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JAARVERSLAG 2012 
 

Bestuur 
Het bestuur kwam in 2012 tweemaal bijeen in Den Dolder: op 22 mei en op 20 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); Ger de Böck (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 in het plaatselijk vredeswerk te Arnhem vertegenwoordigt (via 
Platform Arnhem Mondiaal), neemt deel aan de vergaderingen maar is geen officieel KvK-
geregistreerd  lid. 
- Wim Robben (administratief secretaris / voorlichtingssecretaris): is geen bestuurslid maar neemt, 
als ‘administratief secretaris’ (en als zodanig KvK-geregistreerd)  deel aan de bestuurs-
vergaderingen, waaraan tezamen de 7 hier genoemde personen deelnemen. 

 
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 2012 van onze 
organisatie opent. Deze bestaat uit:  

a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2012) + toelichting 
b) Balans (31 december 2012) + toelichting 
c) Financiële prognose voor 2013 + 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 

b) te bereiken doelen van de Stichting 

c) inkomsten-verwerving door de Stichting 

d) beheer en besteding van het vermogen van de Stichting. 
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Werkzaamheden van de Stichting in 2012  

 
Op basis van het VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2010-2015), 

vonden in 2012 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 2012 zijn de volgende pagina’s gepubliceerd: Gandhi’s tien top-principes; Symptomen 

van Innerlijke Vrede; Manifest 2000; Geweldloosheid in het gezin; Decennium van Geweldloos-     

heid opbouwen; Cultuur van Vrede  en Geweldloosheid; Spel en speelgoed  in een vredescultuur. 

- Najaar 2012: 12 pag. over de  ‘werking van geweldloze aktie’. 
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. 
Open, desgewenst, op onze websites de pagina: Handboek Geweldloze Kracht. 

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 ‘Geweldloos verzet in Syrië gaat door’. Verder werd aandacht 

gegeven aan: Aung San Suu Kyi (Birma); De Kracht van Positiviteit; ‘Resto van Harte’: 

restaurants voor mensen met heel weinig geld; Samenwerking Vredesbeweging. 

 - Het Najaarsnummer opende met het artikel ‘Niet Méér, maar Beter’ over de bekwaamheid om 

zelf iets te organiseren en de overgang van een ‘groei-economie’ naar een ‘balans-economie’. En 
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verder: Transition Towns Nederland; ‘Stop de Geweldsopvoeding’, een artikel naar aanleiding van 

de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.  

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. Inmiddels, begin 2013, gaan we richting de 85.000 bezoekers in 6 jaar tijd. 
Dat is ruim 14.000 per jaar, ofwel: gemiddeld ruim 1000 per maand.  

 

 
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 artikelen-
archief 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.  

5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak: ondersteuning van ‘MasterPeace’ 

Impuls-acties zijn activiteiten waarmee iets in gang gezet wordt. Dat kan al via een brief of een 
ingezonden stuk in een krant; 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 2012 geven we speciale aandacht aan ‘MasterPeace’ (zie: www.samenvoorvrede.nl  .)  
 

‘MasterPeace’ (een variatie op ‘masterpiece’: meesterwerk)  
inspireert artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, 
burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, 
ondernemingen en overheden die er van overtuigd zijn dat 
een meer vreedzame wereld mogelijk is als we daar samen 
onze schouders onder zetten, en politici en machthebbers 
motiveren om twee belangrijke doelen te realiseren: 
1) een wereld met veel minder gewapende conflicten en vrij 
van nucleaire wapens; 
2) een wereld waarin mogelijkheden voor een menswaardig 
bestaan eerlijk verdeeld zijn. 
Vanuit de basis van de samenleving worden gemeenschaps-
projecten opgezet gericht op: 
a) vredeseducatie, dialoog en verzoening; 
b) artistieke vredesinitiatieven (dans, muziek, beeldende 
kunst, proza en poëzie, fotografie en films, social media etc.); 
c) het ‘omarmen’ van de 14 meest schrijnende conflicten en 
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hoe die op te lossen via verbondenheid, positieve kracht en vredesopbouw. 
Voor 2014 richt de campagne zich op vijf doelen: 
5) 20 miljoen MasterPeacers, die de ‘MasterPeace Verklaring’ ondertekend hebben; elke week 
‘een inspirerend voorbeeld van een  MasterPeace-activiteit’; 
4) een reizende tentoonstelling met werk van MasterPeacers uit 14 conflictgebieden door 28 
kunstenaars (van beide partijen) in voorjaar en zomer van 2014; 
3) Cairo, de grootste Afrikaanse stad, een week voor 21 september 2014 transformeren in een 
‘MasterPeace Village’, waar een groot aantal vredesbijeenkomsten zijn, evenals duizenden 
‘Burgemeesters voor Vrede’; 
2) het lanceren van ‘MasterPeace documentaires’ over hoe de 14 schrijnende conflicten (o.a. 
tussen Noord- en Zuid-Korea; Noord- en Zuid-Soedan; Rusland en Tsjetsjenië; Pakistan en India, 
Israël en Palestina; de VS en Iran; Turkije en de Koerdische gebieden) vreedzaam opgelost 
kunnen worden; 
1) een ‘MasterPeace Concert’ op 21 september 2014, met artiesten en sprekers uit de 14 
conflictgebieden, dat wereldwijd uitgezonden wordt. 

Zie voor meer informatie en de actuele ontwikkelingen: www.masterpeace.org . 

 

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. 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. Een 
voorlichtingsactiviteit die reeds vele jaren loopt is de verspreiding 
van het gratis informatie-boekje ‘Geweldloze Kracht’. (Ong. 32 blz.; 
zie hiernaast.) 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 zou worden. Men hanteerde 
hierbij een landelijke indeling in 45 regio’s en de kosten zouden 
betaald worden uit de opbrengsten van advertenties van instel-
lingen 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 
inhouds-wijzigingen 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 140.000 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 ‘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 
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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. Desalniettemin overwegen we om het nog weer een keer op te starten. 

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 vredes-organisaties waarmee we voorheen in de zojuist genoemde 
landelijke verbanden zaten. 
Echter: vanuit ons bestuur is Leo de Groot al vele jaren betrokken bij het ‘Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid’. Sinds dit 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. 
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.   

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 2013: Voortgang van de 9 activiteiten uit het VIJF-JAREN-PROGRAMMA.  
 


