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1. Uitgangspunten 
Oorlogen en conflicten bedreigen de veiligheid van ieder 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.  
 
Eirene NL ziet geweldloosheid niet als doel, maar als middel. De mensen die bij de 
organisatie 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 eraan bijdragen de juiste voorwaarden te scheppen om 
met elkaar in gesprek te gaan: van overheidsorganen tot lokale vertegenwoordigers van 
andere mensenrechten- en vredesorganisaties. 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 bestaat  uit: 
De Vereniging EIRENE Nederland (KvK-nummer 40483402) 

De Stichting Vrienden van EIRENE in Nederland (KvK-nummer 41179621) 
Dit is het gecombineerde jaarverslag van beide rechtspersonen. 

 



 
Eirene NL bedrijft geen zending of missie. Degenen die zich voor deze vereniging 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 te helpen 
oplossen. 
 
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            Benoeming    Einde termijn  Functie          
Paul den Hartog   mei 2014       mei 2018       Voorzitter 
Harry Schram             mei 2014          Secretaris a.i. 
Cas Jansen               mei 2012        mei 2021       Penningmeester 
Pim van den Bosch mei 2013 mei 2018 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. Sindsdien heeft Eirene NL zich statutair en voor 
vergaderingen en workshops in De Expeditie in Amersfoort gevestigd. De medewerkers 
werken allen vanuit eigen huis. Voor vergaderingen zoeken wij een plek in De Expeditie, bij 
mensen thuis, 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. Eenmaal 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 2006:  Harry Schram, Joke Reyntjes, Henk Akkerman, 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, Nina Koevoets 
2015:   Lizet van Alphen, Denise van Beekveld, Nathalie Dollee, Leontine de Groot, 

Marij Hartog, Renee Hartog, Gaby Hauck, Danielle van Twist   
2017: Job Verest, Jennifer Pampolina  
 
Leden en Donateurs  
Het ledenbestand beweegt zich de afgelopen jaren rond de 300. De belangrijkste reden dat 
het aantal leden vermindert, is als gevolg van overlijden. Gelukkig is er ook jonge aanwas, 
met name vanuit het groeiende vrijwilligersbestand. 
 
Website en Sociale 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. Wel is er meer gebruik gemaakt van 
sociale media om activiteiten te delen (bijv. de Facebook van Eirene zelf, maar ook van 
werkgroep Vredesmissies zonder Wapens). De website kan een update gebruiken, daar is 
een begin mee gemaakt in 2017 en zal doorlopen in 2018. 
 
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.  Project Fakovici 
Zoals u in het vorige jaarverslag heeft kunnen lezen is het doel van KIN uit Kassel om de 
schoolkeuken over te dragen naar de dorpsbevolking verder geeffectueerd. Er is in een 
bespreking in maart afgesproken dat de Commissie (waarover straks nog iets meer) de 
beschikking krijgt over het resterende budget van de schoolkeuken tot de zomer van 2018. 
De Commissie neemt vanaf de zomer van 2017 de schoolkeuken over en zal hem in eerste 
instantie voortzetten met deze beschikbare gelden. Door na te denken over scherpere 
inkoop en meer vrijwillige bijdrage van dorpelingen, hopen zij naar de toekomst langer met 
het beschikbare budget uit te kunnen komen. Ondertussen laat Kassel het project dan los. 
 
De Frambozenteelt en de bijbehorende coöperatie zijn op een niveau gekomen waarop zij 
zelfstandig kunnen opereren. Ingrid Halbritter doet een stap terug en treed vanaf de zomer 
2017 op als (onbezoldigd) adviseur in plaats van projectleider. Tussen de voorzitter van 
Pharos en de gemeente Bratunac is overleg geweest om de resultaten te delen en de kennis 
beschikbaar te stellen, zodat een dergelijke aanpak in de regio uitgerold kan gaan worden. 
Pharos heeft daarbij niet de leiding, maar stelt zich adviserend op.   
 
In 2017 hebben wij wederom verschillende workshops voor de kinderen gegeven. Voor de 
kinderen van de eerste en tweede klas hebben acht workshops van een dag plaatsgevonden. 
Dit waren dus deels ook nieuwe kinderen die op school zijn gekomen. Met deze cyclus 
hebben de jonge kinderen hun basis geweldloze communicatie afgerond. Ook zijn er net als 
vorig jaar acht kortere workshops gegeven voor de oudere kinderen, een soort herhalen en 
verdieping van de basistraining die de kinderen de eerste twee jaar kregen.  
 
Snezana, de lokale trainster die het vak heeft geleerd, kan deze trainingen nu zelfstandig 
geven. Zij is in de loop van 2017 deel uit gaan maken van een groep in Tuzla, die zichzelf met 
hulp zodanig willen scholen in het gedachtengoed van Marshall Rosenberg dat zij 
gecertificeerd kunnen raken (zie beschrijving van project: Geweldloze Communicatie 
trainingen BiH). Het vervolg van de kindertrainingen wordt per 1/1/2018 ondergebracht in 
dit project en ook uitgerold naar de scholen waar de andere trainers van deze groep 
contacten mee hebben.  
 
