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Inleiding

Beste mensen (leden en vredestichters),

Hierbij treffen jullie het jaarslag van de Vredebeweging Pais over het jaar 2017 aan. Dit verslag 
wordt in onze algemene ledenvergadering van 30 juni 2018 besproken en vastgesteld. De 
vergadering wordt samen met Eirene NL gehouden. 

Beide vredesorganisaties zijn nog niet zo lang geleden het pad van de samenwerking opgegaan met 
de bedoeling om van twee organisaties één te maken. Dit idee is voort gekomen uit het feit dat wij 
vinden dat de vredesbeweging in ons  land nogal versplintert is en wij allen de overtuiging hebben 
dat op de langere termijn al deze organisaties met vergrijzende ledenbestanden niet langer 
zelfstandig zullen kunnen blijven.

Voor mij als secretaris is dit de eerste keer dat ik jullie het jaarverslag samen met onze 
penningmeester en voorzitter presenteer. Wij hopen dat jullie de moeite nemen om het verslag te 
bekijken en te lezen. Wellicht treffen we een aantal van jullie dan in de Doopsgezinde Kerk te 
Baarn. Ben je van plan om te komen, meld je dan bij mij aan. Dit laatste in verband met de catering.

Vrede en alle goeds,

Anne Koning, secretaris
ag.koning@telfort.nl
06-57344720

Inhoud

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018
Agenda ALV 30 juni 2018
Bestuurssamenstelling 2017 en 2018
Vergaderschema 2017
Vergaderingen 2017: agendapunten, acties en besluiten 
Overleg Eirene NL / Vredesbeweging Pais
Financiën: jaaroverzicht, toelichting en kascontrole 
Rapportage: WRI, achterban, vredesmedia, werkgroep tv-geweld en internet
Huishoudelijk Reglement
Beleidsplan
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Beste leden,

Hierbij nodig wij jullie uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen:

30 juni 2018 van 10.30 – 15.00 uur 
in de Doopsgezinde Kerk 

Eemnesserweg 63b, 3743 AE  Baarn
(tegenover Albert Heijn, op loopafstand van het station)

Het wordt een belangrijke vergadering, omdat 

1. De jaarvergaderingen worden tegelijk gehouden
2. Er wijzigingen in het bestuur zullen plaatsvinden
3. Het jaarverslag zal worden behandeld
4. En samenwerking geïntensiveerd

Boeiend om deze dag mee te maken, boeiend om kennis te maken met nieuwe mensen. 

Zou je willen doorgeven of je wel of niet komt.
Dat is prettig voor de catering 
Eirene NL harry912@tele2.nl of 035-5417840
Vredesbeweging Pais ag.koning@telfort.nl of 06-57344720

Met vriendelijke groet en graag tot 30 juni.

Eirene NL Harry Schram, secretaris a.i.
Vredesbeweging Pais Anne Koning, secretaris

mailto:ag.koning@telfort.nl
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Agenda ALV zaterdag 30 juni 2018

01. Opening

02. Vaststelling van en Toelichting op de agenda  

03. Inventarisatie rondvraag  

04. Mededelingen

05. Jaarverslag

secretarieel deel 
financieel deel 
décharge penningmeester
definitieve vaststelling

06. Bestuur

07. Samenvoeging Eirene NL en Vredesbeweging Pais

08. Toekomst na samenvoeging

09. Rondvraag

10. Sluiting



Bestuurssamenstelling 2017

Fred Valkenburg, voorzitter fred@jobconsultancy.nl 020-6926890 
                                                   
Anne Koning, secretaris ag.koning@telfort.nl 076-5038607

06-57344720
Chris Geerse, penningmeester pais.wri@tiscali.nl 015-7850137

Frank Feiner, secretaris internationaal frank.feiner@aon,at      +43-6802096679

Benno Houweling. vredesmagazine benno.houweling@planet.nl  0182-539082

Geart Bosma, vredeseducatie geartb@xs4all.nl 06-42253680

Trudie Rigter, vredeseducatie gjm@tomaatnet.nl 035- 6233890

Wiebren Stienstra, lid wiebstins@gmail.com 050- 3640731

Bestuurssamenstelling 2018

Fred Valkenburg, voorzitter fred@jobconsultancy.nl 020-6926890 
                                                   
Anne Koning, secretaris ag.koning@telfort.nl 076-5038607

06-57344720
Chris Geerse, penningmeester pais.wri@tiscali.nl 015-7850137

Benno Houweling. vredesmagazine benno.houweling@planet.nl  0182-539082

Geart Bosma, vredeseducatie geartb@xs4all.nl 06-42253680

Wiebren Stienstra, lid wiebstins@gmail.com 050- 3640731
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Vergaderschema 2017

Bestuursvergaderingen

Woensdag 8 februari 2017 14.00 – 16.00 uur 
Woensdag 12 april 2017 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 6 september 2017 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 15 november 2017 13.00 – 15.00 uur

Bijeenkomsten werkgroep vredesvraagstukken

Woensdag 8 februari 2017 17.00 – 19.00 uur
Woensdag 6 september 2017 17.00 – 19.00 uur

Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 13 juli 2017 18.30 – 20.00 uur

