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Inleiding  
 

Wat een jaar was het voor onze vereniging! Neem alleen al de grandioze afsluiting van ons 

vijftigjarig jubileum, op 26 november in het Vredespaleis onder de titel: Urgent Appeal for a nuclear 

weapon free world met zo’n 235 bezoekers en een indrukwekkende line up van eminente sprekers. 

Konden de sprekers uit de voeten met de doelbewust gekozen ondertitel: Connecting medical-

humanitarian and political perspectives? Jazeker. Zij gaven een overtuigend antwoord op de door 

mij op onze ‘interne viering’ op 25 mei gestelde retorische vraag: ‘50 jaar, doet de NVMP ertoe?’.  

Ook waren er opvallend veel jongeren, waaronder tal van medische studenten, met wie we 

natuurlijk meteen contact hebben gelegd. 

Het officiële verslag vindt u op onze website: 

 https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/01/EINDRAPPORT261119.pdf 

 

Nu geldt natuurlijk in hoge mate: Noblesse oblige! en  het Bestuur denkt dan ook volop na over 

hoe nu verder, vooral hoe de druk verder te verhogen  richting de topprioriteit van minister 

Blok: een succes te maken van de NPV Review Conference april-mei 2020. Tal van sprekers, ook 

van NAVO-zijde, hebben ons land nadrukkelijk aangemoedigd de leiding te nemen, bijvoorbeeld 

om eindelijk Artikel VI te ‘revitaliseren’. En de kabinetsbrief van 18 april 2019 spreekt daarover 

heldere taal: ‘bijdragen aan het ontwapeningsproces, als bruggenbouwer en aanjager, (…) 

pragmatisch kansen identificeren, coalities vormen en op alle fronten de druk behouden om 

stappen naar Global Zero te kunnen zetten’.  

Maar voorlopig mogen we nog even genieten – en bijkomen – van de formidabele prestatie die 

we met z’n allen in ons jubileumjaar hebben geleverd. Dat geeft ook een aparte lading als ik U 
allen het beste wens voor 2020, het 51ste jaar van onze NVMP. 

 

Peter Buijs, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Sprekers 26/11 voor het 

Vredespaleis. 

 

 

 

 

https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/01/EINDRAPPORT261119.pdf
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1. Onze vereniging 
 

Ons bestand 

In ons bestand waren eind 2019 1234 relaties opgeslagen. Van hen waren er 355 lid, 196 

begunstiger en 28 vriend. Daarnaast waren er 6 opzeggingen en 5 overlijdens. 5 Leden en 7 

begunstigers betaalden hun contributie niet. 2020 gaan we in met 551 leden en begunstigers, 8 

minder dan begin 2019. Ondanks de smalle basis toonde de NVMP in 2019 een opvallende 

veerkracht. 

In memoriam Fernando Lopes da Silva 

Op 7 mei is prof. dr. Fernando H. Lopes da Silva in de leeftijd van 84 

jaar overleden. Daarmee verliezen we een zeer betrokken lid van de 

NVMP,. Fernando was lid en van 1989 tot 2006 lid van het Algemeen 

Bestuur van de vereniging. Vanuit die positie leidde hij de werkgroep 

Onderwijs en Wetenschap en bracht hij zijn ideeën over het medisch 

polemologisch onderwijs naar voren. Fernando enthousiasmeerde mij 

om te gaan participeren in deze werkgroep. Zijn doel was een 

modelcurriculum te maken, naar analogie van het modelcurriculum dat 

door Victor Sidel voor IPPNW was opgesteld, om daarmee het 

implementeren van dit onderwijs binnen de universitaire instellingen te 

faciliteren. In de faculteit Geneeskunde VU (later VUmc), en open voor 

studenten van de Universiteit van Amsterdam, heeft ruim twintig jaar 

een keuzecursus Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken gedraaid die vanuit dit NVMP-

initiatief werd opgezet. Fernando was jaarlijks betrokken, beoordeelde scripties en verzorgde 

de colleges over de actuele ethiek van het mensgebonden onderzoek waarbij de verschrikkelijke 

ontsporingen van artsen in de Tweede Wereldoorlog zijn uitgangspunt vormden. De wens vanuit 

de NVMP-werkgroep Onderwijs en Wetenschap om een leerstoel Medische Polemologie te 

vestigen, resulteerde in 1999 in de benoeming van Prof. Victor Sidel op de Cleveringaleerstoel 

in Leiden. Fernando speelde daarbij een belangrijke rol.  