In maart is Paul den Hartog samen met Dejan Savic (en vertegenwoordigers van de andere 
verenigingen) naar Fakovici geweest en hebben de activiteiten van de commissie 
geëvalueerd. Daar is vastgesteld dat de commissie is geaccepteerd als legitiem 
sturingsorgaan voor de verschillende projecten. De commissie komt nog zeer onregelmatig 
bij elkaar, maar de leden en de bevolking zien het nut van een dergelijk orgaan zeer 
duidelijk. Ook hier hebben wij gesteld dat als men hulp nodig heeft wij beschikbaar zijn, 
maar dat wij niet de kar gaan trekken.  
 
Samenvattend komt het erop neer dat de drie verenigingen de sturing van de projecten aan 
de commissie hebben overgedragen en nog als adviseur beschikbaar zijn.  
 
 



3.2.  Geweldloze Communicatie Bosnië 
Via onze contacten in Bosnië en Herzegovina (BiH) zijn wij betrokken geraakt bij het trainen 
van geweldloze communicatie trainers in Tuzla. Het gaat om een groep van ongeveer 15 
mensen uit alle drie de bevolkingsgroepen (en een enkeling uit Servië) die het doel heeft het 
geweldloze gedachtengoed te verspreiden in het land. Daartoe willen zij eerst aan de slag 
met het certificatietraject, zodat zij op een bewezen manier met deze materie aan de gang 
kunnen. De rol die Eirene NL op zich genomen heeft is om in Nederland trainers te zoeken, 
deze te motiveren om naar Tuzla te gaan en de reis- en verblijfkosten van dit project voor 
onze rekening te nemen. Tenslotte hebben wij Dejan Savic ter beschikking om mee te gaan 
met deze trainers, simultaan te vertalen en het een en ander te begeleiden. In 2017 is 
Susana Rusch op deze manier een lang weekend aan het trainen geweest met de mensen ter 
plekke. Ook hebben wij de kosten voor de Duitse trainers die in december nog geweest zijn 
op ons genomen.  
 
Voor 2018 hebben wij contact met de vereniging van gecertificeerde trainers in Nederland 
en er zijn al een aantal van hen bereid om in deze constructie af te reizen (en bij het 
schrijven van dit verslag al geweest). In december zijn de eerste drie trainers gecertificeerd. 
Op deze manier hopen wij in de regio weer te kunnen voorzien van lokale trainers (nadat de 
laatste gecertificeerde trainer enkele jaren geleden is overleden) 
 

3.3.  Project Burundi 
In 2017 hebben de projectleden van werkgroep Burundi zich met name beziggehouden met 
het werven van fondsen om de succesvolle workshopserie in 2015 een vervolg te kunnen 
geven. Gezien de vaak aanzienlijke wachttijd voor de uitslag van toegekende subsidies heeft 
dit de meeste energie van de projectleden opgeslokt. Een positief punt was dat het project 
een nieuwe coördinator heeft gekregen in de vorm van Trudie Rigter (van organisatie Pais).    

3.4.  Project Vredesacademie 
De Vredesacademie heeft in 2017 eigenlijk het hele jaar stilgelegen. Dit is deels te wijten aan 
de beëindigde samenwerking met SVAG en CPT in 2016 en het verhuizen van de 
projectleider naar het buitenland. Helaas is er niemand gevonden om het project nieuw 
leven in te blazen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit in 2018 wel gaat gebeuren, 
tenzij er nieuwe vrijwilligers worden gevonden die hiertoe bereid zijn.  

3.5.  Project Happy Bags  
Het lijkt alweer zo lang geleden, maar 2017 was het jaar waarin onze actie succesvol tot een 
eind kwam. Het was een rollercoaster en veel gestress maar uiteindelijk hebben met een 
grote glimlach onze 300 rugzakken kunnen uitdelen op de basisscholen in Tuzla. 

Voordat we de rugzakken konden uitdelen hebben we echter nog vele activiteiten en 
vergaderingen gehad. Hieronder zal ik deze kort benoemen: 

 Vergaderingen: Waar onze vergaderingen eerder nog bestonden uit uit-de-hand-
gelopen-etentjes werden deze naarmate het project vorderde steeds zakelijker. Ze 
waren frequenter en dikwijls om praktische redenen via Skype. Uiteindelijk hebben 
wij altijd een heldere communicatie gehad en hebben we de taken goed kunnen 
verdelen. We hebben geopereerd als een goed team, waarbij we elkaar zoveel 
mogelijk hebben proberen te helpen. 



 Inventariseren: Allereerst hebben we het eerste kwartaal van 2017 gewerkt aan het 
ordenen van de spullen welke waren ingezameld voor de rugzakjes. De spullen 
stonden opgeslagen in de berging van Renee en Lizet en het was belangrijk te 
inventariseren of er wel genoeg spullen waren voordat we de rugzakken gingen 
vullen. Er bleken voldoende schoolspullen en speelgoed te zijn, maar onvoldoende 
tandpasta. Deze zijn later dan ook los bijgekocht.  

 Inpakken rugzakken: Na het inventariseren konden begin maart de rugzakken 
worden gevuld. Wij hebben hiervoor gebruik kunnen maken van de basisschool waar 
de moeder van Renee en Marij werkt. Zo konden we alle spullen per categorie 
uitstallen en konden onze lieve vrijwilligers gemakkelijk hun rugzakken aan de hand 
van boodschappenlijstjes vullen. Na een lange zaterdag hard werken, stonden alle 
rugzakjes per school gecategoriseerd in dozen. Deze dozen gingen weer naar de 
berging van Lizet. 

