
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2019

Bestuur
Bestuursleden waren:
– Fred Valkenburg, voorzitter
– Chris Geerse, penningmeester
– Benno Houweling, redacteur VredesMagazine
– Geart Bosma
– Wiebren Stienstra
– Catharina van Staveren, internationaal secretaris
Benno Houweling is 30 juli 2019 overleden.
Catharina van Staveren werd in de ledenvergadering van 15 juni 2019 benoemd 
tot internationaal secretaris. Dit nadat zij al sedert het begin van het jaar deze 
functie had waargenomen.
Hans Besjes was een groot deel van 2019 waarnemend secretaris, doch wil dat 
niet voortzetten.

War Resisters International
De WRI is een overkoepelende organisatie waarbij vredesorganisaties van over 
heel de wereld zijn aangesloten. Pais is er de Nederlandse sectie van. Onze 
internationaal secretaris is naar Londen geweest en heeft daar contact gehad 
met iemand van het hoofdkantoor van de WRI. In 2021 zal de WRI bijeenkomst 
in Londen worden bijgewoond. Het is hiernaast de bedoeling dat op niet te lange 
termijn de zusterorganisaties van Pais in België en in Duitsland zullen worden 
bezocht.

De jaarlijkse 'Erelijst van gevangenen voor de vrede' werd, op grond van 
gegevens van de WRI, geactualiseerd ter publicatie in Vredesmagazine.

Onze jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht in het verslagjaar €1.120 (jaar 
eerder €1.662) op.

Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2020 102 tegen 108 begin 2019. 
Er werden 5 (vorig jaar ook 5) nieuwe leden genoteerd. 11 (vorig jaar 4) 
lidmaatschappen werden beëindigd. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2020 3, begin 2019 
was dat ook 3. Er werden geen (vorig jaar geen) nieuwe belangstellenden 
genoteerd. Er werd geen (vorig jaar geen) keer belangstelling 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 145 (begin 2019: 160) 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 weinig 
nieuwe abonnees bij. In dit jaar was dit er 1 (vorig jaar 1), zodat 16 (vorig jaar 
7) mensen hun abonnement beëindigden. Veelal wegens overlijden of ouderdom.
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Tenslotte zijn er ook nog 6 (begin 2019: 9) donateurs zonder abonnement. Er 
kwamen er geen (vorig jaar geen) bij en 3 (vorig jaar 1) haakten af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 256 (begin 2019: 280) 
personen. Rekenen we de rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij 
dan komen we op 340 (begin 2019: 371) mensen.

VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: 
HVB, HVP, Pais, VD AMOK, Stop de Wapenwedloop, Wilpf en het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid. 6 van de 7 organisaties nemen deel in de uitgave van 
VredesMagazine (het Museum voor Vrede en Geweldloosheid niet). HVP, het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Pais en VD AMOK zijn de deelnemers in 
VredesInternet. Pais is penningmeester van VredesMedia. Redacteur van 
VredesMagazine benoemd door Pais was Benno Houweling, na zijn overlijden is 
Chris Geerse als waarnemend redacteur opgetreden. Chris Geerse 
vertegenwoordigde Pais ook in de ledenvergadering en het bestuur van 
VredesMedia.

De gedrukte oplage van Vredesmagazine daalde van 1325 tot 1310. De betaalde 
oplage daalde van 1057 tot 1025, als gevolg van de bij de 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 2019 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht, echter zonder nieuwe toevoegingen. 
Het aantal bekeken pagina's, bezoeken en bezoekers daalde sterk. Wel steeg het 
aantal bekeken pagina's per bezoeker. De site blijft niettemin een belangrijke 
informatiebron. De indruk bestaat dat scholen er nog steeds gebruik van maken 
t.b.v. door scholieren/studenten te maken werkstukken.

Internet
Het aantal op onze website vredesbeweging.nl bekeken pagina's daalde evenals 
het aantal bezoeken en bezoekers. Mogelijk nog een gevolg van het in 2018 
overzetten van de nieuwspagina's naar vredessite.nl. Zie voor cijfers de aparte 
bijlage.

