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Email: info@geweldloosactief.nl           Internet:  www.geweldlozekracht.nl  

                                                                                                               25 juni 2022 

JAARVERSLAG 2021 
Bestuur 
Vanwege de ‘corona-epidemie’ besloten we om ons bestuursoverleg dit jaar digitaal plaats te laten 
vinden op basis van de jaarstukken met betrekking tot 2020/2021. Gevraagd werd om daar per 
brief of per email op te reageren. 
 
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 / 
penningmeester); Henk bij de Weg (kascommissie). Zij vormen tevens het ‘Dagelijks Bestuur’. 
- Mw. N.Koevoets (bestuurslid vanaf januari 2020 en zelfstandig freelance trainster o.a. met 

betrekking tot ‘actieve geweldloosheid’) heeft zich in december 2021 uit het bestuur teruggetrokken 
om in 2022 haar trainingswerk op basis van een ‘arbeidscontract voor 10 maanden’, voort te 
kunnen zetten. 
De ‘kascommissie’ bestaat uit de bestuursleden Hans Feddema, Henk bij de Weg, Wim Robben, 
Nina Koevoets. Met hun vieren vormen zij het ‘Algemeen Bestuur’.  
- Irene Peters, die al vanaf het begin bij onze organisatie betrokken is, neemt soms deel aan de 
vergaderingen maar is geen officieel KvK-geregistreerd lid. 
 

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden ook geen 
vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed. 
De secretaris echter ontving in 2021 een vrijwilligersonkostenvergoeding gedurende 40 weken x 8 
uur per week, ofwel € 350,00 per kwartaal = € 1400. Hiermee blijven we binnen de norm die door 
de overheid bepaald is voor o.a. ANBI-erkende organisaties met betrekking tot het beschikbaar 

stellen van een vrijwilligersvergoeding. 
 

Financiële verantwoording 
Op de openingspagina van onze website, en daar aanklikken MENU en vervolgens aanklikken 
‘ANBI Gegevens’, staat onderaan die pagina een aan te klikken ‘link’ waarmee men de ‘financiële 
verantwoording’ over 2021 van onze organisatie opent. Deze bestaat uit:  

a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2021) + toelichting 
b) Balans (31 december 2021) + toelichting 
c) Financiële prognose voor 2022 + toelichting. 

 

Beleidsplan 
Op de openingspagina van onze website, en daar aanklikken MENU en vervolgens aanklikken 
‘ANBI Gegevens’, 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. 

mailto:info@geweldloosactief.nl
http://www.geweldlozekracht.nl/
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Werkzaamheden van de Stichting in 2021  
 

Op basis van het VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2018-2023), 
vonden in 2021 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 Neder-
lands, 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. Najaar 2019 is hiermee in begin gemaakt 

- In de zomer van 2021  verschenen 8 pagina’s over “Bevrijding van de gewelds-tragiek’ en in 
december 19 pagina’s over “Televisie- en digitaal geweld’. 

Het samenstellen van de Handboek-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 aan-
geschaft moeten worden. Na gebruik zullen die opgenomen worden in de bibliotheek van onze 
Stichting. 
Tot eind 2021 zijn ongeveer 425 bladzijden verschenen. Najaar 2019 is er een begin mee gemaakt 
om de Engelstalige en de Nederlandstalige versie op onze website te zetten.  
Open, desgewenst, op onze website www.geweldlozekracht.nl de informatie over het: 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 het ‘digitale berichtenblad Samen 
voor Vrede’ te beginnen*, alsmede met het samenstellen en publiceren van een losbladig Hand- 
boek), bleef het ‘Informatie-bulletin Geweldloze Kracht’ bestaan. 

*Sinds sept.2018 gebruiken we de naam ‘Samen voor Vrede’ niet meer voor ‘berichten’ maar 
alleen nog als ‘openings-streven’ van onze website ‘Geweldloze Kracht’. Dit om voor een breed 
publiek duidelijk te maken waar we ons op richten, namelijk:  

http://www.geweldlozekracht.nl/
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- Het Voorjaarsnummer van ‘Informatie-Bulletin Geweldloze Kracht’ ging over het werk en streven 
van de ‘Internationale Vredesbrigades’ die 40 jaar bestonden en in ongeveer 15 landen actief 
waren of zijn. 

- Het Najaarsnummer ging over het project ‘Geweldloze Steden’ dat in 2011 in de Verenigde 
Staten in Carbondale Illinois begon. Inmiddels zijn in meer dan 50 steden het ‘Nonviolent Cities 

Project’ van start gegaan. 

3) Actuele berichten doorgeven (via onze Website) 

Via de openingspagina van onze website geven we actuele berichten door. 