Overleg Eirene NL / Vredesbeweging PAIS

Zaterdag 18 februari 2017
Donderdag 13 juli 2017 15.00 – 17.00 uur
Woensdag 15 november 2017 15.00 – 17.00 uur



Agendapunten 2017

01. Opening
02. Vaststelling van en Toelichting op de agenda  
03. Inventarisatie rondvraag  
04. Mededelingen
05. Ingekomen en Uitgaande stukken
06. Actie- en besluitenlijst 
07. Rapportages

 Werkgroepen
 Uitgeverij
 WRI en Evenement 100 jaar 
 Twitterprojekt
 Website
 Huis van Erasmus
 Museum
 VredesMagazine
 Vredeseducatie
 Samenwerking andere organisaties
 Bezochte bijeenkomsten

08. Inclusieve Vrede 
09. Beleidsplan / Samenwerking Eirene
10. Ontmoetingsdag 2017
11. Vredeseducatie
12. Actie dienstweigering

13. Symposium Frankfurt
14. Besluiten buiten de vergadering 
15. Algemene Ledenvergadering  
16. Beleidsplan / Wervingsfolder
17. Secretaris internationaal
18. Supportgroep
19. Werkgroep vredesvraagstukken 

      20. Ouderen- / Jongerendag

21. Volgende vergadering       
22. Agendapunten volgende vergadering                

           23. Rondvraag naar aanleiding van inventarisatie
24. Sluiting



Actielijst 2017

Actiepunt 18, 23 en 25 komen te vervallen.
Actiepunt 26 is afgehandeld.    

Actie 04: Vormgeving ledenvergadering 2017. Agendapunt vergadering 13-04-2017.
Actie 05: Organisatie vredes-educatiedag. Trudie Rigter. Mogelijk onderwerp voor 

    ontmoetingsdag. Bestuur.
Actie 19: Jongerengroep naar aanleiding van congres in Berlijn. Ivana Ivakic.
Actie 20: Brainstormgroep voor het evenement 100 jaar WRI. Tijdspad: midden 2017 
     voorlopig plan en voorjaar 2018 definitieve vaststelling. Frank Feiner.
Actie 21: Nader onderzoek i.v.m. inlog facebook met persoonlijk dan wel zakelijk account.

    Chris Geerse, Ivana Ivakic.
Actie 22: Bekijken van de diverse vredeswebsites en de bevindingen doorgeven.

    Ivana Ivakic naar Chris Geerse.
Actie 24: Geen besluitvorming omtrent verhouding Eirene NL met Pais. Open mind voor 

    onderzoek naar samenwerking. Speciale dag 18 februari 2017. Voorzitter is 
    contactpersoon.

Actie 27: Poging om meer mensen bij de werkgroep vredesvraagstukken te betrekken.
    Bestuur.

Actie 28: Secretaris nodigt in het vervolg ook Ivana Ivakic specifiek voor de bestuurs-
    vergadering uit.

Actie 29: Voor elk bestuurslid geldt om eventuele afwezigheid en andere relevante zaken
    voor de vergaderingen aan de secretaris te melden. Leden bestuur.

Actie 30: De twittergroep bestaat uit Frank Feiner, Ivana Ivakic en Egbert Wever. Er wordt 
    nog een vierde persoon gezocht. Frank Feiner.

Actie 31: Nieuw analyseprogramma voor de website. Chris Geerse.
Actie 32: Er worden avonden belegd rond de nieuwe uitgave van het Huis van Erasmus.

    Fred Valkenburg.
Actie 33: Er komt een haalbaarheidsonderzoek omtrent de verhuizing van het museum naar 

    de chocoladefabriek. Ook worden alternatieven bekeken. Chris Geerse.
Actie 34: Gezamenlijke bijeenkomst Eirene NL – Pais te Amersfoort. Bestuur.

    Deelname melden aan secretaris. Bestuur. 
    Deelname al bekend van Fred, Chris, Anne en Frank.

Actie 35: De dag wordt in drieën gedeeld: Verleden, Heden en Toekomst. We nemen met een 
    open mind deel. Tijdens de volgende vergadering volgt evaluatie van de dag en 
    bespreking hoe verder. Hierbij wordt de notitie van Chris Geerse betrokken. 
    Secretaris en Bestuur.

Actie 36: Bekendmaking locatiegegevens en het tijdstip van de bijeenkomst. Voorzitter.
Actie 37: Chris Geerse screent het beleidsplan op fouten en stuurt de gecorrigeerde versie 

    naar de bestuursleden. Chris Geerse.
Actie 38: Organisatie van ontmoetingsdag door Eirene NL? Navraag op zaterdag 18-02. 

    Wellicht mooi als eerste gezamenlijke activiteit. Agenda volgende bestuurs-
    vergadering. Voorzitter en secretaris.

Actie 39: Aanlevering toegezegde rapportages. Frank Feiner.
Actie 40: Agendapunten volgende vergadering: inclusieve vrede, beleidsplan, wervings-

    folder, samenwerking Eirene NL en Pais, ontmoetingsdag en ledenvergadering.
    Secretaris.

Actie 41: Naar aanleiding van de bespreking in de werkgroep vredesvraagstukken zorgt 
    Chris Geerse voor de opname van een tekst onder het hoofdstuk standpunten Pais 
    en zorgt Fred Valkenburg voor navraag naar de opleidingsinhoud bij de politie.