Met het omzetten van vredesbeweging.nl naar een WordPress-site, met geheel 
nieuwe vormgeving, werden goede vorderingen gemaakt. Begin 2020 zal de 
vernieuwde site online gaan.

Pais is sedert 2015 met @Vredesbeweging ook actief op Twitter. Door te 
retweeten wat relevant is, vormt het een informatiekanaal voor zowel 
Nederlandse als buitenlandse vredesactivisten, die met weinig moeite op de 
hoogte willen blijven van wat er op vredesgebied op Twitter omgaat.
Het aantal volgers steeg in het verslagjaar van 363 tot 383.
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De Facebookpagina van Pais werd door Catharina van Staveren nieuw leven 
ingeblazen. Er zijn nu 166 volgers, een verdubbeling. Ook groeit de 
betrokkenheid van de leden van de Facebookpagina.

VredesInternet, dat VredesNieuws en De Vredessite omvat, is een project van 
VredesMedia maar wordt grotendeels vanuit Pais gerund. Er is een apart 
jaarverslag van.

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Voor Pais is een belangrijk doel de samenwerking binnen de vredesbeweging te 
bevorderen. De voornaamste ontwikkelingen:
– Het is helaas niet gelukt om tot een fusie tussen Eirene en Pais te komen. 26 
maart 2019 liet Eirene weten niet verder te willen gaan met het fusieproces. Dit 
werd gemotiveerd met het grote verschil in werkstijl tussen beide organisaties. 
Pais erkende dat maar zag nog wel mogelijkheden, temeer daar er 
overeenstemming was over de uitgangspunten.
– Op initiatief van Pais werd, gezamenlijk met 22 vredesorganisaties, een brief 
opgesteld en naar regering en Tweede Kamer gestuurd tegen het besluit om een 
Nederlands oorlogsfregat naar de straat van Hormuz te sturen. Er is veel 
persaandacht voor het fregat geweest, mede doordat ook andere 
vredesorganisaties de media opzochten. Het fregat is uiteindelijk wel vertrokken 
maar valt nu onder bevel van Frankrijk dat van oudsher goede en oude banden 
heeft met Iran. Het fregat kreeg een slechts waarnemende rol.
– Namens Pais bezocht Catharina van Staveren op 26 november 2019 de 
conferentie ‘Urgent appeal for a nuclear weapon free world’. Zij legde daar 
nieuwe contacten.
Bij deze conferentie werden door diverse interessante sprekers medische en 
menselijke aspecten van nucleair wapengebruik in samenhang met politieke 
perspectieven gebracht. Een van de laatste overlevende van de bom op 
Hiroshima Setsuko Thurlow, gaf via een video uitzending een huiveringwekkend 
getuigenis van de toestand waarin ze zich bevond nadat de bom was gevallen. 
De conferentie vond plaats in het Vredespaleis in den Haag en werd 
georganiseerd door Artsen voor Vrede (NVPM). 
– In het najaar werd begonnen met de voorbereiding van de Ontmoetingsdag 
van de Vredesbeweging 2020. Deze zou door Pais georganiseerd worden, maar 
moest helaas afgeblazen worden vanwege de coronacrisis.
– De bestaande samenwerkingen binnen het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, VredesMedia en het Huis van Erasmus werden voortgezet. De 
organisaties ontplooiden alle de nodige activiteiten, waarover meer te vinden is 
in hun jaarverslagen.
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Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2019

Algemeen
Dit jaar toont een batig saldo groot €1.244 (vorig jaar €373). Dit werd volgens 
de geldende regels ten laste gebracht van de reserves en het eigen vermogen. 
Deze stegen hierdoor tot tezamen €82.533. Er is een groot verschil tussen het 
begrote nadelig saldo en het batige resultaat. Dit komt vooral omdat de 
voorziene, in samenwerking met Eirene, uit te voeren projecten niet doorgingen 
of Pais er, in verband met het afblazen van de fusie, geen bijdrage meer aan gaf.

