JAARPLAN 2016
BEDOELD ALS EEN “LIVING DOCUMENT”

Enschede voor Vrede viert op 8 mei 2016 haar 20ste verjaardag. Voor een vredesorganisatie die het liefst zou
zien dat ze overbodig was, wekt zoiets altijd een dubbel gevoel op. Maar het is toch goed om hier aandacht
aan te besteden en iets voor te plannen,
(0) het 20-jarig bestaan
net als voor of rond:
(1) de Vredestuinbijeenkomsten
(2) Antinucleaire activiteiten
(3) het Midden-Oosten (Syrië en omgeving en Palestina)
(4) de Vredesweek 2015
(5) Sociale cohesie
(6) de Wapentechnologiebasis Twente
en dat alles gevolgd door een paragraaf over publiciteit, een financiële vertaling en een jaarschema.

0. 20 JARIG BESTAAN ENSCHEDE VOOR VREDE
Op 8 mei 2016 bestaat Enschede voor Vrede precies 20 jaar (en op 18 oktober stichting VEDAN 10 jaar). Daar
zouden we iets omheen kunnen organiseren.
8 mei valt in 2016 op de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Waarschijnlijk de laatste zondag van
de mei-vakantie waar tegenwoordig immers Koningsdag 27 april in moet liggen. De periode van Hemelvaartsdag tot Pinksteren heeft allerlei nadelen qua vrije dagen, maar heeft ook weer het voordeel dat het een
mooie afgebakende periode van tien dagen is voor een aantal activiteiten om stil te staan bij ons 20-jarig
bestaan.
a) Beginnend op Hemelvaartsdag 5 mei wil het toeval dat deze net als in 2005 samenvalt met Bevrijdingsdag.
Toen, op 05-05-05, organiseerden we samen met Pax Christi im Bistum Münster een bijeenkomst in de Oase
over de verschillende herdenkingstradities in Duitsland en Nederland (met Yosé Höhne-Sparborth als
inleider) gevolgd door een fietstocht langs een viertal herdenkingsmonumenten (in Gronau, Losser, Enschede
en Alstätte – Ahaus was net iets te ver). Met Pax Christi im Bistum Münster is al weer gesproken over een
herhaling van deze activiteit en voorgesteld om daar de burgemeesters van Enschede (inmiddels Mayor for
Peace) en die van Ahaus (die zich bij de demonstranten tegen de Zwisschenlager voegde) als sprekers voor
uit te nodigen.
 Oase-bijeenkomst organiseren
januari t/m april
Jan S
b) In de “verjaardagstiendaagse” valt ook de Vredestuinbijeenkomst van 12 mei die we gereserveerd hadden
voor een vervolgbijeenkomst met jongen. De invulling zouden we af laten hangen van wat de bijeenkomst
“Je bent jong en je wilt … vrede” op zou leveren. Dat lijkt een ontmoeting met bepaalde groepen jongeren
te gaan worden bij wie wij iets van ons eigen engagement hierkennen. Past prima in zo’n “verjaardagsprogramma”. [Bij het zoeken naar een plaatje voor de voorpagina voor dit jaarplan kwam ik overigens ook
iets tegen met de tekst “Ik ben geen 20! Ik ben 18 plus twee jaar ervaring.” – JS]
 Ontmoeting met jongeren organiseren (zie ook 1e)
februari t/m april
wie?
c) De hele tiendaagse periode zouden we overigens ook nog een tentoonstelling in kunnen richten in De
Wonne met foto’s, affiches, krantenartikelen e.d. vanuit ons roemruchte 20-jarig bestaan. En die
tentoonstelling zouden we dan [op 8 mei?] kunnen openen met een receptie voor oudgedienden, voorzover
we daar nog de adressen van hebben cq. ons de mensen nog kunnen herinneren.
 Tentoonstelling maken
maart / april
wie?
d) Er zijn misschien nog wel meer ideeën te verzinnen om het geheel luister bij te zetten.
