen programma/project, 

communicatie, PR) 
Henny van der 
Ree- de Jong 

02/2007 Mei 2007 Mei 2011 Penningmeester (Personeel & bureau,  
donaties/ledenwerving) 
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Vredescentrum 043 in Utrecht,  

waar EIRENE Nederland gehuisvest is. 

Ledenvergadering 

Op zaterdag 29 mei 2010 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering zelf 
was vooral van huishoudelijk aard. Belangrijk is dat er een nieuwe verenigingsstructuur is 
vastgesteld en dat er een commissie is geïnstalleerd die het internationale karakter zal bewaken. 
Liseth Meijer (die ter plekke geweest is) en Hielke Wassenaar praten eenieder bij over de 
vorderingen van het project in Esteli.  

Kantoor en medewerkers 

Uitvalsbasis voor het werk van EIRENE Nederland is 
Vredescentrum O-43 te Utrecht. In dit centrum zijn ook 
Kerk en Vrede en enkele andere vredesorganisaties 
gevestigd.  
De eerste helft van het jaar heeft Thomas Clausen als 
vrijwilliger op het kantoor gewerkt. Na de zomer is 
Christoph Gabisch aan de slag gegaan. Het gaat hier om 
vrijwilligers die in het kader van het Noordprogramma van 
EIRENE Internationaal voor een jaar naar Nederland 
worden uitgezonden. EIRENE Nederland deelt deze 
vrijwilliger met Kerk en Vrede; hij werkt in principe 4 dagen 
per week voor Kerk en Vrede en 1 dag per week voor 
EIRENE Nederland.  

Vrijwilligers in Nederland 

Naast de bestuursleden die zich op vrijwillige basis inzetten, heeft EIRENE Nederland in 2010 hulp 
gehad van een aantal vrijwilligers: 
 
 
Marieke Wegman hoofdvertaalster DU-NL (diversen) 
Ageeth van Andel vertaalster DU-NL (diversen) 
Gabi de Ridder-Rose vertaalster DU-NL (diversen) 
Liseth Meijer hoofdredacteur EIRENE-nieuws 
Cesar Mercedes layout EIRENE-nieuws 
Hielke Wassenaar Project leider project Esteli 
Koos van der Bij Voorzitter stuurgroep Esteli 
Lennart den Hartog Vrijwilligersvoorlichting en werkgroep 20-35 
Bertram Flesch Werkgroep 20-35 
Ine Zuurmond Vrijwilligersbegeleiding 
  
 
Deze vrijwilligers hebben met elkaar veel werk verricht en mede dankzij hen is het afgelopen jaar 
weer gelukt alles voor elkaar te krijgen. 
 
Te noemen zijn:  

• Het uitbrengen van de nieuwsbrief  
• Het vertalen van de diverse artikelen ten behoeve van de nieuwsbrief.  
• Het in gang brengen van de activiteiten in het project Esteli. 
• Het opzetten van de structuur voor de nieuwe website 

 
En daarnaast nog vele andere activiteiten 



Jaarverslag 2010   

5

3. Werving vrijwilligers, PR, fondsenwerving, leden   

Nederlanders in buitenlandse diensten 

In 2010 is Emsi teruggekeerd van haar werkzaamheden in een vrouwenhuis in Waco, Texas. Zij 
ondersteunde daar de bewoners met allerlei nodige zaken. Rechtstreeks via Brethern Volunteer 
Services (BVS) zijn Han en Tim Gratama uitgezonden naar projecten in de VS.  
Bart van der Meulen was als project coördinator Esteli in 2010 werkzaam. Hij bracht de contacten 
tussen de projectgroep Esteli in Nederland en de vertegenwoordigers van CENIDH tot stand.  
Wij danken hun voor hun bijdrage in vaak moeilijke omstandigheden. 

Nieuwsbrief 

Dit jaar is de nieuwsbrief van EIRENE Nederland driemaal verschenen. Mede als gevolg van het 
niet goed functioneren van de drukker is het aantal nieuwsbrieven dus een minder dan gebruikelijk. 
Er is een project gestart om een nieuwe drukker te vinden. Oude nieuwsbrieven zijn sinds 2004 als 
PDF op de website van EIRENE Nederland te openen en na te lezen.  
 
Leden en donateurs 
 
EIRENE Nederland was ook in 2010 voor haar vredeswerk voor het grootste deel afhankelijk van 
particuliere bijdragen. Het ledenaantal bedroeg aan het eind van het jaar ongeveer 300  
Zij betalen allemaal een jaarlijkse contributie van minimaal 20 Euro. Het aantal leden in 2010 licht 
teruggelopen, hoofdzakelijk als gevolg van het overlijden van leden. 
Naasty de particuliere bijdragen van de leden ontving EIRENE bijdragen van diverse organisaties, 
bijvoorbeeld de opbrengst van een gehouden collecte, of specifieke bijdragen voor het project in 
Esteli.  
 