 Transport: Ten derde zijn we hard bezig geweest met het transport. Dit kwam vrij 
snel goed op papier te staan en de berging van Lizet is dan ook leeggehaald, waarna 
de container voor Tuzla kon worden gevuld. De container kon zodra de officiële 
papieren rond waren, naar Bosnië. 

 Begroting: Het vierde aandachtspunt voor we op reis gingen, was het bij elkaar 
sprokkelen van voldoende geld.  Hoewel wij hier in eerste instantie erg onzeker over 
waren, bleek dit ongegrond. Naast het schrijven van brieven naar fondsen, bleek ook 
onze crowdfunding een succes. Onze vrienden en kennissen waren erg gul, waardoor 
onze begroting al snel rond was. Hiernaast waren er twee basisscholen zo gul om een 
inzamelingsactie voor ons te organiseren. Beide scholen zijn wij erg dankbaar. Het 
geld van één inzamelingsactie is echter (nauwelijks) gebruikt. Dit geld willen wij graag 
voor een vervolgproject gebruiken. (Zie doel 2018.) 

 Reis naar Tuzla: In mei vertrokken wij uiteindelijk naar Tuzla. Wij hebben hier de tijd 
van ons leven gehad. We hebben fijne contacten over gehouden aan de 
schoolbezoeken en ook de eigenaar van ons pension was een zeer vriendelijke man. 
De eerste dag hebben wij de rugzakken bij een zusterorganisatie van onze 
contactpersonen opgehaald. Dit was een heel avontuur, want de routebeschrijving 
was niet waterdicht. Uiteindelijk hebben we smalste bergweggetjes getrotseerd en is 
het goed gekomen. De maandag hebben wij op topsportniveau de scholen bezocht 
en alle kinderen voorzien van een rugzak. Wij werden overal vriendelijk ontvangen en 
het was fijn te zien hoe blij de leerlingen waren met onze giften.  Op de laatste 
basisschool hebben wij een uitgebreid gesprek gehad met de directrice en 
teamleiders. Zij gaven aan veel behoefte te hebben aan inhoudelijk contact met 
Nederlandse docenten. Dit is dan ook een puntje wat wij meenemen naar Nederland. 

 Bezoek basisscholen in Nederland: Terug in Nederland hebben wij alle basisscholen 
welke ons hebben geholpen (met spullen of met geld) bezocht en hen door middel 
van een aftermovie laten zien hoe de trip is gegaan. Het was goed voor de leerlingen 
om te zien waar hun geld/spullen terecht zijn gekomen. De leerlingen reageerde over 
het algemeen heel enthousiast op het filmpje en zij waren trots dat zij hadden 
bijgedragen aan dit project. 

 
Zoals genoemd vinden wij ons project zeer geslaagd. We hebben alle scholen die wij wilde 
ondersteunen, de materiele hulp kunnen bieden welke zij nodig hadden en wij hebben 
leerlingen in Nederland een bepaalde vorm van bewustzijn meegegeven. Het contact met 



diverse contactpersonen in Tuzla verliep goed en we hebben dan ook warme contacten aan 
ons bezoek overgelaten.  
 

Toch kende ons project een aantal tegenvallers. Het grootste struikelblok was in eerste 
instantie het geld en de officiële papieren. Het geld bleek na enig schrijven en crowdfunding 
geen issue meer, maar de invoerpapieren bleken een grote uitdaging. Wij zijn onze 
contactpersonen in Tuzla dan ook meer dan dankbaar voor hun hulp en actieve houding. 
Zonder hun inspanningen was het ons nooit gelukt om de rugzakken op een legale manier in 
Tuzla te krijgen.  

Doel 2018: Het project Happy Bags is in principe afgesloten. Het is echter wel zo dat er 
scholen in Bosnië hebben aangegeven zeer open te staan voor een uitwisselingsproject. We 
hebben één basisschool in Hellevoetsluis bereid gevonden om hieraan mee te werken. Waar 
er eerste werd getracht het project aanstaande mei te laten plaatsvinden, bleek al snel dat 
dit niet haalbaar is. De plannen zijn dan nu ook verplaatst naar de herfstvakantie. De school 
organiseert het project in principe zelf, maar vanuit Happy Bags zal er worden meegedacht 
over de praktische invulling in Tuzla, het op de hoogte brengen van contactpersonen en 
(wanneer dit tot de mogelijkheden behoort) het begeleiden van het bezoek.  

Ook zijn wij aan het inventariseren of er nieuwe gemotiveerde mensen zijn die het leuk lijkt 
om een soort zelfde project als ons te doen. Dit kan dan uit naam van Happy Bags en met 
ons als begeleiding. Dit voor het netwerk en onze ervaring van de afgelopen tijd.  

3.6.  Project Vredesmissies zonder wapens 
Vrede en veiligheid lijkt nog steeds het domein van leger en politie, maar wij weten dat er 
duizenden burgers zijn die ‘Vredesmissies zonder Wapens’ uitvoeren in conflictgebieden. Dit 
doen zij om te voorkomen dat conflicten escaleren naar geweld, om de veiligheid voor de 
burgers vergroten en om te helpen bij het oplossen van het conflict (o.a. door het versterken 
van lokale vredesinitiatieven).   
 
