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RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND  

Religies voor Vrede NL (RvV NL) is een vereniging die mensen van verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke achtergronden bijeenbrengt om samen na te denken over en samen te werken 
voor vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid. RvV NL is onderdeel van Religions for Peace 
International (RfP Int.), gezeteld in New York. Het adagium van RfP luidt: “Different Faiths, Common 
Action”.  

Dit meerjarenplan is gebaseerd op de beleidsvisie van RvV. Het bevat een beknopte analyse van de 
huidige situatie hier te lande, onze visie en missie, doelen en middelen voor de periode van 2020 – 
2025. De concrete uitwerking voor 2020 vindt u in het werkplan 2020.  

VISIE RVV 

Als bestuur van Religies voor Vrede vinden wij het meer dan ooit noodzakelijk om ons met elkaar in 
Nederland te bezinnen over knelpunten die we waarnemen, over waarden die we delen, en om 
samen toe te werken naar een meer harmonieuze en rechtvaardiger samenleving. Het spanningsveld 
tussen macht – onmacht, armoede – rijkdom heeft onze aandacht.  Bewustwording in brede zin, 
bezinning op en verdieping in eigen en elkaars religie kan hierbij waardevol zijn. Vrede zien wij als 
een dynamische situatie waarin mensen, in harmonie met zichzelf, met de ander en de omgeving 
kunnen leven. Een situatie, waarin ze zich vrij kunnen ontwikkelen en samen toe kunnen groeien 
naar één gemeenschap met vele schakeringen, een gemeenschap waarin sprake is van gerechtigheid 
en respect voor menselijke waardigheid. Religies en levensbeschouwingen bieden een schat aan 
inspirerende wijsheden om tot vrede, harmonie en eenheid te komen. Zij zijn immers gericht op het 
verbinden van mensen.1 

MISSIE RVV 

Wij geven onze missie vorm door het nastreven van de volgende doelen: 

• Het bevorderen van een rechtvaardige en harmonieuze samenleving door individueel en 
gezamenlijk: 
a. open te (helpen) staan voor elkaar – “Welcoming the Other” (zie de tekst van de Vienna 

Declaration, november 2013 https://rfp.org/wp-content/uploads/2017/09/Vienna-
Declaration-Final-2.pdf)  

b. ons in te zetten voor waarden als respect, menselijkheid en rechtvaardigheid  
c. vredesopvoeding te (helpen) realiseren  
d. vredesbewustzijn bij jongeren te stimuleren 
e. mensen te inspireren en tot elkaar te brengen 

• Bevordering van de menselijke ontwikkeling door: 
a. reflectie, bezinning en vergroting van zelfkennis  
b. bewustwording en verdieping van wat ons en de ander ‘beweegt’ en wat religies ons leren 

over (naasten)liefde, eerlijkheid en onbaatzuchtigheid  
c. op te komen voor het recht van iedere mens op een menswaardige ontwikkeling 
d. te stimuleren dat mensen hun passies en talenten (kunnen) gebruiken 

• Bescherming van de aarde door: 
a. het bewustzijn te bevorderen van de effecten van ons handelen op de aarde  

 
1 Deze visie is overgenomen uit het Beleidsplan dat is vastgesteld in 2015.  



 

b. rechtvaardigheid te (helpen) betrachten bij de verdeling van de schaarse hulpbronnen 
 

• Transformatie van alle lagen van conflict door: 
a. het vergroten van (zelf)kennis en zelfbeheersing  
b. op te komen voor mensenrechten 
c. ons in te zetten voor verzoening 

 

DOELEN 20/25 

Om onze missie te verwezenlijken moeten we kritisch naar onze vereniging kijken. Ondanks nieuwe 
aanwas is er door vergrijzing sprake van een sterke afname van het ledenaantal van RvV; eind 2019 
heeft RvV 40 leden. Dit aantal vindt het bestuur onvoldoende. Tegelijkertijd merkt het bestuur dat er 
wel degelijk animo bestaat onder (potentiële) leden om zich actief in te zetten voor 1) actuele, 2) 
relevante en 3) voor hen persoonlijk belangrijke onderwerpen. Denk aan het thema nucleaire 
ontwapening, onrecht, klimaat opwarming, luchtvervuiling en armoede.  

In het overleg op 12 november 2019 is door het bestuur de wens geuit om, gebaseerd op onze 
traditionele waarden, een nieuwe stap te zetten om zowel het ledenaantal te vergroten als om aan 
onze missie verder vorm te geven. Als RvV willen we in de komende jaren: 

• Meer praktische impact maken; we zetten in op verbinding en samenwerking met de leden 
en partnerorganisaties om relevante praktische impact in de maatschappij te maken.  

• De Bestuursstuctuur wordt herzien; we bewegen naar een structuur waarbij het Bestuur 
minder praktische zaken op zich neemt, maar waarbij deze worden overgenomen voor een 
coördinator.  

