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Inleiding 

Het jaar 2020 zullen we ons altijd herinneren als het jaar waarin de Coronapandemie uitbrak. 

Fysieke bijeenkomsten waren na half maart niet meer mogelijk en we moesten onze toevlucht 

zoeken tot ZOOM, MS-Teams en andere online samenkomsten. 

Gelukkig hadden we vlak voor de eerste Corona lock down samen met de partijen verenigd in 

het door ons in 2016 geïnitieerde Balieberaad (Rode Kruis, PAX, Humanistisch Verbond, 

Mayors for Peace, Pugwash, Raad van kerken, IALANA en later dat jaar ook Greenpeace) op 

10 maart een bijeenkomst belegd waarbij een aantal activiteiten voor dit jaar in de steigers 

werd gezet: 

1) Een nieuw Maatschappelijk Appel voor een leidende, verenigende rol van Nederland/BuZa 

bij de NPV-toetsingsconferentie; 

2) Het kernwapenthema in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen krijgen; 

3) Het actief herdenken dat 75 jaar geleden de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 

vielen; 

4) Een  demo bij Volkel op 26 september, UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons; 

5) Een najaarsbijeenkomst in het Humantiy House, Den Haag.  

 

10 maart was ook zonder dat een drukke dag, want die middag werd onze 

jubileumbijeenkomst Urgent appeal for a nuclear weapon free world van 26/11/2019 geëvalueerd 

met een BuZa-delegatie onder leiding van Hester Somsen, Directeur Veiligheidsbeleid. Zij 

bleek zo tevreden over het eindresultaat dat ze voorstelde de samenwerking met ons te 

continueren. In dat kader werden we in september voorgesteld aan een nieuw duo 

beleidsmaaksters, met wie we sindsdien uitstekend samenwerken.  Tenslotte maakten wij die 

dag nader kennis met twee medisch studenten en één net afgestudeerde, die vanwege ons 

‘Vredespaleis-event’ zo enthousiast waren geworden, dat twee van hen - Jeffrie Quarsie en 

Dirk Hoogenkamp - in mei ons algemeen bestuur kwamen versterken. Daarnaast trad oud-

NVMP-voorzitter Wil Verheggen tot ons bestuur toe met als extra taak PR-officer.  

Met deze verheugende ontwikkelingen konden we tijdens de Corona-lock down prima uit de 

voeten. In de zomer bereikten we in het Balieberaad overeenstemming over zes urgente 

kernwapenpunten ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s, die niet zonder succes bleven. 

Begin augustus herdachten we de verschrikkelijke gevolgen van de atoombommen op Japan. 

Wij kregen meerdere opiniestukken in de landelijke media en ik was met Dirk Hoogenkamp 

bij een herdenking op het Beursplein in Amsterdam. En op 26 september, UN-Day for the Total 

Elimination of Nuclear Weapons, bezocht ik een kernwapendemonstratie bij vliegbasis Volkel, 

samen met Jeffrie, Dirk en tal van leden van het Balieberaad die het woord voerden – wat Dirk 

deed voor de NVMP. Na decennia ontkenning liet Defensieminister Bijleveld later dit jaar 

doorschemeren dat op Volkel wel degelijk kernwapens liggen.  

Verheugend was natuurlijk ook  de vijftigste ratificatie (24-10-2020) van het VN-

kernwapenverdrag TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Dat betekende dat 

het negentig dagen later (22-01-2021) daadwerkelijk in werking trad en daarmee de eerste 

juridisch bindende internationale overeenkomst is die alomvattend kernwapens verbiedt. En 

de verkiezing van de Amerikaanse president Joe Biden was uiteraard ook een 

‘eindejaarslichtpuntje’ met het oog op de revitalisering van belangrijke nucleaire verdragen 

zoals New START. Om als civil society en als medische professionals zowel de nationale als 

internationale  ontwikkelingen te kunnen beïnvloeden heeft de NVMP de afgelopen jaren een 

groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd waarmee wij terdege initiatieven kunnen 

genereren voor verdere stappen op weg naar een kernwapenvrije wereld. 
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1. Onze Vereniging 

Eind 2020 telde de vereniging op een totaal van 594 personen 334 leden, 194 begunstigers en 

36 vrienden, allen bijeen 4 meer dan eind 2019. We moesten afscheid nemen van 24 mensen 

door opzegging of omdat ze onvindbaar bleken, en 8 mensen overleden. De overeenkomstige 

cijfers eind 2019 waren: 355, 196, 28, 6 en 5 (totaal 590). 7 Leden en 9 begunstigers bleven in 

gebreke hun contributie of bijdrage te betalen (in 2019 5 respectievelijk 7). 

