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Werkplan 2020 Religies voor Vrede Nederland 
 
Vanuit het Meerjarenplan 2020/2025 zijn een viertal doelen omschreven voor de komende vijf jaar. 
Hieronder leest u meer over de eerste stappen die zullen worden ondernomen in kalenderjaar 2020 
om deze doelen te bereiken.  
 
1. TE ONTPLOOIEN ACTIVITEITEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

1. ALV voorbereiden 

•Inspirerende sprekers voor 
werkgroep ideen. 

•Eric Ferguson filmpjes 
ontwikkelen. 

2. Marketing ALV 

•Via Nieuwsbrief 
•Via Social Media
•Via Netwerk Bestuur
•Via NieuwWij?

3. ALV dag 

•Format voor werkgroep 
ideeën verspreiden. 

1. Animo in kaart 

•Is er animo voor 
(welke) 
werkgroepen? 

• Wat hebben zij 
nodig? 

2. Pilot werkgroepen

• 1 of 2 pilot 
werkgroepen 
worden uitgewerkt 
door het Dagelijks 
Bestuur.

•Duidelijke 
activiteiten van 
werkgroepen in 
kaart brengen. 
(format maken)

3. Uitvoering pilots

•Uitvoering 1 à 2 
pilots. Het Dagelijks 
Bestuur houdt 
regelmatig contact 
met de 
werkgroepen. 

4. Evaluatie pilots. 

•Willen we de 
werkgroepmethode 
doorzetten? 

•Hebben we hiervoor 
een coördinator 
nodig?

2020: Start pilot werkgroepen  

Doel uit Meerjarenplan: RvV Nederland is de komende 5 jaar de wieg van minimaal vijf werkgroepen. 
Dit zijn groepen bestaande uit 3 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 
waar de energie zich onder de leden bevindt, daarnaast zijn de thema’s actueel en relevant voor RvV. 
De werkgroepen worden initieel gecoördineerd en gefaciliteerd door het bestuur, en op termijn door 
een RvV coördinator.  

2020: Eerste ALV inspiratie dag 
 

Doel uit Meerjarenplan: 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 de jaarlijkse ALV gebruikt als inspiratie middag. 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.  
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2. WEBMASTER 
Naast deze stapsgewijze doelen zullen we een nieuwe vrijwillige webmaster aanstellen. De website is 
een van onze visitekaartjes, en behoeft vernieuwing. Daarnaast willen we onze social media posts 
doorlinken naar de website, waar tevens een social media feed te vinden is. 
 
3. NIEUWSBRIEF EINDREDACTEUR 
De RvV nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Deze frequentie zullen we in 2020 aanhouden.  
 
4. SOCIAL MEDIA-BEHEERDER 
De afgelopen jaren zijn we als RvV actief geweest op Twitter, Linkedin en Facebook. Het komende 
jaar zullen we verkennen of we hier Instagram aan kunnen toevoegen, in samenwerking met een 
vrijwilliger/student.   
 
 

Functie beschrijving 
maken 

•Taakomschrijving 
opstellen door DB RvV

•Vrijwillige functie of 
betaald? 

Fonds nodig? 

•Welke fondsen zijn er op 
ons vlak?

•Hoe geven we meer 
ruchtbaarheid aan de 
mogelijkheid tot doneren 
en legateren?

Verspreiden vacature

•Via Social media 
•Via nieuwsbrief 
•Via Oneworld 
•Via NieuwWij

Aannemen coornidator

• In 2021

2020/2021: Aanstellen van een RvV Coördinator 
 

Doel uit Meerjarenplan: De activiteiten van RvV Nederland worden niet meer (enkel) georganiseerd 
door het bestuur, maar worden gecoördineerd door een coördinator. Hij of zij organiseert de 
jaarlijkse ALV en faciliteert de RvV werkgroepen. Hij of zij rapporteert elke twee weken aan de 
voorzitter van RvV. Het aanstellen van een coördinator zal in 2021 worden gerealiseerd, maar in 
2020 bereidt het Bestuur zich hierop voor.  