Actiepunt 39 komt te vervallen, niet uitgevoerd.
Actiepunten 28, 32 en 34 t/m. 38 zijn afgehandeld.    

Actie 42: Nummering van de pagina's vergaderstukken. Secretaris.
Actie 43: Frank Feiner en secretaris kijken de prijs voor WRI. Eventueel nader overleg 

    omtrent vormgeving.
Actie 44: Nieuwe datum ALV Vredesbeweging Pais i.p.v. Zaterdag 3 juni 2017. Secretaris 

    en Frank Feiner.
Actie 45: Voorbereiding ALV. Secretaris en bestuur.
Actie 46: Aanhouden besluitvorming buiten bestuursvergaderingen. Afhankelijk van de 

    praktische werking. Bestuur.
Actie 47: Organisatie Ontmoetingsdag (10 juni 2017) door Haags Vredesplatform. 

Actiepunten 04, 19, 22, 31, 33, 41 t/m. 47  komen te vervallen.    
Actiepunten 31, 33, 34, 36, 38 en 40 zijn afgehandeld.    

Actie 48: Plaatsing advertentie in One World voor Internationaal Secretaris bij Pais. Geart, 
    Frank, Voorzitter, Bestuur.

Actie 49: Onderwerpen voor de werkgroep vredesvraagstukken: Noord-Korea, opkomst 
    nationalisme en fascisme en Israelisch-Palestijns conflict. Dit laatste onderwerp 
    wordt de eerstkomende bijeenkomst behandeld. Benno Houweling.

Actie 50: Uitbreiding van de werkgroep. Overleg met Eirene NL. Voorzitter, Secretaris.
Actie 51: In verband met afwezigheid tijdens de vergadering graag tussentijdse rapportage 
                project Burundi en vredeseducatie. Trudie Rigter



Besluitenlijst 2017

Besluiten 11 t/m 17 zijn uitgevoerd.
Besluit 04: Agenderen van het beleidsplan en folder. Secretaris.

       Procedure afspreken. Bestuur.
Besluit 05: Aandachtspunten voor het bestuur zijn: samenwerking met andere organisaties, 

      activisme, ontmoetingsdagen, website en museum. Niet limitatieve opsomming.
Besluit 06: Taakverdeling bestuursleden: Fred Valkenburg voorzitter, Anne Koning 

       secretaris, Chris Geerse penningmeester, Frank Feiner sercretaris internationaal, 
       Trudie Rigter vredeseducatie,  Geart Bosma (lid), Benno Houweling 
       vredesmagazine.

Besluit 08: Voor besluiten buiten de vergaderingen om geldt dat er een emailraadpleging 
       plaatsvindt. Besluit wordt bij meerderheid van stemmen genomen. Van een ieder 
       bestuurslid wordt verwacht een reactie te geven. Secretaris en Bestuur.        

Besluit 09: Samenwerking tussen PAIS, Kerk en Vrede en Eirene NL behelst in ieder geval: 
       vredeseducatie, vredesmissies zonder wapens, gezamenlijke verklaringen, 
       vredesinternet en ontmoetingsdagen. Bestuur.

Besluit 10: Voor werving van vrijwilligers geldt dat de taak zo nauwkeurig mogelijk 
       omschreven wordt. Bestuur.

Besluit 18: Vaststelling van de agenda van de vergadering en actie- en besluitenlijst van de
       vorige vergadering. Secretaris. 

Besluit 19: Agendapunt Inclusieve Vrede wordt niet behandeld. Wel op de agenda van de 
       bestuursvergadering. Fred Valkenburg bereidt dit onderwerp voor. Voorzitter.

Besluit 20: Evaluatie van de dag met Eirene NL en verdere bespreking van de 
       mogelijkheden tot samenwerking. Bestuur.

Besluit 21: Ontmoetingsdag organiseren: Eirene NL en Pais. Mogelijk onderwerp is vredes-
       educatie. Trudie Rigter. 

Besluit 22: Vergoeding symposium Frankfurt volgens de emailronde. Chris Geerse en Frank 
       Feiner.

Besluit 23: Vergoeding bij nieuwe aanvragen tot bezoek aan symposia, seminars of andere 
       bijeenkomst alleen onder de conditie van schriftelijke rapportage aan het bestuur.

Besluit 24: Besluiten buiten de vergadering bij uitzondering. De besluitvorming  vindt dan 
       via email plaats. Uit de tekst moet duidelijk blijken dat het om een besluit gaat. 
       Ook wordt in de tekst opgenomen of er bezwaren van principiële aard zijn. Zo 
       ja, dan is er discussie en een langere periode voor de besluitvorming nodig.  
       Voor een geldig besluit is een 60% (4 leden) meerderheid nodig. Aanvulling 
       huishoudelijk reglement. Chris Geerse.

Besluiten   21 en 22 zijn uitgevoerd. Nr. 24 deels uitgevoerd en wordt deels aangehouden.
       Zie actie 46.