2. Onze Algemene Vergaderingen 

De algemene vergadering, voorzien voor  4 april, moest worden geannuleerd vanwege de 

coronamaatregelen. Leden zijn in de gelegenheid gesteld digitaal op de geplande agendapunten 

te reageren, zoals goedkeuring van de jaarstukken 2019 en de verkiezing van nieuwe 

bestuursleden. Ruim dertig leden maakten hiervan gebruik. Het bestuur besloot de uitslag van 

deze ledenpeiling te beschouwen als besluiten van de ledenvergadering en stelde de achterban 

op de hoogte van de resultaten. 

Aan de algemene vergadering op 7 november kon via MS Teams worden deelgenomen. Rond 

de twintig mensen maakten hiervan gebruik. Besloten werd onder andere de contributie voor 

leden te verhogen van € 100 naar minimaal € 120 per jaar. Daarna kon de begroting voor 

2021 worden goedgekeurd. 

3. Ons Bestuur en beleid 

Het Algemeen Bestuur vergaderde het afgelopen jaar tien maal: driemaal live, vijfmaal via Skype 

en tweemaal via MSteams.  

Rob Leemans en Leo van Bergen traden terug als bestuurslid en Marianne Begemann was 

bereid tot een nieuwe termijn. Tot het bestuur traden toe Jeffrie Quarsie, Dirk Hoogenkamp 

en  Wil Verheggen. 

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2020  Einde termijn 

Peter Buijs, voorzitter      2021 

Marianne Begemann, secretaris     2024 

Hugo D’aes, vaste adviseur      2021 

Dirk Hoogenkamp        2024 

Jeffrie Quarsie        2024 

Bert Sweerts, penningmeester     2021 

Wil Verheggen, externe publiciteit     2024 

Op een heidag in Amersfoort in februari werden afspraken gemaakt over een helderder 

functie- en taakverdeling binnen het bestuur, waarvan we in de loop van het jaar al de vruchten 

plukten. We namen ons eveneens voor een grotere discipline te betrachten in het e-

mailverkeer. 

De strijd tegen kernwapens blijft wel de eerste maar niet onze enige prioriteit. Er is een 

werkgroep Aiming for prevention en we zetten ons in voor het onderwijs bijvoorbeeld via Global 

health. 

We willen samenwerken met organisaties waarvan de professionaliteit voor ons vaststaat en 

wanneer van samenwerking een groter effect verwacht mag worden. 
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4. Onze activiteiten 

4A. Corona-pandemie en onze activiteiten  

De coronapandemie trok uiteraard ook een wissel op de NVMP-activiteiten. Hij zorgde 

ervoor dat na 10 maart bijna alle bestuursvergaderingen via Skype of MS-teams verliepen 

(behalve die in september). Zo ook de najaars-AV.  

Internationale bijeenkomsten zoals het IPPNW-wereldcongres in Mombassa (mei 2020) 

werden uitgesteld. De toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (tegen 

verspreiding van kernwapens) verschoof van april/mei 2020 naar augustus 2021. 

De Covid-pandemie illustreert dat er geen plaats is voor kernwapens in de wereld 

 

Terwijl de wereld de strijd aanbindt tegen het dodelijke geweld van Covid-19 kunnen we het 

ons niet veroorloven andere mondiale bedreigingen uit het oog te verliezen. De 

klimaatproblematiek en de dreiging van een catastrofale nucleaire oorlog zijn, in de woorden 

van voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan ’problemen zonder paspoort’. 

De wereldwijde Covid-pandemie heeft aangetoond hoe onvoorbereid we zijn om met een 

catastrofe op wereldschaal om te gaan en illustreert dat er geen plaats is voor kernwapens op 

de wereld. De kernwapendreiging levert een onvergelijkbare crisis op. De gevolgen van een 

kernexplosie zijn in één klap desastreus: vernietiging van het leven op aarde op ongekende 

schaal.   Herstellen van een kernoorlog is onmogelijk. Kernwapens laten geen curve zien die 

gaat afvlakken. Onze enige optie is preventie. 

 

Gelukkig kunnen we  stellen dat, mede dankzij onze inspanningen,  een actieve inzet voor een 
kernwapenvrije wereld inmiddels een vaste waarde in de Nederlandse politiek is geworden, 

die in zekere zin ‘boven de partijen’ staat – iets wat wij altijd sterk hebben benadrukt. Of je 

nu links of rechts bent, 50+ of 50-: een kernwapen discrimineert niet, maar treft ons allemaal. 