Of we ook nog iets moeten doen rond het 10-jarig bestaan van stichting VEDAN is de vraag. De stichtingsdag
18 oktober valt in 2016 op een dinsdag; de dichtst in de buurt liggende Vredestuinbijeenkomst is op 13
oktober. Misschien iets over de VEDAN-thematiek op die Vredestuinbijeenkomst plannen?
De kosten is afhankelijk van hoe groot of klein je het wil maken, maar het bovenstaande hoeft niet eens veel
te kosten. Je zou kunnen denken aan: drukwerk (affiche, flyers)
€ 100
bijeenkomst Oase
€ 200
Vredestuinbijeenkomst 12 mei
zie volgende hoofdstuk
tentoonstelling en receptie
€ 200
TOTAAL
€ 500
e) Qua dekking hebben we geconstateerd dat juist voor zo’n activiteit een crowdfunding-campagne
georganiseerd zou kunnen worden. Daarvoor is het verkrijgen van ANBI een noodzakelijke eerste stap.
 ANBI-status aanvragen
januari
wie?
 Crowdfunding-plan ontwikkelen
januari / februari
wie?
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1. VREDESTUINBIJEENKOMSTEN
De Vredestuinbijeenkomst zetten we voort, maar verschuiven we van de tweede maandag- naar de tweede
donderdagavond van de maand. Op de vergadering van 15 december 2015 is een planning gemaakt waarvan
de eerste twee bijeenkomsten al meteen omgedraaid moesten worden in verband met de beschikbaarheid
van de beoogde inleider op de bijeenkomst over Martin Luther King:
a) 14 januari – De vergeten geschiedenis van Sulayman Hadj Ali Met de in Enschede of Hengelo geboren en
getogen Meltem Halaceli over haar afgelopen najaar uitgekomen boek “De vergeten geschiedenis van mijn
grootvader Sulayman Hadj Ali – Memoires van een Alawiet”. Meltems grootvader diende als (Arabischtalig)
Alawiet tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Ottomaanse leger en vocht onder andere in het hedendaagse
Egypte, Palestina en Syrië tegen de Britten. Na afloop van de oorlog was hij getuige van het Turksnationalisme in de nieuwgevormde Republiek Turkije waarin eigenlijk geen plaats meer was voor ander etnoreligieuze bevolkingsgroepen. Meltem heeft inmiddels toegezegd.
 organisatie eerste Vredestuinbijeenkomst in 2016
december / januari
Jan P
b) 11 februari – De geweldloosheid van dr. Martin Luther King Jr. Met Harcourt Klinefelter, de al enkele
decennia in Nederland woonachtige, voormalige perswoordvoerder van Martin Luther King. Ter ere van zijn
geboortedag wordt in de VS op 15 januari Martin Luther King Day gevierd, maar helaas bleek Harcourt op 14
januari al door een andere groep besproken. Na een inleiding door Harcourt kunnen we samen de film Selma
bekijken.
 Organisatie tweede Vredestuinbijeenkomst in 2016
december – februari
Jan S
c) 10 maart – Vijf jaar oorlog in Syrië: het einde nabij? Eigenlijk stond deze avond gereserveerd voor het
onderwerp “militaire drones”, maar omdat de drones-expo die van 11 t/m 13 maart op de Twente Security
Campus gehouden zou worden, niet doorgaat, vervalt ook de reden voor dit onderwerp. Een eigen
bijeenkomst over Syrië ligt vijf jaar na het begin van de oorlog meer voor de hand. Is Nederland daar dan al
aan het bombarderen of hebben de eind januari beginnende vredesonderhandelingen eindelijk kans van
slagen? Is er wat te zeggen over vredesinitiatieven in Syrië zelf. Nog even zoeken naar een geschikte spreken.
 Organisatie derde Vredestuinbijeenkomst in 2016
januari – maart
wie?
d) 14 april – vervolgbijeenkomt over de vluchtelingenopvang in Enschede Nog vijf maanden te gaan tot de
opening van het AZC heeft Enschede dan misschien de eerste ervaringen opgedaan met de noodopvang.
Kunnen we daaruit met elkaar lessen trekken? Tevens een soort follow-up op de Vredestuinbijeenkomst van
9 november 2015 “Vredeswerk rond een AZC”.
