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Den Bosch, 21 juni 2021 

 
Beste leden van Religies voor Vrede, 
 
 
Ook dit jaar lukt het ons vanwege het coronavirus niet om in de eerste helft van 2020 
een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Wij betreuren het zeer, want 
juist de ontmoeting met elkaar kan steunend en inspirerend zijn. 
 
Hopelijk is een fysieke bijeenkomst later dit jaar weer mogelijk. Of anders kunnen we 
wellicht weer een Zoom-bijeenkomst (via internet) houden zoals wij begin maart dit 
jaar organiseerden rond de Economie van Franciscus, samen met Utrecht in Dialoog. 
En eind maart, samen met Initiatives of Change, over Mensenrechten met als 
bijzondere gast onze Secretaris-Generaal, Prof. Dr. Azza Karam.  
 
Voor deze ledenraadpleging vraag ik u namens het bestuur: 
 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag (zie bijlagen);   
 
2. Goedkeuring te verlenen voor de Jaarrekening over 2020, de Begroting voor 

2021 en het verslag van de ALV van 2019. Het was een jaar met relatief weinig 
uitgaven, omdat we niet meer konden dan slechts tweemaal fysiek vergaderen.  
Tevens ontvangt u de brief van de Kascommissie met verslag van haar 
bevindingen. De Kascommissie adviseert de leden om het bestuur décharge te 
verlenen. (NB Door digitale verzending ontbreken de handtekeningen.) Wij 
verzoeken u het advies van de Kascommissie over te nemen; 

 
3. Doordat de beoogd opvolgster van onze voorzitter, Mirjam Ates, door persoonlijke 

omstandigheden moest afzien van haar bestuurslidmaatschap en dus ook het 
voorzitterschap, zijn wij vanaf december op zoek gegaan naar een andere 
kandidaat. Deze vonden we al snel in de enthousiaste persoon van Julia van Wel, 
emeritus pastoraal werkster. Zij heeft vanaf januari dit jaar in het bestuur als 
aspirant bestuurslid meegedraaid en verklaarde zich eind maart bereid het 
voorzitterschap (voorlopig) op zich te nemen. Wij zijn blij u daarom te kunnen 
verzoeken in te stemmen met het toetreden van Julia tot het bestuur. Hiermee zal 
zij formeel voorzitter worden; 

 
4. Hetzelfde verzoeken wij voor drie andere aspirant bestuursleden: Samira I. 

Ibrahim, onderzoeker, Alina Jabbari, theoloog en criminoloog en Rawie Sewnath, 
Hindu geestelijk verzorger. Rawie heeft aangegeven in ieder geval voor tenminste 
een half jaar bestuurslid te willen worden en dan te bezien of het qua tijd,  
spiritualiteit en ‘energie’ haalbaar voor hem is. Wij vragen u in te stemmen met 
het toetreden van deze drie leden tot het bestuur. 
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Bijlagen: 
 
1. Jaarverslag 2020 (ter kennisname); 
2. Financieel Jaarverslag 2020 (Resultatenrekening en Balans, en het Verslag van 

de Kascommissie) - ter goedkeuring en décharge-verlening;  
3. Begroting 2021 (ter instemming); 
4. Verslag Ledenraadpleging 2020 (ter vaststelling) 
5. Zonder verdere bijlage vragen wij uw instemming met het toetreden tot het 

bestuur van Julia van Wel, Samira I. Ibrahim, Alina Jabbari en Rawie Sewnath. 
 
Hopelijk heeft ieder van u de coronacrisis goed doorstaan en kunnen we elkaar 
spoedig weer in levenden lijve ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Overmeijer, 
Secretaris Religies voor Vrede Nederland, 
Orthenseweg 36,  5212 XB ‘s-Hertogenbosch 
 
 

Wij verzoeken u onderstaand strookje ingevuld aan ons te retourneren vóór 11 
juli aanstaande: 
 
Naam: .................................................................................................................. 
 
