Internationale Oecumenische Vredesdienst

Jaarverslag 2011
EIRENE Nederland

EIRENE Nederland bestaat officieel uit:
•

De Vereniging EIRENE Nederland (KvK-nummer 40483402)

•

De Stichting Vrienden van EIRENE in Nederland (KvK-nummer 41179621)

Dit is het gecombineerde jaarverslag van beide onderdelen.

Postadres:

Postbus 1528
3500 BM Utrecht

Bezoekadres: Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
Tel:
Fax:

030 – 271 43 76
030 – 271 47 59

E-mail:
Website:

info@eirene-nederland.org
www.eirene-nederland.org

Bankrek.nr.

185 66 60 t.n.v. EIRENE
Nederland te Bilthoven

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2
1. UITGANGSPUNTEN EN DOELEN .................................................................................. 3
1.1 UITGANGSPUNTEN ......................................................................................................... 3
1.2 DOELEN ........................................................................................................................ 3
2. BESTUUR EN ORGANISATIE.......................................................................................... 4
2.1 LEDENVERGADERING ..................................................................................................... 4
2.2 KANTOOR EN MEDEWERKERS ......................................................................................... 4
2.3 VRIJWILLIGERS IN NEDERLAND ....................................................................................... 5
3. WERVING VRIJWILLIGERS, PR, FONDSENWERVING, LEDEN.................................... 5
3.1 NEDERLANDERS IN BUITENLANDSE DIENSTEN .................................................................. 5
3.2 NIEUWSBRIEF ................................................................................................................ 5
3.3 LEDEN EN DONATEURS ................................................................................................... 6
3.4 W ERKGROEP 2035 ........................................................................................................ 6
3.5 DE WEBSITE .................................................................................................................. 6
4. PROJECT RECHTSHULP ESTELI - NICARAGUA .......................................................... 6
4.1 VOORTGANG IN 2011 ..................................................................................................... 7
5. INTERNATIONAAL........................................................................................................... 7
6. FINANCIËLE RESULTATEN ............................................................................................ 8
6.1 JAARREKENING .............................................................................................................. 8
6.2 TOELICHTING OP DE RESULTATEN .................................................................................. 9
7. BELEIDSPLAN ................................................................................................................10

2

Jaarverslag 2011

1. Uitgangspunten en doelen
1.1 Uitgangspunten
EIRENE is een oecumenische vredesdienst, maar wil geen zending / missie bedrijven. Veel
mensen die zich voor EIRENE inzetten, vinden hun inspiratie in het christelijke geloof of in
een andere vorm van spirituele overtuiging. Maar ook mensen, die vanuit hun eigen innerlijke
overtuiging aan de slag willen zijn bij EIRENE welkom en zetten zich bij ons actief in.
Geweldloosheid, niet alleen als doel maar juist ook als middel, is een belangrijk uitgangspunt
voor EIRENE. De mensen die bij EIRENE betrokken zijn, vinden elkaar in hun motivatie om
zich op een geweldloze manier in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid wereldwijd.

1.2 Doelen
Ondanks grote inspanningen wordt de kloof tussen arm en rijk in onze wereld steeds groter.
Op veel plekken is er geen sprake van vrede. Een menswaardig leven voor iedereen op
onze aarde zal alleen mogelijk zijn als er fundamentele veranderingen plaatsvinden, zoals:
•

het verduurzamen van de economische groei

•

streven naar een eenvoudige levensstijl met aandacht voor de ecologie

•

werken aan sociale rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar

•

de bevordering van een interculturele dialoog

Met het oog op vrede en rechtvaardigheid zijn dit de doelen die EIRENE nastreeft middels
diverse programma's, projecten en activiteiten. Hiertoe zijn de volgende beleidspunten
vastgesteld:

•

Verhoog het aantal uitgezonden Nederlanders naar 10 – 15 per jaar

•

Start een eigen programma of project

•

Breidt de kring van leden (verder) uit en boor andere bronnen van financiering aan.
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2. Bestuur en Organisatie
Het bestuur van EIRENE Nederland bestaat ten tijde van het vaststellen van dit jaarverslag
uit vijf personen. Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris
(vacature). Zij vormen, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van art. 12 van de
statuten van de vereniging, samen het dagelijks bestuur. Volgens art. 6 van de statuten van
de Stichting Vrienden van EIRENE in Nederland vormen zij tevens het bestuur van die
stichting.