Henk Groenewegen 

 

2. Onze Algemene Vergaderingen 

Vanwege de drukte in het jubileumjaar werd in 2019 slechts één Algemene Vergadering 

gehouden en wel in de ochtend van 25 mei te Amersfoort. ’s Middags vond het symposium 50 

jaar NVMP plaats.  
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3. Ons Bestuur en beleid  
 

Het Algemeen Bestuur vergaderde het afgelopen jaar tien maal. De verhoogde frequentie is het 

gevolg van het vorig jaar genomen besluit om het onderscheid tussen Dagelijks en Algemeen 

Bestuur te laten vallen. 

Belangrijke punten uit het beleid: 

- in 2019 is de NVMP overgestapt van ING naar de Triodos bank. De NVMP had enkele zakelijke 

betaalrekeningen bij ING en vindt het onacceptabel dat deze bank investeert in bedrijven die 

betrokken zijn bij de productie van kernwapens.  

- in onze activiteiten gaven we prioriteit aan een kernwapenvrije wereld en aan medisch 

onderwijs (Aiming for prevention, Medical Peace Work). 

- we stelden een protocol op voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden, vooral gericht op 

jongere kandidaten en vrouwen. 

- we kwamen overeen de taken binnen het bestuur beter te verdelen, mede om de voorzitter 

te ontlasten. 

- we zouden veel energie steken in de viering van het vijftigjarig bestaan. 

- we willen elk najaar een tweede Algemene Vergadering beleggen. 

- we hebben onze naam gewijzigd van NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken - in NVMP 

Artsen voor vrede; 

- we willen werken aan een geleidelijke overgang van de papieren Nieuwsbrief naar een digitale 

versie; 

- om de achterban beter te informeren en betrokken te houden zullen we digitale 

nieuwsbulletins, onder meer van IPPNW, verspreiden.  

 

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2019  Einde termijn 

Peter Buijs, voorzitter     2021 

Marianne Begemann, secretaris    2020 

Leo van Bergen, vice-voorzitter    2021 

Hugo D’aes      2021 

Rob Leemans      2021 

Bert Sweerts, penningmeester    2021 

 

4. Onze activiteiten  
 

Met veel genoegen kijken wij terug op het afgelopen jaar waarin de NVMP haar vijftigjarig 

bestaan vierde.  

A. Op zaterdag 25 mei deed zij dat met het jubileumsymposium 50 jaar NVMP waar 

voorzitter Peter Buijs de vraag stelde: ’50 jaar, doet de NVMP ertoe?’ Waarna oud-voorzitters 

Wil Verheggen, Auke van der Heide en Herman Spanjaard hun visie op verleden, heden en 

toekomst van de vereniging gaven.  

Tijdens dat symposium ontving dr. Alex Rosen de Verdoornprijs, die wordt toegekend door de 

Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP), uit handen van de voorzitter van die 

stichting, Herman Spanjaard. De Verdoornprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt en is vernoemd 
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naar dr. J.A. Verdoorn, een van de oprichters van de NVMP en auteur van het inmiddels klassieke 

werk Arts en Oorlog (1972).  

 

 
  

Een uitgebreid verslag van deze dag kunt u lezen in het jubileumnummer van onze Nieuwsbrief.  

 

 
 

B. Publikaties. Ter ere van ons vijftigjarig bestaan werd onder redactie van Leo van Bergen en 

Marianne Begemann een digitaal overzicht uitgebracht van de geschiedenis en grondbeginselen 

van de NVMP: 50 jaar NVMP: een Digizine. Ook werden in het kader van vijftig jaar  NVMP 

visitekaartjes gedrukt en een minimagazine/folder uitgebracht met een overzicht van onze 

activiteiten in vogelvlucht. 