Besluit 25: Vaststelling van de verslagen Pais-2017-007a, 010a, 010b en 010c.
Besluit 26: Werkgroep TV-geweld is slapend. En hoeft daarom niet meer in de rapportages 

       betrokken te worden.
Besluit 27: Supportgroep wordt geen permanente begeleidingsgroep voor buitenlandse 

       dienstweigeraars.
Besluit 28:  Het beleidsplan wordt op de vergadering van 15-11-2017 besproken en definitief 

        vastgesteld. Bestuur.
Besluit 29: Er komt geen whatsapp-groep voor het bestuur.
Besluit 30: Plaatsing van een advertentie voor een internationaal secretaris. 



Besluit 31: De werkgroep vredesvraagstukken wordt in het overleg omtrent samenwerking 
       betrokken.

Besluit 32: De ALV 2018 wordt gekoppeld aan de Ouderen- / Jongerendag.

Besluit 33: ALV wordt gehouden op zaterdag 14 april 2018 van 11.00 – 13.00 in het 
      Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Voorzitter, Secretaris, 
       Penningmeester, Bestuur.

Besluit 35: Zorgdragen voor doorgang van de ontmoetingsdag 2018. Bestuur.
Besluit 36: Nader overleg met Eirene NL. Voorzitter, Secretaris.

Besluiten 04 en 25 zijn afgehandeld.

Besluit 37: Vaststelling van het beleidsplan met 1 tekstuele wijziging. Bestuur.
Besluit 38: Onderwerp werkgroep vredesvraagstukken Isrealisch-Palestijns conflict. 

       Benno Houweling, werkgroep.
Besluit 39: Vaststelling vergaderschema 2018. De woensdagen worden donderdagen. 

       Toevoeging ALV van 11.00 – 13.00 op 14 april 2018. Genoemde gezamenlijke 
          vergaderingen Pais / Eirene NL en ontmoetingsdag worden later vastgesteld.

       Bestuur.
Besluit 40: Benno Houweling is intermediair voor besturen Pais en SVAG. 



Notulen De Verkenning  18 februari 2017  Amersfoort

Verleden
Waar ligt de oorsprong?
Eirene: Dit jaar bestaan we 60 jaar, de oorsprong ligt dus bij de oprichting in 1957. 
Pais:  Pais bestaat langer dan Eirene en kwam vooral voort uit het pacifisme na de Eerste 
Wereldoorlog. Het kende veel fusies in het verleden, samenwerking zit dus in de aard van de 
organisatie. Tegenwoordig de Nederlandse tak van War Resistance International (WRI). 
Wat is de reden van ons bestaan?
Eirene:  Oorspronkelijk was dit ontwikkelingswerk en vredeswerk, gericht op verzoening en het 
herstellen van onrecht. Nu is dit nog steeds zo, maar ook preventie (bijv. Bosnië) en verspreiden van 
alternatieven voor geweld. 
Pais: Gelijkwaardigheid van alle mensen bevorderen is de kern.
Wie is onze doelgroep?
Eirene: Oorspronkelijk jongeren en dienstweigeraars, maar dit is nu breder. 
Pais: Iedereen wereldwijd, wat specifieker WRI
Wat zijn onze drie belangrijkste waarden?
Eirene: pacifisme, geweldloosheid, verzoening, internationaal, verbinden van jongeren
Pais:  pacifisme, socialistische achtergrond, samenwerking, duurzaamheid

Heden
Waarom willen we als organisaties samenwerken? (voordelen/nadelen)
Beiden/voordelen: Nodig voor goed functionerende vredesbeweging, zit in aard om samen te 
werken. Nieuwe initiatieven zorgen voor inspiratie, mogelijk aanwas.  Er zijn nu teveel kleine 
organisaties. Uitwisseling van gedachten. Financieel voordeel van samenvoegen gelden. Meer 
dynamiek. Groter platform. 
Beiden/nadelen: mogelijk verlies van gelden van mensen die nu nog doneren aan beide partijen en 
niet meer gaan overmaken naar een partij als deze samengaan. Mogelijk teveel afwijkende ideeën. 
Wat betekent dit voor onze doelgroepen?
Weinig, want doelgroepen liggen dicht bij elkaar. 

Toekomst
Niet te vrijblijvend, er moet wel iets gaan gebeuren. Mogelijk over vijf jaar een bestuur van vier 
personen, onafhankelijk. Belang van nieuwe aanwas. Opgemerkt wordt dat jongeren graag 
begeleiding willen maar ook de mogelijkheid hun eigen idee uit te werken.
IDEE: samen bestuursvergaderingen gaan houden vanaf nu. 
IDEE: Eirene verhalen uit praktijk aanvoeren voor Vredesmagazine. 
IDEE: werkgroepen samenvoegen en op zoek naar verbinding

Voorlopige lijst met contacten werkgroepen
Vredeseducatie, Geweldloze communicatie, Vredesmissies zonder wapens, CommunicatieNL, 
Internationale communicatie, Aanwas, Dienstweigeraars,Vredesvraagstukken, Vredesstandpunten 
(actueel/pers), Women Peacemakers Program/Nap1325, Vredesmuseum:, Proces integratie

Ideeën voor samenwerking
a. Vredesmissies zonder Wapens symposium op 21 sept. Pais kent misschien nog interessante 

sprekers of vredeshelden. Mogelijke samenwerking met museum. 
b. Vredesmagazine kan gebruik maken van input vanuit Eirene NL en internationaal
c. Eirene kan tweets delen van @vredesbeweging, posts op sociale media van elkaar delen
d. Vredeseducatie: Pais wil een meeting organiseren met mensen actief in vredeseducatie. 