Vanwege de catastrofale  medisch-humanitaire gevolgen dienen deze wapens dan ook 

verboden en afgeschaft te worden. Daarbij is haast geboden, want er dreigt een nieuwe 

kernwapenwedloop, en we zijn al veel te vaak langs de rand van de nucleaire afgrond gescheerd 

door technische en menselijke fouten. Mede door het opzeggen van tal van relevante 

verdragen door met name de VS en door allerlei technologische ontwikkelingen – Artificial 

Intelligence, hypersone wapens  et cetera – achten de experts het risico dat het misgaat groter 

dan ooit. Daarom is het  ook van groot belang  dat juist een NAVO-lid als Nederland zijn inzet 

voor een kernwapenvrije wereld voortzet en intensiveert.  

 

Meer informatie vindt u op: 

https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-onderschrijft-ngo-statement-covid-19-

pandemie-illustreert-dat-er-geen-plaats-is-voor-kernwapens-op-de-wereld/ 

https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-onderschrijft-ngo-statement-covid-19-pandemie-illustreert-dat-er-geen-plaats-is-voor-kernwapens-op-de-wereld/
https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-onderschrijft-ngo-statement-covid-19-pandemie-illustreert-dat-er-geen-plaats-is-voor-kernwapens-op-de-wereld/
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4B. Aanbevelingen voor verkiezingsprogramma’s  

Zes dringende aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s  

Samen met de organisaties verenigd in het Balieberaad (PAX, Raad van Kerken, Rode Kruis, 

Humanistisch Verbond, IALANA, Mayors for Peace, Pugwash en sinds kort ook Greenpeace) 

onderhouden wij goede contacten met politiek en ministeries.  

Ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen brachten wij een zestal 

dringende adviezen naar voren:  

1) Nederland scherpt zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld verder aan.  

2) Ons land intensiveert haar rol als initiator en bruggenbouwer binnen en buiten het Non-

Proliferatieverdrag, met nadruk op de ontwapeningsverplichtingen van de kernwapenstaten. 

3) Ook de laatste Nederlandse kernwapentaak wordt afgebouwd. 

4) Nederland start de discussie over een alternatief voor de nucleaire afschrikking. 

5) Nederland ondertekent en ratificeert het VN-verdrag tot een verbod van kernwapens, 

TPNW. 

6) Nederland verschuift de uitgaven voor wapens naar diplomatie en het bestrijden van 

oorzaken van oorlogen. 

 

Inmiddels zijn diverse partijprogramma’s gepresenteerd met aandacht voor deze punten.  

Meer informatie vindt u op: 

https://www.nvmp.org/suggesties-van-het-balieberaad-voor-de-concept-

verkiezingsprogrammas/ 

4C. 75 jaar Hiroshima en Nagasaki en de opslag van kernwapens op 

Volkel 

75 Jaar geleden doodden twee Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zo’n 

kwart miljoen burgers en verwondden en verminkten een veelvoud: zelfs nu worden nog 

slachtoffers verpleegd. Heeft de wereld hiervan geleerd? Anno 2020 hebben negen landen 

samen bijna 15 000 kernwapens, waarvan 93% in Rusland en de VS. Zo’n 2 000 staan op scherp, 

en te vaak ging het al bijna mis door technisch of menselijk falen. Deskundigen achten de 

huidige situatie dan ook veel riskanter dan tijdens de Koude Oorlog. Letterlijk van levensbelang 

is daarom de vraag: hoe voorkomen we een ‘nieuw Hiroshima’ met kernwapens, honderden 

keren krachtiger dan in 1945, en vooral: wat kan Nederland doen? 

 

https://www.nvmp.org/suggesties-van-het-balieberaad-voor-de-concept-verkiezingsprogrammas/
https://www.nvmp.org/suggesties-van-het-balieberaad-voor-de-concept-verkiezingsprogrammas/
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Met deze boodschap herdachten wij op 6 augustus een mede door ons nieuw student-

bestuurslid Dirk Hoogenkamp georganiseerd event op het Beursplein in Amsterdam (zie foto) 

en opiniestukken van onze nieuwe bestuursleden Wil Verheggen (Brabants Dagblad), Jeffrie 

Quarsie (Leeuwarder Courant) en Dirk Hoogenkamp en Jeffrie Quarsie (het Parool), Peter Buijs 

en Wil Verheggen (Nederlands Dagblad). 