 

https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2019/07/nwsbrf1901.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2019/10/DIGIZINE.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2019/07/nwsbrf1901.pdf
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C. Dat de NVMP ertoe doet werd duidelijk op dinsdag 26 november. Gesteund door onder 

andere het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde de NVMP toen namelijk  een 

bijeenkomst in het Vredespaleis te Den Haag onder de titel Urgent appeal for a nuclear 

weapon free world.  

In de voorbije jaren heeft de NVMP zich ingezet om de Nederlandse politiek in beweging te 

krijgen inzake kernwapens. Deze inzet resulteerde in deze bijzondere bijeenkomst, waarbij 

sprekers als minister Stef Blok, voormalig president van Ierland Mary Robinson, UN Under-

Secretary-General Izumi Nakamitsu, Beatrice Fihn directeur ICAN, burgemeester Remkes van 

Den Haag, bisschop Gerard de Korte, Piet Hein Donner, de ernst en urgentie van de huidige 

kernwapenproblematiek schetsten en ideeën en suggesties aandroegen hoe Nederland samen 

met andere landen betekenisvolle stappen kan zetten naar een kernwapenvrije wereld.  

  

 
 

Zo’n 235 aanwezigen waren getuige van een zeer goed georganiseerde en succesvolle 

bijeenkomst. Het volledige verslag van de dag vindt u op onze website, een uitgebreide 

samenvatting in het tweede nummer van de Nieuwsbrief 2019. (Gedrukte exemplaren van het 

eindverslag zijn op aanvraag beschikbaar.) 

 

Aan het einde van het congres werd door presentatrice en actrice Chazia Mourali op 

indrukwekkende wijze het Hague Peace Palace Appeal gepresenteerd, dat aldus begon: ‘We, Dutch 

physicians for peace (NVMP), organizers of the conference Urgent appeal for a nuclear weapon free 

world in the Hague Peace Palace, November 26, 2019, are deeply worried about the unacceptable 

risks of nuclear weapons for the global health and well-being. So it is our medical duty to raise our voice’. 

https://www.nvmp.org/nvmp-congres-peace-palace-26-11-19/
https://www.nvmp.org/het-hague-peace-palace-appeal/).
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Daarna werd het Appeal door NVMP-voorzitter Peter Buijs aangeboden aan Mary Robinson, 

voorzitter van The Elders en voormalig premier van Ierland, en Izumi Nakamitsu, UN under-

Secretary-General, High representative on Disarmament. 

 

  
 

Op 17 december werd het Hague Peace Palace Appeal ook aangeboden aan de Vaste 

Kamercomissie voor Buitenlandse Zaken 

 

 

 
 
 

https://www.nvmp.org/het-hague-peace-palace-appeal/).
https://www.nvmp.org/aanbieding-hague-peace-palace-appeal-aan-kamercommissie-buitenlandse-zaken/
https://www.nvmp.org/aanbieding-hague-peace-palace-appeal-aan-kamercommissie-buitenlandse-zaken/
https://www.nvmp.org/het-hague-peace-palace-appeal/
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D. Peter Buijs, benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau 

 

 
 
Na afloop van het congres Urgent Appeal for a nuclear weapon free world werd de Amstelveense 

Peter Buijs, voormalig huisarts en bedrijfsarts en huidig voorzitter van de NVMP,  benoemd tot 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen ontving  hij uit handen van burgemeester 

Remkes van Den Haag.  