4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl 

In 2001 begonnen we met onze website ‘geweldloosactief’, welke een aantal jaren later de naam 
‘geweldloze kracht’ kreeg. 
De website opent met ’actuele berichten’ en met een ‘menu’ (linksboven) via welk men andere  
pagina’s over andere informatie of onderwerpen kan openen zoals:  

‘Wat is geweldloze kracht’; Hoe een vredescultuur te bereiken’; ‘Kern-activiteiten’; Verschenen 

nummers van ons ‘Informatie-Bulletin Geweldloze Kracht’; informatie over het ‘Handboek 

Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’; ‘te bestellen publicaties’; ‘privacy beleid’; 

‘ANBI-informatie’ (‘Algemeen Nut Beogende Organisaties’). 

 

5) Scholing en Training 
 
In vervolg op de 1ste ToNoWo-training in 2015 te Den Haag, vond van 19 – 
28 augustus 2016 de 2e internationale ToNoWo-training plaats (in het 
Limburgse plaatsje Baexem) met als titel: Peace+: Creating a Culture of 
Peace.  ToNoWo betekent: Towards a Nonviolent World (Naar een 
Geweldloze Wereld) en werd door Nina Koevoets (zie foto) opgericht om 
trainingen te geven. 
Aan deze 10-daagse training in Baexum namen 19 jongerenwerkers deel 

(tussen de 18 en 35 jaar / 8 mannen en 11 vrouwen) uit 9 landen. (Zie de 
     Nina Koevoets       inspirerende youtube-video van 5 min. op www.geweldlozekracht.nl .) De 
training werd door de SVAG aangevraagd bij, en gefinancierd door, het ERASMUS+ Programma, 
een omvangrijk educatieproject van de Europese Unie.  
Een 3e Erasmus+-training, met als titel ‘Towards a Nonviolent World’, vond in Londen plaats van 
18 – 27 november 2016. 
Van 15 – 23 sept.2017 vond de 4e training ‘Towards a Nonviolent World: Learning Peace’ plaats in 
Heerlen, en van 15 – 23 sept.2018 de 5e  in De Vlierhof, Kleve (bij Millingen a/d Rijn): ‘Active 
Nonviolence: peace begins with you(th)’. 
In dec.2019 startte de 6e Erasmus+-training WOMAN:  Working On Mastering Adult Nonviolence. 
 

http://www.geweldlozekracht.nl/
http://www.geweldlozekracht.nl/
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Ook werd in 2019 een subsidie ontvangen van ‘Good 

Move’ voor de training ‘Peace Power’. De trainingen 
werden door de deelnemenden als leerzaam en inspi-
rerend ervaren.  
 
Van 14-20 juni 2019 nam Nina deel aan de training 
‘Peace in Action’ te Findhorn (Schotland). Haar deel-
name werd door de SVAG gefinancierd. 
 
Van 2015 – 2019 heeft zij, samen met de Canadese 
trainster Veronica Pelicaric, een geheel nieuwe uitga-
ve gemaakt van de trainers-studiegids ‘Engaging 
Nonviolence: Activating Nonviolent Change in Our 

Lives and Our World’. Omstreeks oktober 2019 ver-
scheen deze publicatie. 
 
In 2020 vonden er twee Erasmus+ - trainingen plaats 
met respectievelijk ruim 24 en 22 deelnemers uit 5 
landen (Duitsland, Griekenland, Nederland, Spanje, 
Italië) en 9 landen (Duitsland, Griekenland, Hongarije, 
Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje, Tsjechië):  
- Embracing Conflict and Diversity: Griekenland, 25 juli –  2 aug.2020. 
- Connecting the Dots: nonviolent action for our planet, each other and ourselves: 
  Nederland, 10 – 18 sept.2020. 
 

Op 1 december 2020 startte het tot 30 juni 2022 lopende Erasmus+ trainingsproject: “Changing 
the Game: developing a Culture of Peace in organizations”, waar Nina, met haar organisatie 
‘Peace Power’, bij betrokken is. Het initiatief daartoe werd genomen door een organisatie uit 
Letland die daar een subsidie voor kreeg van de Letse Erasmus+ - vertegenwoordiger. Behalve 
Letland en Nederland zijn er ook nog 3 andere Europese landen bij dit project betrokken. Zie: 
website: www.peacepower.org . 
Als voorwaarde voor deelname aan dit trainingsproject stelde de Letse organisatie najaar 2021 dat 
de trainers een ‘Arbeids-overeenkomst’ moesten hebben. Daartoe werd door de SVAG een 
‘Arbeids-overeenkomst’ voor de duur van 10 maanden geregeld. Omdat Nina hierdoor geen 
bestuurslid meer kon zijn is zij daar in december 2021 uitgegaan. 
 
Met betrekking tot 2022 zijn de volgende trainingen ingepland: 

11. ‘Embracing Conflict and Diversity, follow up skills’, 
      Griekenland, San Panteleimon Hotel: 25 maart - 2 april 2022  
12. ‘From Separation to Connection: (environ)mental health & youth work’ 
      Erasmus-project: 2022-1-NL02-KA153-YOU-000064561 
 

6) Impuls-acties als signaal voor een 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. 