 Organisatie vierde Vredestuinbijeenkomst in 2016
februari – april
wie?
e) 12 mei – ontmoeting met bepaalde groepen jongeren We willen aan de slag met de uitkomsten van de
Vredestuinbijeenkomst van 17 december 2015 over het betrekken van jongeren bij onze activiteiten. In het
vorige hoofdstukje is er ook een verband gelegd met de jubileum-tiendaagse van 5 t/m 15 mei 2016 (zie 0b).
 Organisatie vijfde Vredestuinbijeenkomst
zie 0b
f) 9 juni – bijeenkomst over vredesonderwijs Een bijeenkomst over onze eigen prille ervaringen in het
vredesonderwijs met mensen die werkzaam zijn in het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.
 Organisatie zesde Vredestuinbijeenkomst
april – juni
wie?
In het najaar hebben we volgens dit stramien weer Vredestuinbijeenkomsten op:
13 oktober
10 november
8 december
In onze augustus-vergadering zouden we tot een planning moeten komen zodat de publiciteit al
meegenomen kan worden in de Vredesweekflyer.
De kosten bedragen maximaal € 100 per bijeenkomst (dus € 900 in totaal) voor reiskosten, een presentje,
het afdrukken van een bescheiden aantal posters en flyers, een kleine vergoeding aan De Wonne en in een
enkel geval een bescheiden honorarium.
Qua dekking zullen we dit uit de reserves moeten halen. Een inzamelingactie onder de mensen op de
verzendlijst en onder de aanwezigen is wel mogelijk, maar voor het eerste moeten we dan wel ANBI zijn en
voor het tweede zal nadrukkelijk om een bijdrage gevraagd moeten worden.
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2. ANTINUCLAIRE ACTIVITEITEN
Deze bestaan vooral uit onze betrokkenheid bij het Landelijk Platform tegen Kernenergie (LPTK) dat
tegenwoordig nauwelijks bij elkaar komt, het kritisch volgen van ontwikkelingen rond Urenco en contacten
met cq. ondersteuning van de antikernenergiebeweging in en rond Ahaus en Gronau.
Voor het komende jaar staat concreet op de agenda:
a) een bijeenkomst op 23 en 24 februari (??? – dat is geen weekend) in Münster over uraniumtransporten.
Die zouden we weer eens kunnen bezoeken, temeer omdat er nogal wat te doen is over uraniumtransporten
van Urenco Almelo naar Rusland, uraniumtransporten van Urenco Almelo en Gronau naar Zuid-Frankrijk dat
vervolgens weer terugkomt en een uraniumafvaltransport van de Duitse onderzoeksreactor in Gulik naar
Ahaus ergens in de loop van het komende jaar.
 bijwonen conferentie uraniumtransporten
februari
wie?
b) mobilisatie aan de Nederlandse kant van de grens naar de Ostermarsch op Goede Vrijdag 25 maart 2016
in Gronau.
 mobilisatie Ostermarsch
maart
wie?
c) 30ste Tsjernobylherdenking gekoppeld aan internationale conferentie op 24, 25 en 26 april 2016. Hiervoor
is het NIVON-huis Krikkenhaar bij Almelo 2 nachten gereserveerd. De eerste nacht met omliggende dagdelen
op 24 en 25 april voor een internationale conferentie met ook onze “anti-nukiller” vrienden uit de omgeving
van de derde Urenco-vestiging in het Engelse Capenhurst (vlakbij Liverpool); de tweede nacht voor een veel
breder publiek met middenin de nacht een fakkelwake naar Urenco om daar stil te staan op het moment van
de ontploffing in Tsjernobyl.
