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Jaarverslag 2018 

 
Terugblikkend kunnen we de inleiding op het jaarverslag van 2018 bijna letterlijk herhalen hetgeen we 

in het verslag over 2017 schreven. We constateren, dat in het afgelopen jaar weer bergen werk zijn 

verzet, maar of dat het resultaat heeft opgeleverd, waarop we hoopten…..? We zijn een vereniging met 

de vrede toegewijde leden, die zich maximaal inzetten voor de positie van vrouwen in alle fasen van 

het vredesproces. Maar die het tegelijker tijd moeten doen met de eigen inzet: heel weinig financiële 

middelen, beperkte tijdsmogelijkheden. Terugblikkend hadden we zeker meer willen doen, maar of dat 

in de bestaande omstandigheden ook mogelijk zou zijn geweest ……….. wij denken van niet. Daarom 

zijn we verheugd en blij met wat wel is bereikt! En met veel dank aan allen, die zich voor dit resultaat 

hebben ingezet! Tegelijkertijd willen wij onze zorgen uiten over de situatie in de wereld. De 

toenemende spanningen en het groeiende machtsdenken, die zich uiten in een opnieuw groeiende 

militarisering en wapenwedloop. Het enorm gegroeide recente cijfer van het aantal kinderen, dat in 

oorlogssituatie opgroeit, is hiervan een symptoom, dat ons zeer verontrust. 

 

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken in de Vereniging PVDV na dit jaar geven we hier 

puntsgewijs de voornemens voor 2018 weer. 

 

1. Voorzetting van de lobby voor integratie NAP-1325 in m.n. buitenland- en defensiebeleid van 

de Nederlandse overheid, met een nadruk op preventie van conflicten, en de gendertoets bij 

wapenhandel en wapendoorvoer door Nederland. 

2. Organisatie van themabijeenkomsten:  rondom Midden-Oosten, preventie van conflicten, 

humanitaire hulp en vredeswerk etc.   

3. Vervolg van de samenwerking in vervolg op het “religie”- project in (post-) conflictgebieden 

+ Nederland.  

4. Vervolg van project “Vrede zonder wapens”. 

5. Verder uitwerken van het project over psychische hulp aan vluchtelingvrouwen. 

6. Lobby voor de versterking van de positie, rol, erkenning van kwaliteiten en resultaten van 

vrouwenvredesorganisaties in conflictregio’s en Nederland. 

7. Bevorderen van toegang tot financiering voor kleinere vrouwen vredes organisaties 

(conflictregio’s en Nederland) en voor diaspora-organisaties. 

8. De uitgave van 4 nummers van het blad Gender en Duurzame Vrede. 

9. Samenwerking met oude netwerken aanhalen (NVR, WO=MEN, Brussel). 

10. Samenwerking met nieuwe organisaties: vrouwenvredesorganisaties in Nederland, met 

jongerenvredesorganisaties. 

11. Relatie met individuele vredesvrouwen aanhalen door de tweewekelijkse internet nieuwsbrief, 

Vredesflits. 

 

Wat is er in 2018 gebeurd? Op welke terreinen is vooruitgang te zien?  

Eind januari ontvingen wij het vreselijke bericht, dat ons lid Stella Ismaël, die African Sky in ons 

netwerk vertegenwoordigde, plotseling was overleden. Wij hebben haar begrafenis bijgewoond en 

gesproken bij de herdenking, die een maand later plaats vond in Utrecht. Het waren momenten, 

waarbij wij haar warmte en inzet voor de rechten van vrouwen met veel liefde herdachten. 

Als we de lijst met voornemens voor 2018 volgen geeft dat het volgende beeld: 
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Ad 1 De lobby voor integratie van NAP-1325 in het buitenlands- en defensiebeleid van onze 

overheid is voortgezet. Gehoopt wordt, dat de evaluatie van het NAP 1325, eind 2018 uitgevoerd,  een 

push in de goede richting zal geven.  

Intussen werd het werk voor de invulling van het NAP 1325 voortgezet. Twee halfjaarlijkse-

bijeenkomsten werden gehouden. Onze voorzitter heeft samen met o.m. Stephanie Mbanzimdore 

tijdens de eerste een ‘pitch’ gegeven over aspecten van het werk. Ook enkele lunchbijeenkomsten van 

het 1325-netwerk werden bijgewoond. 

