Jaarverslag over het jaar 2015, behorend bij de
Algemene Ledenvergadering van Eirene NL
van 16 april 2016
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1. Uitgangspunten.
Oorlogen en conflicten bedreigen de veiligheid van elk mens. Zelfs in een democratie heeft
niet elk mens een rechtvaardig bestaan. Daarom is het van belang dat er organisaties zijn,
die onrecht en geweld willen aanpakken langs de weg van geweldloosheid en respect voor
elkaars standpunten.
Geweldloosheid niet als doel, maar als middel. 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.
Eirene NL, een vredesvereniging, wil er aan bijdragen de juiste voorwaarden te scheppen
om met elkaar in gesprek te gaan: Van overheidsorganen tot vertegenwoordigers van
andere mensenrechten- en vredesorganisaties, de betrokkenen op lokaal niveau. Zij wil ook
de discussie in de huiskamer en op het dorpsplein op gang brengen. Zodat wij met elkaar
klaar zijn om problemen het hoofd te bieden en te bespreken als die zich aandienen.
Eirene-NL bedrijft geen zending of missie. Degenen die zich voor Eirene-NL inzetten, vinden
vaak 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 gaan bij
Eirene NL zijn van harte welkom.

De visie van EIRENE Nederland is een rechtvaardige, geweldloze en mondiale samenleving.
De missie van EIRENE Nederland is om zich hiervoor in te zetten door middel van intensieve
ontmoeting, dialoog en samenwerking om zo onrecht, onbegrip en conflicten op te helpen
lossen.
Concreet houdt Eirene-NL zich bezig met de volgende strategische werkvelden:
1) Mensen uitzenden naar partnerorganisaties
2) Actief zijn in het opbouwen en onderhouden van gelijkwaardige samenwerking
met partners in binnen- en buitenland
3) Uitvoeren van projecten en ondersteunen van projecten van partners
4) Fondswerving, subsidies en sponsoring
5) Conferenties en bijeenkomsten
6) Lobby
Door in bovenstaande strategische werkvelden actief te zijn, beleven wij de visie en de
missie die wij geformuleerd hebben. Op die manier verwezenlijken wij onze opdracht.

2. Bestuur en Organisatie
Het bestuur van Eirene-NL bestaat ten tijde van het vaststellen van dit jaarverslag uit vier
personen. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris 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 de Stichting.
Naam
Paul den Hartog
Harry Schram
Cas Jansen
Pim van den Bosch

Benoeming Eindetermijn Functie
mei 2014
mei 2018
Voorzitter,
mei 2014
Secretaris a.i.
mei 2012
mei 2017
Penningmeester
mei 2013
mei 2017
Algemeen bestuurslid

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
Paul den Hartog:
Fakovici – Vredesacademie – Happy Bags - partners
Harry Schram:
Archief – Secretariaat – Social Media – Nieuwsbrief- Website
Cas Jansen:
Financiën – Ledenadministratie – Subsidies – Vrijwilligersdag
Pim van der Bosch: Burundi – Vredesmissies zonder wapens - Internationale lobby
Kantoor en medewerkers
Halverwege 2014 is het bureau opgeheven. Sinds dat moment heeft Eirene NL zich statutair
en voor vergaderingen en Work shops in de Expeditie in Amersfoort gevestigd. De
medewerkers werken allen vanuit hun eigen huis. Voor vergaderingen zoeken wij een plek in
de expeditie, bij de mensen thuis of bij collega instellingen of in openbare gelegenheden.
Vrijwilligers in Nederland
Het werk van Eirene NL komt tot stand door gedreven mensen, die vrijwillig de verschillende
taken en projecten uitvoeren. Een maal per jaar op de eerste zondag van November zetten
wij ze in het zonnetje met een vrijwilligersdag en een eenvoudig cadeautje.

Wij zijn ontzettend dankbaar dat mensen, soms een beperkte periode, maar vaak al
jarenlang, zich zo inzetten. Wij hebben ze voor U op een rijtje gezet, gesorteerd per jaar van
aantreden.
Voor 2000: Harry Schram, Jet Visser-Romijn
2006: Paul den Hartog, Liseth Meijer
2011: Cas Jansen, Annelies Klinefelter, Maarten van de Werf
2012: Pim van den Bosch, Leon Polman, Egbert Scheffer, Ted Strop - von Meijenfeldt, Peter
Zijlstra
2013: Linda de Veen, Marieke Wegman
2014: Henk van Apeldoorn en Nina Koevoets
2015: Lizet van Alphen, Denise van Beekveld, Nathalie Dollee, Leontine de Groot, Marij
Hartog, Renee Hartog, Gaby Hauck, Danielle van Twist
Leden en Donateurs
Het ledenbestand beweegt zich de afgelopen jaren rond de 300. De belangrijkste reden dat
het aantal leden verminderd is als gevolg van overlijden. Gelukkig is er ook jonge aanwas,
met name vanuit het groeiende vrijwilligersbestand.
Website en Social Media, werkgroep 2035
Door de drukte met de andere werkgroepen en projecten is er eigenlijk geen voortgang gemaakt in
deze werkgroep. Enerzijds is dat jammer, anderzijds is het echter een gevolg van de vele concrete
projecten die op dit moment lopen. Het zou mooi zijn als wij in 2016 de werkgroep kunnen
reactiveren om de social media en website een mooie update en boost te geven.

