
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2013

Bestuur
Het bestuur kwam in 2013 in totaal 6x bij elkaar in Amsterdam. 
De intentie was dat Geart Bosma de taken van Wiebren Stienstra in het bestuur zou overnemen, 
doch Wiebren is ondanks z’n hoge leeftijd ook van de partij gebleven. Henk Stappershoef heeft het 
bestuur verlaten, evenals Jenny Watson, beiden blijven wel actief voor de vereniging. 
In 2013 beschikte het bestuur over een notuliste te weten Carla Schoenmakers.
Het bestuur heeft zich in 2013 gebogen over een beleidsplan, dat nu is terug te lezen op de 
website van Pais. Tevens is een oude traditie in ere hersteld: aansluitend op de 
bestuursvergaderingen is er een bijeenkomst van de werkgroep Vredesvraagstukken waar een 
interessant actueel thema aan de orde komt, met of zonder inleider. Dat heeft tevens meer 
belangstellenden getrokken.
Alle bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.

War Resisters International
Vredesbeweging Pais (vertegenwoordigd door Frank Feiner) is de Nederlandse sectie van War
Resisters international, een wereldwijd netwerk van pacifistische en anti-militaristische 
organisaties.
In 2013 was Frank Feiner wederom weer zeer actief in het bezoeken van conferenties en het 
leggen van internationale contacten.
De jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in 2013 €1.503 op. In 2011 was dat €1.579 en in
2012 €2.244. De hogere opbrengst in 2012 werd eenmalig  veroorzaakt  doordat  de inzameling
vanaf dat jaar eerder in het jaar wordt gehouden en daardoor minder reacties erop in het volgende
jaar vallen.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2014 117 tegen 119 begin 2013. Er werden geen
(2012: 1) nieuwe leden genoteerd. 2 (2012: 6) lidmaatschappen werden beëindigd, veelal wegens
overlijden of ouderdom. Helaas zet de dalende trend van het ledental zich dus voort.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2014 5 tegen 3 begin 2013. Er werden 
2 (2012: geen) nieuwe belangstellenden genoteerd. Geen (2012: geen) belangstellingen werden
beëindigd. Belangstellenden worden behandeld als leden maar hebben de beginselen van Pais niet
onderschreven en hebben daarom ook geen stemrecht in de ledenvergadering.
Naast de leden waren er 209 (2012: 237) abonnees op VredesMagazine via Pais. Velen zijn niet
alleen abonnee maar ook donateur, ze betalen meer dan het abonnementsgeld. Aangezien nieuwe
abonnees doorgaans hun abonnement rechtstreeks bij VredesMedia afsluiten komen er bij Pais
nauwelijks nieuwe abonnees bij. In 2013 was dat er 1 zodat 29 mensen hun abonnement
beëindigden, ook hier veelal wegens overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 14 (2012: 21) donateurs zonder abonnement. Er kwamen er geen bij en 
7 haakten af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 345 (2012: 380) personen.

VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: HVB, HVP, Pais,
VD AMOK, Stop de Wapenwedloop en Wilpf. Alle 6 organisaties nemen deel in de uitgave van
VredesMagazine en HVP, Pais en VD AMOK ook in het nieuwsverspreidingssysteem
VredesNieuws. Pais is penningmeester van VredesMedia. Redacteur van VredesMagazine benoemd
door Pais is Benno Houweling met als plaatsvervanger Hans Feddema. Chris Geerse
vertegenwoordigde Pais in de ledenvergadering en het bestuur van VredesMedia.
De gedrukte oplage van Vredesmagazine daalde van 1600 tot 1485, als gevolg van de bij alle
aangesloten organisaties dalende aantallen leden, donateurs en abonnees.
Nadere gegevens zijn te vinden in het jaarverslag van VredesMedia.

Werkgroep TV-geweld
De Werkgroep was ook in 2013 slapende. Ook de Kring van Kritische Kijkers, die in 2012 nog 1
film beoordeelde, was niet actief.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter zonder nieuwe toevoegingen. Ze trok in 2013
bijna 40.000 bezoekers tegen in 2012 bijna 45.000, een daling met bijna 12%. Het aantal bezochte
pagina's steeg echter van bijna 269.000 in 2012 naar bijna 286.000 in 2013, een stijging met ruim
6%. Ondanks de verouderende inhoud blijft de website dus in een behoefte voorzien.
De website telde eind 2013 412 gewone pagina's en 947 als pdf, hetzelfde aantal als in 2012.