‘Als voorzitter is hij de drijvende kracht achter de Nederlandse Vereniging voor Medische 

Polemologie, de NVMP – Artsen voor Vrede.’ De burgemeester memoreerde dat Buijs zich al 

bijna veertig jaar inzet voor een wereld vrij van atoomwapens en ook lid is van het algemeen 

bestuur van de internationale moedervereniging van die NVMP. ‘In deze activiteit onderhoudt 

hij contact met een indrukwekkend aantal kamerleden, diplomaten, beleidsambtenaren en 

burgemeesters. Hij is een geweldige lobbyist, zowel op nationaal als internationaal niveau.  Zijn 

grote maatschappelijke betrokkenheid is niet iets van de laatste jaren. Tijdens zijn loopbaan als 

arts heeft hij blijk gegeven van een brede allesomvattende visie op gezondheid en 

gezondheidszorg. Na zijn pensionering ging hij meer tijd besteden aan  de NVMP – Artsen voor 

Vrede, en legde daarbij een enorme gedrevenheid aan de dag. Wat dat betreft lijkt hij op Andrew 

Carnegie, de man die Den Haag het Vredespaleis schonk’, zo zei Remkes.   
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E.  Nieuwsbrief 

 

In het jubileumjaar 2019 brachten we opnieuw twee nummers van de Nieuwsbrief van NVMP - 

Artsen voor Vrede (waarvan het tweede nummer begin 2020 verscheen). Een groot deel van de 

lezers ontving de nieuwsbrief langs digitale weg (PDF-versie), wat een mooie besparing op druk- 

en verzendingskosten betekent. Aan de verdere digitalisering van onze informatiestroom wordt 

de komende jaren zeker nog gewerkt. 

Voor het eerste nummer van 2019 bestond de redactie onveranderd uit Margreet Bakker, Hugo 

D’aes, Hans van der Dennen, Eduard Kusters en Mimi Tyssen. In de zomer namen we afscheid 

van Eduard Kusters als redacteur, die over Premysl Pitter een laatste bijdrage schreef in de reeks 

Erflaters van de Vredesbeweging. Maar we konden Christien Mudde opnieuw als vast lid van onze 

redactieploeg verwelkomen; zij nam al meteen de draad weer op met een mooie bespreking van 

de opera Oorlog en Vrede van S. Prokofiev. Hans Van Iterson staat nog steeds in voor de 

coördinatie, de opmaak van de cover en de illustraties. Hoofdredacteur blijft ondergetekende 

en de eindredactie wordt verzorgd door Hans van der Dennen en Hans van Iterson. Peter Buijs 

schrijft het Woord van de Voorzitter, dat zoals steeds voorafgegaan wordt door een 

redactioneel door één van de vijf redacteurs.  

In 2019 besteedden we vooral aandacht aan vijftig jaar NVMP, met in het eerste nummer een 

verslag van de feestelijke AV op 25 mei. En het tweede nummer stond uiteraard in het teken 

van de indrukwekkende viering van vijftig jaar NVMP - Artsen voor vrede, in het Vredespaleis 

op 26 november. 

Andere bijdragen gingen over de nieuwe generatie oorlogsvoering, vredesopbouw en 

genderkwesties, en over het internationale congres Why nuclear is not helping in Wenen. 
Henk Groenewegen schreef een boekbespreking over Security without nuclear deterrence en Johan 

van der Dennen wijdde een goed gestoffeerd artikel aan het veelbesproken boek van Rutger 

Bregman, De meeste mensen deugen. 

Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de gelegenheidsauteurs voor de vele 

bijdragen. 

 

Hugo D’aes 

 

Samenstelling redactie: 

Margreet Bakker 

Hugo D'aes, hoofdredacteur 

Hans M.G. van der Dennen, eindredacteur 

Hans van Iterson, beeldmateriaal  

Ward Kusters, vertrokken per juni 2019 

Christien E.C. Mudde, met ingang van juni 2019 

Mimi D.G. Tyssen  

 

F. De regionale groep Rijnmond 

De volgende negen leden kwamen in 2019 zes maal bij elkaar: Carien Dagnelie voorzitter, 

Cornella Visser-Mol, Auke van der Heide, Charles Zuiderweg, Jannes Mulder (notulist), Mimi 

Tyssen (gastvrouw), Aart Stevens, Christien Mudde en Jan Vosters. Centraal staat het lezen en 

bespreken van boeken over oorlog en vrede. Steeds gaat het om de vraag: wat kan onze NVMP 

ermee?  
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Harari’s 21 lessen voor de 21ste eeuw is tweemaal uitvoerig besproken. De 21 lessen werden 

onderling verdeeld ter voorbereiding. Voor sommigen was de hoeveelheid informatie te veel, 

voor anderen werkten de lessen stimulerend. Charles miste enigszins een visie op een mondiale, 

meer internationale oplossing van sommige van Harari’s problemen. Auke vroeg aandacht voor 

bestaande sociale angsten en zorgen onder mensen (Gele Hesjes e.d.). Hoe dan ook, laat 

niemand het boek ‘in één adem uitlezen’.  