Naam

Datum
(her)
Einde
aantreden benoeming termijn

Jan Schaake

1997

Functie (portefeuille)

Mei 2009

Mei 2013 Lid (Burgervredeswerk, subsidies)

Jet Visser-Romijn 01/1998

Mei 2011

Juni 2012 Lid (vrijwilligerscontact)

Lianne Belt

02/2011

Mei 2011

Mei 2015 Lid (werkgroep 2035)

Paul den Hartog

05/ 2006

Mei 2010

Mei 2014

Henny van der
Ree- de Jong

02/2007

Mei 2011

Mei 2015 Secretaris / penningmeester

Voorzitter, (Eigen programma /
project, communicatie, PR)

2.1 Ledenvergadering
Op zaterdag 2 juli 2011 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De
vergadering zelf was vooral van huishoudelijk aard. Paul presenteerde ‘s middags zijn
indrukken van Bosnië en de verschillende EIRENE- en EIRENE-gerelateerde projecten in dit
nog zeer verdeelde land, waar hij een bezoek had gebracht. Volgens sommigen neemt de
spanning in het land vooral toe en iets van vredeswerk lijkt dan ook wel geboden. In het 2e
halfjaar zijn gedachten gevormd samen met Pharos om de schoolkeuken in Fakovici uit te
breiden met een vredescomponent.

2.2 Kantoor en medewerkers
Uitvalsbasis voor het werk van EIRENE Nederland is
Vredescentrum O-43 te Utrecht. In dit centrum zijn ook
Kerk en Vrede en enkele andere vredesorganisaties
gevestigd.
De eerste helft van het jaar heeft Christoph als vrijwilliger
op het kantoor gewerkt. Na de zomer is Matthias aan de
slag gegaan. Het gaat hier om vrijwilligers die in het kader
van het Noordprogramma van EIRENE Internationaal voor
een jaar naar Nederland worden uitgezonden. EIRENE
Nederland deelt deze vrijwilliger met Kerk en Vrede; hij
werkt in principe 4 dagen per week voor Kerk en Vrede en
1 dag per week voor EIRENE Nederland.

Vredescentrum 043 in Utrecht,
waar EIRENE Nederland gehuisvest is.

4

Jaarverslag 2011

2.3 Vrijwilligers in Nederland
Naast de bestuursleden die zich op vrijwillige basis inzetten, heeft EIRENE Nederland in
2011 hulp gehad van een aantal vrijwilligers:

Marieke Wegman

hoofdvertaalster DU-NL (diversen)

Gabi de Ridder-Rose vertaalster DU-NL (diversen)
Liseth Meijer

hoofdredacteur EIRENE-nieuws, werkgroep 20-35

Cesar Mercedes

layout EIRENE-nieuws

Hielke Wassenaar

Project leider project Esteli

Christoph Gäbisch

werkgroep 20-35

Lennart den Hartog

Vrijwilligersvoorlichting en werkgroep 20-35

Deze vrijwilligers hebben met elkaar veel werk verricht en mede dankzij hen is het afgelopen
jaar weer gelukt alles voor elkaar te krijgen.
Te noemen zijn:
•

Het uitbrengen van de nieuwsbrief

•

Het vertalen van de diverse artikelen ten behoeve van de nieuwsbrief.

•

Het in gang brengen van de activiteiten in het project Esteli.

•

Het opzetten van de structuur voor de nieuwe website

En daarnaast nog vele andere activiteiten

3. Werving vrijwilligers, PR, fondsenwerving, leden
3.1 Nederlanders in buitenlandse diensten
In 2011 was Wim de Louw werkzaam in het grote-meren gebied als coördinator voor
EIRENE Internationaal. Wim woont daar met zijn gezin en heeft een aantal informerende
bijdragen geschreven voor de nieuwsbrief, waarvan U kennis heeft kunnen nemen in het
voorjaar en de zomer van 2011.

3.2 Nieuwsbrief
Dit jaar is de nieuwsbrief van EIRENE Nederland vier keer verschenen. Wij zijn veranderd
van drukker en de opmaakprogramma;s en lettertypes zijn op elkaar afgestemd. Dit betekent
minder opmaakproblemen.
Het resultaat mag er zijn, zoals u heeft kunnen zien. De nieuwsbrief is duidelijker en beter
leesbaar geworden.
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3.3 Leden en donateurs
EIRENE Nederland was ook in 2011 voor haar vredeswerk voor het grootste deel afhankelijk
van particuliere bijdragen. Het ledenaantal bedroeg aan het eind van het jaar ongeveer 300.
Zij betalen allemaal een jaarlijkse contributie van minimaal 20 Euro. Het aantal leden is in
2011 licht teruggelopen, hoofdzakelijk als gevolg van het overlijden van leden.
Naast de particuliere bijdragen van de leden ontving EIRENE bijdragen van diverse
organisaties, bijvoorbeeld de opbrengst van een gehouden collecte, of specifieke bijdragen
voor het project in Esteli.