De coalitie heeft ook in dit verslagjaar veel werk verzet voor de realisatie van haar vijf 
doelstellingen: 
1. Bewustwording verbreden van het vredeswerk door burgers in conflictgebieden, 
2. Draagvlak voor Vredesmissies zonder Wapens vergroten, 
3. Erkenning vinden bij politiek en media, dat dit vredeswerk een serieus alternatief voor 

militair ingrijpen kan zijn, 
4. Meer geld en steun verwerven voor ongewapende vredesmissies door getrainde burgers, 
5. Uitgroeien naar een brancheorganisatie die jaarlijks 100 getrainde burgers vanuit 

Nederland naar conflictgebieden kan sturen. 
 
Publicaties 
Ondanks alle moeite is het (nog) niet gelukt om de nationale pers warm te krijgen voor het 
publiceren over Vredesmissies zonder Wapens. Wel is er gepubliceerd in het 
Vredesmagazine (L. de Veen, Vrouwen op Vredesmissie, Vredesmagazine 2017 (4) pp. 10-11) 
naar aanleiding van het Vredessymposium 2017.  

 



Vredessymposia (publieks-event) 
In navolging van de symposia in Den Haag (2015), Wageningen (2016) vond het 
Vredessymposium in 2017 voor de derde keer plaats. Dit keer op 20 september 2017 in het 
Oude Stadhuis in Utrecht. Het thema was ‘Vrouwen op Vredesmissies’.  Traditiegetrouw 
werden alle vredesorganisaties in Nederland gevraagd om kandidaten voor te dragen die 
vertellen over hun vredeswerk in conflictgebied. Uit deze nominaties zijn vier kandidaten, de 
Vredeshelden 2017, geselecteerd: 

 Julienne Doppenberg-Difukidi, Stichting Tosangana – over DR Congo 

 Remco Bouma, Peace Brigades International NL – over Colombia  

 Lotte Helder, Silba – over Albanië en Macedonië  

 Rosa Manus (1881-1942; postuum) via Annette Mevis, Atria 
Burgemeester Jan van Zanen huldigde de vredeshelden als eerbetoon aan duizenden 
burgeractivisten die zich zonder wapens inzetten voor vrede. Naast het symposium was een 
deel van de tentoonstelling ‘1000 Vredesvrouwen’ zichtbaar ism het Vredesmuseum en Pais.   
 
Het symposium is dit jaar wederom gegroeid en verder geprofessionaliseerd. Er waren meer 
bezoekers dan voorgaande jaren en er is een waardevolle verbinding gelegd met een nieuwe 
gemeente. Hoewel de publiciteit landelijk (wederom) tegenviel, is er wel gepubliceerd in het 
Vredesmagazine en is een nieuw publiek aangesproken door een effectieve Facebook 
campagne, geleid door een nieuwe vrijwilliger. 
 
Het vredessymposium 2017 heeft vooral bijgedragen aan het verwezenlijken van 
doelstellingen 1 en 2. Er was dit jaar meer aandacht voor het initiatief en de werkgroep heeft 
zichzelf meer in de kaart gespeeld. Een professionalisering is ingezet. Ook is doelstelling 4 
deels versterkt, omdat er stappen zijn gemaakt om het initiatief een breder draagvlak te 
geven onder de gemeenten en vredesorganisaties zelf.   
 
Op 21 september 2018 zal de vierde editie van het Vredessymposium plaatsvinden in Zwolle.  
 
Lobby 
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 100 
getrainde vredeswerkers permanent naar conflictgebieden te kunnen sturen. 

Er zijn voorheen contacten geweest met Michiel Servaes van de PvdA, met Jasper van Dijk 
van de SP (door Peace SOS) en met Raymond Knops van het CDA (door Eirene).  

Het ontbreekt ons aan voldoende menskracht om te spreken van systematische 
beïnvloeding. Lobby werk vraagt veel energie, geduld en doorzettingsvermogen. 

Organisatie 
In dit verslagjaar is veel energie gestoken om de fragiele initiatiefgroep om te vormen tot 
een wat steviger organisatie. Net als vorig jaar blijkt er alom sympathie voor ons initiatief, 
maar schort het aan toezegging van zowel financiële steun als menskracht. De organisatie 
ligt nog steeds grotendeels in handen van Eirene vrijwilligers, al is er ook in geholpen door 
coalitieleden PBI en PVDV. Ook hebben we dit jaar een nieuwe vrijwilliger toegevoegd aan 



de organisatie, die vooral actief is geweest in de PR en social media. Het wegvallen van 
coalitiepartner African Sky door het onverwachte overlijden van Stella Ismael is een gemis.  
 
In 2017 is gepoogd nieuwe, jonge vrijwilligers te betrekken bij Eirene en VZW door een 
samenwerking met de Deense jeugdorganisatie Silba. Dit werd gedaan door een financiële 
bijdrage aan de Nederlandse deelnemers van de verkiezingswaarnemingsmissie in Albanië, 
die daarvoor een kleine vrijwillige bijdrage moesten leveren aan Eirene. Dit door een 
helpende hand bij het symposium, in de vorm van het maken van foto’s, live social media 
verzorgen of pr. Deze kleine dingen ontlasten de coördinator en daarnaast heeft dat een 
blijvende actieve vrijwilliger opgeleverd. 
 