Kort daarna, op 26 september, volgde een demonstratie vanwege de UN-Day for the Total 

Elimination of Nuclear Weapons, bij Vliegbasis Volkel, waar veel Balieberaad-partijen spraken, zoals 

de nieuwe PAX-directeur Anna Timmermans, IALANA-vicevoorzitter Phon van der Biesen, 

vicevoorzitter van de Raad van Kerken Kees Nieuwerth, Jan Hoekema namens Pugwash en 

Dirk Hoogenkamp voor de NVMP-Artsen voor vrede. Die beëindigde daar met Jeffrie Quarsie 

en andere Duitse en Nederlandse medisch studenten een anti-kernwapenfietstocht vanuit 

Düsseldorf. En voor het eerst was ook Greenpeace vertegenwoordigd, ontstaan in 1969 vanuit 

protestacties tegen Amerikaanse kernproeven!   

In combinatie met parlementaire druk leverde dit nog onverwacht succes op: na decennia 

ontkenning liet Defensieminister Bijleveld voor het eerst doorschemeren dat op Volkel 

inderdaad kernwapens liggen . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4D. Kernwapenverdrag TPNW 

Het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) werd vrijdag 24 oktober 2020 door 

de vijftigste VN-lidstaat geratificeerd en daarmee treedt het verdrag 90 dagen later, op 22 

januari 2021, in werking. 

 

 
 

Nederland nam, als enige NAVO-land in 2017 wél deel aan de onderhandelingen over het 

kernwapenverdrag TPNW maar ondertekende destijds niet. Die Nederlandse deelname was 

desalniettemin baanbrekend omdat de NAVO grote druk uitoefende op lidstaten om de 
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onderhandelingen te boycotten. De Nederlandse regering nam in 2017 in haar 

regeringsverklaring bovendien op dat zij zich, binnen bondgenootschappelijke verplichtingen, 

actief zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld. 

 

Een wereld in vrede kan alleen een wereld zijn zonder de continue dreiging van nucleaire 

vernietiging. Het TPNW-verdrag is niet het einde maar het begin: er zijn wereldwijd nog ruim 

14 000 kernwapens die dringend ontmanteld moeten worden. De rol van de medische wereld 

daarbij is en blijft cruciaal. Medisch gezien is er geen ander antwoord mogelijk op de 

kernwapenproblematiek dan preventie: een wereld vrij van kernwapens. 

 

Meer informatie op: 

https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-en-de-50e-ratificatie-kernwapenverdrag-

tpnw/ 

 

4E. Werkgroep Aiming for prevention 

Het tweede beleidsthema van de NVMP is Aiming for Prevention, hoofdthema van de IPPNW.  

De werkgroep bestaat drie jaar en heeft na bestudering van het thema Preventie van 

gezondheidsschade ten gevolge van geweld, gekozen voor een aanpak waarin primaire 

preventie centraal staat (upstream in de causale keten). 

De werkgroep bestond op 1 januari 2020 uit zeven leden: Margreet Bakker, Marianne 

Begemann (AB-afgevaardigde), Jolande Schoonenberg, Mimi Tyssen, Auke van der Heide, Piet 

Jansen en Jan Vosters. Margreet Bakker en Auke van der Heide namen afscheid en Frans 

Fonville trad toe. De werkgroep vergaderde tweemaal, waarvan eenmaal vanwege de 

coronacrisis telefonisch.  

Er zijn twee belangrijke doelgroepen om het thema te agenderen: de medische beroepsgroep, 

zorgprofessionals, medische studenten, en het onderwijs. Voor de medische beroepsgroep is 

veel werk gedaan door het Medical Peace Work met een geaccrediteerde online cursus. In het 

onderwijs werd aandacht gevraagd voor sexting. In 2020 is vooral invulling aan dat thema 

gegeven door de ideeën van David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg (Vrede kun je 

leren, 2017) uit te werken. Daarvoor kan verwezen worden naar de brochure ter gelegenheid 

van het vijftigjarig bestaan van de NVMP. Het gaat om  het agenderen van systemen en 

methodieken die stroomopwaarts in de keten van geweld ,  geweld willen voorkomen , zoals 

mindfulness, geweldloze communicatie, empathie en compassie. Er is contact geweest met 

partners die actief zijn in het onderwijs. We verwachten dat in 2021 de contacten met de 

jeugdartsen zullen worden geïntensiveerd. 