7) Publiciteit en voorlichting, o.a. via artikelen in kranten /  tijdschriften, en lezingen 
 
Behalve via ons Info-bulletin ‘Geweldloze Kracht’ en onze website wordt ook aandacht en informa-
tie gegeven over onze visie en activiteiten via kranten, tijdschriften en social-media. Vooral Hans 

http://www.peacepower.org/
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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. 
Een voorlichtingsactiviteit die reeds vele jaren loopt is de verspreiding van het gratis informatie-
boekje ‘Geweldloze Kracht’. (ong. 32 blz.) Dit initiatief 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, 
gemeenschaps-huizen, bibliotheken, gemeentes, politie-bureau’s in 
een oplage van 1000 stuks verspreid zou worden. (Zie afbeelding.) 
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 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 ruim 200.000 van verspreid. Ook hier geldt echter dat er, net als bij de website ‘Geweldloze 

Kracht’, weinig nieuwe contacten met belangstellenden zijn. Ook dit zou eens goed doordacht 
moeten worden. 

8) 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 jaren verminderde echter de 
belangstelling.  

9) 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 
kleinere vredesorganisaties waarmee we voorheen in de zojuist genoemde landelijke verbanden 
zaten. 
Vanuit ons bestuur was ons bestuurslid Benno Houweling vele jaren betrokken bij het ‘Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid’. Na zijn overlijden (in 2019) is dit overgenomen door Wim Robben 

als waarnemend bestuurslid. Hans Feddema en Benno waren ook betrokken bij het werk van de 
redactie van het tijdschrift VredesMagazine. Hier heeft Nina de plaats ingenomen van Benno, 
hoewel zij zich zal beperken tot het aanleveren van artikelen. 

In juni 2020 en juni 2021 ging het jaarlijkse Landelijk Overleg Vredes-organisaties  (in Vredes-
centrum EMMA te Utrecht), niet door vanwege de corona-pandemie. Op deze jaarlijkse dag 
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informeren vertegenwoordigers van zo’n 15 organisaties elkaar over lopende activiteiten of 

brengen zij nieuwe actie-ideeën in. 
Met betrekking tot 2022 wordt er op zaterdag 8 mei in EMMA een ‘Toekomstdag’ georganiseerd 
waarbij zoveel mogelijk vredesorganisaties betrokken zullen zijn.      

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 trainings-
ruimte, een tentoonstellingsruimte, en een bibliotheek met studie-ruimte. Een initiatief-groep zou 
zo’n plan kunnen onderzoeken, alsmede een groot aantal mogelijkheden en vormen van samen-

werking, en van ondersteuning aan het gestelde doel vanuit ieders eigen specifieke bijdrage aan 
het vredeswerk. 

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

In verband met het vele materiaal dat in de afgelopen ruim 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 en er een ‘Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid’ van 
te maken. Hiermee werd een begin gemaakt, maar in 2020 ontvingen we het bericht dat het 
kloostergebouw, waar de ruimte is, aan de Provincie verkocht zal worden die er een woon- en 
werkgemeenschap van ging maken. 
Najaar 2021 werd ons gemeld dat we in het voorjaar van 2022 onze ruimte moesten verlaten. 
Inmiddels hadden we contact gehad met ‘Gemeenschap De Weyst’ in Handel (N.,Br.) die ons een 
geschikte ruimte aanbood voor dezelfde maandelijkse huur (van E 150,-) als we in Zwolle betaal-
den. De verhuizing zou van half januari – begin maart 2022 plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw van ‘de Weyst’, met de vroegere kerk, bijgebouwen en tuin. 

( De ‘Weyst’ is de naam van de ondergrondse rivierenstroom 

die o.a. in de kloostertuin als bron naar boven komt.) 
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Prioriteiten voor 2022 
  
Behalve voortgang van de 10 activiteiten uit het VIJF-JAREN-PROGRAMMA, zal speciale aan-

dacht gegeven moeten worden aan: 
- het beter benutten van mogelijkheden om belangstellenden ( die onze website 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 2022 onze speciale aandacht dienen te hebben; 
- het ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ via onze website digitaal 
beschikbaar maken in de Nederlandse en Engelse taal; 
- de SVAG-bibliotheek in de door ons gehuurde ruimte in De Weyst toegankelijk maken en de 
verkoop van de, door de SVAG gepubliceerde boeken, bevorderen. 
- het SVAG-archief onderbrengen bij het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 
te Amsterdam.  
- een boek samenstellen over de ontwikkeling van ‘actieve geweldloosheid’ (internationaal en in 
Nederland) in het kader van “het 55-jarig bestaan van de ‘Stichting Geweldloze Weerbaarheid en 
Aktieve Geweldloosheid’ ”.   

 
( Zie ook:  ACTIVITEITEN-PROGRAMMA 2022 ) 
 
 
 