Qua publiciteit hopen we dat onze samenwerkingspartner Laka die mee zal nemen in haar publiekscampagne
rond het Oekraïne-referendum van 6 april 2016 waar we als stichting VEDAN inmiddels verder definitief uit
geschreven zijn …
 organiseren internationale conferentie
december – april
Jan P, Jan S, William
 organiseren Tsjernobyl-herdenking
december – april
Jan P, Jan S, William
d) Eventuele acties tegen het verwachte Castor-transport vanuit Gulik naar Ahaus. Dit richt zich in Duitsland
vooralsnog op Gulik zelf (nog wel in Noordrijn-Westfalen, maar zo’n beetje halverwege Maastricht en Keulen)
en op de steden die langs de route naar Ahaus liggen. Het zal ook per vrachtauto worden vervoerd en niet
per trein; dat geeft het transport èn het verzet daartegen een ander karakter dan dat van 1998 waarbij vooral
de spoorlijn bij Ahaus actiedoel waren.
 ontwikkelingen rond Ahaus in de gaten houden
hele jaar
wie?
Op vrijdag 11 maart 2016 is het 5 jaar geleden dat de kerncentrale bij Fukushima een kernramp veroorzaakte.
We hebben daar niets omheen gepland omdat op 11 maart de Drones EXPO zou beginnen, maar nu deze niet
doorgaat geldt dat argument niet meer …
Op 26 oktober 2015 hadden we een redelijk succesvolle Urenco-bijeenkomst in Almelo. Er is toen beloofd
om er een vervolg aan te geven. Of het echter nog tot privatisering van Urenco komt, wordt steeds twijfelachtiger. Anderzijds zijn er genoeg andere ontwikkelingen rond Urenco zoals onlangs de hele kwestie met
het uraniumtransport naar Rusland. Organiseren we hier toch nog iets over of concentreren we ons op de
Tsjernobyl-herdenking en de internationale conferentie in april.
In 2015 hebben we onder dit hoofdstukje ook “bodembewegingsactiviteiten” geschaard, maar afgezien van
een Vredestuinbijeenkomst, een zienswijze tegen schaliegaswinning en het bijwonen van een aantal
bijeenkomsten hebben we hier geen (kostendragende) activiteiten over georganiseerd. Bovendien rust op
de schaliegaswinning een moratorium, zijn de plannen voor de vliegasopslag in de zoutcavernes van de baan
en is de gasolie-opslag zonder noemenswaardig protest van start gegaan. Er is alleen een nieuw verzet tot
stand gekomen tegen de bodeminjecties door de NAM in Noordoost-Twente …
De kosten voor de Tsjernobylherdenking en internationale conferentie zijn begroot op € 3.000 en Hubertus
Zdebel zei ons eind oktober wel mogelijkheden te zien voor de financiering hiervan.
 subsidie-aanvraag indienen bij Hubertus Zdebel
januari
Jan P
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3. MIDDEN-OOSTEN
In 2015 hebben we weinig eigen activiteiten over Syrië en omgeving georganiseerd maar vooral activiteiten
van anderen bijgewoond. Met verschillende belanghebbenden werken we samen in het netwerk Syria’s
Request dat zich ook nog steeds richt op hulpacties voor de mensen die in Syrië zijn achtergebleven.
Iets soortgelijks geldt voor de herdenking van de Armeens genocide, hoewel we daar tijdens de Vredesweek
2015 nog twee activiteiten over hebben georganiseerd die in het teken stonden van de Turks-Armeense
verzoening. In zekere zin is de Vredestuinbijeenkomst van 14 januari 2016 met Meltem Halaceli hieraan
gerelateerd (hoewel het daar dus gaat om deportaties van Arabische alawieten in de jaren ’20 in Turkije).
Met betrekking tot Palestina hebben we in 2015 een BDS-actie georganiseerd en samen met de
Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een tweetal bijeenkomsten. Het vervolg van de BDS-actie
is inmiddels opgepakt door een aparte BDS-actiegroep in oprichting. Enkel zijn we bij het kritisch volgen van
de ontwikkelingen op de voormalige Vliegbasis Twenthe een Nederlands drone-beveiligingsbedrijf op het
spoor gekomen dat samenwerkt met zeven Israëlische partners. Dat houden we op onze agenda en daartoe
hebben we ons ook aangesloten bij de “werkgroep Elbit” van docP (Elbit is het grootste, private Israëlische
wapenbedrijf; docP het samenwerkingsverband dat in Nederland de BDS-campagne coördineert). Zie ook
hoofdstuk 6.