Jan Vosters 

4F. NVMP-Rijnmond Jaarverslag 2020 

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 keken op 21-1-2020 terug op de geslaagde Vredespaleis-bijeenkomst van 26-11-2019.  

Naar aanleiding van deze bijeenkomst stelden wij ons de vraag: hoe nu verder? In 

aanwezigheid van Amrish Nanhu (1999), derdejaars medisch student in Rotterdam en sinds 

een jaar voorzitter van de afdeling Rotterdam van de International Federation of Medical 

Student Associations (IFMSA) hebben wij geprobeerd een antwoord op deze vraag te 

formuleren.  

https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-en-de-50e-ratificatie-kernwapenverdrag-tpnw/
https://www.nvmp.org/nvmp-artsen-voor-vrede-en-de-50e-ratificatie-kernwapenverdrag-tpnw/
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Samenvattend is ons pleidooi aan het bestuur een tweesporenbeleid van: 

1. Voorlichting gericht op jongeren. Koppeling zoeken met Klimaat. Medische studenten in NL 

benaderen.  

2. Op nationaal niveau (BuZa) onze visie principieel verbreden van P5 naar P9. Peace Palace 

Appeal als richtinggevend symbool van Artsen voor Vrede promoten. Op internationaal niveau 

tijdens het IPPNW-congres in Mombassa wijzen op noodzaak van bijgestelde visie in huidige 

multipolaire wereld. Doorgaan met samenwerking met PAX, Greenpeace en andere 

organisaties in Nederland. Deze bevindingen zijn in een aparte notitie van 23-1-2020 aan het 

bestuur verstuurd.   

Op 29-7-2020, de tweede en laatste bijeenkomst in 2020 bespraken wij onze digitale Corona-

bloemlezing. De bloemlezing bestond uit een achttal boeiende en inspirerende antwoorden 

op de vraag: Oorlog en Vrede na Corona of in welke zin wordt het leven na deze pandemie 

anders? In de discussie over de pandemie neigden we naar betere voorlichting, minder streng 

ten aanzien van verpleeghuizen en oppassen voor de wereldwijde economische effecten van 

de lock down op de gezondheid van mensen. Ook het boek van Frank Dikötter How to Be a 

Dictator bespraken wij.   

Alles bij elkaar hebben wij het Covid-jaar 2020 goed doorstaan. Onder het motto ‘Wij laten 

ons niet kisten’ zou nog een ZOOM-bijeenkomst worden georganiseerd. Deze vindt 

uiteindelijk pas op 23-1-2021 plaats.   

Jannes H Mulder, NVMP-Rijnmond 

4G. Publiciteit en publicaties 

Onze leden ontvangen tweemaal per jaar de Nieuwsbrief, tweemaal per jaar een bulletin en 

eenmaal per jaar een contributiebrief. Daarnaast zijn we ertoe overgegaan, als daar aanleiding 

toe bestaat, zogenaamde nieuwsflitsen digitaal aan onze achterban te versturen. Uit de reacties 

blijkt dat deze vorm van communicatie in een behoefte voorziet en op prijs wordt gesteld. 

 

Verslag redactie Nieuwsbrief 

In 2020 brachten we zoals de vorige jaren twee nummers van de Nieuwsbrief van NVMP-Artsen 

voor vrede. Een groot deel van de lezers ontving de nieuwsbrief opnieuw als digitale PDF-

versie, een kleiner aantal gedrukte exemplaren werd nog door de postbode bezorgd.  

De redactie bestaat nu uit Margreet Bakker, Hugo D’aes, Hans van der Dennen, Christien 

Mudde en Mimi Tyssen. Voor de eindcorrectie konden we vanaf het winternummer rekenen 

op de goede diensten van Leo van Bergen, waarvoor dank. Hans Van Iterson staat nog steeds 

in voor de coördinatie, de opmaak van de cover en de illustraties. Hoofdredacteur is Hugo 

D’aes 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 van één van de vijf redacteurs. 
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We zijn verheugd dat we een nieuwe columnist hebben 

kunnen aantrekken, met name Marc Cosyns, Gentse 

huisarts en universiteitsdocent. In zijn eigen gedreven stijl 

schreef hij voor de beide nummers een mooie en 

lezenswaardige column. We kijken graag uit naar zijn 

volgende bijdragen. 