De keer daarop presenteerde Jannes een samenvatting over Future War dat in 2018 uitkwam. 

Volgens de auteur, US Air Force Major General Robert H. Latiff is de zich ontwikkelende 

cyberwar een groter gevaar dan een eventuele kernoorlog. Een samenvatting verscheen in onze 

Nieuwsbrief zomer 2019, pagina 22-3 onder de titel: Naar een volgende generatie oorlogsvoering.  

Christien stond stil bij The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization’s Northern Future. Smith 

is hoogleraar aardrijkskunde en aard- en ruimtewetenschappen aan de UCLA en probeert te 

bepalen wat de komende veertig jaar waarschijnlijk op wereldwijde schaal zal gebeuren. Zij las 

hoe concreet grote tendensen de wereldgeschiedenis van nu kenmerken (Demografie, 

Grondstoffen, Globalisering, Klimaatverandering). En hoe oorlogen overal alles weer anders 

maken. Sommige van de voorspellingen van Smith zijn verontrustend, maar geen enkele is 

apocalyptisch. Voor 11 juni hadden Jannes en Charles het onderwerp Migratie, Europa en de rol 

van Artsen voor Vrede voorbereid. Kritisch bespraken we vervolgens de wat stellig 

geformuleerde conclusies van Jannes: (1) onze solidariteit met vluchtelingen moet evolueren van 

humanitaire solidariteit naar solidariteit op basis van welbegrepen wederzijds eigenbelang. Met 

als gevolg een veel strengere toelating tot de EU. (2) Mensenrechten zijn een cultus geworden; 

we moeten nadenken over minder sociale rechten en minderhedenrechten met behoud van 

individuele rechten (van 3e en 2e naar 1e generatie rechten). (3) De rol van Artsen voor Vrede 

wat betreft vluchtelingen lijkt nihil en zou zich samen met Johannes Wier kunnen beperken tot 

stimuleren van multiculturele gevoeligheid onder Nederlandse artsen.  

In september besprak Jan Vosters, voorzitter van de werkgroep Aiming for prevention, de rol van 

preventie voor Artsen voor Vrede. Een notitie opgesteld door Jan, Marianne Begemann en Piet 

Jansen, die vooral gebaseerd was op Vrede kun je leren van Van Reybrouck & D'Ansembourg 

stond die avond centraal. Zijn pleidooi voor veel meer aandacht voor preventie wordt door ons 

uitdrukkelijk gedeeld. Cornella wijst er echter op hoe complex geweld is. Geweld gaat van 

generatie op generatie. Denk aan Nederlands-Indië. Mimi citeert een zinsnede uit een boekje: 

hoe de huidige generatie medische studenten wordt ‘ge-de-compassioneerd’. Hoe concreet aan 

preventie dus handen en voeten te geven, blijft punt van aandacht.  

Carien vroeg zich op 11 november af of onze vrijheid anno 2019 onder druk staat. Zo ja, wat 

doet NVMP daaraan en wat kan een ieder van ons eraan doen? Dit alles naar aanleiding van een 

TV-uitzending van een gesprek tussen burgemeesters Ahmed Marcouch (Arnhem), Jos Wienen 

(Haarlem) en Gerd Leers (Brunssum). Wat wij er als NVMP mee moeten, blijkt discutabel en 

varieert van ‘helemaal niets’ tot hernieuwd aandacht schenken aan vredesonderwijs, preventie 

en mediation. We zijn nu smal bezig en dat houdt NVMP klein. We nemen ons voor in januari 

2020 de NVMP-lustrumviering in het Vredespaleis te bespreken: Na Vredespaleis-bijeenkomst; hoe 

verder?. 
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Terugkijkend op 2019 was het een zeer geslaagd jaar. Op kleine schaal hopen wij een bijdrage 

te kunnen leveren aan bewustzijn van het gevaar van kernwapens dat zo succesvol aan de orde 

kwam tijdens het symposium op 26 november 2019 in het Haagse Vredespaleis. 

