
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2018

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 uitsluitend samen met het bestuur van Eirene.
Bestuursleden waren:
– Fred Valkenburg, voorzitter
– Anne Koning, secretaris
– Chris Geerse, penningmeester
– Benno Houweling, redacteur VredesMagazine
– Geart Bosma
– Wiebren Stienstra
In november is Anne Koning afgetreden omdat hij vond dat in de 
besturenvergaderingen teveel naar het verleden en te weinig naar de toekomst 
werd gekeken.

War Resisters International
De WRI is een overkoepelende organisatie waarbij vredesorganisaties van over 
heel de wereld zijn aangesloten. Pais is er de Nederlandse sectie van.
Onze jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in het verslagjaar €1.662 (jaar 
eerder €1.878) op.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2019 108 tegen 107 begin 2018. 
Er werden 5 (vorig jaar 3) nieuwe leden genoteerd. 4 (vorig jaar 1) 
lidmaatschappen werden beëindigd. Het lijkt erop dat er sprake is van een 
stabilisatie van het ledental.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2019 3 begin 2018 
was dat 5. Er werden geen (vorig jaar geen) nieuwe belangstellenden genoteerd. 
Er werd 2 (vorig jaar geen) keer 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 160 (begin 2018: 166) 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 2018 was dit er 1 (2017: 3), zodat 7 (2017: 8) mensen hun abonnement 
beëindigden. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 9 (begin 2018: 10) donateurs zonder abonnement. Er 
kwamen er geen (vorig jaar 2) bij en 1 (vorig jaar 1) haakte af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 280 (begin 2018: 288) 
personen. Rekenen we de rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij 
dan komen we op 371 (begin 2018: 375) mensen.

VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: 
HVB, HVP, Pais, VD AMOK, Stop de Wapenwedloop, Wilpf en 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 
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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 1360 tot 1325. De betaalde 
oplage daalde van 1081 tot 1057, als gevolg van de bij de 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 2018 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter zonder nieuwe toevoegingen. 
Het aantal bekeken pagina's steeg bij een dalend aantal bezoeken en bezoekers. 
De site blijft dus een belangrijke informatiebron. De indruk bestaat dat scholen 
er nog steeds gebruik van maken t.b.v. door scholieren/studente te maken 
werkstukken.

Internet
Het aantal op onze website vredesbeweging.nl bekeken pagina's daalde bij een 
stijgend aantal bezoeken en bezoekers. De daling kan verklaard worden door het 
overzetten van de nieuwspagina's naar vredessite.nl. Zie voor cijfers de aparte 
bijlage.

Het omzetten van vredesbeweging.nl naar een WordPress-site met geheel 
nieuwe vormgeving vond geen doorgang wegens ziekte van degene die daar zorg 
voor zou dragen.

Pais is sedert 2015 met @Vredesbeweging ook actief op Twitter. Door te 
retweeten wat relevant is, vormt het een informatiekanaal voor zowel 
Nederlandse als buitenlandse vredesactivisten, die met weinig moeite op de 
hoogte willen blijven van wat er op vredesgebied op Twitter omgaat.
Het aantal volgers daalde in het verslagjaar van 368 tot 363.

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

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Voor Pais is een belangrijk doel de samenwerking binnen de vredesbeweging te 
bevorderen. De voornaamste activiteiten betroffen:
– Het verder werken aan de fusie tussen Eirene en Pais. De besprekingen 
hierover verliepen aanvankelijk stroef. Dit kwam door de nogal grote verschillen 
in de aard van beide organisaties, maar ook doordat binnen het bestuur van Pais 
over de wenselijkheid van de fusie meningsverschillen bestonden. Niettemin 
werd aan het einde van het verslagjaar het punt bereikt dat de besturen 
concludeerden dat ze geen belangrijke obstakels meer zagen op de weg naar een 
fusie. Helaas is het daarna toch misgelopen.
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– Pais nam deel aan het op 21 september gehouden Vredessymposium. De 
organisatie kampte met nogal wat tegenslagen, waardoor het niet voldeed aan 
de verwachtingen.
– In het voorjaar werd duidelijk dat, door een misverstand, de geplande 
Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging niet door kon gaan.  Er werd toen 
besloten om voorafgaand aan het Vredessymposium een Ontmoetingsochtend te 
organiseren. Het lukte de organisatoren echter niet om dit voor elkaar te krijgen. 
Vanuit Pais is toen in allerijl, voor het begin van het Vredessymposium, een 
Ontmoetingslunch georganiseerd. Dat lukte wel. Er namen 12 personen aan deel 
die 11 vredesorganisaties vertegenwoordigden. Uit de discussies bleek een 
verlangen om meer samen te werken en er waren zelfs een paar praktische 
ideeën, die nog nader uitgewerkt worden.
– Op 14 april organiseerde Pais, samen met het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid en Eirene, een Jongerendag in het museum in Gouda. Met 31 
bezoekers waarvan de helft jongeren en een ruime publiciteit, voldeed de dag 
aan de verwachtingen.
– De bestaande samenwerking binnen het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, VredesMedia en het Huis van Erasmus werd voortgezet. De 
organisaties ontplooiden alle de nodige activiteiten, waarover meer te vinden is 
in hun jaarverslagen.
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Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2018

Algemeen
Dit jaar toont een klein batig saldo. Dit saldo, €373 (vorig jaar nadelig €910). Dit 
werd volgens de geldende regels ten laste gebracht van de reserves en het eigen 
vermogen. Deze stegen hierdoor tot tezamen €81.289. Er is een groot verschil 
tussen het begrote nadelig saldo en het batige resultaat. Dit komt omdat de 
voorziene, in samenwerking met Eirene, uit te voeren projecten niet doorgingen 
of goedkoper uitvielen.