Graag het vakje inkleuren bij instemming 
 
O stemt in met Resultatenrekening en Balans en verleent décharge aan het bestuur;     
 
O gaat akkoord met de Begroting 2021 
 
O stemt in met het Verslag van de Ledenraadpleging 2020 
 
O stemt in met de bestuur benoeming van Julia van Wel 
 
O stemt in met de bestuur benoeming van Samira I. Ibrahim 
 
O stemt in met de bestuur benoeming van Alina Jabbari 
 
O stemt in met de bestuur benoeming van Rawie Sewnath 
 
Opmerking: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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25 april 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 

JAARVERSLAG 2020 RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND 
 
 
Voorwoord 
Het jaar 2020 was voor Religies voor Vrede, evenals voor de meeste mensen, een bijzonder jaar. Op 
het moment dat er een gecombineerde AB- en DB-vergadering gepland stond en de ALV in 
voorbereiding was, werden we door de beperkende Coronamaatregelen getroffen. Denkend dat het 
voor korte tijd zou zijn, hebben we aanvankelijk vergaderingen vooruitgeschoven. Toen bleek dat het 
tijdstip, waarop we elkaar weer fysiek konden ontmoeten, steeds uitgesteld werd, zijn we, waar 
mogelijk, vergaderingen virtueel gaan organiseren. 
De ALV kon echter niet virtueel opgezet worden, vanwege het feit dat de diverse leden deze 
mogelijkheid niet hadden. We hebben de stukken toen digitaal en per post verzonden en de leden 
om reacties gevraagd. Een belangrijk onderwerp was het verkleinen van het bestuur. Gezien de maat 
van de vereniging achtten we een bestuur van maximaal 7 personen verantwoord. Van de AB leden, 
die niet in het DB zaten, hebben we toen afscheid genomen. Ook vond er een wisseling van 
penningmeester plaats. Vanaf hier willen wij Bas Cost Budde, die de taak ‘tijdelijk’ op zich had 
genomen, nog hartelijk bedanken dat hij dit ruim twee jaar heeft willen doen. We hebben in de 
persoon van Johan de Ruiter een goede opvolger gevonden. 
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Met PAX (initiatiefnemer) en een kleine 20 lokale vredesorganisaties hebben we als RvV in het 
voorjaar (vanaf maart virtueel) aan plannen gewerkt om in de eerste volle week van augustus 
middels verschillende acties te herdenken dat op 6 en 9 augustus het 75 jaar geleden was dat twee 
atoombommen Hiroshima en Nagasaki verwoestten en dat een dergelijke vernietiging nooit meer 
mag plaatsvinden. Op de RvV-Twitteraccount viel ook veel te lezen hierover.  
 

                         
 
Op diverse plaatsen in het land werden kraanvogels gevouwen, die symbool staan voor hoop, geluk, 
vrede en gezondheid. Er waren fototentoonstellingen van ICAN (de organisatie tegen kernwapens, 
die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving) in kerken, wijkcentra en bibliotheken met teksten 
ter herdenking van de gebeurtenissen en er werd wereldwijd eenzelfde vredesgebed gebeden in 
religieuze bezinningsplaatsen, of gelezen in nieuwsbrieven van religieuze organisaties. Ook deelden 
we affiches en kaarten uit die bijvoorbeeld naar politici konden worden verstuurd. Deze zijn in grote 
getalen verspreid en verzonden. Omdat de herdenkingen in het zomerreces van de Tweede Kamer 
plaats vonden, werd de mens-grote kraanvogel tot dicht bij de Tweede Kamer gedragen en werd er 
vanaf die plek aandacht voor kernontwapening gevraagd. Ook bij het Vredespaleis vonden er 
activiteiten plaats, en vanaf het Carillon waren een uur lang Japanse muziek en vredesliederen te 
horen. Overal waar acties plaatsvonden kregen deze grote bijval van het publiek. 
 