2020 was het jaar van de Covid-pandemie, wat zich 

onvermijdelijk reflecteerde in de inhoud van de twee 

nieuwsbrieven. Maar we hebben ons best gedaan om ons 

niet tot dit onderwerp te beperken. Christien Mudde vond 

muzikale inspiratie in de Nederlandse componisten tijdens 

W.O. II en in een oorlogsgedicht. De bijzonder interessante 

levensweg van John Hume werd belicht door Mimi Tyssen, 

in haar reeks over mediation. En Hans van der Dennen 

schreef het mooie sluitstuk van zijn vervolgserie over de 

studie van de klassieke bronnen van oorlog en vrede. 

Enkele belangrijke boeken hebben we ook voorgesteld, zoals Niet-nucleaire vrede van Tom 

Sauer, besproken door Margreet Bakker, en Pro Patria et Patienti van Leo van Bergen, gelezen 

door Mimi Thyssen. Acht dictators uit de twintigste eeuw tenslotte werd ontleed door Hans van 

der Dennen. 

Heel veel bijdragen over de activiteiten van de vereniging en over de internationale actualiteit 

zijn van de hand van Hans van Iterson. Daarin uiteraard veel aandacht voor het TPNW dat op 

24 oktober door het vijftigste land werd geratificeerd. 

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

bijdragen. 

Hugo D’aes 

 

Overzicht publiciteit NVMP 2020 Datum 

Report Urgent Appeal for a nuclear weapon free world 26-11-2019 Peace Palace 
The Hague 

30 januari 

COVID-19-pandemie illustreert dat er geen plaats is voor kernwapens op de 
wereld 

12 mei 

ICAN-rapport Enough is enough: 2019 global nuclear weapons spending 15 mei 

persbericht VS overweegt kernproeven te hervatten 25 mei 

persbericht Nederland geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens 
op Volkel  

2 juni 

ICAN brochure Let's be realists, vragen en antwoorden over kernwapens 23 juli 

nieuwsbericht 75 jaar Hiroshima-Nagasaki 7 augustus 

nieuwsflits: portret van NVMP-voorzitter Peter Buijs in Medisch Contact en Arts 
in Spe 

24 augustus 

nieuwsflits Nieuwe kernbommen in Brabant? Kom 26 september naar Volkel! 10 september 

nieuwsflits Actie bij Vliegbasis Volkel 28 september 

nieuwsflits Kernwapens: Hoe vertel ik het mijn vrienden, kinderen en 
kleinkinderen? 

10 november 

nieuwsflits Initiatief 'Eerlijk over kernwapens' 30 november 

 

https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/01/EINDRAPPORT261119.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/01/EINDRAPPORT261119.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/05/NGOstat-2020-NL.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/05/NGOstat-2020-NL.pdf
https://www.icanw.org/report_73_billion_nuclear_weapons_spending_2020
https://www.nvmp.org/nvmp-persbericht-aangaande-voornemen-trump-hervatten-kernproeven/
https://www.nvmp.org/nvmp-persbericht-nederland-geen-zeggenschap-over-inzet-amerikaanse-kernwapens-op-volkel/
https://www.nvmp.org/nvmp-persbericht-nederland-geen-zeggenschap-over-inzet-amerikaanse-kernwapens-op-volkel/
https://www.icanw.org/lets_be_realists
https://www.nd.nl/opinie/opinie/985985/zet-in-op-een-kernwapenvrije-wereld?fbclid=IwAR3CUhSXWwFKyp-cKj3VuZxa94HoJ7RtxvmzbPYzboCdsyxkAgxozs1XiXQ
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/08/34_35_Portret.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2020/08/34_35_Portret.pdf
https://www.nvmp.org/actie-bij-vliegbasis-volkel-geen-nieuwe-kernwapens-in-nederland/
https://www.nvmp.org/kernwapens-hoe-vertel-ik-het-mijn-vrienden-kinderen-en-kleinkinderen-alles-wat-je-over-kernwapens-wilde-weten-maar-vergat-te-vragen/
https://www.nvmp.org/kernwapens-hoe-vertel-ik-het-mijn-vrienden-kinderen-en-kleinkinderen-alles-wat-je-over-kernwapens-wilde-weten-maar-vergat-te-vragen/
https://www.eerlijkoverkernwapens.nl/
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4H. Ons netwerk 
 

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

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, Pughwash, Pugwash, Greenpeace 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 ledenbe-

stand, 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. Bestuursleden Jeffrie Quarsie en Dirk Hoogenkamp 

houden de Instagram-account ‘artsenvoorvrede’  bij. 