Mogelijke samenwerking met Vredesacademie?
ACTIE besturen en werkgroepen bij elkaar voor nieuw overleg. 



Vergadering Eirene NL / Vredesbeweging Pais donderdag 13 juli 2017

In de gezamenlijke vergadering zijn diverse projecten de revue gepasseerd.

Allereerst de lopende projecten van Eirene.
1. Burundi (opvang en empowerment). Dit project heeft versterking gekregen van Trudie 

Rigter (Pais) in een coördinerende rol.
2. Sylba project, hiervoor gaat Pais op zoek naar passende projecten die door de Sylba-

jongeren kunnen worden ingevuld als tegenprestatie voor een geldelijke bijdrage bij hun 
waarnemingsmissies.

3. Organisatie vredessymposium. Hier ondersteunt Pais zowel financieel (max € 1.000) als in 
de vorm van publiciteit en hand - en spandiensten.

De eerste twee projecten liggen wellicht wat verder af van de activiteiten van Pais, doch in deze 
lopende projecten zal zoveel mogelijk synergie worden gezocht met de Pais invalshoek.
Zeker zo belangrijk is dat beide projecten goede kansen bieden om in contact te komen met 
jongeren. In het geval van het Sylba-project zijn ze zelfs bereid te betalen voor hun eigen vlucht en 
eten/onderdak. De verwachting is dat een aantal zal blijven ‘hangen’ zoals het geval is bij het 'happy 
bags' project.
Minstens even belangrijk is het Vredessymposium dat Eirene tijdens de vredesweek organiseert 
(coördinatie Linda), dit jaar niet in Wageningen maar op 20 september in het oude stadhuis van 
Utrecht. Behalve een bijdrage van Pais, gaan we na of twee ‘dochters’ van Pais (Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid en Stichting Huis van Erasmus) op die dag een bijdrage kunnen leveren.
Eirene gaat in eigen kring op zoek naar belangstellenden voor de dienstweigergroep, die onlangs 
vanuit Pais is opgezet ter ondersteuning van een Zuid Koreaanse dienstweigeraar. Een artikel in het 
blad van Eirene over de activiteiten rond de dienstweigeraar kan daar een goede basis voor leggen.
De volgende gezamenlijke vergadering staat gepland voor 15 november en wordt gehouden in het 
Vredesmuseum in Gouda.

Algemene Ledenvergadering donderdag 13 juli 2017

ALV 
Er zijn geen leden aanwezig. Vaststelling jaarverslag. 

Bestuursvergadering 
Mededelingen Frank door de secretaris per sms ontvangen: 
19-10-2017 Internationale Conferentie in Brussel, 
Terugtreden als bestuurslid, zoeken van een nieuwe internationaal secretaris, terugkoppeling door 
Fred aan Frank. Zie zijn mailbericht. 
Overdracht twitter-account en supportteam binnen een jaar, 
In 2018 nog werken aan WRI 100, 
Evaluatie supportteam 22-08-2017 in Utrecht, 
Bijeenkomst oriënterend overleg VIA, IPB NL, UNOY-Horizons en Eirene NL 21-08-2017. 
Voorstel aanvulling HH-reglement, een proefperiode van een jaar. 
Akkoord voorstel Chris in verband met wisseling hosting-provider. 
Organiseren van Ouderen / jongerendag. 
Akkoord bijdrage aan Vredessymposium (max. € 1000,00).



FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2017

Balans
bezittingen 1-01-17 31-12-17 mutatie

1 voorraad goederen 4.894 3.996 -898
2 kortlopende vorderingen 468 600 132
3 liquide middelen 78.319 80.018 1.699

83.681 84.614 933
schulden

5 eigen vermogen 43.489 41.838 -1.651
6 Prins van Wijkfonds 38.052 38.763 711
8 inkoopreserve 285 316 31
9 kortlopende schulden 1.854 3.697 1.843

83.681 84.614 933
vermogen + reserves e.d. 81.827 80.917 -910

Alle resultaten tezamen begroting

uitkomst begroting uitkomst
2016 2017 2017 2018

15 vereniging 1.188 -645 -1.651 -2.720
16 Prins van Wijkfonds 465 372 711 -1.700
18 gezamenlijke inkoop -55 31

resultaat 1.598 -273 -910 -4.420
Resultaat vereniging begroting

uitkomst begroting uitkomst
lasten 2016 2017 2017 2018

20 ledenabonnementen 1.108 1.070 1.088 1.060
21 bestuurskosten 756 800 1.983 1.200
22 deelname in organisaties 270 275 270 275
23 internationale contacten 483 800 100 500
24 werkgroep TV-geweld 83 100 83 100
25 propaganda 17 50 15 50
26 evenementen 0 600 1.024 2.500
27 acties 398
28 inkoop uitgeverij 512 400 1.024 600
29 overige lasten 0 100 0 100

totaal lasten 3.229 4.195 5.986 6.385
baten

30 contributie 3.371 3.000 3.105 3.000
31 rente 401 150 131 65
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 643 400 1.096 600
34 overige baten 1 2

totaal baten 4.416 3.550 4.335 3.665
resultaat 1.188 -645 -1.651 -2.720



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2016 2017 2017 2018
40 inkoop abonnementen 2.727 2.632 2.639 2.529
41 propaganda/website 80 70 140 140
42 overige kosten 770 600 638 600

totaal lasten 3.578 3.302 3.418 3.269
baten

45 abonnementsgelden 2.854 2.674 2.661 2.569
46 overige baten 0 0

totaal baten 2.854 2.674 2.661 2.569
resultaat naar PvW-fonds -724 -628 -756 -700