Kort voor de overdracht van het voorzitterschap in december bleek de beoogd opvolgster, door 
omstandigheden, onverwacht de voorzittershamer niet te kunnen overnemen. Een lastige situatie 
voor het bestuur, omdat onze voorzitter, Mirjam Ates, net benoemd was in het Europees bestuur 
van RfP. Zij heeft echter aangegeven nog wel enkele maanden langer aan te willen blijven. Gelukkig is 
Julia van Wel bereid gevonden om als aspirant vice-voorzitter in het DB vanaf half januari mee te 
draaien en later in 2021 eventueel het voorzitterschap over te nemen.  

We blijven actief de oprichting van een School van Vrede in Almere ondersteunen, en ons inzetten 
voor nucleaire ontwapening, die tezamen met de klimaatverandering en politiek/economie (waarbij 
mensenrechten en vrede in het geding zijn) de grote uitdagingen van onze tijd vormen. Dit zijn 
tevens thema’s die we in werkgroepen in 2021 willen oppakken, naast de werkgroep jongeren.          
In het nieuwe jaar kunnen we hopelijk weer fysiek met elkaar overleggen en samenwerken. 
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Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31.12.2020: Mirjam Ates-Snijdewind (voorzitter), vacature vice-
voorzitter, Harry Overmeijer (secretaris), Johan de Ruiter (penningmeester), Izzy Mansour 
(eindredacteur Nieuwsbrief), Janny Vellekoop (lid), Emine Çelikoglu (lid).  
 
Samenstelling Raad van Advies: In het najaar hebben wij, in dankbaarheid, afscheid genomen van 
een van de twee oprichters van Religies voor Vrede, ds. Henk Schouten, en van dr. Jan Slomp. Beide 
heren hebben zeer veel voor RvV betekend, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn. 
De RvA bestaat per 31.12.2020 uit: dr. Eric Ferguson, drs. Piet Kuijper, rabbijn Awraham Soetendorp, 
oud-aartsbisschop van de Oudkatholieke kerk, Joris Vercammen en Radj Ramcharan.  
Mirjam Ates-Snijdewind treedt m.i.v. 2021 toe tot de Raad van Advies. 
 
 

Vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (AB en DB) 
Het AB is in 2020 vanwege Corona niet meer bijeengekomen. We hebben, na het besluit van de ALV 
om met een kleiner bestuur verder te gaan, afscheid genomen van de leden van het Algemeen 
Bestuur, voor zover zij niet in het DB zaten. Het Dagelijks Bestuur is in 2020 gestart met een nieuwe 
manier van werken, namelijk in een aantal werkgroepen: jongeren; duurzaamheid; kernontwapening 
en vredesopvoeding; politiek & economie (waar een samenhang met vrede is.) 
 

Het DB vergaderde 14 januari en 11 februari; en vanwege de coronapandemie via Zoommeetings op 
20 juli, 7 september, 5 oktober, 23 november en 15 december. 
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) kon vanwege corona niet doorgaan. In plaats daarvan is er 
een schriftelijke ledenraadpleging geweest. De leden stemden in met de voorgestelde bestuurs-
inkrimping en het voorstel om met werkgroepen te gaan werken. Britt Bakker werd tezamen met 
Johan de Ruiter als nieuw DB-lid benoemd. Aan de penningmeester werd décharge verleend, waarna 
van hem, onder dankzegging, afscheid werd genomen en de nieuwe penningmeester benoemd; de 
jaarrekening werd ongewijzigd vastgesteld en de begroting met instemming aangenomen; het 
jaarverslag, het concept-Werkplan en -Meerjarenplan werden eveneens aangenomen.  
 
Communicatie 
In voor- en najaar verschijnt de Nieuwsbrief van RvV, zowel gedrukt als digitaal via onze website 
www.religiesvoorvrede.nl  
Op twitter is RvV te vinden onder @religiesvvrede (met inmiddels 300 volgers). 
Religies voor Vrede heeft ook nog een (slapend) Facebook-account op haar naam. 
 