Internet
De website van Pais trok in 2013 bijna 48.000 bezoekers. In 2012 waren dat er bijna 40.000. Een
stijging met bijna 20%. Het aantal bezochte pagina's steeg meer, van bijna 333.000 in 2012 naar
ruim 542.000 in 2013. Een stijging met 63%.
Door de moderne techniek die onze website gebruikt is het niet langer mogelijk te spreken van het
aantal pagina’s dat onze site telt. Veel pagina’s worden pas samengesteld als een bezoeker erom
vraagt. Het aantal pagina’s dat als pdf kan worden gedownload kan wel worden gegeven. Het
bedroeg dit jaar 1563 tegen 1412 vorig jaar, een stijging met bijna 11%.
Populair onderdeel van de website was het 'Nieuws uit de Vredesbeweging', verzorgd door
VredesNieuws. De nieuwspagina's werden ruim 221.000 maal opgeroepen tegen ruim 88.000 maal
in 2012. Van de mogelijkheid om complete nummers van VredesMagazine en 't Kan Anders te
downloaden werd ruim 16.000 maal gebruik gemaakt tegen bijna 16.000 maal in 2012.
De e-mailnieuwsbrief ‘VredesNieuws’ verscheen in 2013 doorgaans om de 3 weken. Er waren aan
het eind 2013 117 (vorig jaar: 100) abonnees. De berichten van VredesNieuws verschijnen
sedert eind 2013 ook op Twitter. Er waren daar ultimo 2013 11 volgers.
VredesNieuws is een project van VredesMedia maar draait op de website van Pais omdat het
oorspronkelijk door Pais is opgezet. De samenwerking met De Vredessite groeit. Enkele onderdelen
van VredesNieuws zijn al naar De Vredessite overgebracht, waardoor het bezoek aan de site van
Pais zal gaan dalen.

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Voor Pais is een belangrijk doel de samenwerking binnen de vredesbeweging te bevorderen.
De jaarlijkse Samenwerkingsdag, een initiatief van Pais, werd op 2 juni 2013 gehouden en
georganiseerd door de SVAG. De Samenwerkingsdag 2014 zal door Vrouwen voor Vrede worden
georganiseerd. Pais is bij de voorbereidingen betrokken.
De samenwerking op het gebied van communicatie en nieuwsvoorziening kreeg verder gestalte in
de samenwerking tussen VredesNieuws en De VredesSite.
Helaas moet echter geconstateerd worden dat de belangstelling voor samenwerking buiten Pais
gering is, waardoor op dit vlak alles langzaam en moeizaam loopt.

Kascontrolecommissie
Op 28 april 2014 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Irene Berwers en Peter van den 
Berg de boekhouding van Pais steekproefsgewijs gecontroleerd en goed bevonden.



Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2013

Algemeen
2013 toont, zoals verwacht, een batig saldo. Dit saldo, €5.468 (vorig jaar €4.567), werd volgens 
de geldende regels toegevoegd aan de reserves en het eigen vermogen. Deze stegen hierdoor tot
tezamen €77.260. Het batig saldo was veel groter dan begroot door een grote gift van een lid, en 
het niet besteden van budgetten. Voor 2014 wordt een veel kleiner overschot van €1.343 
verwacht.