De Initiatiefgroep Vredesmissies zonder Wapens bestaat momenteel uit de volgende leden. 
Organisatie: Inez de Boer (PBI), Henk van Apeldoorn (Eirene NL), Jade-Gulay Fitoz (PVDV), 
Linda de Veen (Eirene NL), Pim van den Bosch (Eirene NL), Job Verest (Eirene NL). Steun: 
Maarten van der Werf (CPT-NL), Nina Koevoets (SVAG) en Stephanie Mbanzendore (BWPD), 
Vredesbeweging Pais (via Eirene NL).  
 
In 2017 is minder vergaderd, maar met een beperkt aantal mensen meer gedaan. 
 
In 2018 willen proberen een hechtere band te smeden tussen de zogenaamde “uitzendende 
organisaties” als Justice & Peace, Kerk in Actie, Mensen met een Missie, PAX [werk in 
conflictgebieden] , Vrouwen voor Vrede op de Molukken en Vrouwenorganisatie Nederland-
Darfur (VOND ). Dat is ondanks inspanningen in 2017 nog niet echt van de grond gekomen. 
Ook dat zal de nodige inspanning vragen maar is absoluut noodzakelijk om tot bundeling van 
krachten te komen. Ook is het plan een professionaliseringslag te maken door het betrekken 
van een PR bureau in de organisatie van het symposium in 2018. 
 
3.7.  Internationale Coördinatie 
Eirene NL is onderdeel van twee grote netwerken in haar werkgebied. De Nonviolent 
Peaceforce Alliance brengt soortgelijke vredespartijen internationaal bij elkaar door middel 
van een forum. Op die manier is er een korte link ontstaan met de moederorganisatie 
Nonviolent Peaceforce, veruit de grootste organisatie die werkt aan geweldloze 
vredesmissies wereldwijd. Een kostbaar initiatief dus. In 2017 bleek dat veel partijen te druk 
zijn met hun eigen bezigheden om daadwerkelijk een gezamenlijk initiatief van de grond te 
krijgen, maar er wordt wel overlegd om UCP in kaart te krijgen en dat is ook voor Eirene 
waardevol. International coördinatie blijft belangrijk omdat we van elkaar kunnen leren. 
 

Het tweede grote initiatief, EN.CPI/EN.CPS, is vorig jaar ter ziele gegaan.  
 
In 2017 is gepoogd een link te leggen met een Deense jongerenorganisatie (Silba) die 
verkiezingswaarnemingsmissies doet in het buitenland. De internationale coördinator was 
hier persoonlijk bij betrokken. Helaas is het idee om een Nederlandse branche van deze 
organisatie te verwezenlijken binnen Eirene niet van de grond gekomen. Wel zijn de 
contacten waardevol voor de toekomst, aangezien we ook binnen Eirene willen verjongen. 
 
 
 



3.8. Inclusieve Veiligheid 
Na een eerste ontmoeting in het voorjaar van 2016 en het opstellen van een visiedocument 
is de werkgroep Inclusieve Veiligheid ongeveer elke drie maanden bijeengekomen in 2017. 
Dit heeft geresulteerd in het volgende: 

 Presentatie Kees Nieuwerth tijdens het door de Raad van Kerken in Nederland 
georganiseerde verkiezingsdebat in Den Haag 

 Gesprek met Platform Duurzame en Solidaire Economie (Jan Juffermans) en met Lucas 
Johnson (o.a. over Black Lives Matter) 

 Aantal ondertekenaars op de website 67 (eind oktober 2017);  Aantal bezoekers website 
gemiddeld 2.200 unieke bezoekers per maand (helaas 80-90% slechts korter dan 30 
seconden); Aantal blogberichten 10 op samenveilig.earth; 

 Cursusmodule Inclusieve Veiligheid ontwikkeld door Henk van Apeldoorn, is getest bij 
Eirene en op de ontmoetingsdag 10 juni; 

 Aantal artikelen: Kees Nieuwerth in VredesSpiraal, Jan Bervoets in VredesMagazine, 
themadossier “Vredesbeweging en Migranten” in VredesMagazine 

 
Daarnaast heeft de werkgroep een concreter doel voor ogen: het vormen van coalities en het 
produceren van een einddocument voor promotie- en lobbydoeleinden op lokaal en 
nationaal (politiek) niveau. Verbreding naar groepen als vrouwen, jongeren en migranten 
blijft daarnaast ook een wens, en de werkgroep zal zich daarvoor inspannen in 2018 en 2019. 
 
Concreet is er overlegd met Lucas Johnson van ‘Black Lives Matter’ om in februari 2018 een 
derde bijeenkomst over inclusieve veiligheid te organiseren waarin het thema “migratie, 
racisme, discriminatie in samenhang met het hele (exclusieve) veiligheidsdenken” centraal 
staat. Ook is er een plan om met Jan Juffermans van het Platform Duurzame en Sociale 
Economie te discussiëren over duurzaamheid, economie en ecologie. Tot slot wil de 
werkgroep in 2018 het visiedocument verder bijstellen en lobby en communicatieplannen 
om in 2019 in uitvoeren te kunnen brengen.  
 
