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DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een 
acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend 
gebruiken voor uw bijdrage over 2016.
Als u gewend bent in het najaar te betalen, 
kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het 
najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.
LET OP!! Opmerkingen die u op de 
acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. 
Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje 
of een brief.

ACTIVITEITEN 

Afgelopen tijd beschreef onze conservator Nora 
Bosscher bijna de helft van onze circa 1000 
affiches. Dankzij Chris zijn ze nu op onze website 
te bekijken. Verder is een begin gemaakt met het 
op de site plaatsen van onze fotocollectie. 

Hoewel het aantal affiches, foto’s, films, 
stickers, buttons en dergelijke in onze collectie 
indrukwekkend is, missen we nog veel. Met name 
affiches van vóór 1980 en foto’s van vóór 2000 
zijn spaarzaam aanwezig. 

Beschikt u wel over materiaal uit die periode, 
overweeg s.v.p. dan eens om het ons te schenken. 
Bij voorbaat dank.  

Dit jaar vervalt de vrijwilligersdag. In plaats 
daarvan plannen wij een expert-meeting in 
beperkte kring over vredeseducatie. 

Hein van der Kroon

GEVRAAGD: iemand die ons wil helpen 
met de PR. Berichtjes over tentoonstellin-
gen en activiteiten naar de Vredeslijst (een 
emailnieuwsbrief waarin elke organisatie 
op vredesgebied zijn activiteiten, zorgen of 
verzoeken kan delen). Het op Facebook zetten 
van nieuws over ons. Aankondigingen van 
tentoonstellingen op de site zetten misschien? 
Het maken van persberichten over tentoonstel-
lingen of samenwerkingsprojecten 
met anderen. Het nadenken over aanpassingen 
aan onze folders.

Meedenken aan een wervingscampagne voor 
nieuwe donateurs. En verder alles wat ons 
bekender zou kunnen maken. Je hoeft niet 
alles te doen; een onderdeel dat je aanspreekt, 
maakt ons ook al blij. Een PR- groepje zou 
ook leuk zijn. Natuurlijk word je ingewerkt 
en gaat het in overleg met mensen van het 
bestuur. Af en toe meevergaderen kan nuttig 
zijn; in elk geval ter kennismaking met het 
bestuur.

Graag contact: Loes Sjerp, 06-50556326 of 
0229-541288. sjerploes@quicknet.nl.

TENTOONSTELLINGEN 

Het afgelopen half jaar waren er weer diverse 
exposities. In de Open Hof in Oud-Beijerland  
Vergeven – Verzoenen respectievelijk Zicht op 
Vrede, eind 2015. In ons museum in Gouda de 
tentoonstelling Loflied op Verdraagzaamheid in 
maart en april 2016.

Gouda. Onderdrukking en Bevrijding. Van 9 jan. 
t/m 30 juni 2016. Aangrijpende tentoonstelling 
over het droeve lot van Duitse dienstweigeraars 
tijdens de 2e Wereldoorlog. 
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, 
Turfmarkt 30. 
Open di. t/m vr. 10 – 17, za. 12 – 17 uur. 
info: 020 – 668 18 68/ 66 55 333.

Assen. 1000 Vredesvrouwen en de expositie 
Zicht op Vrede op 5 mei 2016. 
Plaats: Festivalterrein Baggelhuizerplas.  

Gouda. Je kunt geen kant op. Van 12 juli t/m 
30 sept. 2016. Een boeiende tentoonstelling 
van kunstenaar Marianne Waalwijk over 
vluchtelingen in deze tijd. Kan je eigenlijk wel 
ergens anders heen op een ronde wereld...?

Gouda. Millenniumdoelen – Een terugblik. 
Van 11 okt t/m 30 dec. 2016. Aan de hand van 
de kunstwerken van Irene Peters worden de 
millenniumdoelen (2001- 2015) besproken en 
tegen het licht gehouden.

Zie ook Vredesmuseum.nl. 

Hein van der Kroon
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Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of 
zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam: .................................................................................

adres: .................................................................................

postcode: ....................... plaats: ........................................

Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft.