Jaarschema werkzaamheden interne Organisatie
• Januari- Februari: Jaarverslag
• Maart: BV (bestuursvergadering) : Jaarverslag, voorbereiden ALV.
• April: ALV (Algemene Ledenvergadering), officiële vergadering en inspiratiemiddag
• Juni: BV: check-up over projecten en nieuwe zaken
• September: BV: voorbereiden vrijwilligersdag, vredesweek
• November: Vrijwilligersdag, input beleidsbijstelling
• December: BV: Financiën, check-up, beleid en begroting

3. Verslaglegging en verantwoording per project
3.1. Verslag van het project Fakovici.
De schoolkeuken is in 2015 gecontinueerd. Het werkt nog steeds erg goed dat de kinderen
een prima maaltijd krijgen, ze hebben geen honger, komen mede daardoor graag naar
school en blijven gezond. In 2015 is er verder gewerkt aan het inschakelen van de lokale
(dorps) economie bij het vervaardigen en verstrekken van de maaltijden. Zo maken we
steeds meer gebruik van de producten, die lokaal beschikbaar komen en werkt de
schoolkeuken mee als economische motor van de lokale economie.

De Frambozenteelt en de bijbehorende coöperatie maken grote sprongen in de
productiviteit. In 4 jaar tijd is de opbrengst per kweker opgelopen van KM 3200 naar KM
4.800, een toename van 50%. Dit resultaat is bereikt met 18 kwekers, dit betekent een
opbrengst van een kleine KM 6.000 (€ 3.000) per kweker, die men hoopt te halen in 2016.
Haal hier de kosten af, dan blijft hiervan ongeveer KM 5.500 over. Voor een gezin met 2
kinderen is een minimum inkomen noodzakelijk van ongeveer KM 9.500 om het geldende
bestaansminimum te bereiken. Er wordt volop doorgewerkt door onze partner Pharos om
de opbrengst per kweker verder omhoog te krijgen.
Dit is het grote project dat in Fakovici al jaren loopt en met vallen en opstaan steeds beter
gaat en de onafhankelijkheid van externe partners op den duur mogelijk maakt.

r
Fig. Ontwikkeling van de frambozenteelt, uitgedrukt in KM opbrengst
In 2015 hebben wij verschillende Work shops voor de kinderen gegeven.:
Er hebben 8 Work shops van een dag voor de kinderen van de 1e en 2e klas plaatsgevonden.
Dit waren dus deels de nieuwe kinderen, die op school gekomen zijn en de kinderen die in
2014 op school zijn gekomen. Deze cyclus komt erop neer dat de jonge kinderen hun basale
geweldloze communicatie traject hebben afgelegd.
Er zijn vervolgens ook 8 kortere Work shops gehouden voor de oudere kinderen, dit is een
soort herhaling en verdieping van de basis trainingen die de kinderen in de eerste 2 jaren
hebben gehad.
Deze trainingen zijn nu zelfstandig gegeven door Snezana, de lokale trainster, die het vak
heeft geleerd. Zij heeft in 2012 en 2013 als assistent gewerkt , heeft in 2012 meegedaan aan
de formele training, die wij ter plekke hebben georganiseerde en is verder begeleid door
Ingrid Halbritter, die ondertussen een formele NVC training in Duitsland heeft gevolgd.
Tenslotte zijn er 8 Work shops voor volwassenen georganiseerd in Fakovici. Hier is aan
deelgenomen door ouders, onderwijzers en project medewerkers.

In 2015 is ook de beslissing gevallen om een werkloze onderwijzeres uit het dorp op te gaan
leiden tot trainster Geweldloze communicatie in 2016. Zij zal daartoe in de Work shops van
2016 meedraaien zo is het plan.
Net zoals overal gaat ook in Fakovici de ontwikkeling met vallen en opstaan, en in 2015 met
behoorlijke strubbelingen.
Wat is het geval? In Fakovici is een democratisch gekozen bestuurlijk lichaam actief. Het is
een soort dorpsraad, vergelijkbaar met wat wij hier in Nederland binnen een gemeente
hebben en hier een wijkraad noemen. De gemeente bestaat uit een groot aantal dorpen
rond het stadje Bratunac. Er is een burgemeester en een gemeenteraad en daarnaast zijn
deze dorpsraden actief, met een beperkte bevoegdheid. Als ik het zou duiden zie ik het meer
als een gekozen klankbord vanuit de bevolking dan als een bestuurlijk orgaan.
Deze dorpsraad was zo langzamerhand uiterst ontevreden over de activiteiten in Fakovici,
die door de 3 verenigingen in samenwerking met de vrouwenvereniging werden uitgevoerd.
Er worden kleine banen gecreëerd (zoals in de keuken en op het kantoor van de coöperatie).
En daar zit het eerste probleem. Want dat is natuurlijk gegaan via het ontstane circuit van
mensen waar wij prima en prettig mee optrekken. Zij voerden aan dat anderen geen kans
kregen om zich voor deze activiteiten te kwalificeren. Daarnaast voerden zij aan dat zij het
gekozen bestuurslichaam zijn binnen Fakovici en derhalve toch op zijn minst mogen
meedenken en liefst meebeslissen over welke activiteiten in uitvoering worden genomen.
Deze discussie werd op zijn Bosnisch gevoerd en ik kan U ervan verzekeren dat dit er heftig
aan toe ging. Met elkaar hebben we afgesproken beter te gaan samenwerken om zodoende
iedereen aangehaakt te krijgen en op die manier de beste resultaten te verkrijgen. En ook op
een betere manier de spreekwoordelijke koek te verdelen.
Er is een begin mee gemaakt door de werkzaamheden voor de renovatie, die nu
ondertussen ook voorbereid is, op de lokaal vertrouwde manier aan te besteden en
zodoende iedereen de kans te geven mee te werken en te denken. Het vertrouwen moet
hierdoor opgebouwd kunnen worden en we hopen dit proces te voltooien in september
2016 met een zogenaamde legitimatie Work shop. Deze Work shop heeft ten doel vast te
stellen hoe de verhoudingen zijn, wat ieders rol in het dorp is en een aanzet tot een
gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren.
Last but not least kan ik hier melden dat de voorbereidingen voor de Engelse conversatie
lessen nu geleid hebben tot het selecteren van een persoon, die de lessen zal gaan geven.
3.2. Verslag van het Project Burundi.
In 2015 is er veel energie besteed aan het voorbereiden en bespreken van wat wij precies aan
wilden bieden. Vervolgens is daarna Diversity Joy geselecteerd om op een professionele wijze de
Work shops te leiden.
We hebben na een aantal opstartproblemen en uitgestelde bijeenkomsten in november 2015 onze
eerste Alternatives for Violence-Work shop gehouden. Dit is een groot succes geworden met veel
enthousiasme, zowel van de kant van de trainers als de deelnemers. De bijeenkomst werd gehouden
in De Expeditie van vrijdagavond tot zondagmiddag. Er deden 18 deelnemers mee, met iets meer
mannen dan vrouwen (11/7). Alle deelnemers deden actief mee met de oefeningen, deelden