De NVMP-website is ook dit jaar weer 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 2020  
  
Activa  
vaste activa 0 

liquide middelen  
NL40INGB0004395340 opgeheven 0 

NL75INGB0005591787 opgeheven 0 

NL36TRIO0379714329 9 710 

NL03ASNB0943442508 132 947 

nog te ontvangen  
rente NL03ASNB0943442508 1 

vooruit betaald  
pensioenpremie jan. 2021 197 

huur jan. 250 

huur opslagruimte jan. 38 

telefoonabonnement jan. 11 

vrijgevallen reservering kosten 26-11  1  
 

1443 

Totaal Activa  144 595 

  
Passiva  
Vooruit ontvangen contributies/bijdragen 3 395 

Nagekomen kosten 26-11 157 

Nog te betalen  
betalingsverkeer okt-dec 2020 87 

loonbelasting dec. 2020 638 

Nieuwsbrief 2 1 769 

telefoon 19 

bureaucoördinator 410 

belastingnaheffing 414 

reserve Mayors for Peace 1 927 
reserve studenten 425 

reserve AVV 11 030 

strategische reserve 70 000  

beschikbaar eigen vermogen 54 323 

Totaal Passiva 144 595 
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Staat van baten en lasten 

 

 
Exploitatie 2020 

  
1 Baten   
2 Vaste baten 51 704  
3 leden  49 846 

4 begunstigers  1 583 

5 vrienden  275 

6 Incidentele baten 993  
7 voorjaarsactie  25 

8 vredesweek  50 

9 overige giften  918 

10 rente  0 

11 Symposia  0 

12 Subsidies 500  
13 Mayors for Peace 20  
14 Totaal 53 217  
15 Lasten   
16 Verenigingskosten 2 307  
17 AV  113 

18 bestuur  822 

19 ledenadmin. en werving  9 

20 bank- en verz.kosten  450 

21 IPPNW   914 

22 Bureaukosten 7602  
23 huur  5 188 

24 telefoon  318 

25 postbus en porti  451 

26 papier  322 

27 website en internet  1 309 

 (bureaukas)  15 

28 Bureaucoördinator 34 337  
29 Nieuwsbrief 4 083  
30 Symposia 2 801  
31 Werkgroepen 0  
32 Projecten 10  
33 Mayors for Peace 0  
34 Overige uitgaven 145  
35 Totaal 51 285  
36 Te onttrekken aan vermogen  
37 Resultaat 1 932  
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Toelichting op de jaarrekening 2020 

  

• Toelichting op de Balans  

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

zowel de bezittingen plus de vorderingen als de verplichtingen plus de schulden op 31-12-

2020. 

Activa 

De som van de Liquide middelen is € 142.656, zijnde de optelsom van de saldi van de beide 

NVMP-rekeningen per 31-12-2020. 

Hierbij moeten worden opgeteld de vordering die op 2020 betrekking heeft maar in 2020 nog 

niet was ontvangen, als ook de bedragen die op 2021 betrekking hebben maar al in 2020 zijn 

betaald.  

Passiva 

Deze bestaan uit baten die op 2020 betrekking hebben maar al in 2019 waren ontvangen, 

daarnaast uit lasten die op 2020 betrekking hebben maar nog niet zijn betaald. Deze laatste 

zijn wel in de Staat van baten en lasten opgenomen.  

Er zijn naast de strategische reserve 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 31-12-2020 bedraagt € 54.323 (2019: 120.223).  

• Toelichting op de Staat van baten en lasten 

Baten 

1. Wat van leden, begunstigers en vrienden aan bijdragen werd ontvangen overtrof uiteindelijk 

de begrote baten met ruim € 2.000. 

6. De incidentele baten bleven bijna de helft achter bij de begrote baten. 

12. Van de SSMP werd een subsidie ontvangen voor een artikel over het congres op 26-11 in 

het Vredespaleis. 

Lasten 
16. Vanwege de corona-epidemie vielen een groot aantal begrote uitgaven weg: het bestuur 

vergaderde digitaal, de ledenvergaderingen vonden eveneens digitaal plaats, er werd geen 

symposium gehouden en de jaarvergadering van IPPNW in Afrika werd uitgesteld. 

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

23. Alles bijeengenomen bleven de totale bureaukosten binnen de begrote kosten. 

29. De kosten van de Nieuwsbrief vielen ongeveer € 2.000 lager uit dan begroot onder meer 

doordat een deel daarvan wordt afgeboekt op de bestemmingsreserve AVV. 