Op onze vergadering van 15 december 2015 is besloten om op dit thema vooral volgend te zijn en geen eigen
bijeenkomsten te organiseren. Hooguit in het kader van Vredestuinbijeenkomsten en dat gebeurt dan ook
op donderdag 10 maart (zie activiteit 1c).
Overigens zal het Festival De Oriënt, waarmee we ons Vredesweekprogramma willen verbinden, zoals de
naam al aangeeft zich vooral richten op artiesten afkomstig uit het Midden-Oosten, dus in die zin zal deze
regio ook in 2016 zeker op onze agenda staan (zie punt 4f).
Er zijn aan deze activiteiten geen verdere kosten verbonden.

Omdat op deze pagina nu wel erg leeg blijft, vullen we de aanvankelijk witte ruimte op deze plek op met de
mededeling dat uiteindelijk is afgezien van een eigen campagne van Enschede voor Vrede / stichting VEDAN
in het kader van de subsidieregeling voor het Oekraïne-referendum zoals aanvankelijk nog wel stond
aangekondigd in de inventarisatie voor een jaarplan 2016 die op 15 december 2015 is besproken.
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4. VREDESWEEK
Het thema voor de Vredesweek 2016 (17 t/m 25 september) schijnt net als dat van 2015 “Vrede Verbindt”
te zijn. Dat biedt dit jaar volop mogelijkheden om het programma te verbinden aan de opvang van
vluchtelingen in Enschede en met name in het in september 2016 te openen AZC. In 2015 hadden we ons
programma al rond toen de discussie hierover losbarste.
Ook in ons programma keren een aantal zaken van vorig jaar of voorgaande jaren weer terug:
a) de Opening van de Ambassade voor de Vrede en daarmee van het Vredesweekprogramma in de Wonne
op zaterdag 17 september 2016, gekoppeld aan een foto-tentoonstelling van het ROC.
 organisatie Opening Ambassade
mei – september
Bob (?)
 organisatie ROC-foto-tentoonstelling
mei – september
Bob (?)
b) het mini-symposium in samenwerking met Studium Generale en de Wetenschapswinkel op de UT op
dinsdagavond 20 sptember 2016, mogelijk dit jaar in samenhang met een activiteit van Studium Generale
aan de Saxion Hogeschool in Deventer.
 organisatie mini-symposium
februari – mei
Jan S
c) de Viering van (de Internationale Dag van de) Vrede in samenwerking met de Wereldvredesvlam Twente
en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede hopelijk nu eindelijk in de Burgerzaal op
woensdag 21 september 2016, gekoppeld aan een voortzetting van de in 2015 gestarte activiteiten:
- de vredesmuur
- de vredescollage (een scholenproject gelinkt aan het Lopend Vuurtje programma van de stichting
Wereldvredesvlam Twente)
- de website www.pakhetop.nu op dromers en doeners met elkaar te verbinden
- de verspreiding van vredeskaarten
- een aantal laagdrempelige activiteiten in de verschillende stadsdelen
Hierover wordt op zaterdagmiddag 30 januari 2016 een bijeenkomst georganiseerd met potentiële partners
om het draagvlak voor die activiteiten te verbreden.
 deelname aan voorbereidingsactiviteiten
hele jaar
Jan S, met anderen?
d) de kampvuurbijeenkomst met Pax Christi im Bistum Münster in de Oase op vrijdagavond 23 september
 organisatie kampvuurbijeenkomst
mei – september
wie?
e) misschien ook weer een Debat aan de Markt ter afsluiting van de Vredesweek op zondag 25 september
 organisatie Debat aan de Markt
mei – september
wie?
Dat laat ruimte voor nog maar 2 door-de-weekse activiteiten, namelijk op maandag 19 en donderdag 24
september, waarvan we er één nog een tijd open kunnen houden om ermee in te kunnen spelen op de
actualiteit.
f) Met de Deventer Ambassade voor de Vrede wordt bekeken in hoeverre ook het Enschedese Vredesweekprogramma gekoppeld kan worden aan een culturele Festival De Oriënt dat de uitstraling van het hele
programma maar ook de kans op subsidie voor het geheel aanmerkelijk kan verhogen.
