
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2021

Bestuur
Bestuursleden waren:
– Fred Valkenburg, voorzitter
– Chris Geerse, penningmeester
– Hans Besjes
– Geert Bosma
– Wilbert Helsloot, internationaal secretaris
– Wim Robben vanaf 4 september
– Wiebren Stienstra, ere bestuurslid
Voor de functie van secretaris werd nog niemand gevonden.

Internationaal
Vredesbeweging Pais maakt deel uit van een internationaal netwerk van 
pacifistische en anti-militaristische organisaties, War Resisters' International. 
WRI ging in 2020 door met haar drie belangrijkste programma’s:
    • The right to refuse to kill   
    • Nonviolence  Programme,
    • Countering the Militarization of Youth
2020 stond ook in the teken van de 100e verjaardag van WRI. Door corona 
waren de mogelijkheden tot viering beperkt. Er was een internationale online 
bijeenkomst. Het geplande 3-daags vredesfestival in Utrecht werd uitgesteld tot 
2022.

Pais publiceerde wederom haar jaarlijkse internationale Erelijst van Gevangenen 
voor Vrede in Vredesmagazine. Deze lijst is grotendeels, maar niet geheel, 
gebaseerd op de recente lijst van WRI en bestaat uit  personen die zich, 
voornamelijk door dienstweigeren, maar ook andere vredesacties eind 2021 in de 
gevangenis bevonden. Een oproep werd gedaan om deze ‘vredesgevangenen’ 
aan te schrijven via postkaart of brief.

Onze jaarlijkse inzameling voor WRI bracht in het verslagjaar €1.262 (jaar 
eerder €8.400) op. In 2020 zat daar een grote gift van €7.000 in, bestemd voor 
het festival WRI100.nl.

Acties en oproepen
In het verslagjaar was Pais betrokken bij de volgende oproepen en acties:
– Oproep in een open brief aan de betrokken leiders om een einde te maken aan 
de oorlog in Jemen.
– Protest tegen de klimaataantasting door emissies van militaire activiteiten.
– Advertentie, samen met ander vredesorganisaties, gericht op de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer.
– Actie, samen met de SVAG, tegen vertoning op televisie (Fox en RTL) van de 
serie Chucky. Held in deze serie is de moordlustige pop Chucky. Een uitgebreid 
verslag van de actie vindt u in het archief op onze website 
(www.vredesbeweging.nl).
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– Brief aan Tweede Kamer waarin wordt gevraagd om het nodige te doen om een 
nieuwe koude oorlog met China en Rusland te voorkomen.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2022 98 tegen ook 98 begin 2021. 
Er werden 4 (vorig jaar 3) nieuwe leden genoteerd. 4 (vorig jaar 7) 
lidmaatschappen werden beëindigd. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2022 2, begin 2021 
was dat 3. Er werden geen (vorig jaar geen) nieuwe belangstellenden genoteerd. 
Er werd 1 (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 122 (begin 2021: 136) 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 dit jaar was dit er 1 (vorig jaar geen), zodat 15 (vorig jaar 9) mensen hun 
abonnement beëindigden. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 6 (begin 2021: 5) donateurs zonder abonnement. Er 
kwamen er 1 (vorig jaar geen) bij en 1 (vorig jaar 1) haakte af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 228 (begin 2021: 242) 
personen. Rekenen we de rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij 
dan komen we op 302 (begin 2021: 318) 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 
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 Chris Geerse op waarnemende basis. 
Pogingen om de functie definitief te vervullen, hebben nog geen succes gehad. 
Chris Geerse vertegenwoordigde Pais ook in de ledenvergadering en het bestuur 
van VredesMedia.

