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JAARVERSLAG 2015
Bestuur
Het bestuur kwam in 2015 driemaal bijeen in Den Dolder: op 17 februari, op 26 mei en op 17
november.
Omdat er, sinds 2008, op basis van “vijf-jaren-programma’s” gewerkt wordt liggen de activiteiten
relatief duidelijk vast. Hierdoor, en mede omdat overleg ook per email of telefoon plaatsvindt, is het
minder noodzakelijk om vaker bijeen te komen. Tussentijdse bijeenkomsten zijn uiteraard altijd
mogelijk.
- Het bestuur is als volgt samengesteld: Hans Feddema (voorzitter); Wim Robben (secretaris);
Leo de Groot (penningmeester). Zij vormen tevens het ‘Dagelijks Bestuur’.
- Lid van het bestuur zijn verder: Benno Houweling, Henk bij de Weg. Zij vormen tevens de
kascommissie. Met hun vijven vormen zij het ‘Algemeen Bestuur’.
- Irene Peters, die onze organisatie al vele jaren in het plaatselijk vredeswerk te Arnhem
vertegenwoordigt (via Platform Arnhem Mondiaal), neemt deel aan de vergaderingen maar is geen
officieel KvK-geregistreerd lid.
- Nina Koevoets, met wie we sinds najaar 2014 contact hebben, voelt zich zeer bij onze organisatie
betrokken. Vandaar dat zij aan de bestuursvergaderingen is gaan deelnemen maar eveneens
geen officieel KvK-geregistreerd lid is.
Aldus namen er in 2015 7 personen deel aan de bestuursvergaderingen.
Op de bestuursvergadering van 30 september 2014 liet secretaris G. de Böck weten dat hij, na
ongeveer 11 jaar bij het bestuur betrokken te zijn geweest, zich uit het bestuur ging terugtrekken.
Besloten werd, op de bestuursvergadering van 17 februari 2015, dat Wim Robben zijn functie
overneemt. Tevens werd op deze vergadering afscheid genomen van Ger.

Beloningsbeleid
Op de openingspagina van onze websites, en daar aanklikken ‘ANBI Informatie’, staat het
‘Beloningsbeleid’ van onze organisatie.

Financiële verantwoording
Op de openingspagina van onze websites, en daar aanklikken ‘ANBI Informatie’, staat onderaan
die pagina, een aan te klikken ‘link’ waarmee u de ‘financiële verantwoording’ over 2014 van onze
organisatie opent. Deze bestaat uit:
a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2015) + toelichting
b) Balans (31 december 2015) + toelichting
c) Financiële prognose voor 2016 + toelichting.

