
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2012

Bestuur
Het bestuur kwam in 2012 in totaal 6x bij  elkaar in Amsterdam. Omdat Wiebren Stienstra had 
aangeven vanwege zijn leeftijd het bestuur te verlaten is hij zelf op zoek gegaan naar een opvolger.  
Dat wordt Geart Bosma. Tijdens de ALV zal hij zich voorstellen en kunnen we stemmen over zijn 
toetreding. Het bestuur is ook erg blij met de komst van een notulist (Carla Schoenmakers) vanaf 
2013. Nico Faber heeft aangegeven de bestuursvergaderingen niet meer te bezoeken zolang zijn 
gezondheid dat niet toelaat. Hij blijft wel lid van het bestuur. Aan Henk Stappershoef hebben we de  
vraag  omtrent  zijn  bestuurslidmaatschap  voorgelegd.  De  overige  bestuursleden  stellen  zich 
herkiesbaar.

War Resisters International
Vredesbeweging PAIS (vertegenwoordigd door Frank Feiner) is  de Nederlandse sectie van War 
Risisters international, een wereldwijd netwerk van pacifistische en anti-militaristische organisaties. 
In  2012  heeft  de  WRI  zich  in  het  bijzonder  ingezet  voor  internationale  verbinding  en 
kennisuitwisseling bij de actie tegen de wapenhandel, voor steun aan de dienstweigeraars in landen 
waar militair- en politiegeweld sterk toeneemt alsook daar waar regeringen haar militaire macht 
gebruikt om acties van de bevolking voor een democratische samenleving te ondermijnen. PAIS 
was vertegenwoordigd in de WRI Council die in 2012 in Bilbao bijeenkwam en voorts hebben twee 
PAISeden deelgenomen aan de conferentie in Darmstadt over de militarisering van de jeugd, En 
vanzelfsprekend  was  PAIS bij  de  WAR STARTS HERE actie  bij  het  NAVO hoofdkwartier  in 
Brussel, georganiseerd door onze Belgische zusterorganisatie Vredesaktie.
De jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in 2012 €2.244 op. In 2011 was dat €1.579. De hogere 
opbrengst wordt veroorzaakt doordat de inzameling eerder in het jaar werd gehouden en daardoor 
minder reacties erop in het volgende jaar vielen. De hogere opbrengst is dus eenmalig.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2013 122 tegen 127 begin 2012. Er werd 1 (2011: 1) 
nieuw lid genoteerd. 6 (2011: 16) lidmaatschappen werden beëindigd, veelal wegens overlijden of 
ouderdom. Helaas zet de dalende trend van het ledental zich dus voort.
Naast de leden waren er 237 (2011: 269) abonnees met een abonnement op VredesMagazine of (in 
2011) 't Kan Anders. Velen zijn niet alleen abonnee maar ook donateur, ze betalen meer dan het 
abonnementsgeld. Aangezien nieuwe abonnees hun abonnement rechtstreeks bij VredesMedia 
afsluiten komen er bij Pais geen nieuwe abonnees bij. Tenslotte zijn er ook nog 21 (2011: 3) 
donateurs zonder abonnement. De stijging wordt veroorzaakt door voormalige abonnees op ’t Kan 
Anders die VredesMagazine al via een andere vredesorganisatie ontvingen en bij ons dus nu alleen 
donateur zijn.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 380 (2011: 399) personen.

VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: HVB, HVP, Pais, 
VD AMOK, Stop de Wapenwedloop en Wilpf. Alle 6 organisaties nemen deel in de uitgave van 
VredesMagazine en HVB, HVP, Pais en VD AMOK ook in het nieuwsverspreidingssysteem 
VredesNieuws. Pais is penningmeester van VredesMedia. Redacteur van VredesMagazine benoemd 
door Pais is Hans Feddema, met als plaatsvervanger Benno Houweling. Chris Geerse 
vertegenwoordigde Pais in de ledenvergadering en het bestuur van VredesMedia.
De gedrukte oplage van Vredesmagazine nam toe van 1475 tot 1600, als gevolg van de overgang 
van abonnees op alleen 't Kan Anders naar VredesMagazine.
De binnen VredesMedia bestaande reserve voor het opgeheven blad ’t Kan Anders werd aan de 
daarin deelnemende organisaties uitgekeerd. Pais ontving €1.805 dat werd toegevoegd aan het Prins 
van Wijkfonds.
Nadere gegevens zijn te vinden in het jaarverslag van VredesMedia.