De gedrukte oplage van Vredesmagazine daalde van 1270 tot 1230. De betaalde 
oplage daalde van 995 tot 966, 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 2021 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht, echter zonder nieuwe toevoegingen. 
Het aantal bekeken pagina's en bezoekers steeg licht. De site blijft dus een 
belangrijke informatiebron. De indruk bestaat dat scholen er nog steeds gebruik 
van maken t.b.v. door scholieren/studenten te maken werkstukken.
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Internet
Het aantal op onze website vredesbeweging.nl bekeken pagina's daalde sterk 
terwijl het aantal bezoekers licht steeg. Zie voor cijfers de aparte bijlage.
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 bleef in het verslagjaar gelijk op 379.

De Facebookpagina van Pais heeft nu 174 (vorig jaar 169) volgers. Sedert vorig 
jaar verschijnen er de berichten van VredesNieuws op. Dat gebeurt met een 
automatische koppeling. Aangezien er geen beheerder van de pagina meer is, is 
dit momenteel ook de enige inhoud.

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 ontwikkelingen:
– Een Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging kon vanwege corona ook in 2021 
niet worden georganiseerd. Inmiddels is besloten om, in samenwerking met Kerk 
en Vrede, in 2022 een Toekomstdag te organiseren. Daarbij gaat het niet alleen 
om ontmoeting, maar ook om spijkers met koppen te slaan m.b.t. de toekomst 
van de vredesbeweging.
– In het verslagjaar vond er overleg plaats tussen de SVAG, Peace Power en 
Pais. Door gebrek aan vrijwilligers zullen bepaalde activiteiten beëindigd moeten 
worden terwijl deze organisaties ten aanzien van de overblijvende activiteiten 
beogen samen te werken. In dit kader is Wim Robben (secretaris van de SVAG) 
toegetreden tot het bestuur van Pais.
– De bestaande samenwerkingen binnen het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, VredesMedia en het Huis van Erasmus werden 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 2020

Algemeen
Dit jaar toont een batig saldo groot €796 (vorig jaar €873). Dit werd volgens de 
geldende regels ten laste gebracht van de reserves en het eigen vermogen. Deze 
stegen hierdoor tot tezamen €84.203. Er is een groot verschil tussen het begrote 
nadelig saldo en het batige resultaat. Dit komt vooral door beperkingen vanwege 
de coronapandemie. Daardoor ging de Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging 
niet door en waren er geen reiskosten voor internationale contacten.

Toelichtingen per post
ad 20 en 30. In de begroting 2021 is uitgegaan van een gelijkblijvend ledental.
ad 21. De bestuurskosten waren in het verslagjaar laag omdat er, door corona, 
weinig werd vergaderd en gereisd door de bestuursleden.
ad 22. Het is de bedoeling om meer gebruikt te gaan maken van de 
mogelijkheid om vrijwilligers een belastingvrije vergoeding van 5 euro per uur te 
geven. Vooral voor jongere vrijwilligers is dit van belang.
ad 23. Door corona geen kosten in 2021 voor buitenlandse reizen. Het verschil 
met de begroting wordt hierdoor slechts ten dele verklaard. De rest is het gevolg 
van een boekhoudkundige aanpassing. In  eerdere jaren werd de opbrengst van 
de jaarlijkse inzameling voor het werk van de WRI in het jaar daarop pas aan de 
WRI overgemaakt. Nu we besloten hebben dat onze bijdrage aan de WRI 
minimaal 1.500 euro per jaar zal zijn, is de opbrengst in hetzelfde jaar daar 
onderdeel van. Er is dus 1.500 euro naar de WRI overgemaakt. 1.262 daarvan 
kwam uit de inzameling in 2021, zodat uit de kas van Pais 238 euro werd 
bijgedragen. De kosten van de inzameling bedroegen 10 euro, zodat de totale 
kosten op 248 euro uitkwamen.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de 
uitgaven voor de website door. In 2021 werden de hostingkosten voor 3 jaar 
betaald.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders. In het 
verslagjaar werd ook het plaatsen van een advertentie, samen met andere 
vredesorganisaties, ter gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
ten laste van deze post gebracht. Ons aandeel in de kosten bedroeg 100 euro.
ad 26. De Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging ging ook in 2021 niet door 
vanwege corona. In 2022 is een Toekomstdag gepland. De manifestatie 
WRI100.NL heeft een aparte organisatie en financiering.
ad 28 en 33: Dit betreft de verkoop van 500 gebroken geweertjes, veel meer 
dan de 300 vorig jaar.
ad 29. Het twitteren via @vredesbeweging gebeurt door Feray. Zij krijgt er een 
vrijwilligersvergoeding van €5 per uur voor.
ad 31. De rente is nul.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees.
ad 41. Onze hostingprovider betalen we per 2 of 3 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. Ook 
onze bijdrage aan One World wordt ten laste van deze post gebracht. Ons 
partnerschap van One World is per 2022 beëindigd. In 2020 waren de kosten 
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extra hoog door het drukken van nieuwe acceptgirokaarten. Daar kunnen we wel 
meerdere jaren mee vooruit.
ad 60, 61 en 65. Uit het Prins van Wijkfonds werden dit jaar geen bijdragen 
gegeven. Zoals gebruikelijk werd wel het nadelig saldo van VredesMagazine ten 
laste van dit fonds gebracht. Voor 2021 werd een bijdrage van €1.500 begroot 
aan het project Inclusieve Veiligheid. Deze bijdrage werd pas in 2022 uitbetaald 
en is daarom weer te vinden op de begroting 2022.
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 nadelig saldo groot €151 is ten laste 
gebracht van de inkoopreserve. Dit nadelige saldo wordt veroorzaakt door de 
aankoop van een nieuwe printer. De oude is versleten.
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FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2021