De lobby op het terrein van de gendertoets op wapenhandel heeft geleid tot een toezegging door de 

Minister aan de 2e Kamer, dat deze zal worden ingevoerd. Deze lobby werd gevoerd i.s.m. WO=MEN 

en de GVV-werkgroep (Gender Vrede Veiligheid). Over vervolgstappen i.v.m. de invoering van deze 

toets wordt momenteel nagedacht. 

Door enkele aangesloten organisatie is ingeschreven in een nieuwe tender van Buitenlandse Zaken 

voor trainingen in Afghanistan, Congo DRC, Burundi en Sudan. Rond de jaarwisseling is nog niet 

duidelijk of deze projecten kunnen worden uitgevoerd omdat de besluitvorming op het Ministerie 

vertraagd is. Inmiddels is er een begin mee gemaakt.  

Om invulling te geven aan één der aanbevelingen van het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 

wordt met de NVR en WO=MEN onderzocht of hiervoor een EU-subsidie te verkrijgen is. Helaas is 

door de te korte termijn een eerste poging mislukt. Maar er blijft aan gewerkt worden.  

Ad 2. Op de dag van de ALV werd ’s middags een symposium gehouden over de situatie in het 

Midden-Oosten. Sprekers/spreeksters vertelden op indringende wijze over de stand van zaken in o.m. 

Syrië. In de loop van 2017 organiseerden verschillende leden van PVDV bijeenkomsten over 

onderwerpen, die voor de leden van belang zijn. De leden werden hiervoor via de e-nieuwsbrief 

uitgenodigd. 

Ad 3. Door verblijf van de initiatiefneemster in het buitenland is dit project tijdelijk stil komen 

vallen. Wel is één van de nummers van ons blad Gender en Duurzame VЯEDE gewijd aan het thema 

Religie.  

Ad 4 Voor de vierde keer organiseerden wij mee met de coalitie Vredesmissies zonder Wapens het 

Vredessymposium, dat op 21 september 2018 in het Stadhuis in Zwolle gehouden werd. Het thema 

was dit jaar “Investeer in vrede, jong en ontwapenend”.  Joongeren stonden dit jaar centraal.  Geëerd 

werden: Tayfun Balcik, the Hague Peaceprojects; Daan Savert, Christian Peacemakers Teams 

Nederland en Nina Koevoets, Towards a Nonviolent World.                        Ons lid Jade-Gulay Fitoz 

was moderator en interviewde via skype Arun Gandhi, de kleinzoon van Mahatma Gandhi. 

Ad 5. Dit project ligt helaas geheel stil. 

Ad 6. Dit gebeurt met name in de netwerken voor Res.1325, geleid door WO=MEN. Diverse leden 

van de vereniging zijn hierin actief. 

Ad 7.  De toegang tot financiële instellingen voor basis organisaties verslechtert wereldwijd, o.m. 

door het denken in projecten, maar ook dankzij het anti terrorisme beleid. Het is nog onduidelijk welke 

gevolgen dit beleid heeft voor andere diaspora organisaties. Voor zover op dit moment te overzien 

weten de verschillende organisaties in onze achterban zich, dankzij een groot persoonlijk commitment 

van de deelneemsters, zich staande te houden.  

Ad 8. Na een uitgebreide enquête en verschillende brainstormsessies verscheen in het najaar van 

2017 het eerste themanummer van ons blad Gender en Duurzame VЯEDE. We prijzen ons gelukkig, 

dat het blad in 2018 vier keer kon worden uitgebracht. Als thema’s werden gekozen: Eigenzinnige 

strategieën, Jongeren, Religie en Jemen. De redactie heeft zich hiervoor zeer ingespannen, waarvoor 
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wij hen dank verschuldigd zijn. Zij werken momenteel aan aan PR-plan t.b.v. het bekendmaken van 

het blad en de werving van nieuwe abonnées/leden. Het bestuur heeft een garantie afgegeven voor 8 

themanummers. In de loop van het jaar zullen wij moeten beslissen over voortzetting van het blad. 