ervaringen en gaven feedback aan het eind. De trainers vertelden ons dat ze maar zelden zo’n
enthousiaste groep hadden meegemaakt. We willen daarom graag doorgaan met het project en
streven ernaar om in 2016 nog 4 AVP-Work shops te houden, en in 2017 een Mandela University.
Voor de Work shops in 2016 zijn we op zoek naar sponsoren.

3.3. Verslag van het Project Vredesacademie
De Vredesacademie is een netwerk voor vredesorganisaties en trainers binnen Nederland,
dat nog in de kinderschoenen staat. Het platform wil garant staan voor kwaliteit, waarbij
toelating selectief maar laagdrempelig is. De Academie wil fungeren als een overkoepelende
organisatie, zodat samenwerking tussen de Nederlandse vredesorganisaties ( waarbij op dit
moment Eirene NL, CPT en SVAG aangehaakt zijn) makkelijker wordt. Tegelijkertijd zal de
Academie de bekendheid voor vredeswerk in Nederland vergroten en de aangeboden
diensten samenvoegen.
Er is veel gediscussieerd over de positie en het opzetten van de website. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot een keuze van een webbouwer en een ontwerp van wat er in de website
vermeld moet worden. Tevens is er een logo ontworpen en geproduceerd. Er is een begin
gemaakt met het bouwen van de website, zodat het publiek weet wat de Vredesacademie te
bieden heeft en de zichtbaarheid wordt vergroot. We gaan vier Work shops geven in het
voorjaar van 2016, waarvan de eerste begin maart en de laatste begin mei. Dat zijn de
plannen op korte termijn. Daarnaast zijn we nog van plan de Vredesacademie te 'launchen'
maar dat is een plan voor de langere termijn. De focus ligt eerst op de website en de Work
shopserie.
3.4. Verslag van het Project Happy Bags
Het schrijven van een jaarverslag lijkt slechts een formaliteit wat nu eenmaal geschreven
moet worden, maar in het geval van Happy Bags ligt dit toch iets anders. Het jaar 2015 was
namelijk het jaar waarin we met een groep meiden besloten iets maatschappelijks te willen
gaan doen. Het was ons startjaar. In januari zaten we voor het eerst samen rond de eettafel
en bespraken we de vele ideeën die wij hadden om de wereld een beetje beter te maken.
Na een aantal bijeenkomsten en het nodige onderzoek hebben wij besloten ons in te zetten
voor de toekomst van kinderen. Wij voelen ons vereerd en dankbaar dat wij geboren zijn in
Nederland en dat we de kans hebben gekregen om te studeren en ons te ontwikkelen. Graag
zouden wij zien dat kinderen over de hele wereld deze kans op ontwikkeling en ontplooiing
zouden hebben.
Voor dit project had nog niemand van ons ervaring met het opzetten van een eigen actie,
maar door onze kennis te bundelen hoopten wij een heel eind te komen. Vanaf maart
hebben we ons plan een naam gegeven: Project Happy Bags. Het is echter zonde om zelf het
wiel weer uit te moeten vinden. Daarom besloten wij ons in het tweede kwartaal van 2015
te richten op het zoeken naar een geschikte partner. Na lang onderzoek kwamen wij
uiteindelijk uit bij EIRENE-NL. Een gesprek met Paul den Hartog in Grand-café Engels,
Rotterdam, stemde ons positief en na wat heen-en-weer ge-e-mail en gebel kozen wij ervoor
ons bij EIRENE-NL aan te sluiten. Wij zagen in EIRENE-NL een goede partner omdat hier reeds