3.9. Samenwerking Pais 
In februari heeft de verkenning met Pais plaatsgevonden. Daar hebben wij vastgesteld dat 
wij twee verenigingen zijn die complementair aan elkaar kunnen zijn en waarbij het zeker 
meerwaarde heeft om wat nadrukkelijker met elkaar op te trekken met de bedoeling om op 
termijn als één vereniging verder te gaan. Daar waar Eirene NL toch wat meer op de 
praktische projecten zit heeft Pais zijn sterke kant meer op de duiding van grotere 
gebeurtenissen (wat zich vooral uit in hun leidende rol in de redactie van het 
vredesmagazine).  
 
Eind 2017 hebben wij besloten om de besturen gezamenlijk op te laten trekken en zo wat 
nauwer samen te kunnen werken. Dat erover en weer ook al meegedraaid wordt in 
projecten versterkt de band verder. Het is een lang proces dat in 2018 doorgezet zal worden, 
maar het is van belang dit te doen met respect voor ieders mening en inbreng. 
 
3.10. Overige activiteiten  

 Samenwerking met partners 
In 2017 is wederom nauw samengewerkt met Pharos uit Stuttgart en KIN uit Kassel. Dit 
vooral in en rond het project Fakovici. Wij zijn bijeen geweest in maart in Fakovici en dit was 



een fijne bijeenkomst waarin de samenwerking tussen verschillende inwoners en geledingen 
binnen Fakovici daadwerkelijk op gang bleek te komen. In november is een evaluerende 
bijeenkomst geweest in Kassel, waarbij wij de laatste projecttaken met elkaar hebben 
afgerond en we afscheid van elkaar genomen hebben tot een volgende gelegenheid. 
 
Daarnaast is binnen Nederland samengewerkt met een aantal andere vredesverenigingen in 
de coalitie Vredesmissies zonder Wapens. Wat vorig jaar al opviel is dat het initiatief vooral 
van Eirene NL in coalitie met Pais komt. Er is nog een bijeenkomst met de verschillende 
verenigingen geweest, maar hiervoor lag het initiatief vooral bij ons en leek de bijeenkomst 
een reünie voor oudgedienden. Er is besloten om dat op een andere manier aan te pakken in 
2018. 
 
Het contact met Eirene Internationaal is slecht te noemen. Er is een bijeenkomst met de 
voorzitter van Eirene Internationaal geweest, waar duidelijk uitkwam dat hij geen enkel idee 
had wat de meerwaarde van Eirene NL voor hen zou kunnen zijn. Dat hebben we met elkaar 
dan maar vastgesteld en afgesproken daar waar nodig en nuttig de contacten beschikbaar 
zijn. Dit zal ongetwijfeld tot een verdere verwijdering leiden. Aan de andere kant is Eirene NL 
wat groter en sterker geworden en is een zware ondersteuning vanuit Duitsland ook niet 
nodig.  
 

 Rhein-Waal cruise 
In 2016 is besloten dat Eirene een adviserende rol zou betrekken. Dit jaar zijn we niet 
betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de cruise (zo deze er al zijn).  
 
3.11. Verslag van de redactie 
In 2016 verscheen weer ieder kwartaal de Eirene NL nieuwsbrief. Nog altijd wordt deze op 
papier gedrukt en naar de leden verstuurd, al is ie ook bij verschijnen te downloaden op de 
website eirene-nederland.org en op die manier leesbaar op pc en tablet. 

De  redactie van de nieuwsbrief bestaat uit twee leden: Marieke Wegman en Leon Polman. 
Het streven is zoveel mogelijk artikelen van de Nederlandse tak van Eirene te plaatsen, die 
we aanvullen met vertalingen van relevante artikelen uit de internationale nieuwsbrief.  De 
artikelen worden geschreven door de diverse vrijwilligers van Eirene. 

3.12. Verslag Vrijwilligersdag EIRENE  
Op 12 november 2017 waren de vrijwilligers van Eirene NL bij Egbert (vormgever Eirene NL) 
en zijn vrouw Laurien te gast in Deventer. Egbert heeft de vrijwilligers die aan deze dag 
deelnamen opgehaald bij het Station in Deventer waar ze met een korte stadswandeling 
naar het Havenkwartier zijn gelopen. Daar werden ze bij Space Met Pit ontvangen door 
Laurien, Paul en Marjo die de lunch hadden klaargezet in het Atelier van de Kunstenaars de 
Spacecowboys. Paul opende de dag met een korte toespraak. Daarna zijn we actief aan de 
slag gegaan in het Atelier van Egbert. Met spuitbussen en sjablonen werden er samen 6 
schilderijen gemaakt rondom het thema: “Wat betekent vrede voor jou”. Daarna hebben we 
gezamenlijk een heerlijk vegetarische herfstmaaltijd gegeten, gekookt door Laurien.  Na de 
koffie met wat lekkers was de vrijwilligersdag ten einde gekomen en is iedereen tevreden 
weer naar huis gegaan.  
 

http://eirene-nederland.org/


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 2017. Deze is beoordeeld door de 
kascontrolecommissie die bestaat uit leden van de Vereniging EIRENE Nederland.  
 