Resultaat Prins van Wijkfonds

uitkomst begroting uitkomst begroting
lasten 2016 2017 2017 2018

60 uitkeringen 0 200 3 2200
61 nadelig saldo VredesMagazine 724 628 756 700

baten
65 ontvangen giften 1.189 1.200 1.469 1.200

resultaat 465 372 711 -1.700

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden

uitkomst begroting uitkomst begroting
2016 2017 2017 2018

80 inkoop en onkosten 967 1.000 732 800
81 verkoop 912 1.000 762 800

resultaat -55 0 31 0



Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2017 Algemeen

Dit jaar toont, zoals verwacht, een nadelig saldo. Dit saldo, €910 (vorig jaar
batig €1.598), werd volgens de geldende regels ten laste gebracht van de
reserves en het eigen vermogen. Deze daalden hierdoor tot tezamen €80.917.
Het begrote nadelig saldo was lager dan de uitkomst voornamelijk door
aanzienlijk hogere bestuurskosten. Voor 2018 wordt een nadelig saldo van
€4.420 verwacht. Dit wordt natuurlijk alleen gerealiseerd als het ingecalculeerde
actiever worden van Pais (in samenwerking met Eirene) doorgezet wordt.

Toelichtingen per post
ad 21. De bestuurskosten waren vooral hoger omdat enkele bestuursleden onkosten declareerden over 
voorgaande jaren. De daarvoor getroffen voorziening bleek onvoldoende. Ook speelde een rol dat twee 
keer op een locatie vergaderd werd waarvoor betaald moest worden. In deze post is ook de 
vrijwilligersvergoeding begrepen van de medewerkster van het verenigingskantoor.
ad 22. Betreft uitsluitend onze bijdrage als partner van One World. ad 23. De 
deelnemersbijdrage voor deelname van Frank aan de WRI-bijeenkomst in Londen werd 
vergoed, zijn reis- en verblijfskosten niet.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de uitgaven voor de 
website door.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. €1.000 als onze bijdrage aan het Vredessymposium. De rest voor de Ontmoetingsdag van de 
vredesbeweging. Voor 2018 zijn ook uitgaven voor de Jongerendag en de vrijwilligersdag begroot.
ad 27. Dit betreft de kosten van de actie die we voerden voor een Zuid-Koreaanse 
dienstweigeraar die asiel zocht in Nederland.
ad 28 en 33: De verkoop van gebroken geweertjes steeg aanzienlijk. Dit kwam voor een belangrijk deel 
door de verkoop in het Verzetsmuseum Amsterdam. ad 30. In de begroting 2017 is rekening gehouden 
met een dalende ledental. ad 31. De opbrengst aan rente is sterk gedaald door de dalende rentestand en 
zal naar verwachting nog verder dalen.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees. ad 60, 61 en 65. Uit het Prins 
van Wijkfonds werden dit jaar geen bijdragen gegeven. De kleine uitgave betreft een uittreksel uit onze 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel i.v.m. onze steun aan het Burundi-project van Eirene. Zoals 
gebruikelijk werd het nadelig saldo van VredesMagazine ten laste van dit fonds gebracht. Het voor 2018 
begrote bedrag is nog niet concreet ingevuld. Het loopt vooruit op nog vast te stellen beleid dat beoogt 
onze reserves te verminderen door geld uit te geven aan projecten die in overeenstemming zijn met ons 
beleidsplan.
ad 65. Betreft donaties door abonnees op VredesMagazine.
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. Het batig saldo groot €31 is 
toegevoegd aan de inkoopreserve.



Kascontole 2017

Op 23 mei 2018 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Willem van Leenhoff en Cas Jansen, 
in Delft de kascontrole over het jaar 2017 uitgevoerd.

Door middel van steekproeven en inzage van de administratieve verwerking van het boekjaar 2017 
heeft de kascontrolecommissie de boekingen en bankzaken van Vredesbeweging PAIS 
gecontroleerd en in orde bevonden.

De kascontrolecommissie prijst de penningmeester om de wijze hoe hij in het boekjaar 2017 zich 
van zijn taak heeft gekweten. De kascontrolecommissie heeft vastgesteld dat de jaarstukken een 
getrouwe weergave zijn van de financiële situatie van Vredesbeweging PAIS en stelt derhalve voor 
om de penningmeester de dechargeren.