Jannes H Mulder 

G. Overige activiteiten 

Peter Buijs is At-Large Member Board of Directors IPPNW. 

Er is een werkgroep Aiming for Prevention van de grond gekomen. 

NVMP-Artsen voor vrede voert het secretariaat van Burgemeesters voor Vrede in Nederland.  

NVMP heeft een zetel in het bestuur van het Museum voor Geweldloosheid en Vrede.  

Binnen het Balieberaad overleggen we met PAX, het Humanistisch Verbond, Juristen voor de 

vrede, het Rode Kruis, Mayors for Peace en de Raad van Kerken in Nederland. 

 

5. Ons Bureau  

Het bureau, met Hans van Iterson al jarenlang als enige betaalde medewerker, vormt het 

administratieve en beleidsondersteunende hart van de vereniging:  beheer van  het ledenbestand, 

in- en externe vraagbaak, verzorging en bewaking van inkomende en uitgaande informatie, 

ondersteuning van het Bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en besluiten. Op 

het bureau wordt ook de homepage op internet bijgehouden: www.nvmp.org evenals de NVMP-

pagina op Facebook.  

De NVMP-website is dit jaar door een professionele webmaster aangepast en geüpdatet 

waardoor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid sterk vergroot is. Ook is het nu 

mogelijk online giften en donaties aan de NVMP te doen.  

 

http://www.nvmp.org/
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6. Onze Financiën 

 
Balans per 31 december 2019 

 
  
Activa  
vaste activa 0 
liquide middelen  

NL40INGB0004395340 1.906 
NL75INGB0005591787 24 
NL36TRIO0379714329 8.614 

NL03ASNB0943442508 132.913 
nog te ontvangen  

rente NL03ASNB0943442508 35 
vooruit betaald  

pensioenpremie jan. 2020 183 
 
Totaal Activa 143.675 

  
Passiva  
Vooruit ontvangen contributies/bijdragen 2.395 
Vooruit ontvangen giften 100 
Nog te betalen  

debetrente 0 
betalingsverkeer okt-dec 2019Triodos 71 

betalingsverkeer dec 2019ING 16 
betalingsverkeer dec 2019ING 7 

loonbelasting dec. 2019 675 
provider dec. 33 
kosten 26-11 2.644 

nog verwachte kosten 26-11-2019 1.600 
Nieuwsbrief 2 1.914 
reserve Mayors for Peace 1.979 
reserve studenten 425 
reserve AVV 11.593 
beschikbaar eigen vermogen 120.223 

 

Totaal Passiva 143.675 
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Staat van baten en lasten 

 

  2019  2019  

 Baten exploitatie herziene begroting  

1 Contributies 49.647  46.000  

 Bijdragen 1.698  1.300  

 Vrienden 260    
2 Extra bijdragen 11.353  2.500  
3 voorjaarsactie  2.095  500 

4 vredesweek  2.525  500 

5 overige giften  6.733  1.500 

6 Mayors for Peace 0  pm  
7 Subsidies 44.105  27.500  
8 Rente 95  75  
9 AV-symposium 700  600  

10 Nieuwsbrief 0  0  
11 Totaal 107.858  77.975  

 Lasten     
12 Nieuwsbrief 3.667  5.000  
13 Bureaumedewerker 35.296  36.000  
14 Bureaukosten 7.562  5.950  
15 huur  3.600  2.400 

