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Organisatiegegevens Stichting Vredeseducatie 2021 

1. Naam 

Stichting Vredeseducatie 

 

2. Registratienummers 

Kamer van Koophandel nummer: 41185799 

Fiscaal nummer: 8025 10 747 

BTW: NL 802510747B01 

 

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. In de reizende tentoonstellingen 

De Democratiefabriek en de V-LAB Express/Das Friedenslabor worden kinderen en jongeren 

ontvangen uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het jeugd- en jongerenwerk. 

Scholieren worden uitgedaagd keuzes te maken over thema’s als vrijheid van meningsuiting, vrijheid 

van godsdienst, conflicten, geweld en radicalisering. Ook in de tentoonstellingen 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 ca. 50.000 kinderen en jongeren deel aan deze 

activiteiten in Nederland, België en Duitsland. De Stichting Vredeseducatie ontwikkelt ook reizende 

mobile tentoonstellingen in binnen- en buitenland voor andere instellingen. 

In 2018 is het initiatief genomen voor het V-LAB Express/Das Friedenslabor, waar installaties, 

werkvormen en leerlijnen worden ontwikkeld over de thema’s Vrede, Vrijheid en Veiligheid.  
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Dit project werd ernstig getroffen door de coronamaatregelen, waardoor de tournee pas in 2022 van 

start zal kunnen gaan en als reizend interactief laboratorium over Vrede, Vrijheid en Veiligheid in een 

tweetalige versie door Nederlands en Duitsland kan gaan reizen. Kinderen en jongeren van 10 – 14 

jaar onderzoeken de thema’s in dit rijdend LAB. Voor docenten, opvoeders en begeleiders wordt een 

inspiratieboek gemaakt met de titel ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier te 

maken’. 

 

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 CAO-

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Directie max. schaal 11/12. Bestuursleden ontvangen 

geen beloning. 

 

8. Jaarverslag 2021  

Ook in 2021 had de Stichting Vredeseducatie tegenslagen die te maken hadden met de 

coronamaatregelen. De situatie duurde het gehele jaar zodat de tentoonstellingen alleen een 

tournee konden maken door de Provincie Overijssel en de V-LAB Express Utrecht, Aalten en 

Dinxperlo kon aandoen. 

Ook zijn er veel bijeenkomsten, conferenties, workshops en activiteiten in het land niet doorgegaan. 

De verspreiding van het inspiratieboek en de website ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de 

wereld mooier te maken’, is gekoppeld aan de reizende tentoonstellingen en heeft, vanwege de 

maatregelen, tot lagere resultaten geleid. 

De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor de inkomsten van de Stichting Vredeseducatie. 

Samen met het de tegenvallers op het terrein van fondswerving heeft dat ertoe geleid dat het 

bestuur moest besluiten de directeur voor 70% te ontslaan. Toch is er veel tot stand gekomen, zoals 

het ontwikkelen van het DOEboek Burgerschap, dat in het voorjaar van 2022 zal verschijnen. De 

drukkosten van dit DOEboek ca. € 4.000 zijn opgebracht met crowd funding.  

 

9. De organisatie 

De Stichting Vredeseducatie is een kleine organisatie. Dit is haar kracht: slagvaardigheid, maar ook 

een zwak punt. Veel zaken worden verricht door vrijwilligere medewerkers en freelancers, o.a. op 

het terrein van websitebeheer, tentoonstellingstransport en de financiele administratie.  

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.   
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Projectsubsidies 

Toekomstige projectsubsidies zijn een blijvend aandachtspunt. We zien een problematische 

kentering in het beleid van particulieren fondsen, die steeds meer eisen dat een project diverse 

andere inkomstenbronnen genereert. Dat overvraagt kleine instellingen, die bij een afwijzing van één 

van de fondsen direct in de problemen komen en soms in hun voortbestaan worden bedreigd. Het 

bevoordeelt de grote organisaties die gemakkelijk zelf een fondswerver kunnen aanstellen en uit een 

reserve kunnen putten bij eventuele afwijzingen. De subsidie is geheel gekoppeld aan de direct 

uitvoerend activiteiten, waarbij het moeilijker wordt om de vaste kosten van de instelling te 

financieren. Jaarlijks moeten nieuwe activiteiten worden ontplooid voor nieuwe subsidies. Door deze 

werkwijze is er sprake een hoog productieniveau, maar dit vraagt veel van de medewerkers. 

Het bestuur van de Stichting Vredeseducatie zal zit het komende jaar beraden op de wijze van 

continuering van de werkzaamheden. 

 

10. Medewerkers 

Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog in functie als directeur 12 uur per week. 

 

11.  Boekhouding en financiële administratie 

De financiële administratie in handen van Remco Bosch van Administratiekantoor Speld FA in Ede. 

 

12. Freelancers 

Hayo van Gemerden, vormgeving en productie, tentoonstellingsbouw 

Marieke de Beurs, vormgeving 

Mirjam Huffener, tekstontwikkeling en vormgeving website 

Edith van Gemerden, Veelzijdig, terreinonderhoud/tentoonstellingstransport en instructie 

Ronald Huffener, website www.vredeseducatie.nl 

 

13. Vrijwilligers 

In de projecten van de Stichting Vredeseducatie zijn een vijftiental vrijwilligers actief, voornamelijk in 

de reizende tentoonstellingen. 

De Stichting Vredeseducatie kon haar activiteiten in de afgelopen jaren uitvoeren dankzij steun van 

particulieren fondsen, donateurs en samenwerkingspartners. 
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