
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2014

Bestuur
Het bestuur kwam in 2014 in totaal 4x bij elkaar in Amsterdam, waarbij de 
bestuursvergadering telkens werd gecombineerd met een bijeenkomst van de werkgroep 
Vredesvraagstukken.
De intentie was dat Geart Bosma de taken van Wiebren Stienstra in het bestuur zou 
overnemen, doch Wiebren is - ondanks z’n hoge leeftijd - ook van de partij gebleven. Henk 
Stappershoef en Jenny Watson hadden al eerder het bestuur verlaten, doch blijven wel actief 
voor de vereniging. 
Fred Valkenburg (voorzitter) en Chris Geerse (penningmeester) vormen al vele jaren de kern 
ven het bestuur. Na het terugtreden van Nico Faber als secretaris is het bestuur er nog niet in
geslaagd een opvolger voor hem te vinden. Frank Feiner vervult de rol van secretaris 
buitenland, de laatste 3 jaar ook letterlijk vanuit zijn woonplaats Mödling (bij Wenen).
Het bestuur heeft zich in 2014 gebogen over een beleidsplan, dat nu is terug te lezen op de 
website van Pais.

War Resisters International
Vredesbeweging Pais (vertegenwoordigd door Frank Feiner) is de Nederlandse sectie van War
Resisters international, een wereldwijd netwerk van pacifistische en anti-militaristische 
organisaties. De laatste jaren is Frank Feiner wederom weer zeer actief in het bezoeken van 
conferenties en het leggen van internationale contacten. In 2014 was er een conferentie in 
Zuid Afrika, wat onze gerichtheid op Afrika sterk heeft doen toenemen. De bedoeling is te 
komen tot een meer internationaal netwerk van correspondenten die hun visie kwijt kunnen in
ons blad De VredesMagazine.
De jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in 2014 €1.570 op. In 2013 was dat €1.503.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2015 111 tegen 117 begin 2014. Er werden 4
(2013: geen) nieuwe leden genoteerd. 10 (2013: 2) lidmaatschappen werden beëindigd, veelal 
wegens overlijden of ouderdom. Helaas zet de dalende trend van het ledental zich dus voort.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2015 5 net zoveel als in 2014. Er 
werden geen (2013: 2) nieuwe belangstellenden genoteerd. Evenmin als in 2013 werden er 
belangstellingen beëindigd. Belangstellenden worden behandeld als leden maar hebben de 
beginselen van Pais niet onderschreven en hebben daarom ook geen stemrecht in de 
ledenvergadering. Naast de leden waren er 196 (begin 2014: 209) abonnees op VredesMagazine 
via Pais. Velen zijn niet alleen abonnee maar ook donateur, ze betalen meer dan het 
abonnementsgeld. Aangezien nieuwe abonnees doorgaans hun abonnement rechtstreeks bij 
VredesMedia afsluiten komen er bij Pais nauwelijks nieuwe abonnees bij. In 2014 waren dat er 
geen (2013: 1) zodat 13 (2013: 29) mensen hun abonnement beëindigden, ook hier veelal wegens
overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 13 (begin 2014: 14) donateurs zonder abonnement. Er kwamen er geen 
bij en 1 (2013: 7) haakten af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 325 (begin 2014: 345) personen. Rekenen we de 
rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij dan komen we op 414.

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 HVP, Pais en VD AMOK ook in de het nieuwsverspreidingssysteem 
VredesNieuws en De Vredessite die na het overlijden van Boyd Noorda, medio 2014, werd 
overgenomen. Pais is penningmeester van VredesMedia. Redacteur van VredesMagazine benoemd 
door Pais is Benno Houweling met als plaatsvervanger Hans Feddema. Chris Geerse
vertegenwoordigde Pais in de ledenvergadering en het bestuur van VredesMedia.
De gedrukte oplage van Vredesmagazine daalde van 1485 tot 1450, als gevolg van de bij alle
aangesloten organisaties dalende aantallen leden, donateurs en abonnees.
Nadere gegevens zijn te vinden in het jaarverslag van VredesMedia.

Werkgroep TV-geweld
De Werkgroep was ook in 2014 slapende. Wel werd een poging ondernomen de Kring van Kritische 
Kijkers nieuw leven in te blazen. Dit leidde tot de beoordeling van een aantal kinderzenders, maar 
bood verder geen perspectief voor de toekomst.