3.4 Werkgroep 2035
In 2009 is de werkgroep 2035 opgericht om Eirene te verjongen en zo ook in de toekomst
het goede werk te kunnen voortzetten. De werkgroep is in eerste instantie wat moeilijk van
de grond gekomen, maar in 2011 hebben we met succes een herstart gemaakt. De
werkgroep heeft zich bezig gehouden met het actief werken aan een vernieuwde en up-todate website. Tevens zijn zij ideeën aan het verzamelen voor het gebruik van social media
en het maken van een frisse nieuwsbrief en huisstijl om EIRENE Nederland op deze wijze
voor een groter publiek bekend en bereikbaar te maken.
Andere zaken die op de agenda staan en in 2012 opgepakt zullen worden zijn het werven
van nieuwe vrijwilligers en donoren. De werkgroep 2035 wordt aangestuurd door een lid van
het bestuur en bestaat momenteel uit vijf personen. Een hiervan is een ex-vrijwilliger, een
trend die we graag willen doorzetten.

3.5 De website
In 2011 is hard gewerkt aan een vernieuwde website, omdat de huidige niet meer voldoet
aan de standaard van de deze tijd. Deze nieuwe website wordt gebouwd door een
professionele webbouwer en maakt gebruik van de meest gangbare toepassingen,
waaronder een invoeging voor Facebook en Twitter. De planning is dat deze website
halverwege 2012 in gebruik genomen wordt.

4. Project Rechtshulp Esteli - Nicaragua
CENIDH heeft een aantal rechtswinkels in het land, die aan economisch en sociaal zwakken
op eenvoudige, laagdrempelige wijze toegang tot het recht en de rechtspraak bieden. Ook
bieden zij via vrijwilligers voorlichting en workshops over kwesties aangaande de
mensenrechten, zodat burgers leren om voor hun eigen rechten op te komen. Daarnaast
verricht
CENIDH
onderzoek
naar
de
oorzaken
en
de
frequentie
van
mensenrechtenschendingen en gebruikt de uitkomsten om te lobbyen bij
overheidsinstanties, burgerorganisaties en de media. Ook organiseert zij protest- en
solidariteitsacties.
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4.1 Voortgang in 2011
In 2011 is met succes de benodigde $ 10.000 ingezameld bij de diverse sponsoren. Deze
bedragen zijn aan Esteli ter beschikking gesteld en hier zijn weer belangrijke activiteiten mee
uitgevoerd. Wel hebben we in de loop van het jaar veel correspondentie gevoerd met de
mensen ter plekke om de rapportage duidelijker te krijgen, waardoor wij sponsoren beter
inzicht kunnen geven in de besteding van de gelden. Met het in gang houden van het project
door middel van onze financiële steun wordt een krachtig en geweldloos Nee tegen onrecht
neergezet.

5. Internationaal
Door het samenvoegen van de in Duitsland gevestigde vereniging EIRENE Internationaal
met de Duitse EIRENE-afdeling vreesden we als Nederlandse EIRENE-afdeling dat het
internationale karakter van EIRENE Internationaal onder druk zou komen te staan. Op basis
van die zorg is een internationale commissie opgericht. Het belangrijkste wapenfeit van die
commissie was een voorstel rond Christianity and Belief dat aan het internationaal bestuur is
voorgelegd. Daarnaast gekeken naar internationale conferenties in plaats van oprichting
nieuwe EIRENE organisatie-onderdelen. Op de internationale ledenvergadering van EIRENE
Internationaal is de internationale commissie opgeheven. Op diezelfde ledenvergadering
kwam wel de belangrijke vraag boven water wie wie eigenlijk aanstuurt binnen EIRENE
Internationaal. Dat was ook precies waar wij als EIRENE Nederland tegen aanliepen: het
leek erop dat het kantoor in Neuwied de vereniging aanstuurt in plaats van andersom.
Dit leidde tot onduidelijkheid tussen Eirene NL enerzijds en internationaal en het Büro
anderzijds. In een vergadering in juli is daarover gesproken met een delegatie van het
internationaal bestuur en de interim directeur van het Bureau in Neuwied. Hier zijn de
knelpunten op tafel gelegd en is een afsprakenlijst gemaakt op welke terreinen de
samenwerking moest verbeteren. In december is het voltallige bestuur in Neuwied geweest
om deze zaken verder uit te werken en dit heft er toe geleid dat 2011 uiteindelijk qua
samenwerking aanmerkelijk beter werd afgesloten als begonnen. Harry Schram is in 2011
teruggetreden als voorzitter, maar zit nog wel in het internationale bestuur als
contactpersoon voor NL.
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6. Financiële resultaten
6.1 Jaarrekening
De hieronder gepresenteerde jaarrekening van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht
van lasten en baten en de balans per 31 december 2011. Deze zal worden beoordeeld door
de kascontrolecommissie die bestaat uit leden van de Vereniging EIRENE Nederland.
Financiële resultaten 2011