Voor de financiering van het blad hebben wij in 2018 gelukkig twee keer een subsidie ontvangen. Van 

een privépersoon  en van Buitenlandse Zaken.  

Ad 9  De samenwerking met WO=MEN werd op dezelfde voet voortgezet. Ook de relatie met de NVR 

bleef ongewijzigd. Bijeenkomsten van beide organisaties, van Atria en van het netwerk VN-

vrouwenverdrag werden door bestuursleden bijgewoond. De banden met de lobby in Brussel konden, 

door gebrek aan menskracht, niet worden aangehaald.  

Ad 10  Als nieuw lid is toegetreden: Bertha von Suttner Peace-Institute en YOWP, Yemen 

Organization for Women’s Policy. Met een Koerdische organisatie werd een verkennend gesprek 

gevoerd.  

Ad 11 De E-nieuwsbrief verschijnt twee wekelijks, behalve in de vakantiemaanden. Het bestuur is 

bezorgd over de geringe omvang van de redactie van deze e-nieuwsbrief. Naar uitbreiding van de 

redactie wordt gezocht. Wij zijn Janny Beekman opnieuw heel veel dank verschuldigd voor het werk 

dat zij voor de e-nieuwsbrief verzet. 

Als lid van WILPF kon de voorzitter het congres van WILPF Internationaal, dat in Ghana gehouden 

werd, bijwonen. Naast allerlei organisatorische besluiten werd o.m. een statement over Militarisering 

aangenomen. De bijeenkomst vormde tevens het begin van een Afrikaanse Feministische 

Vredesbeweging. 

Ook verschillende Werkplaatsbijeenkomsten van de WILPF Nederland werden bijgewoond, evenals 

de jaarlijkse bijeenkomst van het Multicultural Women’s Peacemakers Netwerk, die in Rotterdam 

gehouden werd, met als thema Think Global, Act Local.  

 

Financiën 

Er is dit jaar voor het eerst een bescheiden contributie betaald door de aangesloten organisaties. Het 

merendeel van de individuele leden (van de voorganger Vrouwen voor Vrede) is lid gebleven.  

Dankzij voortzetting van een bescheiden subsidie van het Ministerie van BUZA kan het Platform de 

organisatiekosten ( administratie, computer- en reiskosten) blijven betalen. Voor de Nieuwsbrief 

worden afzonderlijk fondsen gezocht. Met ons blad in de nieuwe formule in de hand kunnen we op 

pad om de kring van leden en lezers weer te gaan uitbreiden. De eerste nieuwe leden hebben zich 

inmiddels aangemeld. 

De nieuwe secretaris, Anna Zanen-van Eeghen, heeft haar functie met veel enthousiasme aanvaardt. 

Eén van de zaken, die zij direct heeft opgepakt is de aanvraag van de ANBI-status  Deze werd in 

augustus verkregen.  

Bestuur 

Als bestuur en netwerkvereniging kwamen we in 2018 6 keer in Utrecht bijeen. Omdat tijdens de 

bijeenkomsten beide elementen van ons werk zeer verweven raakten hebben we recent besloten de 

komende periode beide elementen te splitsen. Dus óf een bestuursvergadering óf een 

netwerkvergadering te agenderen.  

Intussen is doorgewerkt aan de opstelling van een Huishoudelijk Reglement en een redactie statuut.  

Beide zijn door het bestuur aangenomen, maar worden tegelijkertijd beschouwd als ‘work in 

progress’. Er zal voortdurend aan worden bijgesteld indien de situatie dat vraagt. 
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Samenstelling bestuur: 

Ted Strop-von Meijenfeldt, voorzitter 

Anna Zanen-van Eeghen, secretaris 

Tiny Hannink – Starre, penningmeester 

Mekka Abdelkabar 

Anne Marie Zaat  

  

Redactie: 

Elma Doelman , hoofdredacteur 

Joke Oranje 

Annette Bool  

Anjo Kerkhofs 

Thea Vermeien 

 

E Nieuwsbrief  

Janny Beekman 

 

Financiële administratie  

Froukje van der Geest 

 

 

 

 