Toelichtingen per post
ad 20 en 30. In de begroting 2018 is uitgegaan van een ongeveer gelijkblijvend 
ledental.
ad 21. De bestuurskosten waren veel lager dan vorig jaar en ook lager dan 
begroot. Er werd minder gedeclareerd door bestuursleden en de vrijwilligster van 
het verenigingskantoor haakte af zodat haar geen vrijwilligersvergoeding betaald 
hoefde te worden.  In de begroting 2019 is er rekening mee gehouden dat deze 
vrijwilligster weer actief wordt in de loop van dat jaar.
ad 22. Betreft uitsluitend onze bijdrage als partner van One World.
ad 23. Door het aftreden van internationaal secretaris Frank Feiner, waren er 
geen uitgaven in 2018.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de 
uitgaven voor de website door. Die waren wel lager omdat we nu een contract 
met een provider hebben dat een onbeperkt aantal websites mogelijk maakt. De 
kosten hiervan zijn ten laste gebracht van post 41.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. €1.000 als onze bijdrage aan het Vredessymposium. €247 voor de 
Jongerendag. De Ontmoetingslunch van de vredesbeweging leverde een batig 
saldo van €6 op. Voor 2019 is gerekend met een Vredessymposium en een 
Ontmoetingsochtend.
ad 27. Dit betreft de kosten van de actie die we in 2017 voerden voor een Zuid-
Koreaanse dienstweigeraar die asiel zocht in Nederland.
ad 28 en 33: Dit betreft de verkoop van 600 gebroken geweertjes.
ad 29. Het twitteren via @vredesbeweging gebeurt door Feray en Lodewijk. 
Feray krijgt er een vrijwilligersvergoeding van €5 per uur voor.
ad 31. De rente daalt nog steeds.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees. In 
de begroting 2019 is rekening gehouden met de hogere btw.
ad 41. Onze nieuwe hostingprovider betalen we per 2 jaar, vandaar de per jaar 
wisselende bedragen.
ad 42. Betreft in hoofdzaak de kosten van de inning van contributies en 
abonnementsgelden, met name ook de kosten van het betalingsverkeer. In 2018 
werden bovendien nieuwe acceptgirokaarten aangeschaft. Die dienen ook voor 
2019.
ad 60, 61 en 65. Uit het Prins van Wijkfonds werd dit jaar een bijdrage geven 
aan het Museum voor Vrede en Geweldloosheid voor de tentoonstelling Weisse 
Rose in Midden Beemster. Dit conform bestaande afspraken. Zoals gebruikelijk 
werd het nadelig saldo van VredesMagazine ten laste van dit fonds gebracht. De 
begrote bedragen voor uitkeringen geven uitdrukking aan ons beleid dat beoogt 

4



onze reserves te verminderen door geld uit te geven aan projecten die in 
overeenstemming zijn met ons beleidsplan en de met Eirene afgesproken 
projectenaanpak. Er is helaas nog geen sprake van concrete invulling.
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 €198 is toegevoegd 
aan de inkoopreserve.

5



FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2018

Balans
bezittingen 1-01-18 31-12-18 mutatie

1 voorraad goederen 3.996 3.143 -853
2 kortlopende vorderingen 600 148 -452
3 liquide middelen 80.018 81.065 1.047

84.614 84.356 -257

schulden
5 eigen vermogen 41.838 42.007 169
6 Prins van Wijkfonds 38.763 38.769 6
8 inkoopreserve 316 514 198
9 kortlopende schulden 3.697 3.067 -630

84.614 84.356 -257

vermogen + reserves e.d. 80.917 81.289 373

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2017 2018 2018 2019

15 vereniging -1.651 -2.720 169 -2.520
16 Prins van Wijkfonds 711 -1.700 6 -1.640
18 gezamenlijke inkoop 31 198

resultaat -910 -4.420 373 -4.160

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2017 2018 2018 2019
20 ledenabonnementen 1.088 1.060 1.085 1.060
21 bestuurskosten 1.983 1200 373 800
22 deelname in organisaties 270 275 243 275
23 internationale contacten 100 500 0 500
24 werkgroep TV-geweld 83 100 11 15
25 propaganda 15 50 38 50
26 evenementen 1.024 2.500 1.241 2.500
27 acties 398 0
28 inkoop uitgeverij 1.024 600 672 600
29 twitterproject 0 100 126 350

totaal lasten 5.986 6.385 3.790 6.150
baten

30 contributie 3.105 3.000 3.194 3.000
31 rente 131 65 43 30
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 1.096 600 720 600
34 overige baten 2 1

totaal baten 4.335 3.665 3.958 3.630
resultaat -1.651 -2.720 169 -2.520



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2017 2018 2018 2019
40 inkoop abonnementen 2.639 2.529 2.580 2.558
41 propaganda/website 140 140 292 10
42 overige kosten 638 600 712 600

totaal lasten 3.418 3.269 3.584 3.168
baten

45 abonnementsgelden 2.661 2.569 2.596 2.528
46 overige baten 0 0

totaal baten 2.661 2.569 2.596 2.528
resultaat naar PvW-fonds -756 -700 -988 -640

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2017 2018 2018 2019
60 uitkeringen 3 2200 121 2200
61 nadelig saldo VredesMagazine 756 700 988 640

baten
65 ontvangen giften 1.469 1.200 1.115 1.200

resultaat 711 -1.700 6 -1.640

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2017 2018 2018 2019
80 inkoop en onkosten 732 800 890 800
81 verkoop 762 800 1.088 800

resultaat 31 0 198 0