6.1.1 Baten
Leden/donateurs
Kerken/organisaties
Rente
Extra giften
Estelli
Pinksterconferentie
Eirene Internationaal
Diverse baten en lasten

Totaal

2009 w 2010 w
6.743
8.106
2.195
2.658
710
1.363
2.100
257
8.983
8.089

2011 b
8.000
2.750
1.500
250
5.000

2011 w
7.473
1.526
988
3.669
7.711

20.474

17.500

21.366

2009 w 2010 w
1.052
1.201
2.438
2.479

2011 b
1.350
2.400

2011 w
2.616
3.674

5.875

2.105

2.850

2.496

100
1.250
225
75
1.750
1.625

9
0
0
132
-54
7.711
2.678

17.500

21.366

20.731

6.1.2 Lasten

Bestuur
Bureau
Bureaukracht
\administratie
Vrijwilligers
Nieuwsbrief
Eirene Internationaal
Algemene kosten
Pinksterconferentie
Activiteiten
Bankkosten
Estelli
Estelli af te dragen
Saldo
Totaal

4.828
2.177

5.037
128
2.782

113
0
259
127
1.050
8.983
-296

66
1.852
8.089
-1.161

20.731

20.474
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6.1.3 Balans per 31.12.2011
Debet
Depot TPG-post

100

Voorraad kalenders
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
ASN spaarrekening
ASN spaarrekening
ASN spaarrekening stichting
Postbank
Postbank spaarrekening
Liquide middelen
Resultaat 2011

1.474
430
19.836
14.956
6.100
4.880
118
32

Totaal
Bestuur

47.928

Vergader- en reiskosten
Representatie
Overig

Administratiekosten
Overig

Kapitaal Stichting
Kapitaal
vereniging
Rek. crt. Eirene
Int.
Rek.crt. NCDO
Nog te betalen
Los Pipitos
Esteli
Reservering onvoorzien
Resultaat 2011
Vooruitontvangen

6.000
7.612
7.585
7.100
6.124
7.711
3.093
2.678
25

47.928
Vrijwilliger

2.423
63
130

Bureau
Gebruik kantoor
Kantoorbenodigdheden, drukwerk etc.

Credit

Bijdrage
huur/levensonderhoud
Taalcursus

1.850
255

Overige vrijwilligers
2.400
326

Reiskosten

0

9
948

Overig

6.2 Toelichting op de resultaten
De cijfers zijn gepresenteerd volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ650
Fondsenverwervende Instellingen. De gevolgde presentatie maakt het voor derden
makkelijker om onze situatie te vergelijken met andere NGO’s, wat belangrijk kan zijn bij het
verwerven van subsidies om ons werk te kunnen doen, naast onze eigen inkomsten.
Na het berekenen van het verschil tussen baten en lasten is er uiteindelijk een voordelig
saldo van € 2.678,-- te melden.
Eirene Nederland heeft natuurlijk nog veel ideeën, die alleen in uitvoering genomen kunnen
worden, als ons meer middelen worden toevertrouwd.
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7. Beleidsplan
In 2011 is hard gewerkt aan het totstandkomen van een nieuw beleidsplan. Er zijn 2
beleidsdagen geweest in oktober en november na een voorbereidingssessie door het
bestuur. Hier is een heldere missie, visie en strategie uitgekomen voor de komende 5 jaar en
het geschreven beleidsplan wordt op de ALV van 2 juni 2012 aan de leden voorgelegd.
Hierdoor is de richting en nadruk voor ons zeer helder geworden en is een hoop energie
vrijgekomen voor het werk dat wij doen. Overigens zijn alle leden uitgenodigd om deel te
nemen aan het beleidsproces en hier is door een aantal ook gebruik van gemaakt. De
voorlopige resultaten zijn:
De visie van EIRENE Nederland is:

‘rechtvaardige, geweldloze en mondiale samenleving’

een

De missie van EIRENE Nederland is

‘zich hiervoor in te zetten door middel van intensieve
ontmoeting, dialoog en samenwerking om zo de
onrechtvaardigheden, onbegrip en conflicten op te
helpen lossen’

om

Heel concreet houden we ons bezig met de volgende strategische werkvelden:
•

Mensen uitzenden naar partnerorganisaties

•

Actief zijn in het opbouwen en onderhouden van gelijkwaardige samenwerking
met partners in binnen- en buitenland.

•

Ondersteunen van projecten van partners

•

Fondswerving, subsidies en sponsoring

•

Conferenties en bijeenkomsten

•

Lobby

het bestuur
mei 2012
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