veel kennis en ervaring aanwezig is. Het netwerk waar wij gebruik van mogen maken is erg
kostbaar en wij zijn dan ook heel blij met onze plek in de organisatie.
Onze actie in zijn puurste vorm is het verspreiden van gevulde schooltassen in
minderbedeelde gebieden op de wereld. We willen de tassen verspreiden onder gezinnen
waar niet genoeg geld is voor het kopen van schoolspullen. Natuurlijk hebben onze tassen
een praktisch nut: het voorziet de kinderen immers in de benodigde schoolspullen. Toch
hopen wij met onze actie ook meer bij de kinderen te bewerkstelligen. Door middel van de
tassen willen wij een beetje liefde, motivatie en enthousiasme sturen. De tassen staan
symbool om te laten zien dat leren leuk is en op deze manier laten wij, de kinderen en
ouders in Tuzla zien dat wij hen een goede en zonnige toekomst gunnen.
Toch is het niet zo dat wij enkel kinderen in minderbedeelde gebieden willen helpen, wij
willen kinderen hier in Rotterdam ook bewust maken van hun situatie. Het is niet erg om af
en toe te mopperen over hoe stom school is, zo lang zij zich bewust zijn van hun riante
positie. Door middel van gastlessen, specifiek over dit thema, hopen we bewustzijn te
creëren bij de kinderen. In de bovenbouw kan gedacht worden aan een Maatschappijles
over ongelijkheid, millenniumdoelen en het verband tussen scholing en het aantal inwoners
met een modaal inkomen. Ook kunnen de leerlingen tijdens gym een parcours lopen
waardoor zij inzicht krijgen welke afstand kinderen moeten afleggen voor zij op school zijn.
De lessen zullen niet enkel theoretisch van aard zijn. Wij willen ook graag klassikaal contact
leggen met de zusterscholen in de geselecteerde gebieden. Uiteindelijk hopen we door de
lessen een basis te leggen voor een enthousiaste en gemotiveerde houding van leraren,
leraressen en leerlingen om spullen in te zamelen voor de tassen.
Nadat het doel en de partnerstichting bekend waren, was het belangrijk om een specifiek
gebied te zoeken. We hadden op voorhand al besloten dat we een school in Europa wilden
ondersteunen. Deze keuze is voornamelijk uit praktische overwegingen gemaakt. Wij
dachten een hoop problemen, omtrent het transport te kunnen tackelen, wanneer wij onze
reis zouden beperken tot Europees grondgebied – niets bleek echter minder waar.
Na gesprekken met Paul en later ook Aida hebben we, als zoekgebied voor een geschikte
school, gekozen voor Tuzla in Bosnië-Herzegovina. De definitieve school is echter nog niet
aangewezen, dat staat op het programma tijdens het bezoek van twee van onze
actiegroepleden (Marij Hartog en Nathalie Dollee) in april 2016.
Het komende jaar is een spannend jaar. Het is het jaar waarin we onze actie willen
uitvoeren. Zoals hierboven vermeld, hebben we een onderzoekstrip in april op de planning
staan waarin we veel contactpersonen in levende lijve hopen te ontmoeten en kennis te
kunnen vergaren over de omgeving en de behoeften van de Bosnische kinderen op scholen.
Daarnaast zijn we begonnen met het opzetten van het lespakket voor de basisscholen in de
omgeving van Rotterdam, zodat de actie ook op Nederlands grondgebied vorm begint te
krijgen.
3.5. Verslag van het Project Vredesmissies onder wapens
Hoe kunnen we burgervredeswerk op de kaart zetten en promoten als goedkoop en effectief
middel voor vrede? Dat was de vraag op de expert meeting over Burgervredeswerk op 21
november 2014 in Amersfoort. Deze bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van Janne

Poort- van Eeden van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. Het was een bijeenkomst
met een twintigtal organisaties in een goede sfeer en met duidelijk enthousiasme van de
deelnemers om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Na deze bijeenkomst is een
Initiatiefgroep actief aan de slag gegaan met de ideeën uit deze expertmeeting. Tijd voor
een overzicht van de stand van zaken.
Basisstuk en werkplan
We beschikken over een Basisstuk Vredesmissies zonder Wapens, waarin de
vredesinitiatieven van burgers worden uitgelegd en de retorische vraag wordt beantwoord
of vredesmissies zonder wapens een serieus alternatief zijn voor militair ingrijpen. Ook staat
daarin goed verwoord wat we verwachten van de Nederlandse maatschappij en
Nederlandse overheid.
Ook hebben we bij de start een ambitieus werkplan gemaakt dat activiteiten omvat op de
volgende drie onderdelen:
Publiciteit
We hebben een Vredessymposium georganiseerd in Nieuwspoort, waarin het
Vredesmanifest is geopenbaard én vredeswerkers hun verhalen vertelden over hun
activiteiten bij conflicten. Deze vredeswerkers zijn in het zonnetje gezet en gedecoreerd als
Vredeshelden 2015. Deze ‘’Vredesveteranendag” is zo bijzonder en nodig dat we die jaarlijks
willen houden voor een groter publiek. We zijn al druk bezig met de organisatie van het
Vredessymposium op 21 september 2016 in Wageningen.
Van het vredessymposium hebben we over de belangrijkste vragen een paar videoclips
gemaakt die op diverse plaatsten op het internet te zien zijn.
In OneWorld zijn twee artikelen verschenen over onze activiteiten in OneWorld en in het
dagblad Trouw een ingezonden stuk over de bombardementen in Syrië.
Sinds kort zijn we zichtbaar op Facebook via “Vredesmissies zonder Wapens” en beschikken
we over een e-mailadres: vredesmissieszonderwapens@gmail.com. Het is onze bedoeling
om op onze Facebook pagina ook regelmatig ”veldberichten” van Vredeswerkers te
plaatsen. Er wordt in de pers stelselmatig te weinig aandacht besteed aan burgerinitiatieven.
Daarom willen we nog contact gaan zoeken met “Journalisten voor de Vrede” om meer
aandacht ter krijgen.
Lobby
Het Vredesmanifest roept op om op een andere manier met conflicten om te gaan en is op
22 september aangeboden aan de vaste 2e Kamercommissie van Buitenlandse Zaken.
Hiermee is een begin gemaakt met het systematisch informeren van de politiek. Vanuit de
Initiatiefgroep hebben we de aanwezige Kamerleden van dit eerste contact verdeeld voor
het onderhouden van vervolgcontacten.
Contacten met het CDA hebben al geleid tot het inschakelen van Diversity Joy uit
Amsterdam met een voorstel voor Work shops empowerment voor Syrische vluchtelingen in
asielzoekerscentra.

