FONDS VREDESPROJECTEN – BELEIDSPLAN 2015-2021
Op 15 november 2008 is het beleidsplan voor de periode 2009-2014 voor het Fonds
Vredesprojecten (FVP) vastgesteld als vervolg op – en als concrete invulling van – het
beleidsplan 2008-2010. Voor u ligt het beleidsplan voor een nieuwe, zesjarige periode.
DOELSTELLINGEN FONDS VREDESPROJECTEN
De Stichting Fonds Vredesprojekten is in 1985 opgericht om financiële steun te geven aan
de vredesbeweging in Nederland. Het Fonds Vredesprojecten steunt organisaties en/of
personen die:
1. de bewustwording stimuleren over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de
wapenindustrie, kernenergie (voor zover met betrekking tot kernbewapening), de
wapenhandel en de bewapeningswedloop.
2. middelen aanreiken tot geweldloos verzet daartegen, of methoden aanreiken tot het
oplossen van conflicten die een vredesbedreigend karakter hebben.
Het bestuur van de stichting Fonds Vredesprojecten stelt vast, dat deze doelstelling
onverminderd zinvol en actueel is. Met name vanwege de toegevoegde voorwaarde “Bij
voorkeur worden organisaties en personen gesteund, die voor hun vredeswerk moeilijk op
andere manieren aan financiële middelen kunnen komen, door de aard en/of
onderwerpkeuze van hun activiteiten.”
Voor vredeswerk dat zich bezighoudt met het vrijblijvend promoten van 'vrede' als een
door allen na te streven mooi doel (b.v. door het organiseren van vredesconcerten) of voor
het verzachten van de gevolgen van oorlog (b.v. door hulp aan slachtoffers) blijken wel
fondsen te bestaan. Maar het vredeswerk dat zich bezighoudt met de oorzaken van
oorlog, en wegen zoekt tot geweldloos verzet tegen oorlogsvoorbereiding of voor
conflictoplossing dienaangaande, is veel moeilijker steun te vinden.
Het Fonds Vredesprojecten wil dit gat, binnen haar beperkte mogelijkheden, blijven vullen.
TERUGBLIK BELEIDSPERIODE 2009-2014
In het beleidsplan 2009 -2014 staat het voornemen vermeld een langdurige poging te
willen ondernemen om met behulp van de nieuwe virtuele media te komen tot een netwerk
van in vredesactiviteiten te interesseren mensen. Deze opzet is gedeeltelijk geslaagd.

Onder meer is vanuit de Campagne tegen Wapenhandel, nu Stop Wapenhandel, een
zeer goed bezochte en nog immer groeiende Facebookpagina opgezet, en is online
campagne tegen gevechtsvliegtuig JSF gevoerd. Bij aanvang van deze poging waren we
ons er terdege van bewust dat dit een groot beroep op de financiële middelen van het
Fonds Vredesprojecten zou inhouden.
HUIDIGE FINANCIELE STAND VAN ZAKEN
De bestaande financiële situatie is aan de hand van cijfers uit de jaarverslagen van het
Fonds Vredesprojecten aan te geven:
vermogen rente
giften
2010
153.000
4,500
1.400
2011
145.000
3.800
1.250
2012
126.000
3.800
1.400
2013
109.000
3.200
1.000
2014
98.000
2.000
1.000
Opmerking: de cijfers zijn afgerond (*cijfers 2014 ?)
De rente opbrengst is door het dalen van de rentestand en het verminderen van het
vermogen flink lager geworden; de opbrengst aan giften is eveneens gedaald. De
hoeveelheid aanvragen aan ons gericht die onder de doelstelling van het FVP vallen zijn
bescheiden in aantal. Als het interen op vermogen doorgaat zal het FVP uiteindelijk aan
het einde van haar financiële middelen komen. Hoe snel dat gaat, zal afhangen van het
aantal toegekende subsidies in de komende periode, en dit hangt weer samen met de
kwaliteit van de aanvragen.
VOORNEMENS 2015-2021
Wij zien dat op dit moment dat er – ondanks de oorlogen in de wereld en de dreiging van
oorlog – vooralsnog niet meer vredesactiviteiten ontplooid worden. De relatie oorlog met
(kern-) wapenhandel wordt weinig gelegd en lijkt minder zichtbaar te worden. Daaruit
trekken wij de conclusie dat we die langdurige projecten willen steunen die deze omissie
aan de orde stellen. Eenmalig vredesactiviteiten in deze richting willen we ook blijven
ondersteunen.
Daarnaast is de verwachting dat allerlei oudere (beeld) archieven van vredesacties uit de
jaren 70 en 80 de komende tijd gedigitaliseerd en ontsloten moeten worden. Officiële
archieven als IISG vragen veelal archieven die al (digitaal) ontsloten zijn. Ook hier gaan
we bekijken of het nodig is dat we hieraan een bijdrage moeten leveren dat ten dienste
staat van de toekomst.
We zullen het voornemen uit 2007 opnieuw oppakken om ter bevordering van giften
actiever te gaan letten op een (niet) digitale vermelding van FVP bij de groepen die we
ondersteunen.
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