16  bank- en verzskosten  408  350 

17 telefoonkosten  286  200 

18 drukwerk, papier  99  500 

19 internetprovider  432  500 

20 porti  253  250 

21 bureaukas  500  750 

22  hard- en software  1.983  1.000 

23 Bestuurskosten 1.051  800  
24 AV 1.482  2.050  
25 Projecten 260  12.700  
26 Congressen/activiteiten 32.227  33.200  
27 IPPNW  1.023  1.000  
28 Werkgroepen 0  300  
29 Leden- en fondswerving 1.422  300  
30 Ledenadm./zendingen 25  600  
31 Onvoorzien 37  -750  
32 Totaal 84.051  97.150  
33 Onttrekken aan vermogen 0  -19.175  
34 Resultaat 23.807  0  
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Toelichting op de jaarrekening 2019 

 

• Toelichting op de Balans  

 

In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar, rekening houdend met zowel 

de bezittingen en de vorderingen als de verplichtingen en de schulden op 31-12-2019). 

Activa 

De som van de Liquide middelen is € 143.457 zijnde de optelsom van de saldi van de diverse 

NVMP-rekeningen per 31-12-2019. 

Hierbij moeten worden opgeteld de vorderingen die op 2019 betrekking hebben maar in 2019 

nog niet waren ontvangen, als ook de bedragen die op 2020 betrekking hebben maar al in 2019 

zijn betaald. 

Passiva 

Deze bestaan uit baten die op 2019 betrekking hebben maar al in 2018 zijn ontvangen, daarnaast 

uit lasten die op 2019 betrekking hebben maar nog niet zijn betaald. Deze laatste zijn wel in de 

Staat van baten en lasten verwerkt.  

Er zijn een drietal bestemmingsreserves: een voor Mayors for Peace, een voor studenten en een 

voor de Nieuwsbrief, uit de nalatenschap van AVV. 

Het Eigen vermogen per 31-12-2019 bedraagt € 120.223 (2018: 97.023).  

• Toelichting op de Staat van baten en lasten 

 

Baten 
1. Wat van leden, begunstigers en vrienden aan bijdragen werd ontvangen was ruim € 5.500 

meer dan begroot en overtrof zelfs de opbrengsten uit 2018. Het jubileumjaar speelde daarin 

een grote rol. 

4. Ook de extra bijdragen met name naar aanleiding van de Vredesweek vielen aanzienlijk hoger 

uit dan begroot. 

5. We ontvingen verschillende grote incidentele giften om het congres op 26 november mogelijk 

te maken.  

7. Voor de organisatie van het congres in het Vredespaleis werden uiteindelijk de benodigde 

middelen gevonden dank zij steun van het ministerie van BuZa, de Stichting Tribunaal voor de 

Vrede, de gemeente Den Haag, de Stichting Haëlla, de SSMP en  doordat enkele tientallen leden 

zich persoonlijk borg stelden.  

Lasten 

12. De kosten van de Nieuwsbrief vielen lager uit en een deel daarvan wordt afgeboekt op de 

bestemmingsreserve AVV. 

15. Sinds medio 2019 moesten we ook de vaste lasten van de bureauruimte gaan betalen, wat in 

de begroting niet was voorzien. 

22. De vernieuwing van de website kostte uiteindelijk bijna € 2.000. 

23. Onder bestuurskosten worden verantwoord inschrijfkosten Kamer van Koophandel, de 

kosten van zaalhuur voor bestuursvergaderingen, door bestuursleden gedeclareerde 

(reis)kosten voor vergaderingen. Declaraties worden soms gecompenseerd doordat ze 

vervolgens als gift worden teruggestort (zie 5). Hoewel er meer via skype wordt vergaderd 

vallen de kosten door de hogere frequentie in 2019 toch wat hoger uit.  

24. Onder de post AV (Algemene Vergadering) vallen de kosten van vergaderaccommodatie en 

catering, reiskosten en attentie voor sprekers op het aansluitende symposium. Met een tweede 

AV was in de begroting nog geen rekening gehouden, maar die vond uiteindelijk ook niet plaats. 
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25. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van de ondersteuning van Mayors for Peace.  

26. De totale kosten voor de voorbereiding van het congres in het Vredespaleis. 

27. De IPPNW-contributie ligt op het standaardtarief van $ 2 per lid.  

28. De werkgroepen hebben geen kosten gedeclareerd. 

29. Alle drukkosten en porti die betrekking hebben op contributie en zendingen met informatie 

zijn hier ondergebracht. 