Financiële resultaten 2017 

 
 

 

Omschrijving: 2016b 2016w 2017b 2017w

Leden/donateurs 12.000         12.211         12.000         10.211          

Kerken/organisaties 1.000           1.690           1.000           867                

Extra giften 200              317              200              107                

Rente 350              190              50                 65                  

Project Fakovici 5.600           5.350           600              625                

Project Burundi 38.000         -               -               -                 

Project Happy Bags -               705              2.987           6.252             

Project Inclusieve veiligheid -               -               -               100                

Bijdrage vredessymposium 1.000             

Bijdragen activiteiten 6.900           1.000           3.000           -                 

Diverse baten en lasten 40                 -               8                    

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------

Totaal baten 64.050         21.503         19.837         19.234          

Omschrijving: 2016b 2016w 2017b 2017w

Bestuur 1.000           984              1.000           1.301             

Bureau 1.000           234              500              510                

Vrijwilligers 1.000           500              1.000           1.044             

Nieuwsbrief 4.000           3.273           4.000           3.202             

Website 300              603              400              321                

Pinksterconferentie 450              468              500              -                 

Bankkosten 200              216              250              228                

Algemene kosten 450              380              450              737                

Project Burundi 37.440         -91               -               281                

Project Fakovici 8.600           5.233           6.600           2.983             

Project Happy Bags 6.335           3.830           4.760           3.125             

Project Inclusieve veiligheid -               1.100             

Project Geweldloze Communicatie -               1.683             

Vredessymposium 5.000           2.249           2.500           2.024             

Activiteiten 4.120           3.357           7.000           1.422             

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------

69.895         21.235         28.960         19.961          

Resultaat -5.845          268              -9.123          -727               



 Balans per 31-12-2017  

     

      

  Debet     Credit  

Omschrijving: Bedrag:   Omschrijving: Bedrag:  

Depot PostNL             100   Kapitaal Stichting       6.252   

Debiteuren             190   Kapitaal vereniging       9.912   

ASN spaarrekeningen       38.109   Vooruit ontvangen donaties          525   

ING lopende rekening         2.768   Crediteuren       1.160   

     Reservering projecten en onvoorzien     16.544   

   Reservering project Happy Bags       4.773  

     Reservering project Vredessymposium 2017       2.000   

   ------------       ----------   

Totaal       41.166    Totaal     41.166   

 
4.2.  Toelichting op de resultaten 
De cijfers zijn gepresenteerd volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ650 
Fondsen-verwervende 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 2017 is een negatief resultaat van € 727 te rapporteren t.o.v. het begrote negatieve 
resultaat van € 9.123. Het verschil is grotendeels te verklaren uit het resultaat van het 
project Fakovici  (bijna € 3.000 minder negatief dan begroot), project Happy Bags (bijna € 
3.300 meer opbrengsten dan begroot en € 600 minder kosten dan begroot) en een aantal 
activiteiten ging niet door in 2017. 

Het blijft lastig om een echte vergelijking tussen de begroting en de realisatie te krijgen, 
omdat de uitgaven voor projecten en activiteiten erg lastig zijn om deze te bepalen en 
daarna te realiseren. 

  



5. Vooruitblik 2018  
Het komende jaar (2018) belooft een spannend jaar te worden voor de organisatie. Er zal 
een nieuw bestuur plaatsnemen en het voornemen is om het samengaan met organisatie 
Pais te voltooien. Voor het project Vredesmissies zonder Wapens staat het jaarlijkse 
symposium op de rol, welke dit jaar in Zwolle zal plaatsvinden. Het project Happy Bags zal na 
hun succes nieuwe vorm krijgen. Project Fakovici zal in 2018 hopelijk op eigen benen kunnen 
staan, en het vooruitzicht is een sterker netwerk rondom geweldloze communicatie in 
Bosnië-Herzegovina, ook buiten Fakovici. De hoop is dat project Burundi in 2018 positieve 
resultaat krijgt van haar fondsenaanvraag bij het Oranjefonds. Verder zal er in 2018 verder 
worden gebouwd aan de samenwerking met Pais en het werven van meer (jonge) 
vrijwilligers, zodat de activiteiten van Eirene kunnen worden uitgebreid en voortgezet.   

5.1 Begroting 2018 
De hieronder gepresenteerde begroting van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht van 
lasten en baten over 2018.  

  

Baten:

Leden/donateurs 11.000      

Kerken/organisaties 1.000         

Extra giften 100            

Rente 50              

Project Geweldloze communicatie BIH 23.100      

Project Burundi 98.000      

Vredessymposium 3.000         

Bijdragen activiteiten 1.000         

Diverse baten en lasten -             

 ------------

Totaal baten 137.250    

Lasten:

Bestuur 1.000         

Bureau 500            

Vrijwilligers 1.000         

Nieuwsbrief 4.000         

Website 500            

Pinksterconferentie 500            

Bankkosten 250            

Algemene kosten 1.000         

Project Burundi 122.900    

Project Geweldloze communicatie BIH 23.100      

Vredessymposium 5.000         

Activiteiten 1.250         

 -------------

Totaal lasten 161.000    

Resultaat -23.750     



Financiële resultaten 2018 
 
5.2 Toelichting op de resultaten 
Over 2018 is een negatief resultaat van € 23.750 begroot. Dit komt vooral door het project 
Burundi. Subsidie aanvragen zijn gedaan. Het is afwachten wat het zal worden. Het verschil 
zal voor een deel worden bijgepast uit de reservering Projecten en onvoorzien waar eind 
2017 nog zo’n € 16.500 in zit.   
 