Met het oog op de verkiezingen volgend jaar willen we ook politieke partijen benaderen om
passages over ons werk op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Dit vraagt om extra
inzet van menskracht.
Bij de systematische beïnvloeding van Kamerleden en politieke partijen gaat het niet alleen
om aandacht en erkenning, maar ook om geld. Onze inzet is vier miljoen per jaar om een
veel groter aantal vredeswerkers naar conflictgebieden te kunnen sturen.
Organisatie
Om met onze activiteiten door te kunnen gaan wil de Initiatiefgroep zich verzekerd weten
van de steun van zoveel mogelijk vredesorganisaties. Daarom wordt op 25 maart 2016 een
ontmoetingsmiddag georganiseerd voor alle vredesorganisaties die zal gaan over steun voor
Vredesmissies zonder Wapens. Alleen door samen te werken kunnen we krachten bundelen
om ons doel bereiken.
We willen een register opzetten van mensen die naar een conflictgebied willen gaan. Die
vrijwilligers zullen gescreend moeten worden en voor uitzending goed moeten worden
getraind. Het is uiteindelijk de bedoeling om de coalitie te laten uitgroeien naar een
federatie van zelfstandige vredesorganisaties. Onze Initiatiefgroep is er om een initiatief te
starten en is daarmee tijdelijk.
De Initiatiefgroep Vredesmissies zonder Wapens bestaat momenteel uit Emma Jansen (PBI),
Henk van Apeldoorn (Eirene Lobbywerk), Jade-Gulay Fitoz (PVDV), Linda de Veen (Eirene Int.
contacten), Maarten van der Werf (CPT-NL), May-May Meijer (Peace SOS), Nina Koevoets
(SVAG), Pim van den Bosch (Eirene), Stella Ismael (African Sky) en Stephanie Mbanzendore
(BWPD). Annelies Klinefelter (CPT) en Ted Strop - von Meijenfeldt (PVDV) lezen mee.
Janne Poort-van Eden is op 10 september 2015 overleden. Natuurlijk missen wij Janne
enorm, maar het is ook goed om met haar gedachtegoed door te gaan. Juist nu we
geconfronteerd worden met de ellende van verwaarloosde conflicten is het noodzakelijk
gezamenlijk op te trekken om meer kracht te tonen.
Het doel van Vredesmissie zonder Wapens is immers:
1. het voorkomen dat conflicten escaleren naar geweld
2. de veiligheid voor de burgers vergroten,
3. helpen bij het oplossen van het conflict, door het versterken van lokale
vredesinitiatieven.

3.6 Verslag Internationale Coördinatie
De Nonviolent Peaceforce Alliance waar Eirene lid van is, is behoorlijk actief op het moment.
Er is geïnventariseerd welke partijen wereldwijd meedoen en wat zij te bieden hebben. Dit is
een goede ontwikkeling omdat het samenwerking eenvoudiger maakt en ons inzicht geeft in
wat internationale organisaties om ons heen doen. Er is volgens mij ook een werkgroep in de
maak die Unarmed Civilian Peacekeeping (Vredesmissies zonder Wapens) gaat onderzoeken

in kaart brengen, wat ook voor onze VZW groep nuttig gaat zijn. De formaliteiten rondom de
opbouw van de Alliantie zijn bijna afgerond.
EN.CPI/EN.CPS kabbelt voort, maar gaat nog niet zo lekker vooruit, ik doe mijn best om de
steering committee in beweging te krijgen. De website moet ge-update worden, daar ligt nu
het voornaamste werk. Desondanks steunen we met ons lidmaatschap de lobbyist in EPLO
(European Peace Liason Office; lobby EU) dus is het verstandig betrokken te blijven. Het
maakt samenwerking met Italiaanse, Franse en Duitse partners gemakkelijker.
Door de IC is het vorig jaar september gelukt om Stephanie Buljugic voor VZW naar Nede-land
te krijgen voor een presentatie. Via haar netwerk zijn er kortere lijntjes ontstaan met non-violent
peaceforce, dat is ook gunstig. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een internationale gast
verwelkomen voor de Vredesmanifestatie in september.

3.7 Verslag overige activiteiten
•
•

•
•

•

Vrouwen en duurzame vrede
Er zijn diverse initiatieven van andere verenigingen in dit werkgebied geweest waar
wij aan deelgenomen hebben
NAP1325
In 2015 zijn weinig activiteiten in dit kader uitgevoerd. Wel is het contact ontstaan
waardoor wij samen met Burundian Women samen het project ‘Burundi’ hebben
gestart.
Rhein-Waal cruise
Wij zijn diverse malen betrokken als adviseur door de gemeente Wageningen bij het
opzetten van dit programma.
Samenwerking met andere vredesgroepen
Er is een inventarisatie gemaakt van de diverse vredesgroepen en initiatieven in het
land en er zijn verkennende gesprekken geweest om tot een nadrukkelijkere
samenwerking te komen.
Pinksterconferentie in Darmstadt.
De Pinksterconferentie was een uitstekende bijeenkomst, waarin wij naast bekende
traditionele elementen ook veel vernieuwing zagen door het toegenomen aantal
betrokken jongeren. Ook hier werd voor internationaal de vraag gesteld in hoeverre
het christelijk karakter van de vereniging nog relevant is.