De meest frequente contacten had het dagelijks bestuur met (leden van) Religions for Peace Europe, 
PAX en lokale vredesgroepen, oud Co-President Edy Korthals Altes, het Huis van Vrede in Almere, de 
Raad van Kerken en (de SG van) RfP International. Mirjam Ates-Snijdewind is eind 2020 benoemd in 
het nieuwe bestuur van te vernieuwen RfP Europe. RfP Europe gaat namelijk één geheel worden met 
de RfP European Council of Religious Leaders (ECRL), het RfP European Women of Faith Network en 
het European Interfaith Youth Network (EIYN). Verder onderhielden de bestuursleden contacten 
binnen hun lokale en regionale organisaties. 
 
In 2019/2020 hebben we een Werkplan 2020 en een Meerjarenplan opgesteld. In de 
ledenraadpleging van 2020, ter vervanging van de ALV, zijn die plannen aan de leden voorgelegd en 
door hen aangenomen. 
 
Evenementen en Bijeenkomsten georganiseerd door het bestuur of waaraan werd deelgenomen 
vanuit het bestuur 
Buiten de uitgebreide herdenking van 75 jaar Hiroshima en Nagasaki hebben onze beoogde 
bijeenkomsten in 2020 geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona. Wel was er sprake van 
deelname aan webinars.  
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RvV Nederland heeft in 2020 contact gehad met en digitaal samengewerkt met de volgende 
organisaties: 
 

Bahá’ì gemeenschap Nederland; Earth Caravan; Emoena - Leiderschap in een multiculturele context; 
ICAN (International Campaign to Abolish Nucleair Weapons); Islamitische Stichting Nederland; Juliana 
Plaza Den Haag; Huis van Vrede Almere; Nieuw Wij; Peace SOS in verband met een Vredesmanifest; 
PKN- en Katholieke Kerken; St. Prinsjesdagviering; Raad van Kerken/China alarm (in verband met de 
positie van de Oeigoeren); RfP Italy ten behoeve van het ondersteunen van verbetervoorstellen voor 
het nieuwe Europese Migratiepact (t.b.v. meer en directere betrokkenheid van migranten); SDG 
Nederland (Sustainable Development Goals); SP-fractie Tweede Kamer i.v.m. kernontwapening; 
SPARK (Samenlevingspark) Den Haag; SRI (Stichting Ruggensteuntje Indonesië); St. Geloven In 
Samenleven (GIS); St. Trialoog; Vluchtelingenorganisaties in Amsterdam. 
 

RvV Nederland heeft de Commissarissen van de Koning benaderd met de vraag om druk uit te 
oefenen op de Nederlandse regering om het verbod op nucleaire wapens te ondertekenen en 
ratificeren, zoals de deelstaten in Duitsland hadden gedaan.  
Tevens is er contact geweest met het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden i.v.m. vragen in een 
godsdienstles in relatie tot de islam. 

 

 







  

  

  

  

  

  

Religies voor Vrede NL  

  

Brief van de Kascommissie 2020 aan de leden  

  

  

Geachte leden van Religies voor Vrede  

  

Als leden van de kascommissie hebben ondergetekenden de financiële stukken (Resultaten rekening 

en Balans) over 2020 ingezien en beoordeeld op volledigheid en actualiteit.  

  

De penningmeester heeft onze vragen beantwoord en in overleg met het bestuur de notatie 

verhelderd.   

  

Op basis van de financiële stukken komen wij tot de bevinding dat de penningmeester zijn taak goed 

heeft vervuld. Wij geven de leden daarom het advies om het bestuur over 2020 décharge te 

verlenen.  

  

Tot slot nog een risicoanalyse. Door de beperkingen van de coronacrisis was ook Religies voor Vrede 

beperkt in z’n mogelijkheden. Na de bekrachtiging van het meerjarenplan 2020-2025 en het 

werkplan 2020 door de ALV kon het bestuur wegens Corona niet met de beoogde werkgroepen en 

een coördinator starten. Toch heeft de vereniging zich in 2020 door samenwerking met andere 

organisaties, waaronder met PAX e.a. vanwege de 75 jarige herdenking van de kernbommen op 

Hiroshima en Nagasaki, en strategisch media-gebruik met name op Twitter, zich goed kunnen 

positioneren. Dit is vooral de verdienste geweest van de voorzitter en de leden van het bestuur.  