Werkgroep 2035 
In 2010 is een werkgroep 2035 opgericht. Deze werkgroep bestaat in principe uit mensen die zich in 
de leeftijdsgroep 20 tot 35 bevinden en die als opdracht van het bestuur gekregen hebben hoe 
Eirene er anno 2035 uit zou kunnen zien (waarbij zij dan tegen die tijd ook alle bestuursfuncties 
vervullen). Deze werkgroep is wat schoorvoetend op gang gekomen en we hopen dat dat in 2011 
wat meer body krijgt. Wel zijn ze heel praktisch gestart met het nadenken over het hervormgeven 
van de website, wat meer passend bij deze tijd. Ook het presenteren van Eirene in de social media 
(twitter, face book, Hyves) is onderwerp van gesprek.  
 
De website 

In 2010 is gewerkt aan het verbeteren en up to date houden van de website. De indruk bestaat dat 
hier meer en meer naar gekeken wordt en dat we hieruit ook weer een nieuwe bron van  vrijwilligers 
aanboren. Een onmisbaar element voor een dergelijke vereniging in deze tijd. Eind van het jaar 
bleek dat via de website een 10-tal geïnteresseerden voor een uitzending de organisatie hebben 
gevonden en geselecteerd. In 2011 zal de website in zijn geheel vernieuwd worden. Een 
projectgroep is gevormd uit de leden van de werkgroep 2035. 
 

4. Project Rechtshulp Esteli - Nicaragua 

CENIDH heeft een aantal rechtswinkels in het land, die aan economisch en sociaal zwakken op 
eenvoudige, laagdrempelige wijze toegang tot het recht en de rechtspraak bieden. Ook bieden zij 
via vrijwilligers voorlichting en workshops over kwesties aangaande de mensenrechten, zodat  
burgers leren om voor hun eigen rechten op te komen. Daarnaast verricht CENIDH onderzoek naar 
de oorzaken en de frequentie van mensenrechtenschendingen en gebruikt de uitkomsten om te 
lobbyen bij overheidsinstanties, burgerorganisaties en de media. Ook organiseert zij protest- en 
solidariteitsacties.  
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Voortgang in 2010 
Op 1 Januari 2010 is de samenwerking tussen Eirene Nederland en CENIDH definitief gestart. Het 
bleek mogelijk om door alle sponsorbijdragen alle afgesproken hulp te verlenen. Dit betekende dat 
Esteli nu voorzien is van nieuwe computer en printapparatuur en dat de operationele kosten voor 
een groot deel door ons gedragen zijn. Hierdoor was het mogelijk om een groot aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en om in het geval van misstanden maar liefst 54% meer 
aangiften te kunnen doen. 
Met het opzetten en in gang houden van het project door middel van onze financiële steun kan een 
krachtig en geweldloos Nee tegen onrecht worden neergezet. 
 
 

5. Burgervredeswerk  

Rond de jaarwisseling van 2009 naar 2010 was het voornemen van EIRENE, Nederlands instituut 
voor Alternatieven voor Geweld (NEAG) en de Nederlandse afdeling van Peace Brigades 
International (PBI) om in 2010 een nieuwe lobby-campagne te voeren om burgervredeswerk in de 
verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen op te laten te nemen. Door de val 
van het kabinet Balkenende IV op 20 februari 2010 en de vervroegde Kamerverkiezingen ten 
gevolge daarvan, moest deze lobbycampagne beperkt worden tot een gezamenlijke brief aan de 
programmacommissies van de verschillende politieke partijen die ondersteund werd door Cordaid 
en Kerk en Vrede. Er is nog even overwogen om enkele weken vóór de verkiezingsdatum, op 9 juni 
2010, een verkiezingsbijeenkomst over deze thematiek te organiseren, net als bij de verkiezingen 
van november 2006, maar omdat het buitenlandbeleid überhaupt geen thema was in de 
verkiezingscampagne is hier vanaf gezien. Wel is publiekelijk onze verbazing uitgesproken over het 
feit dàt buitenlandbeleid geen thema was, gezien het feit dat het kabinet juist over de Nederlandse 
militaire optredens in Irak en Afghanistan is gevallen. 
Ook de samenstelling van de uiteindelijke regeringscoalitie en de buitenlandparagraaf van het 
coalitieakkoord vormde niet een directe uitnodiging om bij regering of parlement te pleiten voor 
burgervredeswerk. Dat zijn we overigens wel van plan te doen bij de behandeling van de 
bezuinigingen op de Defensiebegroting. 
 