33. Het resultaat over 2019 bedraagt € 23.807.  
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Begroting 2020 
 

1 Baten   
2 Vaste baten 49.600  
3 leden  48.000 
4 begunstigers  1.400 
5 vrienden  200 
6 Incidentele baten 1.750  
7 voorjaarsactie  500 
8 vredesweek  500 
9 overige giften  750 

10 rente  0 
11 Symposia 600  
12 Subsidies 0  
13 Mayors for Peace 50  
14 Totaal 52.000  
15 Lasten   
16 Verenigingskosten 8.750  
17 AV  2.000 
18 bestuur  1.000 
19 ledenadmin. en werving  1.000 
20 bank- en verz.kosten  750 
21 IPPNW   4.000 
22 Bureaukosten 7.975  
23 huur  6.000 
24 telefoon  625 
25 postbus en porti  250 
26 papier  100 
27 website en internet  1.000 
28 Bureaumedewerker 35.000  
29 Nieuwsbrief 5.850  
30 Symposia 850  
31 Werkgroepen 0  
32 Projecten 0  
33 Mayors for Peace 200  
34 Onvoorzien (10%) 4.885  
35 Totaal 63.510  
36 Te onttrekken aan vermogen 11.510  
37 Resultaat 0  

 
 

 

 

 

 



17 
 

Toelichting op de begroting 2020 

  

De overstap van ING naar Triodos, die in 2020 wordt afgerond, is als aanleiding genomen om 

een duidelijker exploitatieopzet te ontwerpen. De exploitatie vanaf 2020 zal daarom niet in alle 

opzichten te vergelijken zijn met voorgaande jaren.  

Een begroting voor 2020 is niet goed mogelijk zolang concrete plannen ontbreken. Uit de wel 

bekende posten wordt al wel duidelijk dat 2020 geen vetpot wordt, tenzij we de basis 

substantieel weten te verbreden. 

2. De vaste baten zullen niet het niveau halen van 2019. 

6. De incidentele baten kunnen niet anders dan conservatief worden begroot. Vergeleken met 

het jubeljaar 2019 zullen ze naar verwachting aanzienlijk lager zijn. 

11. 4 april: 24 inschrijvingen à € 25. 

12. Zonder concrete plannen (zie 30) geen subsidies. 

14. De totale baten zullen de € 52.000 niet te boven gaan, tenzij . . . 

17. 2 AV’s. 

18. 4 vergaderingen life, declaratie reiskosten. 

19. Stelpost. 

20. WA (€ 500), tariefswijzigingen Triodos (€ 150), na-ijlende kosten ING. 

21. Contributie IPPNW ( € 1.000), tegemoetkoming afvaardiging naar IPPNW mei Afrika 

2*750, bijdrage kosten boardmember 2*750. 

23. Voorlopig te rekenen met € 500/maand huur en vaste lasten Duindoornstraat. 

24. telefoon 12*11, internet 90 + 12*33,50. 

27. Vaste licentiekosten iDEAL, onderhoudsabonnement website (€ 365), abonnement 

Internetprovider € 400, IBANC € 100, WP Rocket € 50. 

28. jaarlijks +2,5%, lagere loonbelasting. 

29. 2 nummers. 

30. 4 april: zaalhuur; lunch, drankje 25 personen. 

32. Nog niet gekwantificeerd: ontwerp digitale Nieuwsbrief, een vorm van intranet. 

34. 5/6 van 10%. 

35. Wat betreft de kosten zitten we nu al op € 58.625.  

36. Het ziet ernaar uit dat we bij aanvaarding van deze begroting voor ongeveer € 11.500 aan 

het eigen vermogen moeten onttrekken. 

Ter informatie: het eigen vermogen is met € 25.000 toegenomen ten opzichte van 2018. Stel 

de strategische reserve op 2x de kosten van de bureaumedewerker (€ 70.000), dan resteert 

nog een vrij besteedbaar eigen vermogen van € 40.000. 
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