De vereniging heeft zeer betrokken leden, maar is nog altijd bescheiden in aantal en kwetsbaar qua 

leeftijdsopbouw. Evenals voorgaande jaren verdient het aanbeveling nieuwe leden te werven, vooral 

gezien de vernieuwende ambities van de vereniging.   

  

Met hoogachting en vriendelijke groet,  

  

RvV Kascommissie 2020  

  

Gidy Chorus   

Monica Bouman  

  

Heemskerk, 21 juni 2021  

  

  

  





Verslag Algemene Ledenvergadering Religies voor Vrede Nederland 
augustus 2020 

 
 

In verband met de Corona-pandemie heeft RvV Nederland dit jaar geen fysieke vergadering en 
bijeenkomst kunnen houden. 
Daarom heeft het bestuur besloten om de leden schriftelijk (bij ontbreken van digitale faciliteiten) en 
per e-mail de stukken toe te sturen en de leden te vragen in te stemmen met de voorgestelde 
besluiten. 
 
Naar de leden zijn verzonden 

A. De concept Jaarrekening 2019 met de concept Begroting 2021 (ter instemming),  
B. Het concept Werkplan 2020 (ter instemming),  
C. Het concept Meerjarenplan 2020-2024 (ter instemming) en  
D. Het concept Jaarverslag 2019 (met nagestuurde uitgebreidere versie) ter kennisgeving. 
E. Instemming werd gevraagd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, te weten 

mw. Britt Bakker en dhr. J. de Ruiter.  
 
Aanvullend verzonden zijn: 

F. Het verslag van de kascommissie 2019 (ten behoeve van de déchargeverlening). 
 
Reacties 
Wij ontvingen twee reacties naar aanleiding van:  

1. Verzoek om correctie van de naam Khailani in Kailani en de vraag of de manier van ‘wie 
zwijgt stemt toe’ juridisch wel houdbaar is. 

2. Het verzoek om toevoeging van de activiteiten van onze oud-Internationaal Co-President Edy 
Korthals Altes ten behoeve van kernontwapening en toewerken naar wereldvrede. 
Ad 1. De naam is gecorrigeerd. Zie bij ‘Verlenging reactietermijn’ het antwoord op de vraag. 
Ad 2. Het artikel ‘Wake Up Call’ van Edy Korthals Altes wordt in de Nieuwsbrief opgenomen. 

 
Verlenging reactietermijn 
Hoewel wij voor het gemak van met name oudere leden hadden aangegeven dat men bij instemming 
niet hoefde te reageren, kunnen wij dit echter formeel niet als instemming rekenen. Daarom hebben 
we op 2 september de leden nogmaals verzocht te reageren.  
 
Reacties 
Bij de secretaris zijn vervolgens 14 reacties binnengekomen. 
 
Ad A. Instemming met Jaarrekening en Begroting en décharge voor het bestuur  
12 leden stemden in met Jaarrekening en Begroting en verleenden décharge aan het bestuur. 
0 leden stemden niet in; 1 lid onthield zich. 
 
Ad B. Instemming met het Werkplan 2020 
13 Leden hebben ingestemd met het Werkplan 2020. 
0 Leden stemden niet in; 1 lid onthield zich. 
 
Ad C. Instemming met het Meerjarenplan 2020-2024 
13 Leden hebben ingestemd met het Meerjarenplan 2020-2024.  
0 leden hebben niet ingestemd; 1 lid onthield zich. 
 
Ad D. Het concept Jaarverslag 2019 (nagestuurde uitgebreidere versie) ter kennisgeving 
Geen opmerkingen van de leden buiten de onder punt 2 genoemde reactie. 



Ad E. 
Instemming werd gevraagd met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden, te weten mw. Britt 
Bakker en dhr. J. de Ruiter. 
14 leden stemden in met beide benoemingen. 
0 leden stemden niet in. 
 
