
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2015

Bestuur
Het bestuur kwam in 2015 in totaal 4x bij elkaar in Amsterdam, waarbij de 
bestuursvergadering telkens werd gecombineerd met een bijeenkomst van de 
werkgroep Vredesvraagstukken.
Fred Valkenburg (voorzitter) en Chris Geerse (penningmeester) vormen al vele 
jaren de kern ven het bestuur. Frank Feiner vervult de rol van internationaal 
secretaris, Geart Bosma houdt zich met name bezig met vredesonderwijs en anti 
militarisme. Wiebren Stienstra vervult een algemene functie, springt in, daar 
waar nodig is.
Onze inspanningen om het bestuur te versterken leveren in 2016 resultaat op. 
Benno Houweling, die als redactielid van Vredesmagazine al jaren in het bestuur 
meedraait zal dat in het vervolg als bestuurslid doen. Trudie Rigter, jaren 
geleden al actief in de werkgroep “tv- geweld” komt het bestuur eveneens 
versterken, met als voornaamste taak het onderhouden van contacten met 
andere vredesorganisaties. Anne Koning die in 2015 ook regelmatig de 
bestuursvergaderingen bezocht, besluit tijdens de komende ALV of hij zich zal 
kandideren voor het bestuur.

War Resisters International
Vredesbeweging Pais (vertegenwoordigd door Frank Feiner als lid van de WRI 
Council) is de Nederlandse sectie van War Resisters International (WRI), een 
wereldwijd netwerk van pacifistische en anti-militaristische organisaties. De WRI 
en haar voornaamste werkterreinen en acties, zo ook van enkele geaffilieerde 
internationale organisaties, werden uitvoering beschreven in een Amok-katern in 
Vredesmagazine. 
Ook in 2015 heeft Frank de Councilvergadering bezocht en nam hij deel aan de 
WRI-conferentie in Seoul (Zuid Korea) 'Countering de War business’, waaraan 
circa 50 deelnemers deelnamen. Onder hen specialisten, onderzoekers en 
actievoerders, die hun samenwerking m.b.t. onderzoek, informatie uitwisseling, 
ontwikkeling van actiemethodieken en coördinatie van acties succesvol konden 
uitbreiden. Een aantal daar besproken thema's is in Vredesnieuws gepubliceerd. 
Voorts bezocht Frank het tweejaarlijkse Bundes Kongress van de Duitse 
zusterorganisatie Deutsche Friedens Gesellschaft /Verband der 
Kriegsdienstgegner. Bij deze internationale contacten staat voor ogen informatie 
uit te wisselen, actie te internationaliseren en vooral ervaring en praktijken van 
zusterorganisaties voor Nederland zichtbaar te maken ter ondersteuning van 
actie praktijkontwikkeling hier. Er bestaat grote bereidheid ons daarbij te helpen 
met informatie en presentaties.
De intentie te komen tot een meer internationaal netwerk van correspondenten 
die hun visie kwijt kunnen in ons blad Vredesmagazine, was al een jaar eerder 
een werkpunt van onze vertegenwoordiging bij het congres in Kaapstad. Er is 
weliswaar sinds Kaapstad een sterke toename gekomen van 
berichtenuitwisseling en een veel betere berichtgeving vanuit het bureau van de 
WRI, maar op onze vraag kwam steeds het antwoord dat we vanzelfsprekend 
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nieuws, artikelen en informatie mogen overnemen van de media van onze 
zusterorganisaties, maar dat men geen reden ziet extra tijd vrij te maken voor 
het schrijven van exclusieve artikelen in ons blad. Dit was mede ook de 
aanleiding om het twitteraccount @vredesbeweging (zie verder hieronder) in te 
richten als internationale nieuwsvoorziening vanuit en voor de internationale en 
Nederlandse vredesbeweging. Feitelijk zijn de geretweete bronnen onze 
correspondenten. Voor enkele gebieden, waaronder Zuid en Midden-Amerika en 
Palestina-Israel, zijn er corresponderende personen. Frank heeft ook dit 
verslagjaar weer meegewerkt in de WRI-fondswervingcommissie. In Nederland 
werd een subsidie van € 2.5000.- ontvangen van de Haëlla Stichting voor de 
WRI-conferentie in Seoul. Daarnaast bracht onze jaarlijkse inzameling voor de 
WRI in 2015 € 1.662 op.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2016 110 tegen 111 begin 2015. 
Er werden 5
(2014: 4) nieuwe leden genoteerd. 6 (2013: 10) 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 2016 5 net zoveel als
in 2015. Er werden geen (2014: geen) nieuwe belangstellenden genoteerd. 
Evenmin als in 2014 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 180 (begin 2015: 196) 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 2015 waren dat er geen (2014: geen), zodat 16 (2014: 13) 
mensen hun abonnement beëindigden. Ook hier veelal wegens overlijden of 
ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 11 (begin 2015: 13) donateurs zonder abonnement. Er 
kwamen er geen bij en 2 (2014: 1) haakten af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 306 (begin 2015: 325) 
personen. Rekenen we de rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij 
dan komen we op 392 (begin 2015: 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. 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 1450 tot 1405, als gevolg 
van de bij alle
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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 2015 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter zonder nieuwe toevoegingen. 
Ze trok in 2015 bijna 29.000 bezoekers tegen in 2014 bijna 37.000, een daling 
met bijna 22%. Het aantal bezochte pagina's steeg echter van bijna 259.000 in 
2014 naar bijna 274.000 in 2015, een stijging met bijna 6%. Ondanks de 
verouderende inhoud blijft de website dus in een behoefte voorzien. De website 
telde eind 2015 413 gewone pagina's en 948 als pdf, hetzelfde aantal als in 
2014.