De website van TV-geweld bleef in de lucht echter met slechts een enkele nieuwe toevoeging. Ze 
trok in 2014 bijna 37.000 bezoekers tegen in 2013 bijna 40.000, een daling met bijna 8%. Het 
aantal bezochte pagina's daalde ook van bijna 286.000 in 2013 naar bijna 259.000 in 2014, een 
daling met bijna 9%. Ondanks de verouderende inhoud blijft de website dus in een behoefte 
voorzien. De website telde eind 2014 413 gewone pagina's en 948 als pdf, vrijwel hetzelfde aantal 
als in 2013.

Internet
De website van Pais (vredesbeweging.nl) trok in 2014 bijna 59.000 bezoekers. In 2013 waren dat 
er bijna 48.000. Een stijging met bijna 25%. Het aantal bezochte pagina's steeg minder, van bijna 
542.000 in 2013 naar bijna 565.000 in 2014. Een stijging met 4%.
Door de moderne techniek die onze website gebruikt is het niet mogelijk te spreken van het
aantal pagina’s dat onze site telt. Veel pagina’s worden pas samengesteld als een bezoeker erom
vraagt. Het aantal pagina’s dat als pdf kan worden gedownload kan wel worden gegeven. Het
bedroeg dit jaar 1750 tegen 1563 vorig jaar, een stijging met 12%.
Populair onderdeel van de website was het 'Nieuws uit de Vredesbeweging', verzorgd door
VredesNieuws. De nieuwspagina's werden ruim 264.000 maal opgeroepen tegen ruim 221.000 
maal in 2013. Van de mogelijkheid om complete nummers van VredesMagazine en ons vroegere 
blad 't Kan Anders te downloaden werd ruim 17.000 maal gebruik gemaakt tegen ruim 16.000 
maal in 2013.

VredesInternet, dat VredesNieuws en De Vredessite, omvat is een project van VredesMedia maar 
wordt grotendeels vanuit Pais gerund. Het draait ook nog voor een deel op de site van Pais. 
Daarom wordt er hier ook enige aandacht aan besteed.
De e-mailnieuwsbrief ‘VredesNieuws’ verscheen ook in 2014 doorgaans om de 3 weken. Er waren 
aan eind dit jaar 144 (vorig jaar: 117) abonnees. De berichten van VredesNieuws verschijnen
sedert eind 2013 ook op Twitter. Er waren daar ultimo 2014 18 (vorig jaar: 11) volgers.
De Vredessite trok dit jaar bijna 50.000 bezoekers tegen vorig jaar bijna 47.000. Het aantal 
bezochte pagina’s bedroeg ruim 1,2 miljoen tegen bijna 1,1 miljoen vorig jaar. Daarmee is De 
Vredessite (volgens meetbedrijf Alexa) de populairste site op vredesgebied in het Nederlandse 
taalgebied, net voor het Vredesmuseum. Vrijwel alle pagina’s van De Vredessite zijn 
nieuwspagina’s, in 2014 nog gesplitst in ‘Ander Nieuws’, dat betrekking heeft op het Midden-
Oosten en verzorgd wordt vanuit VD-Amok, en het overige nieuws dat door VredesNieuws verzorgd
wordt. Met ingang van 2015 is Ander Nieuws geïntegreerd in VredesNieuws, maar blijft verzorgd 
worden vanuit VD-Amok.

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Voor Pais is een belangrijk doel de samenwerking binnen de vredesbeweging te bevorderen.
De jaarlijkse Ontmoetingsdag, een initiatief van Pais, werd op 2 juni 2014 gehouden en dit keer
georganiseerd door Vrouwen voor Vrede. De Ontmoetingsdag 2015 zal door Kerk en Vrede, 
eventueel samen met het Doopsgezind Wereldwereld, worden georganiseerd. Pais is bij de 
voorbereidingen betrokken.
Verder wordt goed samengewerkt binnen het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, VredesMedia
en het Huis van Erasmus.
Helaas moet echter geconstateerd worden dat de belangstelling voor samenwerking buiten Pais
gering is, waardoor op dit vlak alles langzaam en moeizaam loopt.

Kascontrolecommissie (nog te wijzigen)
Op 28 april 2014 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Irene Berwers en Peter van den 
Berg de boekhouding van Pais steekproefsgewijs gecontroleerd en goed bevonden.



Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2014

Algemeen
2014 toont, zoals verwacht, een batig saldo. Dit saldo, €1.319 (vorig jaar €5.468), werd volgens 
de geldende regels toegevoegd aan de reserves en het eigen vermogen. Deze stegen hierdoor tot
tezamen €78.579. Het begrote batig saldo was ongeveer gelijk aan de uitkomst. Voor 2015 wordt 
een wat kleiner overschot van €1.158 verwacht. 

Toelichtingen per post
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 uitsluitend onze bijdrage als partner van One World.
ad 23. De uitgaven hebben betrekking op de deelname van onze internationaal secretaris Frank
Feiner aan de WRI-conferentie in Kaapstad.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de uitgaven voor de
website door. De bankrekening is eind 2013 opgeheven zodat daarvoor in 2014 geen uitgaven 
meer zijn. Verder waren er in 2014 geen kosten voor webhosting omdat dDH de tarieven met 
terugwerkende kracht verlaagde.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. Dit betreft uitgaven voor de Ontmoetingsdag Vredesbeweging.
ad 27 en 33: De verkoop van gebroken geweertjes was veel hoger dan normaal. Een gevolg van 
de toegenomen oorlogsdreiging?
ad 30. De hoge contributie-opbrengst in 2013 wordt vooral veroorzaakt doordat een lid €2.000 als
contributie betaalde. In 2014 was de contributie-opbrengst weer normaal. In de begroting 2015 is 
rekening gehouden met het dalende ledental.
ad 31. De opbrengst aan rente is sterk gedaalde door de dalende rentestand en zal naar 
verwachting nog verder dalen.
ad 32. Er kwamen voor de Werkgroep TV-geweld geen giften meer binnen.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees.
ad 60 en 66. Uit het Prins van Wijkfonds werden in 2014 geen bijdragen gegeven. Wel werd, zoals
gebruikelijk, het nadelig saldo van VredesMagazine ten laste van dit fonds gebracht.
ad 65. Betreft donaties door abonnees op VredesMagazine.
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 2014

Balans
bezittingen 1-01-14 31-12-14 mutatie

1 voorraad goederen 3.487 2.747 -741
2 kortlopende vorderingen 1.454 1.307 -147
3 liquide middelen 75.023 77.240 2.217

79.964 81.294 1.329

schulden
5 eigen vermogen 40.983 41.717 734
6 Prins van Wijkfonds 35.713 36.488 775
8 inkoopreserve 563 373 -190
9 kortlopende schulden 2.704 2.715 10

79.964 81.294 1.329

vermogen + reserves e.d. 77.260 78.579 1.319

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2013 2014 2014 2015

15 vereniging 4.686 905 734 860
16 Prins van Wijkfonds 869 538 775 298
18 gezamenlijke inkoop -87 -100 -190

resultaat 5.468 1.343 1.319 1.158

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2013 2014 2014 2015
20 ledenabonnementen 1.210 1.190 1.180 1.130
21 bestuurskosten 519 550 491 550
22 deelname in organisaties 102 105 203 210
23 internationale contacten 125 600 1.289 300
24 werkgroep TV-geweld 185 150 28 100
25 propaganda 15 100 10 50
26 evenementen 24 200 124 200
27 inkoop uitgeverij 336 250 663 300
28 overige lasten 0 100 0 100

totaal lasten 2.516 3.245 3.989 2.940
baten

30 contributie 5.540 2.800 3.036 2.800
31 rente 1.252 1.100 986 700
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 398 250 699 300
34 overige baten 12 1

totaal baten 7.202 4.150 4.723 3.800
resultaat 4.686 905 734 860



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2013 2014 2014 2015
40 inkoop abonnementen 3.230 3.084 3.053 2.859
41 propaganda/website 144 150 25 90
42 overige kosten 631 500 577 600

totaal lasten 4.005 3.734 3.655 3.549
baten

45 abonnementsgelden 3.451 3.022 3.144 2.797
46 overige baten 0 0

totaal baten 3.451 3.022 3.144 2.797
resultaat naar PvW-fonds -555 -712 -511 -752

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2013 2014 2014 2015
60 uitkeringen 91 200 0 200

baten
65 ontvangen giften 1.515 1.450 1.286 1.250
66 batig saldo VredesMagazine -555 -712 -511 -752

resultaat 869 538 775 298

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2013 2013 2014 2015
80 inkoop en onkosten 1.320 1.400 1.290 1.200
81 verkoop 1.233 1.300 1.100 1.200

resultaat -87 -100 -190 0