3.8 Verslag van de redactie.
Ook in 2015 verscheen ieder kwartaal een nieuwsbrief. Het is leuk om te zien dat het overgrote deel
van de inhoud van Nederlandse makelij was. Het aandeel vertaalde artikelen van Eirene
Internationaal is in 2015 enorm gedaald en dat zie ik als een goed teken. Geïnteresseerden voor die
artikelen kunnen de internationale nieuwsbrief op de site van Eirene.org downloaden, die overigens
niet 4 maar 3 keer per jaar verschijnt.
Het is leuk om te zien hoe doorgewinterde en kersverse medewerkers enthousiast hun verhalen

schrijven over de diverse projecten en plannen. En laten we ook zeker de inspirerende columns Van
De Voorzitter niet vergeten!

3.9 Verslag Vrijwilligersdag EIRENE zondag 1 november 2015
Op deze dag waren ongeveer 15 mensen aanwezig en dit keer was Den Haag aan de beurt. In
het Theater in de Steeg werden de mensen ontvangen met koffie, thee en cake. Na een
korte introductie werd door Maarten (CBT) een presentatie over zijn ervaringen in Israël
gehouden.
Vervolgens kwam Linda met haar presentatie over de ervaringen in Israël. Het was
onthutsend om te zien hoe de Israëli omgaan met hun Palestijnse medemensen en de
kritische journalisten.
Na de lunch werd het actieve gedeelte gedaan met het lopen van een deel van de
Vredesroute met een bezoek aan het Humanity huis (waar o.a. een rechter van het eerste
Arbitrage rechtbank heeft gezeten), Wateler (oprichter van de tweede Vredesprijs), DeuxVilles (perscentrum voor vredeswerk) en het Binnenhof. Het was heerlijk weer en wij hebben
nog even op een terrasje gezeten om wat te drinken.
Het werd tijd om naar het restaurant te gaan en dat was Love and Peas. Een Palestijns
restaurantje met vegetarische ‘tapas’. Het is een heel klein restaurantje en heel knus.

4. Financiële resultaten
4.1 Jaarrekening
De hieronder gepresenteerde jaarrekening van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht
van lasten en baten en de balans per 31 december 2015. Deze is beoordeeld door de
kascontrolecommissie die bestaat uit leden van de Vereniging EIRENE Nederland.
Financiële resultaten 2015
4.1.1.
Omschrijving:

Baten
2013w

2014w

2015b

2015w

Leden/donateurs

12.021

12.695

12.000

12.687

Kerken/organisaties

5.024

2.508

2.500

992

Extra giften

221

232

200

196

Rente

629

492

350

390

Project Nicaragua
Project
Schoolkeuken

2.199

1.500

10.992

7.868

-

Project Burundi

-

7.500

3.244

50.000

449

Diverse baten en lasten

20
1
42
----------- ----------- ----------- -----------

Totaal baten

31.066

4.1.2
Omschrijving:

25.295

72.550

18.001

Lasten
2013w

2014w

2015b

2015w

Bestuur

1.433

1.028

1.200

855

Bureau

3.360

2.074

1.000

727

Bureaukracht/administratie 618

-

-

-

Vrijwilligers

883

205

750

796

Nieuwsbrief

5.421

3.988

3.850

4.101

Website

222

395

300

300

Pinksterconferentie

95

203

350

457

Bankkosten

211

184

200

204

Algemene kosten

41

259

200

444

Project Nicaragua

2.199

4.768

Project Burundi

-

-

1.000

60.600

7.025

Project
Schoolkeuken

14.589

7.425

7.500

3.590

Activiteiten

936

2.735

3.000

1.791

Resultaat

1.059
1.030
6.400
2.289
----------- ----------- ----------- ----------

Totaal lasten

31.066

25.295

4.1.3

Balans per 31-12-2015

Omschrijving:

Debet
Bedrag:

72.550

18.001

Omschrijving:

Credit
Bedrag:

Depot PostNL

100

Kapitaal Stichting

6.252

Debiteuren
ASN
spaarrekeningen
ING lopende
rekening

370

Kapitaal vereniging

9.644

Vooruitontvangen donaties

665

Crediteuren

1.444

Reservering projecten en onvoorzien
Reservering project
Vredessymposium 2016

17.044

Totaal

40.049

39.434
145

-----------Totaal

40.049

5.000
----------

4.1.4 Toelichting op de resultaten
De cijfers zijn gepresenteerd volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ650
Fondsenwervende Instellingen. De gevolgde presentatie maakt het voor derden makkelijker
om onze situatie te vergelijken met andere NGO’s. Dit is belangrijk om subsidies en fondsen
te verwerven (naast onze eigen inkomsten) om ons werk te kunnen doen.
Over 2015 is een negatief resultaat van € 2.289 te rapporteren t.o.v. het begrote negatieve
resultaat van € 6.400. Het verschil is grotendeels te verklaren uit het resultaat van het
project Burundi (bijna € 4.000 minder negatief dan begroot).
Zowel de baten als de lasten zijn in heel grote mate beïnvloed door het project Burundi. Qua
baten werd verwacht, dat er subsidies ten bedrage van € 50.000 zouden worden verkregen.
Dit is helaas (nog) niet gebeurd.
Hierdoor is ook o.a. besloten om de uitgaven fors te verminderen. Dat resulteerde in een
eenmalige bijeenkomst ten bedrage van € 7.500.
Besloten is om het project pas te continueren wanneer de subsidies zijn toegewezen.