Het jaar 2018 staat vol met ambitieuze plannen. Het project Burundi zal volop worden 
uitgerold. Onze standplaats De Expeditie zal hierbij worden betrokken. Trudie en Pim zijn 
hier volop mee belast. 
 
Het project Geweldloze communicatie BIH blijft in het centrum van onze activiteiten staan. 
Paul heeft wederom zijn handen vol aan het project. 
 
In 2018 zal wederom het Vredessymposium worden gehouden en dit keer in Zwolle. 
Voor andere activiteiten is een post van € 1.250 begroot.  
 
Kortom het zal een uitdagend jaar voor Eirene worden. 
 

6. Bijlagen 
 
1. Verslag jaarvergadering Eirene NL, 1 april 2017 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 1 april 2017 in de Doopsgezinde 
Gemeente van Baarn. 
 
Aanwezig: Cas Jansen, Harry Schram, Henk van Apeldoorn, Lizet van Alphen, Marij Hartog en 
Paul den Hartog. ’s Middags nam Trudie Rigter van Pais deel aan de workshop.   
Afwezig m.k.: Anne Koning, Anton van der Meer, Geertje Kuipers, Jet Visser, Leon Polman, 
Liseth Meijer, Pim van de Bosch, Renee Hartog, Nathalie Dollee, Denise van Beekveld en 
Gaby Hauck, Linda de Veen.  
 

1. Welkom en kennismaking: er werd geen rondje gemaakt, omdat de aanwezigen 
elkaar kenden. 

2. Verslag van de vergadering van 16 april 2016 in Zwolle: enkele kleine wijzigingen 
werden aangebracht. Henk vraagt in hoeverre er jongeren kunnen worden betrokken 
bij het werk van Eirene (de dames van Happy Bags willen mee blijven doen en mee-
denken).  

3. Bestuur: Paul den Hartog wordt herbenoemd voor een nieuwe periode. 
           Cas Jansen wordt herbenoemd voor een nieuwe periode tot 2021.  
           Pim van de Bosch stelt zich beschikbaar voor een periode van 1 jaar. Hij wordt her- 
           Benoemd tot 2018. 
           Tijdens dit punt bleek dat niet alle dames van Happy Bags de Nieuwsbrief ontvangen. 
           De penningmeester zal daar verandering in aanbrengen. 

4a. Verslag van het project Fakovici: Paul vertelt dat hij in september 2016 een workshop  
      heeft gegeven aan verschillende groepen in Fakovici. Deze groepen stonden eerst  



      halsstarrig tegenover elkaar. In maart 2017 heeft hij weer een bezoek gebracht. De  
      groepen werken nu met elkaar samen. Een prachtig resultaat vanuit ons projekt G.C..  

     4b. Verslag van het project Burundi: dit heeft lange tijd stil gestaan en zal weer opnieuw  
           moeten worden opgezet.  
     4c.  Verslag van de werkgroep Happy Bags; in mei 2017 gaat de groep de gevulde bags  
           uitdelen in Tuzla.  

De docenten en de kinderen van de Nederlandse scholen willen graag tot een uitwis- 
seling komen met de leerkrachten en de kinden van de scholen in Tuzla. 
De tasjes staan nu klaar. Als Emmaus als adres de tasjes niet kunnen ontvangen in 
Bosnië, zal Paul zijn contacten benaderen.    
De vraag van de groep H.B. is, in hoeverre zij een praktische workshop kan krijgen. 
Paul zal zorgen voor een bijeenkomst, misschien, via de Vredesacademie. 

     4d. Vredesacademie: is nog te passief. Misschien kan zij op scholen zorgen voor deel te  
           nemen aan maatschappelijke stages op dit gebeid. Ook de contacten met het CDA  
 waarm houden m.b.t. samenwerking op dit gebied.  

Studieverenigingen van universiteiten en hogescholen zouden benaderd moeten 
worden door de Vredesacademie. 

     4e. De verslagen van de redactie, van de Vrijwilligersdag en dat van de groep Vredes-   
           missie zonder wapens kwamen ter kennisgeving op tafel. 

5a. Financieel jaarverslag: er is een positief resultaat. De cijfers werden besproken en 
           waar nodig kwam de deskkundige uitleg van de penningmeester.  
     5b. De kascontrolecommissie is bijeen geweest en heeft de boeken bekeken en goed  
           bevonden.  
     5c.  Zij vraagt de vergadering de penningmeester en in hem het gehele bestuur décharge  
           te verlenen. Door allen wordt dat met applaus verleend. 
    5d.  De begroting 2017 werd aangenomen. De onder het punt Activiteiten wordt door de 
           penningmeester nader geconcretiseerd en uitgewerkt. 
    6.    Van de rondvraag maakt niemand meer gebruik, waarna de voorzitter de vergadering 
  sloot.  
 
’s Middags gaf Henk van Apeldoorn ons een workshop over inclusieve veiligheid. 
Hij liet ons kennismaken met verschillende wijzen van debating aan de hand van stellingen. 
Bijzonder was dat hoewel je een probleem van verschillende kanten belicht, je toch vanuit 
een zelfde ‘start’ begint.  
Boeiend en zeer leerzaam. Vraagt om een vervolg. 
 
Baarn, 3 april 2017. 
Harry Schram. Secretaris a.i.. 
 