Beleidsplan
Op de openingspagina van onze websites, en daar aanklikken ‘ANBI Informatie’, staat het
‘Beleidsplan’ van onze organisatie. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
a) werkzaamheden van de Stichting
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b) te bereiken doelen van de Stichting
c) inkomsten-verwerving door de Stichting
d) beheer en besteding van het vermogen van de Stichting.
Werkzaamheden van de Stichting in 2015
Op basis van het VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2012-2017),
vonden in 2015 de volgende activiteiten plaats:
1) (losbladig) Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger
Samenleving (2 x ong.12 pag. per jaar) samenstellen en publiceren
Voorjaar 2008 is het plan ontstaan om een losbladig Handboek uit te gaan geven waarin, in het
kort, de belangrijkste informatie komt over actieve geweldloosheid en geweldloze kracht. Dit omvat
alle aspecten van het menselijk leven en de menselijke samenleving. Het Handboek heeft als titel:
‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’.
Op te bergen in een speciaal daarvoor ontworpen ringband worden elk voorjaar en elk najaar
ongeveer 12 nieuwe bladzijden gepubliceerd.
Deze worden (voorzien van 4 ponsgaten)
toegestuurd aan ieder die het werk van onze
organisatie met € 12,- of meer, per jaar, steunt EN
deze pagina’s wil ontvangen. (Al onze donateurs,
ook als ze geen pagina’s willen, ontvangen in ieder
geval ons halfjaarlijkse gratis Informatie-Bulletin
‘Geweldloze Kracht’ van 4 blz..)
De Handboekpagina’s verschijnen in het
Nederlands, maar tevens wordt gewerkt aan een
Engelse vertaling. De uiteindelijke bedoeling is om
alle informatie op een speciale website te zetten
zodat ieder, waar ook ter wereld, die internet tot
haar of zijn beschikking heeft en de Engelse taal
kan volgen, hier kennis van kan nemen. Op basis
hiervan kan bovendien een internationale uitwisseling over gedachten, ideeën en ervaringen op
gang komen.
- Voorjaar 2015 werd voortgebouwd op Deel F: Vreedzame Leefstijl en Conflicthantering. Het
vervolgdeel ging over ‘Innerlijke Geweldloosheid vanuit een Collectivistisch Uitgangspunt’:
geweldloosheid vanuit Oosters religieus perspectief (Jainisme, Hindoeïsme, Boeddhisme); geweldloosheid
vanuit het perspectief van de Abrahamitische religies (Jodendom, Christendom, Islam).
- Najaar 2015 werd dit voortgezet met het hoofdstuk ‘Interpersoonlijke Aspecten van Geweldloosheid’: persoons- en gedragskenmerken van vreedzame mensen, geweldloze communicatie, geweldloze
methoden van conflictaanpak .
Het samenstellen van de pagina’s is een intensief werk, mede omdat alles zoveel mogelijk op de
nieuwste, en Engelstalige, informatie afgestemd moet worden. Immers: ieder – waar ook ter wereld
– dient een zo goed mogelijke toegang te hebben tot de bronnen op basis waarvan de pagina’s
samengesteld zijn. Dit betekent ook dat er veel nieuwe publicaties aangeschaft moeten worden.
Na gebruik zullen die opgenomen worden in de bibliotheek van onze Stichting.
Tot eind 2015 zijn ongeveer 225 bladzijden verschenen. Het is de bedoeling dat in 2016 en 2017
de Engelstalige versie op de speciale internet-website komt te staan.
Open, desgewenst, op onze websites de informatie over het: Handboek Geweldloze Kracht.
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2) Informatie-bulletin Geweldloze Kracht (elk voor- en najaar) uitgeven
Tientallen jaren gaf onze organisatie, elk voor- en najaar, een kort informatie-bulletin uit voor de
donateurs die ons tijdschrift niet hoefden te ontvangen. Met het besluit, voorjaar 2008, om met de
uitgave van het tijdschrift te stoppen (en hiervoor in de plaats een ‘webblad’ te beginnen, alsmede
met het samenstellen en publiceren van een losbladig Handboek), bleef het ‘Informatie-bulletin
Geweldloze Kracht’ bestaan.
- Het Voorjaarsnummer opende met: het initiatief van de Amerikaanse activiste en schrijfster Rivera Sun
die in 2014 het ‘Love-In-Action Network’(Liefde-In-Aktie-Netwerk) startte. Verder: ‘Van geweld naar
Heelheid’ over een project om tot een meer geweldloze samenleving te komen vanuit het grensgebied tussen
de twee gewelddadigste wijken in de Californische stad Oakland; informatie over de trainingsprojecten
‘Liefde-In-Actie Trainingsprogramma’, ‘Naar een Geweldloze Wereld’, ‘ Workshops Vredesacademie’ . Een
stukje over Nina Koevoets, die bij dit trainingswerk betrokken is. De Internationale Dag van de Yoga. En
‘Doorbraak na 42 jaar’ wat gaat over een Afrikaans-Amerikaanse senator uit Nebraska die 37-maal
voorstelde om de doodstraf in die staat af te schaffen, wat na 42 jaar lukte.
- Het Najaarsnummer opende met Trainen voor een meer Geweldloze Wereld. Verder: bespreking van
‘8 manieren om terreur geweldloos aan te pakken’; informatieve stukjes over de training ‘Dialoog voor
Vreedzame Verandering’, ‘Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren’, ‘Een geweldloze familie
in het Zuiderpark in Den Haag’, ‘Towards a Nonviolent World-training’.

