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Organisatiegegevens Stichting Vredeseducatie 2020
1.

Naam

Stichting Vredeseducatie

2.

Registratienummers

Kamer van Koophandel nummer: 41185799
Fiscaal nummer: 8025 10 747

3.

Adres

Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht
Tel: 06 – 83 83 33 58
E-mail: vrede@xs4all.nl

4.

Statutaire doelstelling

Het dienen van de vrede door het bevorderen en (doen) uitvoeren van educatieve projecten op het
terrein van vrede, democratie vrijheid en duurzame ontwikkeling.

5.

Beleidsplan (zie voor uitvoerige versie menu)

De Stichting Vredeseducatie werkt aan de doelstelling door het ontwikkelen en produceren van
educatieve tentoonstellingen en lesmateriaal voor het onderwijs. Op het Fort van de Democratie
worden jongeren ontvangen (voortgezet onderwijs en MBO). Het fort is eigendom van de gemeente
Utrecht en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Fort van de Democratie (Lunet
1) zijn in een voormalige atoomschuilkelder belevenisruimten ingericht. Jongeren worden
uitgedaagd keuzes te maken over thema’s als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst,
conflicten, geweld en radicalisering. Ook in deze tentoonstelling wordt de link gelegd tussen oorlog
(geen democratie, geen grondwet) en vrede (conflicten hanteren volgens de regels van democratie
en rechtsstaat). In totaal nemen jaarlijks 10.000 kinderen en jongeren deel aan deze activiteiten. De
Stichting Vredeseducatie ontwikkelt ook reizende mobile tentoonstellingen in binnen- en buitenland,
hetzij voor derden, hetzij in eigen beheer.
In 2018 is het initiatief genomen voor het V-LAB, waar installaties, werkvormen en leerlijnen worden
ontwikkeld over de thema’s Vrede, Vrijheid en Veiligheid. Het V – LAB is een project dat financieel
wordt ondersteund door het vfonds. In 2019/2020 zal de V-LAB Express, een
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reizende tentoonstelling over Vrede, Vrijheid en Veiligheid in een tweetalige versie (Nederlands –
Duits) gaan reizen. Kinderen en jongeren van 10 – 14 jaar onderzoeken de thema’s in een rijdend
LAB. Voor docenten, opvoeders en begeleiders wordt een inspiratieboek gemaakt met de titel
‘Getekend voor vrijheid’.

6.

Bestuur

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
Voorzitter: Mevr. M. Bosma – Scholten
Secretaris: Mevr. A. Brinkman – Boevé
Penningmeester: Dhr. A. Blanken
Lid: Mevr. Z. Rozema
7.
Beloningsbeleid
Het personeel volgt voor zover mogelijk binnen de financiële reikwijdte van de Stichting, de CAOWelzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Directie max. schaal 11/12. Bestuursleden ontvangen
geen beloning.
8.
Jaarverslag 2019 (zie voor uitvoerige versie Jaarbericht 2018)
De Stichting Vredeseducatie vierde in 2019 haar 25-jarig bestaan met het aanbieden van een
geschenk aan alle betrokkenen en relaties in de vorm van een bijzondere theatermuziekvoorstelling
‘The Bright sight of life’ van Bright Richard.
In dit jaar verscheen ook het boek en de website ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld
mooier te maken. Het boek en de website zijn goed ontvangen en vormen ook een onderdeel van de
docentenhandleiding voor de V-LAB Express een ander spraakmakend project: een reizende
interactieve tentoonstelling over vrede en democratisch burgerschap voor scholieren van 10 – 14
jaar en jongeren vanaf 15 jaar. De tentoonstelling is uitgevoerd in het Duits en Nederlands en gaat
vanaf 2020 op tournee.
9.
De organisatie
De Stichting Vredeseducatie is een kleine organisatie. Dit is haar kracht: slagvaardigheid. Maar ook
een zwak punt. De medewerkers zijn zeer goed op elkaar ingespeeld. Er wordt zeer effectief met tijd
omgegaan. De Stichting heeft een ideëel doel, maar functioneert bedrijfsmatig. Sinds de oprichting in
1993 is het steeds gelukt om als projectenorganisatie met subsidie de stichting financieel gezond te
houden. Toekomstige projectsubsidies zijn een blijvend aandachtspunt. De subsidie is geheel
gekoppeld aan de uitvoerend activiteiten. Jaarlijks moeten nieuwe activiteiten worden ontplooid
voor nieuwe subsidies. Door deze werkwijze is er een hoog productieniveau.
10.
Medewerkers
Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog directie 40 uur per week.
Bianca Palm, acquisitie tentoonstelling De Democratiefabriek 12 uur per week.
11.
Boekhouding en financiële administratie
Udo Houwing en Angela Houwing (Administratiekantoor AVANU, Houten)
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12.
Freelancers
Hayo van Gemerden, vormgeving en productie, tentoonstellingsbouw
Christian Weij, softwareontwikkeling, grafische vormgeving
Edith van Gemerden, Veelzijdig, terreinonderhoud/tentoonstellingstransport en instructie
Marja Hanko, groepsbegeleiding Fort van de Democratie
Theo Claassen, De Oversteek tentoonstellingstransport en instructie
Marieke de Beurs, vormgeving
Ronald Huffener, website www.vredeseducatie.nl
Jeroen Wijgerse, online marketing en website www.tekenenvoorvrede.nl
13.
Vrijwilligers
In de projecten van de Stichting Vredeseducatie zijn een tiental vrijwilligers actief, voornamelijk in de
permanente en reizende tentoonstellingen.
De Stichting Vredeseducatie kon haar activiteiten uitvoeren dankzij steun van gemeenten, particulieren fondsen, donateurs
en samenwerkingspartners.
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