Toelichtingen per post
ad 21. De bestuurskosten fluctueren als gevolg van de wisselende activiteit van bestuursleden en
het al dan niet declareren van hun kosten.
ad 22. Betreft in 2013 uitsluitend onze bijdrage als partner van One World.
ad 23. De uitgaven hebben betrekking op de deelname van onze internationaal secretaris Frank
Feiner aan een bijeenkomst van onze Duitse zusterorganisatie DFG-VK.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de uitgaven voor de
website en de bankrekening door. De bankrekening is eind 2013 opgeheven zodat daarvoor in 
2014 geen uitgaven meer zijn.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. De uitgaven betreffen in 2012 de door Pais georganiseerde bijeenkomst Samenwerking in 
de Vredesbeweging en in 2013 het maken en publiceren van een audioverslag van de
Samenwerkingsdag Vredesbeweging.
ad 30. De hoge contributie-opbrengst wordt vooral veroorzaakt doordat een lid €2000 als
contributie betaalde. Verder speelt het herstel van een bij de jaarovergang 2011 – 2012 gemaakte
fout een rol. Hierdoor is €138 die eigenlijk bij 2012 hoort in 2013 terecht gekomen.
ad 31. De opbrengst aan rente is sterk gedaalde door de dalende rentestand.
ad 32. Er kwamen in 2013 voor de Werkgroep TV-geweld geen giften meer binnen.
ad 40 . De kosten waren hoger dan begroot vanwege een beleidswijziging bij VredesMedia. In
voorgaande jaren werden bij VredesMedia ontstane batige saldi op de exploitatie van
VredesMagazine aan de aangesloten organisaties terugbetaald. In 2013 heeft VredesMedia echter
besloten batige saldi aan de reserves toe te voegen.
ad 42. Deze post viel in 2013 hoger uit omdat i.v.m. de invoering van IBAN nieuwe
acceptgirokaarten moesten worden aangeschaft. Daar kunnen we meerdere jaren mee vooruit, 
maar ze zijn op dit jaar afgeboekt.
ad 45. Het herstel van een bij de jaarovergang 2011 – 2012 gemaakte fout speelt ook hier een rol.
Hierdoor is €158 die eigenlijk bij 2012 hoort in 2013 terecht gekomen
ad 60. Uit het Prins van Wijkfonds werd in 2013 een bijdrage van €91 gegeven aan het Museum
voor Vrede en Geweldloosheid voor de tentoonstelling Gandhi in Rotterdam.
ad 65. Betreft in 2012 naast donaties door abonnees op VredesMagazine, een van VredesMedia
ontvangen bedrag, groot €1.805, wegens opheffing van de reserve ’t Kan Anders.
ad 80 en 81. Ons kantoor in Delft wordt gedeeld met het Museum voor Vrede en Geweldloosheid
en VredesMedia. De kantoorbenodigdheden worden ingekocht door Pais en doorberekend aan alle
gebruikers. In post 81 is dus ook de doorberekening aan Pais zelf begrepen.



FINANCIEEL OVERZICHT PAIS 2013

Balans
bezittingen 1-01-13 31-12-13 mutatie

1 voorraad goederen 3.664 3.487 -177
2 kortlopende vorderingen 2.007 1.454 -553
3 liquide middelen 71.911 75.023 3.112

77.582 79.964 2.382

schulden
5 eigen vermogen 36.297 40.983 4.686
6 Prins van Wijkfonds 34.844 35.713 869
8 inkoopreserve 651 563 -87
9 kortlopende schulden 5.790 2.704 -3.085

77.582 79.964 2.382

vermogen + reserves e.d. 71.792 77.260 5.468

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2012 2013 2013 2014

15 vereniging 1.616 1.330 4.686 905
16 Prins van Wijkfonds 3.204 793 869 538
18 gezamenlijke inkoop -253 -200 -87 -100

resultaat 4.567 1.923 5.468 1.343

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2012 2013 2013 2014
20 ledenabonnementen 1.210 1.180 1.210 1.190
21 bestuurskosten 492 400 519 550
22 deelname in organisaties 67 40 102 105
23 internationale contacten 548 600 125 600
24 272 270 185 150
25 propaganda 7 100 15 100
26 evenementen 632 200 24 200
27 inkoop uitgeverij 225 250 336 250
28 overige lasten 55 100 0 100

totaal lasten 3.507 3.140 2.516 3.245
baten

30 contributie 3.143 2.500 5.540 2.800
31 rente 1.607 1.600 1.252 1.100
32 125 120 0
33 verkoop uitgeverij 246 250 398 250
34 overige baten 2 12

totaal baten 5.123 4.470 7.202 4.150
resultaat 1.616 1.330 4.686 905

werkgroep TV-geweld

werkgroep TV-geweld



uitkomst begroting uitkomst begroting
lasten 2012 2013 2013 2014

40 inkoop abonnementen 2.945 2.756 3.230 3.084
41 propaganda/website 145 150 144 150
42 overige kosten 574 700 631 500

totaal lasten 3.664 3.606 4.005 3.734
baten

45 abonnementsgelden 3.078 3.149 3.451 3.022
46 overige baten 0 0

totaal baten 3.078 3.149 3.451 3.022
-586 -457 -555 -712

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2012 2013 2013 2014
60 uitkeringen 121 400 91 200

baten
65 ontvangen giften 3.911 1.650 1.515 1.450
66 -586 -457 -555 -712

resultaat 3.204 793 869 538

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2012 2013 2013 2014
80 inkoop en onkosten 1.688 1.600 1.320 1.400
81 verkoop 1.436 1.400 1.233 1.300

resultaat -253 -200 -87 -100

Resultaat VredesMagazine

resultaat naar HvW-fonds

batig saldo VredesMagazine