3) Digitaal tijdschrift samenstellen: www.samenvoorvrede.nl
Zoals onder het vorige punt reeds werd vermeld, stopten we in 2008 met het uitgeven van ons
kwartaalblad ‘Geweldloze Kracht’, waarvan najaar 2007, na 42 jaar, het laatste nummer
verscheen. Hiervoor in de plaats kwam in 2008, naast de publicatie van de pagina’s voor het
Handboek, het webblad ‘Samen voor Vrede’ dat, via korte aankondigingen op de openings-pagina,
doorverwijst naar uitgebreidere informatie. Het sluit onder andere aan op de verschijning van de
Informatie-Bulletins.
In 2015 gingen we richting de 110.000 bezoekers van onze website in 8 jaar tijd. Dat is ruim
14.000 per jaar, ofwel: gemiddeld ruim 1000 per maand. Een belangrijke activiteit in de komende
periode is om initiatieven in gang te zetten gericht op het betrekken van een deel van de
belangstellenden bij ons streven.

4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl
In 2001 werd onze website ‘geweldloosactief’ geopend, welke een aantal jaren later de naam
‘geweldlozekracht’ kreeg. De combinatie van een ‘wervende website’ enerzijds, en een artikelenarchief anderzijds, bleek op den duur aan verandering toe. Ons webblad ‘Samen voor Vrede’
bracht daar in 2008 enige verbetering in en gaf onze website ‘geweldlozekracht’ ruimte om ook
echt een artikelen-archief te zijn. Toch ontbreekt nog een meer wervende openingspresentatie. Dit
zal in 2016 verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. Ook zal de oude website uit 2001 vernieuwd
moeten worden, omdat de ‘frames’ niet meer ondersteund worden en waarschijnlijk op niet al te
lange termijn ook niet meer zullen werken. Dit zal dus in ieder geval in 2016 moeten worden
aangepakt om te voorkomen dat veel belangrijke informatie verloren gaat.
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5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak: ondersteuning van ‘Trainingswerk’
Impuls-acties zijn activiteiten waarmee iets in gang gezet wordt. Dat kan al via een brief of een
ingezonden stuk in een krant; een initiatief gericht op vorming en training; een protest of een
vasten-actie…. en duizenden andere initiatieven: als constructieve actie of als protest-uiting. Dit is
een van onze activiteiten: aandacht schenken aan, en ondersteunen van geweldloze activiteiten
die een impuls (een prikkel of een aansporing) zijn om verbeteringen in gang te zetten. Soms
nemen wij, als organisatie, daar ook zelf het initiatief toe.
Trainingswerk
In 2015 gaven we speciale aandacht aan het bevorderen van Trainingswerk. Zo vond in augustus
de eerste Internationale ToNoWo-training plaats in Den Haag. ToNoWo betekent Towards a
Nonviolent World (Naar een Geweldloze Wereld) en is opgericht om
trainingen te geven. Het initiatief hiervoor werd genomen door Nina
Koevoets.
Aan de 2-weekse training in Den Haag namen 6 Italiaanse, 6 Turkse en 6
Nederlandse jongerenwerkers deel (tussen de 18 en 35 jaar), waaronder
een Kroatische en een Indiase deelnemer die in ons land studeerden. De
training werd aangevraagd door de SVAG bij, en gefinancierd door, het
ERASMUS+Programma, een omvangrijk educatieproject van de Europese
Unie dat tot 2020 loopt. De training werd door de deelnemenden als
leerzaam en inspirerend ervaren. In 2016 zal deze training opnieuw
aangeboden worden.
In het kader van de Internationale Dag van de Geweldloosheid (uitgeroepen door de VN en
jaarlijks op 2 oktober, de geboortedag van Gandhi) werd besloten om op die dag bij Vredescentrum EMMA in Utrecht een bijeenkomst te organiseren gericht op jeugdigen tussen 18 en 30
jaar, met als speciale doelgroep studenten HBO en Universiteit. Hiervoor werden 2000 flyers
gedrukt die tijdens de Vredesweek gericht verspreid werden, met o.a. ook de verzending van
ongeveer 30 enveloppen met brief en 10 flyers aan faculteiten en opleidingen op sociaal en
cultureel vlak. Het doel van de middag, waarop ook een Syrische vredesactiviste zou spreken en
een Nederlandse vrouw die op Lesbos betrokken was geweest bij de opvang van
bootvluchtelingen, was om de aanwezigen te informeren over de geweldloze benadering op vele
gebieden van het leven en het samenleven. Bovendien zou er informatie gegeven worden over het
volgen van een korte reeks workshops hierover in het najaar. Helaas bleek opgave voor (gratis)
deelname minimaal en moest de bijeenkomst afgelast worden.