Balans
bezittingen 1-01-21 31-12-21 mutatie

1 voorraad goederen 1.748 1.377 -371
2 kortlopende vorderingen 1.213 1.440 227
3 liquide middelen 90.285 90.359 74

93.246 93.175 -71

schulden
5 eigen vermogen 43.343 44.306 963
6 Prins van Wijkfonds 39.435 39.419 -16
8 inkoopreserve 629 478 -151
9 kortlopende schulden 9.839 8.972 -867

93.246 93.175 -71

vermogen + reserves e.d. 83.407 84.203 796

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2020 2021 2021 2022

15 vereniging 957 -2.295 963 -3.895
16 Prins van Wijkfonds 4 -1.646 -16 -1.450
18 gezamenlijke inkoop -88 -151

resultaat 873 -3.941 796 -5.345

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2020 2021 2021 2022
20 ledenabonnementen 1.013 990 990 990
21 bestuurskosten 467 700 228 700
22 vrijwilligersvergoedingen 0 0 0 3.600
23 internationale contacten 0 2.250 248 300
24 werkgroep TV-geweld 71 75 171 25
25 propaganda 22 50 135 50
26 evenementen 0 500 0 500
27 acties 0 0
28 inkoop uitgeverij 336 400 560 400
29 twitterproject 358 400 398 400

totaal lasten 2.266 5.365 2.730 6.965
baten

30 contributie 2.858 2.650 3.089 2.650
31 rente 0 0 0
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 360 420 600 420
34 overige baten 4 4

totaal baten 3.223 3.070 3.693 3.070
resultaat 957 -2.295 963 -3.895



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2020 2021 2021 2022
40 inkoop abonnementen 2.258 2.199 2.129 1.992
41 propaganda/website 119 300 284 150
42 overige kosten 1.061 875 812 675

totaal lasten 3.437 3.374 3.225 2.817
baten

45 abonnementsgelden 2.330 2.229 2.153 2.018
46 overige baten 0 0

totaal baten 2.330 2.229 2.153 2.018
resultaat naar PvW-fonds -1.107 -1.146 -1.072 -800

