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STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID  

‘Beweging voor Geweldloze Kracht’ 
SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel; tel.: 0411 – 672783 

Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551   -   ANBI / RSIN: 004627386  

Email: info@geweldloosactief.nl  

Internet: www.samenvoorvrede.nl / www.geweldlozekracht.nl  

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017 
 

Op basis van het VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2015-2020), 
vinden in 2017 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 

Sinds 2008 wordt gewerkt aan een internationaal Handboek (in de Neder-
landse en Engelse taal) waarin de belangrijkste informatie te vinden is 
over de betekenis, mogelijkheden en werking van ‘geweldloze kracht’ op 
een groot aantal terreinen van het menselijk leven en samenleven, en in 
samenhang met alles wat ons omringt. Tot eind 2016 zijn ongeveer 250 
pagina’s gepubliceerd in de Nederlandse taal. (Zie op onze website meer 
informatie over het: Handboek Geweldloze Kracht.) 

2) Informatie-bulletin Geweldloze Kracht (elk voor- en najaar) uitgeven 

De donateurs ontvangen elk voor- en najaar het ‘Informatie-bulletin Geweldloze Kracht’  (4 blz.) 
dat informatie bevat over actuele kwesties en over activiteiten van onze organisatie. 

3) Digitaal tijdschrift samenstellen: www.samenvoorvrede.nl 

Het webblad ‘Samen voor Vrede’ verwijst, via korte aankondigingen op de openingspagina, door 
naar uitgebreidere informatie. Het sluit onder andere aan op de verschijning van de Informatie-
Bulletins. Bovendien biedt het de mogelijkheid om direct op actuele situaties te reageren. Jaarlijks 
bekijken gemiddeld 14.000 mensen ‘Samen voor Vrede’.  

 

 
4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl 

In 2001 begonnen we met onze website ‘geweldloosactief’, welke een aantal jaren later de naam 
‘geweldlozekracht’ kreeg. Gaandeweg werd het vooral een ‘artikelen-verzameling’ en inmiddels 
wordt gewerkt aan een geheel nieuwe opzet van de website. Die zal uit drie onderdelen gaan 
bestaan: een wervende openingspresentatie; het webblad  ‘Samen voor Vrede’  en de ‘artikelen-
verzameling’. Voor het Handboek Geweldloze Kracht  komen aparte websites (in het Nederlands 
en in het Engels). In 2017 zal dit worden gerealiseerd. 

mailto:info@geweldloosactief.nl
http://www.samenvoorvrede.nl/
http://www.geweldlozekracht.nl/
http://www.samenvoorvrede.nl/
http://www.geweldlozekracht.nl/


2 

 

 

5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak 

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. In 2013 en 2014 gaven we speciale 
aandacht aan ‘MasterPeace’ (zie over dit initiatief: www.masterpeace.org .) In 2015, 2016 en 2017 
is onze aandacht gericht op Trainingsactiviteiten. 

‘Op weg naar een Geweldloze Wereld’ 
Het in 2015, mede door onze organisatie, in gang gezette trainingsprogramma ‘Towards a 
Nonviolent World’, richt zich op het geven van internationale cursussen op het gebied van 
geweldloosheid. (Zie Jaarverslag 2015.)  De activiteiten zullen ook in 2017 voortgezet worden.  
Voor meer informatie over het project, waarvoor Nina Koevoets de contactpersoon is, zie de 
website: towardsanonviolentworld.wordpress.com . 

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 social-
media, en door middel van lezingen en gesprekken. 

Een voorlichtingsactiviteit die in 2001 werd gestart is het ver-
spreiden van het gratis informatie-boekje ‘Geweldloze Kracht’ 
(ong. 32 blz.) Op basis van een landelijke indeling van 45 regio’s 
wordt het boekje elke maand in een oplage van 1000 exemplaren 
in een van de regio’s verspreid via  scholen, gemeenschaps-
huizen, bibliotheken, gemeentes, politie-bureau’s. Via advertenties 
in het boekje worden de kosten hiervoor gedekt. Inmiddels zijn er 
ongeveer 200.000 van verspreid.  

7) Gespreksbijeenkomsten ‘Geweldloze Kracht Ontwikkelen’      
organiseren 

Om beter in contact te komen met onze achterban begonnen we in 
2005 met het, regionaal, organiseren van ‘gespreksbijeenkom-
sten’. 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. Bekeken wordt of voor  een andere opzet meer belangstelling is.  

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 Vredes-
cultuur) niet meer en dus gaat onze samenwerking door met rechtstreekse contacten tussen vooral 
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kleinere vredesorganisaties waarmee we voorheen in de zojuist genoemde landelijke verbanden 
zaten. 
Echter: vanuit ons bestuur is Benno Houweling betrokken bij het ‘Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid’. Hans Feddema en Benno zijn ook betrokken bij het werk van de redactie van het 
tijdschrift VredesMagazine.  
Ook zullen we in 2017 weer deelnemen aan het jaarlijkse Samenwerkingsoverleg (in Vredes-
centrum EMMA in Utrecht), waar zo’n 15 Nederlandse vredesorganisaties elkaar informeren over 
lopende activiteiten of nieuwe actie-ideeën inbrengen.                

9) (opbouw) Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG. 

In verband met het vele materiaal dat in de afgelopen bijna 50 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, het materiaal te ordenen en te archiveren  en er een ‘Expertise- en 
Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid’ van te maken. Dit is een project dat zich over 
meerdere jaren uitstrekt want er is nog veel werk te doen alvorens dit gerealiseerd zal zijn. 

Prioriteiten voor 2017  
Behalve voortgang van de 9 activiteiten uit het hierboven vermelde  VIJF-JAREN-PROGRAMMA, 
zal speciale aandacht gegeven 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 ook in 2017 onze speciale aandacht dienen te hebben; 
- het ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ via websites digitaal 
beschikbaar te maken in de Nederlandse en Engelse taal.  