Werkgroep TV-geweld
De Werkgroep was ook in 2012 slapende. De Kring van Kritische Kijkers handhaafde wel enige 
activiteit en beoordeelde, evenals vorig jaar, 1 tv-film.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter met slechts een enkele nieuwe toevoeging. Ze 
trok in 2012 bijna 45.000 bezoekers tegen in 2011 bijna 55.000, een daling met ruim 18%. Het 
aantal bezochte pagina's daalde ook van bijna 276.000 in 2011 naar bijna 269.000 in 2012, een 
daling met bijna 3%. Ondanks de verouderende inhoud blijft de website dus in een behoefte 
voorzien.
De website telde eind 2012 412 gewone pagina's en 947 als pdf. Eind 2011 waren dat er resp. 411 
en 946.

Internet
De website van Pais trok in 2012 bijna 40.000 bezoekers. In 2011 waren dat er bijna 38.000. Een 
stijging met ruim 4%. Het aantal bezochte pagina's steeg meer, van bijna 258.000 in 2011 naar bijna 
333.000 in 2012. Een stijging met 29%.
De website telde eind 2012 890 gewone pagina's en 1.412 als pdf. Eind 2011 waren dat er resp. 778 
en 1.263.
Populair onderdeel van de website was 'Nieuws uit de Vredesbeweging' De nieuwspagina's werden 
bijna 88.000 maal opgeroepen tegen ruim 56.000 maal in 2011. Van de mogelijkheid om complete 
nummers van VredesMagazine en 't Kan Anders te downloaden werd ruim 16.000 maal gebruik 
gemaakt tegen ruim 18.000 maal in 2011.
De e-mailnieuwsbrief ‘VredesNieuws’ verscheen in 2012 regelmatig. Er waren aan het eind van dit 
jaar 100 (vorig jaar: 67) abonnees. VredesNieuws is een project van VredesMedia maar draait op de 
website van Pais omdat het oorspronkelijk door Pais is opgezet. Sedert kort is er ook samenwerking 
met De Vredessite, waardoor het VredesNieuws nu ook op die site te zien is.

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Pais organiseerde op 2 juni 2012 een bijeenkomst over samenwerking binnen de vredesbeweging. 
Het werd een succes. Er waren 53 mensen uit ca. 35 vredesorganisaties aanwezig. Tot de resultaten 
behoorde de afspraak om jaarlijks zo’n samenwerkingsdag te organiseren. Telkens met een andere 
organisatie in het voortouw.
Ook werd besloten in klein comité verder te praten over meer samenwerking op het gebied van 
communicatie en nieuwsvoorziening. De samenwerking tussen VredesNieuws en De VredesSite is 
daarvan een eerste resultaat.
Tot samenwerking op bibliotheekgebied werd eveneens een aanzet gegeven.
Een meer uitgebreid verslag van de bijeenkomst is te vinden op: 
http://www.vredesbeweging.nl/archief/2012/samenwerking.php.



Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2012

Algemeen
2012 toont, zoals verwacht, een batig saldo. Dit saldo, €4.567 (vorig jaar  €1.940), werd volgens de 
geldende regels toegevoegd aan de reserves en het eigen vermogen. Deze stegen hierdoor tot 
tezamen €71.792. Het batig saldo was veel groter dan begroot door de uitkering van de opgeheven 
reserve voor het blad ’t Kan Anders en doordat de contributieopbrengst, anders dan verwacht, niet 
terugviel door het verlagen van de minimumcontributie. Voor 2013 wordt een wat kleiner overschot 
van €1.923 verwacht.

Toelichtingen per post
ad 1. De voorraad liep sterk op door de levering, begin 2012, van 3.000 gebroken geweertjes. We 
zullen er weer een flink aantal jaren over doen om deze te verkopen.
ad 20. De kosten van ledenabonnementen daalden in 2012 door de opheffing van het blad ’t Kan 
Anders. 
ad 21. De bestuurskosten fluctueren als gevolg van de wisselende activiteit van bestuursleden en 
het al dan niet declareren van hun kosten.
ad 22. Betreft in 2011 uitsluitend contributies aan People Building Peace, waaronder een extra 
bijdrage in het ontstane tekort. PBP is inmiddels opgeheven. De kosten in 2012 hebben betrekking 
op onze vertegenwoordiging bij de opening van het Vredespad in Eindhoven en de vredeswandeling 
in Amsterdam. Het Platform Vredescultuur vroeg in 2011 en 2012 geen bijdrage.
ad 23. De uitgaven hebben betrekking op de deelname van onze internationaal secretaris Frank 
Feiner aan de WRI council in Bilbao en de WRI conferentie in Darmstadt over militaire invloed op 
het onderwijs.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de uitgaven voor de 
website en de bankrekening door.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. De uitgaven betreffen het door Pais georganiseerde Symposium Vredeseducatie (2011) en de 
bijeenkomst Samenwerking in de Vredesbeweging (2012).
ad 30. Met ingang van 2012 is de minimumcontributie verlaagd van €15,50 tot €10,-. Dit als gevolg 
van het opheffen van ’t Kan Anders.
ad 32. Er werden voor de Werkgroep TV-geweld geen acceptgirokaarten meer rondgezonden. Toch 
kwamen nog enkele giften binnen.
ad 40 en 45. De kosten en baten m.b.t. VredesMagazine zijn in 2012 afwijkend van eerdere jaren 
omdat de abonnees op ’t Kan Anders overgeheveld werden naar VredesMagazine. Zij ontvingen in 
2012 een korting van 25% op de normale abonnementsprijs. Pais kreeg diezelfde korting op de 
inkoop van deze abonnementen bij VredesMedia.
ad 42. Deze post viel in 2011 hoger uit omdat nieuwe acceptgirokaarten moesten worden 
aangeschaft. Daar kunnen we meerdere jaren mee vooruit, maar ze zijn op dat jaar afgeboekt. In 
2013 moeten er weer nieuwe acceptgirokaarten aangeschaft worden omdat de oude ongeldig 
worden i.v.m. de overstap van de banken op IBAN.
ad 50 t/m 56. Het blad ’t Kan Anders werd eind 2011 opgeheven.
ad 60. Uit het Prins van Wijkfonds werd in 2012 een bijdrage van €121 gegeven aan het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid voor de tentoonstelling A Picture for Peace in Den Haag.
ad 65. Betreft naast donaties door abonnees op VredesMagazine, het in 2012 van VredesMedia 
ontvangen bedrag, groot €1.805, wegens opheffing van de reserve ’t Kan Anders.
ad 80 en 81. Ons kantoor in Delft wordt gedeeld met het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
en VredesMedia. De kantoorbenodigdheden worden ingekocht door Pais en doorberekend aan alle 
gebruikers. In post 81 is dus ook de doorberekening aan Pais zelf begrepen.