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2020 2021 2021 2022
60 uitkeringen 0 1600 0 1.600
61 nadelig saldo VredesMagazine 1.107 1.146 1.072 800

baten
65 ontvangen giften 1.111 1.100 1.056 950

resultaat 4 -1.646 -16 -1.450

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2020 2021 2021 2022
80 inkoop en onkosten 1.399 1.300 1.045 1.200
81 verkoop 1.311 1.300 895 1.200

resultaat -88 0 -151 0



Internetstatistiek totalen inclusief robots

Vredessite 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 2.196.427 2.717.628 23,7 3.521.591 29,6 4.315.221 22,5

Bezochte pagina's 2.001.206 2.567.032 28,3 3.400.419 32,5 4.195.170 23,4

Aantal bezoekers 36.905 29.039 -21,3 36.610 26,1 35.946 -1,8

Geserveerde MB 24.443 24.804 1,5 23.560 -5,0 24.306 3,2

VredesMagazine 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 176.048 76.243 -56,7 176.627 131,7 331.728 87,8

Bezochte pagina's 167.001 66.184 -60,4 166.314 151,3 315.908 89,9

Aantal bezoekers 8.631 14.104 63,4 9.380 -33,5 10.832 15,5

Geserveerde MB 9.440 12.227 29,5 10.881 -11,0 8.540 -21,5

Downloads pdf 8.910 8.015 -10,0 8.667 8,1 6.431 -25,8

VredesMedia 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 9.981 14.414 44,4 13.200 -8,4 21.604 63,7

Bezochte pagina's 8.323 10.928 31,3 10.856 -,7 14.404 32,7

Aantal bezoekers 2.173 3.760 73,0 3.453 -8,2 6.144 77,9

Geserveerde MB 51 51 ,0 48 -5,9 59 22,9

Vredesbeweging 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 811.363 495.873 -38,9 560.523 13,0 370.059 -34,0

Bezochte pagina's 751.607 440.498 -41,4 542.610 23,2 182.706 -66,3

Aantal bezoekers 27.578 17.801 -35,5 15.194 -14,6 15.995 5,3

Geserveerde MB 20.278 24.623 21,4 42.458 72,4 83.192 95,9

Downloads pdf 10.237 9.183 -10,3 10.952 19,3 7.842 -28,4

TV-geweld 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 340.653 363.440 6,7 294.196 -19,1 304.043 3,3

Bezochte pagina's 282.539 303.730 7,5 251.443 -17,2 258.262 2,7

Aantal bezoekers 14.439 13.258 -8,2 13.375 ,9 14.113 5,5

Geserveerde MB 9.450 21.591 128,5 4.956 -77,0 4.028 -18,7

Vredesmuseum 2016 2019 % 2020 % 2021 %

Hits 1.266.835 2.444.768 93,0 1.573.491 -35,6 1.626.036 3,3

Bezochte pagina's 593.744 1.553.637 161,7 1.008.327 -35,1 1.169.045 15,9

Aantal bezoekers 35.539 36.548 2,8 35.183 -3,7 36.621 4,1

Geserveerde MB 75.020 83.734 11,6 102.314 22,2 137.306 34,2

WP bezoeken 29.425

WP bezoekers 10.769



Toelichting

Door ontwikkelingen op internet kan menselijk bezoek niet meer goed

onderscheiden worden van bezoek door robots.

Bij hits worden o.a. afbeeldingen afzonderlijk geteld.

Per jaar wordt een bezoeker één keer geteld, ongeacht het aantal bezoeken.

In feite worden geen bezoekers maar IP-nummers geteld.

Dezelfde bezoeker kan meerdere IP-nummers gebruiken en ook kunnen

achter een IP-nummer meerdere bezoekers schuil gaan.
Geserveerde MB geeft de grootte van het dataverkeer aan.
WP bezoeken en WP bezoekers slaat alleen op het kleine gedeelte van de site dat
in WordPress is gemaakt. Deze cijfers zijn enigermate ontdaan van robots.
Het aantal robots ligt bij hits en views tussen 50 en 90%,
bij bezoekers tussen 30 en 60% en bij downloads op ca. 60%.