6) Publiciteit en voorlichting, o.a. via artikelen in kranten / tijdschriften, en lezingen
Behalve via ons Info-bulletin ‘Geweldloze Kracht’ en webblad ‘Samen voor Vrede’ wordt ook
aandacht en informatie gegeven over onze visie en activiteiten via kranten, tijdschriften en socialmedia. Vooral Hans Feddema (voorzitter van de SVAG) is hier zeer actief in. Hij doet dit vooral op
persoonlijke titel, zodat hij de ruimte heeft zijn eigen visie naar voren te brengen, waardoor het niet
direct de visie van onze organisatie hoeft te zijn. Ook is hij een veelgevraagd spreker.
Voorlichtings-activiteiten zouden door meerderen opgepakt dienen te worden. Een idee hiervoor is
het, voor Nederland, gaan uitwerken van het voorlichtingsprogramma ‘Turning the Tide; nonviolent
power for social change’ van de groep ‘Quaker Peace and Social Witness’ uit Engeland. Dit zal in
2016 verder overdacht moeten worden.
Een voorlichtingsactiviteit die reeds vele jaren loopt is de verspreiding van het gratis informatieboekje ‘Geweldloze Kracht’. (ong. 32 blz.; zie hieronder.) Dit ontstond naar aanleiding van het
thema-nummer, van ons tijdschrift, over zinloos geweld (in 1999). In 2000 werden we benaderd
door AcentrA Promotions (Drachten). Zij stelden ons voor om, op basis van dit thema-nummer,
maandelijks in 1 regio een gratis brochure uit te geven die daar via scholen, gemeenschapshuizen, bibliotheken, gemeentes, politie-bureau’s in een oplage van 1000 stuks verspreid
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zou worden. Men hanteerde hierbij een landelijke indeling in 45 regio’s en de kosten zouden
betaald worden uit de advertentie-opbrengsten van instellingen en
ondernemers in die regio. Wij zouden de tekst leveren voor het
boekje waarin ook aandacht gegeven werd aan het werk van onze
organisatie. Verder werd alles door hen geregeld en ook financieel
stond het los van ons (ofwel: het kostte ons niets maar, in directe
zin, hadden we er ook geen inkomsten uit, hoewel lezers van het
boekje wel, op eigen initiatief, een donatie voor ons werk konden
overmaken). Dit vonden we een aantrekkelijk voorstel, maar alleen
onder voorwaarde dat we altijd betrokken zouden zijn bij inhoudswijzigingen en dat de advertenties niet strijdig waren met wat wij
voorstonden. Daarmee werd akkoord gegaan en voorjaar 2001
ging het project van start. Dit project loopt nog steeds, alleen is de
verspreiding sinds 2011 1000 stuks om de twee maanden.
Inmiddels zijn er dus ongeveer 150.000 van verspreid. Ook hier
geldt echter dat er, net als bij de website ‘Samen voor Vrede’,
weinig nieuwe contacten met belangstellenden zijn. Ook dit zou
eens goed doordacht moeten worden.

7) Gespreksbijeenkomsten ‘Geweldloze Kracht Ontwikkelen’ organiseren
Om beter in contact te komen met onze achterban begonnen we in 2005 met het, regionaal,
organiseren van ‘gespreksbijeenkomsten’. Dit op vrijdagmiddagen op een, ook met het openbaar
vervoer, goed bereikbare plek. Gesprekspunten: wat houdt ons bezig in onze samenleving?
Waarover maken we ons zorgen en wat is juist hoopvol? Welke actuele zaken spelen er op dit
moment? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er dienen te gebeuren?
Openend met een korte kennismaking en inleiding, en afsluitend met – voor wie nog wat wil
napraten - soep (vegetarisch) met stokbrood en beleg. Wel opgave voor deelname, maar verder
kosteloos. Dit werden boeiende bijeenkomsten. Na een aantal keren echter verminderde de
belangstelling.