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid weer diverse en 
veelzijdige activiteiten ontplooid, zowel in 
ons museum in Gouda -onder één dak met het 
Verzetsmuseum Zuid-Holland-, als met reizende 
tentoonstellingen in het land. Hiervoor gaat onze 
dank met name uit naar Nora Bosscher, onze 
conservator.
 
We konden Benno Houweling (SVAG) 
verwelkomen in het bestuur, als opvolger van 
Leo de Groot. Ook onze website - waarvoor veel 
dank aan onze webmaster Chris Geerse- werd 
weer druk bezocht. 

Dit jaar zijn we gestopt met de verkoop van 
coöperatieve spellen, alleen de spellen met een 
vredesthema blijven te koop. Het bestuur ziet 
2016 met vertrouwen tegemoet.

Donateurs
Van de 339 (vorig jaar 359) donateurs in ons 
bestand betaalden er 209 (vorig jaar 229). Een 
afname met 20 dus (vorig jaar afname 22). Er 
kwamen 2 donateurs bij (vorig jaar ook 2), 22 
(vorig jaar 25) beëindigden hun donateurschap.

Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten 
was € 6902 tegen € 6.857 vorig jaar en € 6.800 
begroot. Per betalende donateur werd gemiddeld  
€ 33,02 bijgedragen tegen € 29,94 vorig jaar. 
Wederom minder donateurs dus, die per persoon 
wel meer bijdroegen.

Dit jaar resulteerde in een nadelig saldo van 
€ 3.787. Dat is minder dan begroot (€ 7.860) 
en ook veel minder dan vorig jaar, toen er een 
nadelig saldo van € 11.747 was. In 2014 waren 
er veel extra kosten door de eerste inrichting van 
ons Vredesmuseum in Gouda. 

De kosten die we maakten voor het 
Vredesmuseum Gouda bedroegen in 2015 
€ 4.015 (vorig jaar € 3.600) en de inkomsten 
€ 900 (vorig jaar € 900). De inkomsten komen 
voort uit het delen in de toegangsgelden die door 
het Verzetsmuseum Zuid-Holland geïnd worden. 
Per saldo kostte het Goudse museum ons in 2015 
dus € 3.115.

Vredesmuseum op Internet
Dit jaar werden enkele honderden affiches 
beschreven en gepubliceerd. Nora Bosscher deed 
het werk hiervoor. Dat werk wordt voortgezet in 
2016. Andere voorgenomen projecten, zoals de 
publicatie van onze foto- en filmcollectie, liepen 
vertraging op. Er was te weinig menskracht 
beschikbaar. 

Wel werd de website uitgebreid met twee 
tentoonstellingen (Tijdlijn Vredesbeweging en 
Vredestuinen) en een flink aantal citaten.  
Ook werden enkele nieuwe items toegevoegd aan 
de online-leeszaal en ons YouTube-kanaal. De 
webwinkel werd aangepast aan de vermindering 
van het aantal in de verkoop zijnde spellen.

Het aantal bekeken pagina’s bedroeg 546.377 
(vorig jaar 492.239). Naast de gewone pagina’s 
telde het virtuele museum dit jaar 3.630 (vorig 
jaar: 3.291) pagina’s in pdf’s, vrijwel allemaal in 
onze virtuele leeszaal.

Chris Geerse, penningmeester

OVERSTAP NAAR TRIODOS BANK
 
Al heel lang hebben we spaarrekeningen 
bij zowel ASN als de Triodos Bank. Onze 
betaalrekening bleef echter bij de ING Bank, 
omdat onze automatisering daarop is afgestemd.

Aanpassing vergde veel (vrijwilligers-)werk en 
was niet direct haalbaar. Nu echter is het werk 
zover gevorderd dat we de overstap kunnen 
maken. Nog niet direct, maar in de loop van dit 
jaar. Als het zover is, hoort u er meer van. 
 
De Triodos Bank staat, in tegenstelling tot de 
ING Bank, bekend als een bank die alleen aan 
duurzame doelen kapitaal verschaft en niet 
investeert in de wapenindustrie. 
 
Chris Geerse, penningmeester