Toelichtingen per post
ad 20 en 30. In de begroting 2020 is uitgegaan van een iets afnemend ledental.
ad 21. De bestuurskosten waren veel hoger dan vorig jaar omdat meer werd 
gedeclareerd door bestuursleden. Het betrof vooral reiskosten.
ad 22. Betrof in 2018 uitsluitend onze bijdrage als partner van One World. Deze 
bijdrage is vanaf 2019 ten laste gebracht van post 42. Dit omdat de diensten van 
One World ook ten goede komen aan VredesMagazine.
ad 23. Onze internationaal secretaris Catharina van Staveren ging naar Londen 
om kennis te maken met de mensen op het hoofdkantoor van de WRI. Verder 
werden er visitekaartjes voor haar gedrukt. Vanaf 2020 is een budget groot €250 
toegevoegd voor netwerkactiviteiten.
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. Het voor 2020 begrote bedrag betreft de Ontmoetingsdag van de 
Vredesbeweging.
ad 28 en 33: Dit betreft de verkoop van 1000 gebroken geweertjes. Een 
recordaantal.
ad 29. Het twitteren via @vredesbeweging gebeurt door Feray en Catharina. 
Feray krijgt er een vrijwilligersvergoeding van €5 per uur voor.
ad 31. De rente daalt nog steeds.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees.
ad 41. Onze hostingprovider betalen we per 2 jaar, vandaar de per jaar 
wisselende bedragen.
ad 42. Betreft in hoofdzaak de kosten van de inning van contributies en 
abonnementsgelden, met name ook de kosten van het betalingsverkeer. Vanaf 
2019 is ook onze bijdrage aan One World ten laste van deze post gebracht.
ad 60, 61 en 65. Uit het Prins van Wijkfonds werd dit jaar geen bijdragen 
gegeven. Zoals gebruikelijk werd wel 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. Het batig saldo groot €202 is toegevoegd 
aan de inkoopreserve. Omdat de inkoopreserve te groot wordt, zijn de 
doorberekende prijzen ingaande 2020 verlaagd.
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FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2019

Balans
bezittingen 1-01-19 31-12-19 mutatie

1 voorraad goederen 3.143 2.100 -1.044
2 kortlopende vorderingen 148 1.365 1.217
3 liquide middelen 81.065 81.805 740

84.356 85.270 914

schulden
5 eigen vermogen 42.007 42.386 379
6 Prins van Wijkfonds 38.769 39.431 663
8 inkoopreserve 514 716 202
9 kortlopende schulden 3.067 2.737 -330

84.356 85.270 914

vermogen + reserves e.d. 81.289 82.533 1.244

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2018 2018 2019 2020

15 vereniging 169 -2.720 379 -1.135
16 Prins van Wijkfonds 6 -1.700 663 -44
18 gezamenlijke inkoop 198 202

resultaat 373 -4.420 1.244 -1.179

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2018 2019 2019 2020
20 ledenabonnementen 1.085 1.060 1.085 1.030
21 bestuurskosten 373 800 795 800
22 deelname in organisaties 243 275 0
23 internationale contacten 0 500 150 750
24 werkgroep TV-geweld 11 15 11 15
25 propaganda 38 50 24 50
26 evenementen 1.241 2.500 0 600
27 acties 0 0
28 inkoop uitgeverij 672 600 1.120 800
29 twitterproject 126 350 408 400

totaal lasten 3.790 6.150 3.593 4.445
baten

30 contributie 3.194 3.000 2.749 2.500
31 rente 43 30 21 10
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 720 600 1.200 800
34 overige baten 1 2

totaal baten 3.958 3.630 3.972 3.310
resultaat 169 -2.520 379 -1.135



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2018 2019 2019 2020
40 inkoop abonnementen 2.580 2.558 2.430 2.283
41 propaganda/website 292 10 0 300
42 overige kosten 712 600 815 875

totaal lasten 3.584 3.168 3.245 3.458
baten

45 abonnementsgelden 2.596 2.528 2.528 2.314
46 overige baten 0 0

totaal baten 2.596 2.528 2.528 2.314
resultaat naar PvW-fonds -988 -640 -717 -1.144