De Kascontrolecommissie 

Willem van Leenhoff Cas Jansen   

28 mei 2018 28 mei 2018



War Resisters International
Onze jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in het verslagjaar €1.878 (jaar eerder €1.612) 
op.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2018 107 tegen 105 begin 2017. Er werden 3 
(vorig jaar 4) nieuwe leden genoteerd. 1 (vorig jaar 9) lidmaatschappen werden beëindigd. De 
dalende trend is daarmee niet doorbroken. Eerder is sprake van toevallig weinig beëindigingen.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2018 5 net zoveel als in 2017. Er werd 
geen (vorig jaar 1) nieuwe belangstellenden genoteerd. Er werd geen (vorig jaar 1) belangstelling 
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 166 (begin 2017: 171) 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 weinig nieuwe 
abonnees bij. In 2017 waren dit er 3 (2016: 1), zodat 8 (2016: 10) mensen hun abonnement 
beëindigden. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 10 (begin 2017: 9) donateurs zonder abonnement. Er kwamen er 2 bij 
en 1 (vorig jaar 1) haakte af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 288 (begin 2017: 290) personen. Rekenen we de 
rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij dan komen we op 375 (begin 2017: 376).



VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: HVB, HVP, Pais, 
VD AMOK, Stop de Wapenwedloop, Wilpf en – in 2017 toegetreden – het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid. 6 van de 7 organisaties nemen deel in de uitgave van VredesMagazine (het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid niet). HVP, het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, 
Pais en VD AMOK zijn de deelnemers in VredesInternet. 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 1420 tot 1360. De betaalde 
oplage daalde van 1104 tot 1081, 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 2017 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter zonder nieuwe toevoegingen. Ze trok ongeveer 
evenveel belangstelling als vorig jaar en blijft dus een belangrijke informatiebron.

Internet
Door onverwachte technische complicaties, voortvloeiend uit de overstap naar een andere 
provider, zijn de over 2017 geregistreerde bezoekcijfers van de websites niet betrouwbaar. We 
publiceren ze daarom niet.
Er werd een begin gemaakt met het omzetten van vredesbeweging.nl naar een WordPresssite. De 
vormgeving van deze, wat verouderde, site zal daarbij geheel herzien worden. De overheveling van 
het populaire VredesNieuws naar vredessite.nl is in 2017 voltooid.



Pais is sedert half 2015 met @Vredesbeweging ook actief op Twitter. Ondanks dat zich hiervoor een 
nieuwe vrijwilliger aanmeldde, lukte het tegen het einde van het verslagjaar niet meer om het aantal 
tweets op peil te houden. Om te voorkomen dat het opgebouwde aantal volgers instort is begin 2018 
ingegrepen door een vrijwilliger van het verenigingskantoor een uur per week te laten twitteren. Dit 
is tijdelijk totdat orde op zaken is gesteld. Het aantal volgers liep in het verslagjaar op van 331 tot 
368.

VredesInternet, dat VredesNieuws en De Vredessite omvat is een project van VredesMedia 
maar wordt grotendeels vanuit Pais gerund. Er is een apart jaarverslag van.

Huishoudelijk Reglement

Besluiten buiten vergadering

Art. a Het bestuur kan besluiten die niet kunnen wachten tot de volgende bestuursvergadering, 
buiten vergadering nemen.

Art. b Elk bestuurslid kan een voorstel voor zo'n besluit indienen door dit aan alle overige 
bestuursleden te doen toekomen.

Art. c Een besluit op grond van een voorstel dat één of meer bestuursleden niet heeft bereikt is 
ongeldig. Indien een bestuurslid gedurende langere tijd buiten staat is om zijn werk als bestuurslid 
te doen, wordt dit artikel t.a.v. hem niet toegepast.

Art. d Over een voorstel wordt met zodanige middelen beraadslaagd dat elk bestuurslid daaraan kan 
deelnemen. Een voorstel kan pas in stemming worden gebracht na een beraadslaging die 
gelijkwaardig is aan die op een vergadering.

Art. e Stemmen kunnen worden uitgebracht met elk geschikt communicatiemiddel. Voor het overige 
blijft paragraaf IV van dit reglement van toepassing, met dien verstande dat de vraag op grond van 
art. 11 tegelijk met het in stemming brengen kan worden gesteld.



Bevoegdheden afzonderlijke bestuursleden

Art. m Elk bestuurslid bezit de bevoegdheden om zijn functie en de hem opgedragen taken, naar 
behoren te vervullen. De Algemene Vergadering of het bestuur kunnen deze bevoegdheden nader 
vaststellen.

Art. n De voorzitter is bevoegd in spoedeisende gevallen te besluiten tot ondersteuning door Pais 
van anderen of acties van anderen, mits dit past in het vastgestelde beleid en naar zijn overtuiging 
hiertegen in het bestuur geen overwegende bezwaren leven. Alvorens te besluiten raadpleegt hij de 
overige bestuursleden, voor zover de tijd dit toelaat.

Art. o Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de door de Algemene 
Vergadering benoemde vice-voorzitter. Bij ontstentenis van een/de vice-voorzitter wordt de 
voorzitter vervangen door de overige bestuursleden in volgorde van anciënniteit.