30. Er vond in 2020 geen symposium plaats, maar er kwamen nog voor bijna € 3.000 aan 

rekeningen binnen voor het congres op 26-11.  

33. De uitgaven van het secretariaat voor Mayors for Peace (ongeveer € 60) zijn direct ten laste 

gebracht van de daarvoor bestemde reserve.  

34. Er waren mede door de corona-epidemie nauwelijks onvoorziene kosten. 

37. Het resultaat over 2019 bedraagt € 1.932.  
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Begroting 2021 

 

1 Baten   
2 Vaste baten 46 750  
3 leden   
4 begunstigers   
5 vrienden   
6 Incidentele baten 500  
7 voorjaarsactie   
8 vredesweek   
9 overige giften   

10 rente   
11 Symposia 200  
12 Subsidies 0  
13 Mayors for Peace 50  
14 Totaal 47 500  
15 Lasten   
16 Verenigingskosten 6 750  
17 AV  2 000 

18 bestuur  1 000 

19 ledenadmin. en werving  1 000 

20 bank- en verz.kosten  750 

21 IPPNW   2 000 

22 Bureaukosten 5 425  
23 huur  3 450 

24 telefoon  625 

25 postbus en porti  250 

26 papier  100 

27 website en internet  1 000 

 (bureaukas)   
28 Bureaucoördinator 34 975  
29 Nieuwsbrief 4 500  
30 Symposia 850  
31 Werkgroepen 0  
32 Projecten 0  
33 Mayors for Peace 200  
34 Onvoorzien 2 635  
35 Totaal 55 335  
36 Te onttrekken aan vermogen 7 835  
37 Resultaat 0  
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Toelichting op de begroting 2021 

  

De begroting zoals die op 20 november 2020 door de Algemene Ledenvergadering is 

goedgekeurd, gaat uit van een tekort van bijna € 8.000.  

3. Om die negatieve trend te keren heeft de Vergadering besloten de jaarlijkse contributie 

voor leden te verhogen van € 100 naar minimaal € 120. Daardoor zou het tekort met € 

4.000 afnemen. 

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

11. Aanname: symposium live op 29 mei met twintig betalende deelnemers. 

12. Zonder concrete plannen geen subsidies. 

13. Vrijwillige bijdragen. 

14. De totale baten zullen boven de € 50.000 uitkomen (zie 3). 

16. Voor de verenigingskosten zijn de begrote (maar niet gerealiseerde) bedragen voor 2020 

aangehouden:  

17. 2 AV’s: zaalhuur, catering, (jaar)verslagen. 

18. 4 vergaderingen live, declaratie reiskosten, KvK. 

19. Stelpost. 

20. Rekening is gehouden met tariefswijzigingen bank, pasbijdrage; WA-verzekering is 

opgezegd. 

21. Contributie IPPNW (€ 1.000); tegemoetkoming in kosten voor eventuele afvaardiging 

naar jaarvergadering IPPNW mei Afrika (€ 1.000). 

23. Te rekenen met € 250/maand huur bureau en € 37,50 huur opslagruimte/maand. 

24. telefoon 12*11, internet 12*33,50, overschrijding belbundel. 

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

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

28. salaris(administratie), pensioen(verzekeraar), loonbelasting; jaarlijks +2,5%. 

29. redactie, opmaak, druk, verzending van twee nummers. 

30. Zaalhuur 1 symposium, lunch en drankje 25 personen, attenties sprekers, reiskosten. 

33. Mailings, correspondentie, reiskosten, Nieuwsbrief. 

34. De post onvoorzien is teruggebracht van 10% naar 5% van de vaste lasten. 

36. Het ziet ernaar uit dat we slechts € 4.000 aan het eigen vermogen zullen moeten 

onttrekken dank zij de hogere contributieopbrengsten. 

Ter informatie: het beschikbare eigen vermogen bedraagt € 123.000. Stel de strategische 

reserve op 2x de kosten van de bureaumedewerker (€ 70.000), dan resteert nog een vrij 

besteedbaar eigen vermogen van ruim € 50.000. 
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NVMP-Artsen voor vrede  

Adres    Postbus 199  

   4190 CD Geldermalsen  

Telefoon   06 – 42009559  

E-mail    office@nvmp.org  

Internet   https://www.nvmp.org/  

IBAN    NL36 TRIO 0379714329  

KvK-nummer   40259243  

Foto’s:   Hans van Iterson 

mailto:office@nvmp.org
https://www.nvmp.org/