5. Vooruitblik 2016
Het jaar 2016 is een voortzetting van de expansie van 2015. Het project Vredesmissies
zonder wapens krijgt een extra dimensie, doordat wij in gesprek zijn met de 2e kamer, er een

samenwerking met de gemeente Wageningen ontstaan is, dat zal leiden tot een gebeurtenis
op de 21e september 2016, de dag van de vrede, op locaties in deze historische gemeente.
Daarnaast zijn wij duidelijk partner in het Euregio project, waarin Wageningen een
trekkersrol vervuld. Het project Burundi zal, na een geslaagde start in 2015, een verdere
uitrol kennen. Happy Bags zal ertoe leiden dat dit jaar de verbinding tussen de kinderen in
Rotterdam en Tuzla gelegd wordt. De vredesacademie heeft voor dit jaar een groot aantal
concrete Work shops op het programma staan. Voor het project Fakovici is het een
belangrijk jaar. In September zal een legitimatie Work shop gehouden worden om de
volledige bevolking vertegenwoordigd en betrokken te krijgen bij de activiteiten, naast de
inmiddels bekende Work shops voor kinderen. Ook zal het dorpscentrum/school leefbaarder
worden gemaakt. Tot slot hebben wij het initiatief genomen om de vredesbewegingen, die
zich zoal in Nederland bevinden, waar wij elkaar kunnen versterken door meer samen te
werken. Daarnaast is onze partner Pharos bezig een netwerk rond geweldloze Communicatie
in BiH op te richten, waardor ons project in Tuzla ook op een andere manier een vervolg kan
krijgen in de richting van geweldloze communicatie.
5.2 Begroting 2016 D
De hieronder gepresenteerde begroting van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht van
lasten en baten over 2016.
Begroting
2016
Baten:
Leden/donateurs
Kerken/organisaties
Extra giften
Rente
Project Schoolkeuken
Project Burundi
Project Happy Bags
Bijdragen activiteiten
Diverse baten en lasten
Totaal baten

12.000
1.000
200
350
5.600
38.000
6.900
-----------64.050

Lasten:
Bestuur
Bureau
Bureaukracht/administratie
Vrijwilligers
Nieuwsbrief
Website
Pinksterconferentie
Bankkosten
Algemene kosten
Project Schoolkeuken
Project Burundi
Project Happy Bags
Activiteiten

1.000
1.000
1.000
4.000
300
450
200
450
8.600
37.440
6.335
9.120

Totaal lasten

------------69.895

Resultaat

-5.845

Toelichting op de begroting 2016
Over 2016 is een negatief resultaat van € 5.845 begroot. Het verschil zal worden bijgepast uit
de reservering Projecten en onvoorzien waar eind 2015 nog zo’n € 17.000 in zit.
Voor het bureau staat een bedrag van € 1.000 begroot, maar het grootste gedeelte van het
bedrag is voor donaties aan derde partijen, zoals Eirene Internationaal en EN/CPS.
Het jaar 2016 staat vol met ambitieuze plannen. Het project Burundi zal volop worden
uitgerold. Onze standplaats De Expeditie zal hierbij worden betrokken. Liseth en Pim zijn hier
volop mee belast.
Het project Fakovici blijft in het centrum van onze activiteiten staan. Onze voorzitter Paul
heeft wederom zijn handen vol aan het project.
In 2016 zullen er meer activiteiten voor de Vredesacademie worden ondernomen. Linda is
hierin leidend. Hiervoor is een bedrag van € 1.520 begroot. Daarnaast is een bedrag van €
1.000 begroot voor het project Vredeskaart.
Voor het project Vredesmissie zonder wapens is er € 5.000 begroot. Hiermee is Pim belast.
Voor het project Happy Bags zijn vooralsnog geen baten begroot.

Bijlagen
1. Verslag jaarvergadering Eirene-NL, 26 april 2015.
Aanwezig: Pim van de Bosch, Harry Schram, Cas Jansen, Jet Visser-Romijn, Linda de Veen,
Henk van Apeldoorn, Frederik
Afwezig m.k.: Martin Bruin, Van der Eerenbeemt, Paul den Hartog, Leny den Hollander, heer
Linth, Roel Meihuizen, Henk van der Meer, Liseth Meijer, Wim Plantinga, Leon Polman.
Mevr. K. van Santvoord, Ted Strop - von Meijenfeldt, Maarten van der Werf, Gea Zijlstra,
Peter Zijlstra. Daarnaast heeft een aantal leden zich telefonisch afgemeld, van wie de namen
niet zijn genoteerd.
De Opening werd verricht door Pim van den Bosch (Paul was ziek), die ieder hartelijk welkom
heette. Hij vertelde over de bespreking die Paul en hij hadden gehad met de gemeente
Wageningen over bevrijdingstoerisme. Men wil een Vredesveteranendag organiseren op 21
november in Wageningen.
Naar aanleiding van de Verslagen werd het volgende toegevoegd:

Bij het verslag van Farkovici meldde de secretaris dat hij materiaal heeft opgestuurd naar de
federatie van veteranen uit Bosnië. Omdat er jaarlijks in Den Haag een Srebrenicebijeenkomst wordt gehouden, werd uit de vergadering voorgesteld een dergelijke
bijeenkomst bij te wonen.
Aanvullend op het verslag uit Burundi. Er wordt een Pilot project opgezet, met Work shops
Alternative To Violence Project. Burundische vrouwen gaan projecten aanvragen bij
Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk.
Het is de bedoeling dat er in Burundi een project AVP wordt gehouden door een
professionele trainingsgroep.
Bij het verslag van Estelli werd gememoreerd aan het feit dat het voor Eirene-Nl een moeilijk
project is geweest. Er was weinig contact. De voorzitster is in de tussentijd afgetreden,
waarom weten we niet.
Het project heeft niet opgeleverd wat we er van hadden verwacht.
Het verslag van de redactie riep veel waardering op voor al het werk dat het
laatste jaar is verzet. Er zal op worden gelet of internationale informatie ook
kan worden verwerkt in Eirene Nieuws.
Aanvulling bij het verslag van de Vredesacademie: Vrouwen voor Vrede hebben gevraagd of
zij met ons kunnen meewerken.
Het gaat om Work shops en cursussen Geweldloosheid voor studenten. Misschien is het
mogelijk dat er per seminar studiepunten worden gegeven.
Henk van Apeldoorn heeft contacten bij de Faculteit Communicatie. Ook wil hij colleges
geven.
Het project Bevrijdingstoerisme in Wageningen kan daar ook onder vallen. Henk noemt de
naam van zijn vrouw, Hanneke van Apeldoorn.
Er is subsidie aangevraagd en is goedgekeurd voor Work shops.
De Vrijwilligersdag was zeer geslaagd.
Financiën: de Kascontrolecomissie heeft verslag gedaan aan de vergadering
2. Verslag van de Kascommissie van EIRENE verslagjaar 2014
Op 31 januari 2015 hebben we bij de penningmeester thuis de stukken doorgenomen
van 2014 en vragen hierover gesteld. Ook hebben wij steekproefsgewijze een aantal
rekeningen gecontroleerd. Allereerst willen wij onze grote waardering uitspreken voor
al het werk dat Cas Jansen verzet heeft. De boekhouding is heel overzichtelijk.
Wij keuren zowel de wijze waarop de financiën van Eirene worden beheerd als de wijze
waarop dit in de boeken wordt verantwoord over het jaar 2014 goed.
31 januari 2015, Wim Plantenga, Jet Visser-Romijn
Jet heeft tijdens haar bezoek een aantal kritische vragen gesteld aan de penningmeester, die
adequaat waren beantwoord. Voor het volgende jaar zal Roel Meihuizen en nog iemand
anders (bestuurs-opdracht) als kascontrolecommissielid worden gevraagd.

De penningmeester werd op grond van het verslag décharge verleend.
De begroting 2015 werd met algemene stemmen aanvaard.
Voor de rondvraag waren geen vragen.
Deze genoeglijke, maar ook zeer informatieve vergadering werd met dank aan allen gesloten
door de dagvoorzitter.
3. Inspiratiebijeenkomst door Henk van Apeldoorn over Lobby-arbeid.
Het was een zeer interessante middag die niet alleen inhoudelijk door Henk werd gevuld,
maar waaraan wij zelf ook een aandeel hebben kunnen leveren. Indrukwekkend hoe er
achter de schermen zoveel kan worden gerealiseerd, via de Kamer en de Ministeries.
Centraal woord hierbij toch wel: beleidsbeïnvloeding. Ons werd gevraagd daarin
voorbeelden te geven vanuit eigen ervaring. De middag was heel interessant en zeer
informatief.
4. Vredesmissies zonder wapens
Wist u dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In Duitsland jaarlijks 40 miljoen per jaar beschikbaar is voor 200 vredeswerkers ?
Eirene Int. deel uitmaakt van het consortium van 8 NGO’s die dat geld besteden ?
De Europese commissie NP missies op de Filepijnen financierde?
De VN de NP vredesmissie in Zuid Soedan financiert ?
Nederland vrijwil niets bijdraagt aan vredesmissies zonder wapens?
BuZa een semi-geheim lijstje heeft voor waarnemers bij verkiezingen e.d. ?
Vanaf 1990 het aantal organisaties wereldwijd voor peacekeeping is toegenomen van
7 naar 35?
8. Het aantal landen waarin vredesmissies zonder wapens worden uitgevoerd is
toegenomen van 5 naar 17?
9. Geweldloze vredesmissies erg effectief zijn? ( goedkoop, beste langdurig resultaat en
weinig gewonden of doden)

5.
Daarom heeft het bestuur van Vrouwen voor Duurzame vrede het initiatief genomen
een project te starten voor meer aandacht en geld voor Vredesmissies zonder wapens in NL.
Ongeveer 20 vredesorganisaties waren geïnteresseerd in expertmeeting eind vorig jaar.
•
•
•
•
•
•
•

De Initiatiefgroep heeft een basisstuk en een werkplan gemaakt :
We willen: Serieus genomen worden
Voldoende geld beschikbaar hebben voor rekrutering (register, training en
uitzending)
Niet gefrustreerd, maar nog niet veel verder dan 50 jaar geleden (GW 18)
Alle hens aan dek en jullie hulp ook hard nodig om werkplan te kunnen uitvoeren:
Publiciteit, Lobby, Organisatie
Veel, lang en serieus lobbywerk nodig.

Henk van Apeldoorn terug op het nest, directeur Waijir in Kenya en vertrouwd met het
trainen van lobbyisten, gaat helpen de lobbyisten in ons project te trainen en coachen
Ze zullen samenkomen met hem en een voorproefje van de Work shop
Kunnen is doen! beleven.
6. Rendy Janzen
Unarmed civilian peacekeeping (UCP) has grown in recognition and practice in the past
several decades. Evidence suggests that UCP is as effective as traditional military
peacekeeping operations, but is more cost-effective and more likely to assist local civil
society organizations to build long lasting peace. However, a comprehensive account of the
state of UCP, including location, organizations, activities, training and risks remains elusive.
This paper offers a description and analysis of unarmed civilian peacekeeping activities from
1990 to the present, by gathering information from the literature, organizational websites
and from a survey sent to organizations. Notable findings include: UCP has grown
significantly since 1990, as evidenced by widening geographical presence and growth of UCP
organizations. Additionally, while there have been injuries and fatalities, the rate is lower
than for traditional military peacekeeping. Finally, information regarding training, principles
and activities prompts reflections on issues such as appropriate and best practices,
challenges in defining UCP, and the implications of core values.