8) Samenwerken met verwante organisaties en activiteiten
In de loop der jaren zijn we bij veel samenwerkingsprojecten betrokken geweest. Soms met een of
enkele organisaties; andere keren in omvangrijkere – landelijke – verbanden. De afgelopen jaren
bestaan de grotere samenwerkingsverbanden (als People Building Peace, en Platform Vredescultuur) niet meer en dus gaat onze samenwerking door met rechtstreekse contacten tussen vooral
kleinere vredesorganisaties waarmee we voorheen in de zojuist genoemde landelijke verbanden
zaten.
Echter: vanuit ons bestuur is Leo de Groot vele jaren betrokken bij het ‘Museum voor Vrede en
Geweldloosheid’ geweest. Sinds twee jaar is ons bestuurslid Benno Houweling voor die
organisatie ook bij een project betrokken. Hans Feddema en Benno zijn ook betrokken bij het werk
van de redactie van het tijdschrift VredesMagazine.
In juni namen we met enkele bestuursleden deel aan de jaarlijkse Samenwerkingsdag Vredescultuur (in Vredescentrum EMMA in Utrecht), waar zo’n 15 organisaties elkaar informeerden over
lopende activiteiten of brachten nieuwe actie-ideeën in.
Op 25 augustus vond er (bij De Expeditie, Amersfoort) op initiatief van vredesorganisatie Eirene
een eerste verkennend gesprek plaats over samenwerking waar twee bestuursleden van onze
organisatie naar toe geweest zijn. Op 1 december kreeg dit een vervolg.
We hechten groot belang aan dit overleg, maar benadrukten dat hier ook andere vredesorganisaties, zoals Pais, Kerk en Vrede, Vrouwen voor Vrede, bij betrokken moeten worden.
Op langere termijn zou toegewerkt kunnen worden naar een centraal gelegen vredescentrum
(bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw). Dit met een centrale werkruimte voor een landelijk
coördinerend bureau voor het bouwen aan een vredescultuur, een vergaderruimte, een
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trainingsruimte, een tentoonstellingsruimte, en een bibliotheek met studie-ruimte. Een
initiatiefgroep zou zo’n plan kunnen onderzoeken, alsmede een groot aantal mogelijkheden en
vormen van samenwerking, en van ondersteuning aan het gestelde doel vanuit ieders eigen
specifieke bijdrage aan het vredeswerk. Het overleg wordt in 2016 voortgezet met een groter
aantal organisaties.
Een bijzondere samenwerking hebben we, al sinds ongeveer 30 jaar, met het Gandhiaanse
Plattelands-ontwikkelings-project Sevapur in een van de armste gebieden van Zuid-India. Daar
legde de Belgische vredesactiviste Mw. Lea Provo-Eggermond (inmiddels overleden), de basis
voor. Vele duizenden kinderen en volwassenen kregen daardoor zicht op een goed bestaan. Lea
kwam om de paar jaar naar Europa om geld bijeen te brengen voor dit project en vroeg de SVAG
om hiervoor intermediair te zijn. Jaarlijks komen er nog enkele bijdragen binnen die doorgestort
worden naar de organisatie in België die nog altijd bij Sevapur betrokken is en periodiek de
Nieuwsbrief Sevapur uitgeeft.

Foto: de verjaardag van ‘Moeder Lea’ (1921 – 1997), die
van een woestijngebied een groene oase van nijverheid
en voorspoed maakte, wordt jaarlijks op 25 december
(haar geboortedag) feestelijk gevierd.

9) (opbouw) Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG.
In verband met het vele materiaal dat in de afgelopen ruim 45 jaar bijeen gebracht is (zoals de
bibliotheek, vele door onze organisatie uitgegeven publicaties uit de periode 1980 – 1990, een
omvangrijke documentatie en archief) ontstond het idee om de vroegere secretariaats-ruimte in
Zwolle te renoveren en er een ‘Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid’ van
te maken. Hiermee werd in 2010 een begin gemaakt, maar er is nog veel werk te doen alvorens dit
gerealiseerd zal zijn.

Prioriteiten voor 2016
Behalve voortgang van de 9 activiteiten uit het VIJF-JAREN-PROGRAMMA, zal speciale aandacht
gegeven moeten worden aan:
- het beter benutten van mogelijkheden om belangstellenden, die het webblad ‘Samen voor Vrede’
bekijken en/of de gratis brochure ‘Geweldloze Kracht’ zien, in contact met onze organisatie en ons
streven te brengen;
- de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, om ons werk in de komende jaren te kunnen voortzetten,
is van belang en zal in 2016 onze speciale aandacht dienen te hebben;
- aandacht schenken aan het 50-jarig bestaan van onze Stichting in 2016.

(Zie ook: ACTIVITEITENPROGRAMMA 2016 )
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