Internet
De website van Pais (vredesbeweging.nl) trok in 2015 ruim 61.000 bezoekers. In
2014 waren dat er bijna 59.000. Een stijging met bijna 3%. Het aantal bezochte 
pagina's steeg meer, van bijna 565.000 in 2014 naar bijna 668.000 in 2015. Een
stijging met bijna 22%.
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 1863 tegen 1750 vorig jaar, een stijging met ruim 6%.
Populair onderdeel van de website was het 'Nieuws uit de Vredesbeweging', 
verzorgd door
VredesNieuws. De nieuwspagina's werden bijna 357.000 maal opgeroepen tegen 
ruim 264.000 maal in 2014. Van de mogelijkheid om complete nummers van 
VredesMagazine en ons vroegere blad 't Kan Anders te downloaden werd ruim 
17.500 maal gebruik gemaakt tegen ruim 17.000 maal in 2014.

Pais is sedert half 2015 met @Vredesbeweging ook zeer actief op Twitter. Dat 
hebben we te danken aan Frank Feiner, die met ruim 19.000 (re-)tweets zorgde 
voor 200 volgers begin 2016. De tweets van VredesNieuws verschijnen ook op 
@Vredesbeweging. Aangezien deze tweets verwijzen naar de nieuwsberichten op
onze site, is dit ook een verklaring voor het stijgende bezoek daar.

Pais beheert ook De Vredeslijst. De 137 leden kunnen op deze e-maillijst nieuws 
uitwisselen en discussiëren over vredesonderwerpen. Geschikte 
VredesNieuwsberichten verschijnen er ook op.

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 2015 doorgaans om de 3 
weken. Er waren eind dit jaar 169 (vorig jaar: 144) abonnees. De berichten van 
VredesNieuws verschijnen
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ook op het eigen Twitterkanaal (@Vredesnieuws). Er waren daar ultimo 2015 19 
(vorig jaar: 18) volgers.

De Vredessite trok dit jaar bijna 45.000 bezoekers tegen vorig jaar bijna 50.000.
Het aantal bezochte pagina’s bedroeg bijna 1,4 miljoen tegen ruim 1,2 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. Met ingang van 2015
is Ander Nieuws, dat betrekking heeft op het Midden-Oosten en verzorgd wordt 
vanuit VD-Amok, geïntegreerd in VredesNieuws.
In dit jaar is gewerkt aan een betere vormgeving van De Vredessite. Er kwam 
o.a. een nieuwe hoofdpagina die ook op smartphones goed werkt.

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 6 juni 2015 
gehouden en dit keer
georganiseerd door Kerk en Vrede en het Doopsgezind Wereldwerk. De 
Ontmoetingsdag 2016 zal door Eirene worden georganiseerd. Pais is bij de 
voorbereidingen betrokken.
Verder wordt goed samengewerkt binnen het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, VredesMedia en Huis van Erasmus.
Eind 2015 bleek bij verschillende vredesorganisaties meer belangstelling te 
bestaan voor samenwerking. Concreet zijn er nu besprekingen met Kerk en 
Vrede en Eirene, die mogelijk tot meer samenwerking kunnen leiden.

Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie bijeen op 8 mei 2016 heeft de cijfers bekeken, 
steekproeven uitgevoerd en het geheel correct bevonden.
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Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2015 (zie pagina 6 en 7)

Algemeen
2015 toont, zoals verwacht, een batig saldo. Dit saldo, €1.650 (vorig jaar 
€1.319), werd volgens de geldende regels toegevoegd aan de reserves en het 
eigen vermogen. Deze stegen hierdoor tot
tezamen €80,229. Het begrote batig saldo was lager dan de uitkomst 
voornamelijk door een meevallend resultaat van VredesMagazine. Voor 2016 
wordt een wat kleiner overschot van €945 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. Vanaf 2015 zijn in deze post ook de 
kosten van vrijwilligersvergoeding begrepen van de medewerkster van het 
verenigingskantoor.
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 Seoul.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de 
uitgaven voor de
website door.
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 bleef ook in 2015 hoger dan 
normaal. Vooral een gevolg van de aanslagen in Parijs. Een in eerdere jaren 
gemaakte fout in de voorraadtelling werd hersteld. Hierdoor ontstond eenmalig 
een klein nadelig saldo.
Ad 28. Betreft hoofdzakelijk een bloemstuk i.v.m. de begrafenis van Nico Faber.
ad 30. De contributie-opbrengst was hoger dan begroot door blijvend vrijgevige 
leden. In de begroting 2016 is rekening gehouden met het dalende ledental.
ad 31. De opbrengst aan rente is sterk gedaald 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 2015 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.
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FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2015

Balans
bezittingen 1-01-15 31-12-15 mutatie

1 voorraad goederen 2.747 2.491 -256
2 kortlopende vorderingen 1.307 1.493 186
3 liquide middelen 77.240 79.155 1.915

81.294 83.139 1.845

schulden
5 eigen vermogen 41.717 42.301 584
6 Prins van Wijkfonds 36.488 37.587 1.099
8 inkoopreserve 373 340 -33
9 kortlopende schulden 2.715 2.910 195

81.294 83.139 1.845

vermogen + reserves e.d. 78.579 80.229 1.650

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2014 2015 2015 2016

15 vereniging 734 860 584 460
16 Prins van Wijkfonds 775 298 1.099 485
18 gezamenlijke inkoop -190 -33

resultaat 1.319 1.158 1.650 945

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2014 2015 2015 2016
20 ledenabonnementen 1.180 1.130 1.143 1.110
21 bestuurskosten 491 550 694 550
22 deelname in organisaties 203 210 196 230
23 internationale contacten 1.289 300 865 600
24 werkgroep TV-geweld 28 100 83 100
25 propaganda 10 50 39 50
26 evenementen 124 200 0 200
27 inkoop uitgeverij 663 300 622 300
28 overige lasten 0 100 105 100

totaal lasten 3.989 2.940 3.747 3.240
baten

30 contributie 3.036 2.800 3.009 2.900
31 rente 986 700 736 500
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 699 300 584 300
34 overige baten 1 2

totaal baten 4.723 3.800 4.331 3.700
resultaat 734 860 584 460



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2014 2015 2015 2016
40 inkoop abonnementen 3.053 2.859 2.850 2.782
41 propaganda/website 25 90 60 60
42 overige kosten 577 600 495 600

totaal lasten 3.655 3.549 3.406 3.442
baten

45 abonnementsgelden 3.144 2.797 3.015 2.827
46 overige baten 0 0

totaal baten 3.144 2.797 3.015 2.827
resultaat naar PvW-fonds -511 -752 -390 -615

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2014 2015 2015 2016
60 uitkeringen 0 200 0 200

baten
65 ontvangen giften 1.286 1.250 1.489 1.300
66 batig saldo VredesMagazine -511 -752 -390 -615

resultaat 775 298 1.099 485

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2014 2015 2015 2016
80 inkoop en onkosten 1.290 1.200 1.205 1.200
81 verkoop 1.100 1.200 1.172 1.200

resultaat -190 0 -33 0