Besloten door de ALV van Augustus 2020 
Er bestaat voor een Algemene Ledenvergadering geen quorum volgens de statuten.  
Zodoende kunnen wij met vreugde vaststellen dat per 6 september 2020:  

1. De Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 met instemming zijn vastgesteld en het bestuur 
décharge is verleend; 

2. Het Jaarverslag is vastgesteld, zoals hiervóór is gemeld; 
3. Het Werkplan 2020 ongewijzigd is vastgesteld 
4. Het Meerjarenplan 2020-2024 ongewijzigd is vastgesteld 
5. Twee nieuwe bestuursleden, te weten mw. Britt Bakker en dhr. Johan de Ruiter zijn 

benoemd. 
 
Mededelingen 
Werkgroepen: de afgelopen jaren heeft RvV zich sterk gemaakt op het gebied van Kernontwapening, 
Vredeseducatie en Duurzaamheid. Dit hopen we volgend jaar uit te bouwen in enkele werkgroepen, 
waarin onze leden kunnen participeren. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u zich 
aanmelden bij de secretaris. 
 
Per 1 oktober a.s. draagt Bas Cost Budde het penningmeesterschap over aan Johan de Ruijter.  
Per 1 december dit jaar zal onze voorzitter, Mirjam Ates-Snijdewind, haar taken overdragen aan Britt 
Bakker. 
Per 1 januari 2021 legt Janny Vellekoop haar dagelijks-bestuurslidmaatschap neer. 
 
Wij kijken uit naar een betere tijd, waarin we weer fysiek bijeen kunnen komen.  
Vooralsnog wensen wij u als bestuur veel sterkte in deze soms zware tijden. Houd goede moed.  
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Overmeijer, 
Secretaris Religies voor Vrede Nederland 
Tel. 06-30444027 
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Concept-Verslag Algemene Ledenvergadering Religies voor Vrede juli 2021 

 
 

In verband met de Corona-pandemie heeft RvV Nederland net als in 2020 ook dit jaar geen fysieke 
huishoudelijke vergadering kunnen houden. 
Daarom heeft het bestuur opnieuw besloten om de leden schriftelijk (bij ontbreken van digitale 
faciliteiten) en per e-mail de stukken toe te sturen en de leden te vragen in te stemmen met de 
voorgestelde besluiten. 
 
Naar de leden zijn verzonden 

A. De concept-Jaarrekening 2020 met de concept-Begroting 2021 (ter instemming), 
B. Het verslag van de kascommissie 2020 (ten behoeve van de déchargeverlening), 
C. Het concept Jaarverslag 2020 ter kennisgeving. 
D. Instemming werd gevraagd met de benoeming van vier nieuwe bestuursleden, te weten 

mevr. Samira Ibrahim, mevr. Alina Jabbari, mevr. Julia van Wel en dhr. Rawie Sewnath. 
 
Reacties 
Bij de secretaris zijn vervolgens 12 reacties binnengekomen. 
 
Ad A. en B. Instemming met Jaarrekening en Begroting en décharge voor het bestuur  
12 leden stemden in met Jaarrekening en Begroting en verleenden décharge aan het bestuur. 
 
Ad C. Het concept Jaarverslag 2020 ter kennisgeving 
Geen opmerkingen van de leden. 
 
Ad D. 
Instemming werd gevraagd met de benoeming van 4 nieuwe bestuursleden, te weten mevr. Samira 
Ibrahim, mevr. Alina Jabbari, mevr. Julia van Wel en  dhr. Rawie Sewnath. 
12 leden stemden in met alle vier de benoemingen. 
 
Besloten door de ALV van Augustus 2021 
Er bestaat voor een Algemene Ledenvergadering geen quorum volgens de statuten.  
Zodoende kunnen wij met vreugde vaststellen dat per 6 september 2020:  

1. De Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 met instemming zijn vastgesteld en het bestuur 
décharge is verleend; 

2. Het Jaarverslag is vastgesteld, zoals hiervóór is gemeld; 
3. Vier nieuwe bestuursleden zijn benoemd. 

 
We hopen -als de coronacrisis dit toelaat- in september 2021 een bijeenkomst te beleggen in Utrecht 
waarop we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.  
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Overmeijer, 
Secretaris Religies voor Vrede Nederland 
Tel. 06-30444027 