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2018 2019 2019 2020
60 uitkeringen 121 2200 0 100
61 nadelig saldo VredesMagazine 988 640 717 1.144

baten
65 ontvangen giften 1.115 1.200 1.380 1.200

resultaat 6 -1.640 663 -44

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2018 2019 2019 2020
80 inkoop en onkosten 890 800 1.241 1.200
81 verkoop 1.088 800 1.443 1.200

resultaat 198 0 202 0



Internetstatistiek alleen menselijk bezoek
Vredessite 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 179.883 221.568 23,2 277.105 25,1 304.221 9,8

Aantal bezoeken 52.263 50.750 -2,9 70.843 39,6 44.004 -37,9

Aantal bezoekers 23.127 26.749 15,7 47.260 76,7 20.496 -56,6

Omvang in pagina's 8.136 9.660 18,7 10.177 5,4 10.408 2,3

VredesMagazine 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 15.740 15.562 -1,1 13.443 -13,6 13.934 3,7

Aantal bezoeken 7.152 7.772 8,7 4.611 -40,7 5.615 21,8

Aantal bezoekers 3.985 5.107 28,2 924 -81,9 4.433 379,8

Omvang in pagina's 62 68 9,7 72 5,9 72 ,0

Downloads pdf 3.003 3.653 21,6 2.720 -25,5 3.286 20,8

VredesMedia 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 2.065 1.482 -28,2 2.012 35,8 3.281 63,1

Aantal bezoeken 1.711 1.123 -34,4 1.599 42,4 2.504 56,6

Aantal bezoekers 1.152 725 -37,1 1.038 43,2 1.883 81,4

Omvang in pagina's 2 2 ,0 2 ,0 2 ,0

Vredesbeweging 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 118.537 102.143 -13,8 86.334 -15,5 58.948 -31,7

Aantal bezoeken 37.832 36.001 -4,8 39.594 10,0 20.788 -47,5

Aantal bezoekers 16.010 20.158 25,9 29.852 48,1 10.930 -63,4

Omvang in pagina's 1.522 1.648 8,3 586 -64,4 1.873 219,6

Downloads pdf 4.126 3.583 -13,2 2.504 -30,1 3.214 28,4

TV-geweld 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 58.806 48.911 -16,8 51.444 5,2 23.988 -53,4

Aantal bezoeken 15.472 14.561 -5,9 11.554 -20,7 10.263 -11,2

Aantal bezoekers 8.694 8.373 -3,7 6.145 -26,6 1.949 -68,3

Omvang in pagina's 451 457 1,3 470 2,8 478 1,7

Vredesmuseum 2015 2016 % 2018 % 2019 %

Bekeken pagina's 136.937 150.609 10,0 135.316 -10,2 148.403 9,7

Aantal bezoeken 48.395 47.675 -1,5 66.180 38,8 46.115 -30,3

Aantal bezoekers 28.043 28.487 1,6 48.574 70,5 27.690 -43,0

Omvang in pagina's 1.130 1.887 67,0 2.369 25,5 6.460 172,7



Toelichting

Meerdere bezoeken op dezelfde dag tellen voor één.

Per jaar wordt een bezoeker één keer geteld, ongeacht het aantal bezoeken.

In feite worden geen bezoekers maar IP-nummers geteld.

Dezelfde bezoeker kan meerdere IP-nummers gebruiken en ook kunnen

achter een IP-nummer meerdere bezoekers schuil gaan.
Bij de omvang van de site zijn alleen de pagina's' meegeteld die tenminste
één keer in het betrokken jaar zijn bezocht.
Door wijzigingen van provider zijn geen cijfers over 2017 beschikbaar.
De sterke stijging in 2019 van de omvang in pagina's bij Vredesbeweging is het
gevolg van het meetellen van WordPress. De stijging bij het Vredesmuseum is
veroorzaakt door het toevoegen van veel foto's.