6. Internationaal 
 
Het jaar 2010 stond ook in het kader van de veranderingen bij EIRENE Internationaal. Na een 
proces van enkele jaren waren EIRENE Internationaal en EIRENE Duitsland eind 2009 gefuseerd 
en was EIRENE Nederland niet meer zozeer een afdeling maar (gewoon) één van de institutionele 
lidorganisaties van EIRENE Internationaal. Naast institutionele leden (EIRENE Nederland, 
IFOR,BVS, MCC en de Stiftung) kreeg EIRENE Internationaal nu plotseling ook individuele leden: in 
eerste instantie de leden van EIRENE Duitsland). 
 
Door deze veranderingen werd de jaarlijkse Pinksterconferentie (die voordien bij toerbeurt door één 
van de EIRENE-afdelingen werd georganiseerd) nu ook ledenvergadering. En dat betekende weer 
dat het verloop van deze Pinksterconferentie extra interessant was voor de Nederlandse delegatie, 
bestaande uit Jet Visser en Jan Schaake. In de eerste plaats om te kijken hoe de verhouding 
institutionele leden - individuele leden nu in de praktijk van besprekingen en besluitvorming uitwerkt; 
in de tweede plaats hoe zo’n ledenvergadering is in te passen in het al jaren beproefde programma 
van een Pinksterconferentie. Dat laatste was met name van belang omdat we als Nederlandse 
EIRENE-afdeling in 2011 aan de beurt zouden zijn voor het organiseren van de Pinksterconferentie. 
 
Tijdens de vergadering bleek ons wel dat we nogal eens moesten wennen aan het feit dat EIRENE 
Nederland geen afdeling meer is maar een gewone lidorganisatie. Waar in het verleden de voor 
EIRENE Internationaal relevante activiteiten van EIRENE Nederland (zoals het CENIDH-project, 
onze Burgervredeswerkproject en onze activiteiten om uit te zenden vrijwilligers te werven) in het 
jaarverslag van EIRENE Internationaal werden meegenomen, gold dat nu plotseling niet meer. Men 
kon immers niet allerlei activiteiten van alle lidorganisaties in dat verslag meenemen… Door het 
instellen van zogenaamde Regionalgruppen in Duitsland door EIRENE Internationaal die 
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soortgelijke activiteiten ontplooiden kregen we het idee dat EIRENE Nederland eigenlijk zowel een 
lidorganisatie is als een (buiten Duitsland gelegen en dus internationale) Regionalgruppe. Waar de 
Duitse Regionalgruppen echter voor hun werk door EIRENE Internationaal worden gevoed, blijkt dat 
voor EIRENE Nederland aanmerkelijk minder vanzelfsprekend te gaan, zoals met name Henny van 
der Ree met enige regelmaat moet ervaren. We hebben zelfs het idee dat we in de nieuwe 
constellatie wat verder op afstand zijn komen te staan van het bureau van EIRENE Internationaal. 
 
Omdat we dat gevaar ook wel van te voren hadden ingeschat, hadden we in 2008 de installatie van 
een Commissie Internationaal afgedwongen (als voorwaarde voor onze in stemming voor de 
vereiste statutenwijziging) die bestuur en ledenvergadering zou adviseren over het handhaven en 
mogelijk zelfs versterken van het internationale karakter van EIRENE om deze ervoor te behouden 
uiteindelijk een puur Duitse organisatie te worden (zodat de fusie van EIRENE Internationaal en 
EIRENE Duitsland uiteindelijk niet tot een nieuw EIRENE Internationaal maar tot een nieuw EIRENE 
Duitsland zou hebben geleid). Deze commissie bestond uit Harry Schram (internationaal voorzitter), 
Angela König (directeur), John Schot (als vertegenwoordiger van de oprichtende lidorganisaties 
IFOR, BVS en MCC), Wilhem Wilmers (als vertegenwoordiger van de inmiddels opgeheven Duitse 
afdeling) en Paul den Hartog namens EIRENE Nederland. Voorwaar: drie Nederlanders in een 
commissie van vijf! 
 
Deze commissie is in 2010 twee keer bij elkaar geweest, maar alleen al dat bij elkaar komen kostte 
zoveel moeite dat het maar zeer de vraag is of er een voldragen eindrapportage kan liggen voor de 
in 2011 te houden ledenvergadering van EIRENE Internationaal, zoals bij de installatie van de 
commissie was afgesproken. 