• (Potentiële) leden meer aanbieden binnen hun lidmaatschap; naast de nieuwsbrief en de ALV  
bieden we een faciliterend platform aan de leden waarbinnen zij kunnen samenkomen en 
zichzelf kunnen organiseren.  

Vanuit deze wensen kan een viertal stippen aan de horizon van RvV Nederland in 2025 worden gezet:   

 

 

 

 

 

 

 

Doel 1.  

RvV werk groepen 
inrichten  

 

Doel 2. 

ALV als inspiratie 
dagen voor 

(potentiele) leden   

 

Om (potentiële) leden kennis te laten maken met RvV en haar doelen, en hen te 
inspireren om een werkgroep te starten of zich met een bestaande werkgroep te 
verbinden, wordt een inspiratiemiddag georganiseerd (veelal gecombineerd met 
de ALV). Hier kunnen leden elkaar ontmoeten en worden zij aangemoedigd zich 
in te zetten via de werkgroepen om bij te dragen aan de doelen van RvV op een 
voor hen passende manier. Het ledental zou hierdoor kunnen groeien. 

 

RvV Nederland is de komende 5 jaar geboorteplaats van minimaal vijf 
werkgroepen. Dit zijn groepen bestaande uit 2 tot 10 (potentiële) leden die zich 
inzetten ten behoeve van een actueel thema om relevante problematiek aan te 
pakken. De groepen worden gevormd op basis van de belangstelling en de 
energie van de leden. Bovendien moeten de thema’s actueel en relevant zijn voor 
RvV. De werkgroepen worden gecoördineerd en gefaciliteerd door de 
coördinator.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MIDDELEN 20/25 

De komende vijf jaar van RvV staan in het teken van uitbreiding en vernieuwing. Hiervoor worden de 
al bij ons bekende middelen behouden, en zullen er bovendien nieuwe middelen moeten worden 
verworven. Pas dan kan RvV Nederland bovengenoemde doelen daadwerkelijk vormgeven. 

a. Communicatiemiddelen 

Door middel van de nieuwsbrief, de website (www.religiesvoorvrede.nl), Facebook, Linkedin, 
Instagram en twitter-account, delen wij onze visie en verdere informatie en staan we open voor 
belangstellenden en geïnteresseerde organisaties. Daarnaast hebben we een (hardcopy) RvV flyer.  

b. Netwerk en samenwerkingsverbanden 

Bestuursleden bezoeken met regelmaat relevante netwerkevenementen en onderhouden het RvV 
netwerk zowel online als offline. Daarnaast staat RvV ervoor open om relevante 
samenwerkingsverbanden aan te gaan zoals het organiseren van interreligieuze of vredegerelateerde 
evenementen.  Tijdens deze samenwerkingsverbanden wordt de optie om lid te worden van RvV 
benadrukt.  

c. Financiële middelen 

De (financiële) middelen van de vereniging worden op dit moment vrijwel uitsluitend gegenereerd 
door de lidmaatschapsgelden en een enkele donatie. Bestuursleden betalen zelf hun reiskosten en 
ontvangen geen vergoeding. Sinds 2014 heeft RvV NL de ANBI-status.  
De beoogde aanstelling van een RvV coördinator brengt met zich mee dat hij of zij (naar redelijkheid) 

Doel 3.  

Groei ledenaantal  

De werkgroepen worden gevuld met (potentiële) leden. Op deze manier bieden 
we hen naast de nieuwsbrief en de jaarlijkse ALV de mogelijkheid zich actief in te 
zetten op een door hen gekozen thema onder de banner van RvV. Dit heeft als 
gevolg dat in 2025 het ledenaantal is gegroeid naar 100 leden.  

Doel 4. 

Adviesraad 
verbreden en 
vernieuwen 

 

De Adviesraad zal, waar wenselijk, worden vernieuwd en waar nodig worden 
uitgebreid, zodat de raad daadwerkelijk vanuit een brede achtergrond 
raadgevend kan zijn aan het Bestuur, en fungeren als vaandeldrager van RvV. 

Doel 5.  

Het aanstellen 
van een RvV 
Coördinator 

 

 

 
De activiteiten van RvV Nederland worden niet uitsluitend georganiseerd door 
het bestuur, maar worden gecoördineerd door een coördinator. Hij of zij 
organiseert de jaarlijkse ledenbijeenkomst en faciliteert de RvV werkgroepen. 
Hij of zij rapporteert twee wekelijks aan de voorzitter van RvV Nederland.  

 



 

wordt vergoed voor de werkzaamheden. Hiervoor zullen we financiële steun zoeken via fondsen en 
donateurs. Legaten zijn mogelijk. 

Elk jaar wordt een controle moment ingepland of we nog op schema liggen met de meerjarige 
planning. De concrete acties die RvV NL wil ondernemen in het komende jaar (2020) staan 
beschreven in het Werkplan 2020. 

 

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Religies voor Vrede Nederland, 

op 20-05-2020  

 