FINANCIEEL OVERZICHT PAIS 2012

Balans
bezittingen 1-01-12 31-12-12 mutatie

1 voorraad goederen 361 3.664 3.304
2 kortlopende vorderingen 1.877 2.007 130
3 liquide middelen 67.180 71.911 4.731

69.417 77.582 8.164

schulden
5 eigen vermogen 34.682 36.297 1.616
6 Prins van Wijkfonds 31.640 34.844 3.204
8 inkoopreserve 903 651 -253
9 kortlopende schulden 2.193 5.790 3.597

69.417 77.582 8.164

vermogen + reserves e.d. 67.225 71.792 4.567

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2011 2012 2012 2013

15 vereniging 818 385 1.616 1.330
16 Prins van Wijkfonds 1.463 1.126 3.204 793
18 gezamenlijke inkoop -341 -253 -200

resultaat 1.940 1.511 4.567 1.923

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2011 2012 2012 2013
20 ledenabonnementen 2.009 1.325 1.210 1.180
21 bestuurskosten 260 400 492 400
22 deelname in organisaties 200 40 67 40
23 internationale contacten 553 600 548 600
24 255 270 272 270
25 propaganda 38 300 7 100
26 evenementen 558 500 632 200
27 inkoop uitgeverij 349 250 225 250
28 overige lasten 37 100 55 100

totaal lasten 4.260 3.785 3.507 3.140
baten

30 contributie 2.930 2.200 3.143 2.500
31 rente 1.599 1.600 1.607 1.600
32 125 120 125 120
33 verkoop uitgeverij 422 250 246 250
34 overige baten 2 2

totaal baten 5.078 4.170 5.123 4.470
resultaat 818 385 1.616 1.330

werkgroep TV-geweld

werkgroep TV-geweld



uitkomst begroting uitkomst begroting
lasten 2011 2012 2012 2013

40 inkoop abonnementen 2.890 2.817 2.945 2.756
41 propaganda/website 144 150 145 150
42 overige kosten 415 250 574 700

totaal lasten 3.450 3.217 3.664 3.606
baten

45 abonnementsgelden 3.575 3.093 3.078 3.149
46 overige baten 0 0

totaal baten 3.575 3.093 3.078 3.149
126 -124 -586 -457

uitkomst begroting uitkomst begroting
lasten 2011 2012 2012 2013

50 inkoop abonnementen 1.089 0
51 overige kosten 157 0

totaal lasten 1.246 0 0 0
baten

55 abonnementsgelden 872
56 overige baten 0 0

totaal baten 872 0 0 0
resultaat -374 0 0 0

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2011 2012 2012 2013
60 uitkeringen 75 400 121 400

baten
65 ontvangen giften 1.786 1.650 3.911 1.650
76 -374 0
66 126 -124 -586 -457

resultaat 1.463 1.126 3.204 793

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2011 2012 2012 2013
80 inkoop en onkosten 1.614 1.400 1.688 1.600
81 verkoop 1.273 1.300 1.436 1.400

resultaat -341 -100 -253 -200

Resultaat VredesMagazine

resultaat naar HvW-fonds

Resultaat 't Kan Anders

batig saldo 't Kan Anders
batig saldo VredesMagazine