 

 

7. Financiële resultaten 

7.1 Jaarrekening 

De hieronder gepresenteerde jaarrekening van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht van 
lasten en baten en de balans per 31 december 2010. Deze zal worden beoordeeld door de 
kascontrolecommissie die bestaat uit leden van de Vereniging EIRENE Nederland.  
 
 
 Financiële resultaten 2010 

 

7.1.1 Baten     
     
 2008 w 2009 w  2010b 2010w 
Leden/donateurs 8.683 6.743 7.000 8.106 
Kerken/organisaties 3.431 2.195 2.500 2.658 
Rente  710 750 1.363 
Extra giften 4.490 2.100 500 257 
Esteli 1.500 8.983 5.000 8.089 
Pinksterconferentie 5.277    
E7irene Internationaal 11.165    
Diverse baten en lasten     
Resultaat 2.300 296  0 
     
Totaal 36.846  21.027 15.750 20.474 
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7.1.2 Lasten     
 2008 w 2009 w 2010b 2010w 
Bestuur 923 1.052 1.350 1.201 
Bureau 4.925 2.438 2.600 2.479 
Bureaukracht   2.825  
\administratie 2.625 4.828 3.250 5.037 
Vrijwilligers 235  100 128 
Nieuwsbrief 2.744 2.177 2.500 2.782 
Eirene Internationaal 11.165    
Algemene kosten 661 113 800  
Pinksterconferentie 8.201   0 
Activiteiten  259 225  
Bankkosten 91 127  66 
Esteli 1.500 1.050 2.100 1.852 
Esteli af te dragen  8.983  8.089 
Saldo 3.776   -1.161 
     
Totaal 36.846  21.027 15.750 20.474 
 

 

 

 

 

 

7.1.3 Balans per 
31.12.2010      
      
 Debet    Credit 
        
Depot TPG-post 100  Kapitaal Stichting 7.963 
Voorraad kalenders   Kapitaal vereniging 8.172 
Nog te ontvangen   Rek. crt. Eirene Int. 7.585 
Vooruitbetaald 430  Rek.crt. NCDO 7.100 
ASN spaarrekening 19.837  Nog te betalen 1.934 
ASN spaarrekening 13.156  Los Pipitos  
ASN spaarrekening stichting 6.101  Esteli 8.089 

Postbank 3.006  
Reservering 
onvoorzien  3.093 

Postbank spaarrekening 115     
Liquide middelen 32     
Resultaat 2010 1.161     
      
Totaal 43.938     43.938 
 

7.2 Toelichting op de resultaten 

De cijfers zijn gepresenteerd volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ650 
Fondsenverwervende Instellingen. De gevolgde presentatie maakt het voor derden makkelijker om 
onze situatie te vergelijken met andere NGO’s, wat belangrijk kan zijn bij het verwerven van 
subsidies om ons werk te kunnen doen, naast onze eigen inkomsten.  
 
Na het berekenen van het verschil tussen baten en lasten is er uiteindelijk een nadelig saldo van € 
1.161,-- te melden.   
Eirene Nederland heeft natuurlijk nog veel ideeën, die alleen in uitvoering genomen kunnen worden, 
als ons meer middelen worden toevertrouwd. 
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8. Vooruitblik op de toekomst 

Het jaar 2010 is uiteindelijk als succesvol te bestempelen. Het project Esteli zal veel van onze 
aandacht vergen, zodat wij in staat zijn de noodzakelijke financiële steun voor hun bijeen te 
brengen. Het aantal uitgezonden vrijwilligers is tegengevallen, maar in 2011 willen wij door een 
verbeterde website meer mensen, en vooral jongeren, bereiken. 
 
De relatie met Eirene Internationaal verdient in 2011 veel aandacht. De efficiëntie van Neuwied en 
de effectiviteit van de ondersteuning is beneden de maat en werkt meer tegen ons dan dat het een 
voordeel is voor ons werk. De discussie zullen wij nadrukkelijk aangaan.  
Daarnaast zullen wij ons moeten bezinnen op het imago van Eirene en ervoor zorg moeten dragen 
dat dit imago beter aansluit bij de huidige tijd.  
 
In 2011 dat als beleidsjaar geldt, zullen wij de koers verder aan moeten scherpen. Dit naast het door 
laten gaan van onze gebruikelijke activiteiten. Daartoe zal in het najaar van 2011 een nieuw 
beleidsplan worden opgesteld waarbij wij hopen input te krijgen van de leden en werkgroep 2035 
 
We hebben er vertrouwen in, zeker nu in de periode, waarin dit jaarverslag opgesteld wordt, zich 
enkele nieuwe enthousiaste mensen bij onze mooie organisatie aan lijken te sluiten. 
 
Paul den Hartog 
April 2011  