Beleidsplan Vredesbeweging Pais

Oorsprong
Pais komt voort uit initiatieven die dateren van net na de Eerste Wereldoorlog. De verschrikkingen 
waren toen zo groot dat op heel veel plekken een roep ontstond van “Nooit meer oorlog; Nie wieder 
Krieg”. De bewapeningswedloop (en het denken in termen van geweld lost alles op) in de 30-jaren 
vormde een scherpe cesuur die het ruimschoots won van de vredesdenkers (‘gebroken geweertje’).
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuwe doch veel minder sterke pacifistische beweging 
op gang waarin geweldloosheid, economische ontwikkeling en ecologisch denken centraal stond. 
Na een aantal fusies ontstond toen 't Kan Anders dat in de 90-jaren samen is gegaan met Van 
Zwaarden naar Ploegscharen en Vredesbeweging Pais (voortaan: Pais) als nieuwe naam nam.

Doelstelling
Het gedachtegoed van Pais is eigentijds maar nog steeds gebaseerd op de oude idealen: nooit meer 
oorlog en een geweldloze, rechtvaardige samenleving waarin:
* de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.
* het georganiseerde geweld is uitgebannen.
* de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.
 de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.





Plan om dit gedachtegoed voor het voetlicht te krijgen:
* Pais wil allen verenigen die vinden dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Iets 

waaraan de leden van Pais op geen enkele wijze willen meewerken of steun verlenen.
* Het doorbreken van de veelal heersende opvatting dat oorlog problemen oplost. Een groot deel 

van het werk binnen Pais speelt zich af in samenwerkingsverbanden.
* Voor zover mogelijk gewelddadig optreden aan de orde stellen

De weg die Pais bewandelt nu en in de naaste toekomst:
* Organiseren van een jaarlijkse themabijeenkomst waarin een thema uit dit beleidsplan centraal 

staat, bijvoorbeeld vredeseducatie of ‘geweldloos verzet’.
* Organiseren van bijeenkomsten van de werkgroep Vredesvraagstukken waarin actuele thema’s 

aan bod komen, zoals innemen van standpunten bij burgeroorlogen en interventies van 
buitenlandse legers in een bedreigd land

* In nauwe samenwerking met meerdere vredesorganisaties uitgeven van het blad 
VredesMagazine (4x per jaar, 36 pagina’s  met nieuws, interviews, verslagen, opinies, columns, 
boekbesprekingen, een actieagenda, enz.), de Vredessite als wegwijzer in de vredesbeweging en 
voor het actuele nieuws het online ‘VredesNieuws’, dat gebruikt maakt van meerdere digitale 
kanalen (o.a. websites, een e-mailnieuwsbrief, Twitter en een rss-feed) om het nieuws te 
verspreiden.

* Tot uitdrukking brengen van het gedachtegoed van Pais in brochures, video’s en actiemateriaal 
(o.a. het bekende ‘gebroken geweertje’).

* Ondersteunen (menskracht, ideeën of financieel) van initiatieven van andere organisaties die 
vergelijkbare doelstellingen hanteren. Voorbeelden uit het verleden zijn onder meer:

-Stichting Huis van Erasmus in Rotterdam (www.huisvanerasmus.nl) die het gedachtegoed 
van Erasmus actueel wil houden
-Museum voor Vrede en Geweldloosheid (www.vredesmuseum.nl), dat veel aandacht trekt 
met reizende tentoonstellingen, het Vredesmuseum op Internet en een permanente 
tentoonstelling verzorgd in het verzetsmuseum te Gouda.

* Het onderhouden en promoten van een uitgebreide en goedbezochte website: 
www.vredesbeweging.nl, die niet alleen veel informatie biedt (o.a. een webversie van ons 
tijdschrift) maar ook een goede wegwijzer is in de vredesbeweging met haar vele organisaties.

* Leggen van internationale contacten via de internationale organisatie WRI (‘War Resisters 
International’), waardoor Pais overal in de wereld actief is, in het bijzonder daar waar 
brandhaarden zijn. Pais is (middels de WRI) zelfs officieel vertegenwoordigd bij de Verenigde 
Naties! Eveneens leggen leden van Pais regelmatig contacten met leden van vergelijkbare 
Duitse en Belgische groepen.

* Ondersteuning van personen die vanwege hun kritische houding tegenover oorlogsgeweld met 
repressie worden geconfronteerd.

Financieel beleid
De inkomsten van Vredesbeweging Pais bestaan hoofdzakelijk uit contributies van leden en giften. 
Door de vergrijzing van de vredesbeweging wordt verwacht dat deze inkomsten de komende jaren 
teruglopen. Ons vermogen is dan ook deels bestemd om desondanks onze activiteiten langere tijd te 
kunnen blijven bekostigen. Dat geldt mede voor de vele activiteiten die reeds ondergebracht zijn in 
samenwerkingsverbanden.
Daarnaast houden wij geld achter de hand om actie te kunnen voeren als de situatie, waar ook ter 
wereld, daarom vraagt.
Onze inkomsten en ons vermogen zijn niet toereikend voor het inzetten van betaalde krachten.  
Wel zijn we actief bezig met het werven van vrijwilligers. Naar de mate waarin dat lukt zal ons 
uitgavenniveau stijgen. Ons vermogen stelt ons in staat dat te doen zonder eerst nieuwe 
inkomsten te moeten werven.