De kosten kunnen op basis van de ervaring in eerdere jaren voorlopig als volgt worden ingeschat:
publiciteitsmiddelen
€ 500
opening
€ 500
mini-symposium
in 2015 kostenloos voor ons
viering voor vrede
in 2015 kostenloos voor ons
kampvuurbijeenkomst Oase € 100
Debat aan de Markt
€ 500
twee extra bijeenkomsten
€ 200
TOTAAL
€ 1.800
Deze kosten zullen op de een of andere manier in een totaal-subsidie voor (het culturele deel van) het Festival
De Orient moeten kunnen worden meegenomen. Het totaalbudget voor het festival+vredesweekprogramma
wordt daarmee een stuk hoger.
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5. SOCIALE COHESIE / VREDE VOOR ENSCHEDE
Dit nieuwe cluster is ook voor Enschede voor Vrede minder nieuw dan het lijkt, hoewel je zou kunnen zeggen
dat de stichting Wereldvredesvlam Twente en ook de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
zich meer op deze vrede dichterbij (in jezelf en in de stad) richten en Enschede voor Vrede meer op de vrede
verder weg (in de wereld en dan vooral in conflictgebieden). Toch zocht ook Enschede voor Vrede daarbij
altijd verbinding met (vertegenwoordigers van) bevolkingsgroepen in Enschede die door de oorlogen verder
weg in het bijzonder getroffen worden en hebben we ook in het verleden wel activiteiten georganiseerd rond
vredeseducatie en geweld in de eigen samenleving.
In 2013 deden we de politieke partijen in Enschede een 18-tal suggesties voor programmapunten voor een
gemeentelijk vredesbeleid waarvan er inmiddels driee (buurtbemiddeling, opknappen WOI-monumenten en
burgemeester van vrede) gerealiseerd zijn. In 2014 stelden we samen met de bovengenoemde organisaties
en met het Kennisplatform Integratie en Burgerschap de “Enschede Verklaring van Vrede” op om ons teweer
te stellen tegen de dreiging dat conflicten in het buitenland ook het samenleven in Enschede zouden
bemoeilijken en in 2015 kwam het tot de vorming van de 7SPRONG en tot een intensieve betrokkenheid van
(leden van) Enschede voor Vrede bij initiatieven ter verwelkoming van vluchtelingen en van een AZC in de
gemeente Enschede.
Concreet staan de volgende activiteiten op onze agenda voor het komende jaar:
a) Draaiboek ontwikkelen hoe we in Enschede om kunnen gaan met spanningen tussen bevolkingsgroepen
door gebeurtenissen in het buitenland. Dat was de eigenlijke aanleiding voor de vorming van de 7SPRONG
maar bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 merkten we dat we na vijf gespreksrondes met de
gemeente nog geen draaiboek hadden en ook zelf moeite hadden de vraag te beantwoorden waarom we
wel iets organiseerden n.a.v. “Parijs” en niet n.a.v. “Beirout” of “Ankara”.
 ontwikkelen draaiboek voor onszelf en de gemeente eerste kwartaal
wie?
b) Voortzetting bijeenkomsten over “Samen leven in Enschede, hoe doen we dat?” na het succes van een
eerste bijeenkomst met deze vraagstelling op 24 november 2015 in de Openbare Bibliotheek. Geen we per
stadsdeel verder of gaan we juist met vertegenwoordigers van diverse sectoren om tafel?
 organiseren vervolgbijeenkomsten Samen leven etc. januari t/m juni
wie?
c) Begrip vergroten voor achtergrond vluchtelingen. Er is draagvlak in de samenleving voor de opvang van
vluchtelingen, maar door de stampei die door tegenstanders gemaakte wordt dreigt deze af te kalven. In
aanvulling op wat het Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede en het platform Welkom in Enschede
al doen, zouden we juist als Enschede voor Vrede de schijnwerper gericht kunnen houden op de oorlogssituatie die veel van de hier asiel zoekende vluchtelingen proberen te ontvluchten.
 aandacht voor de achtergrond van vluchtelingen
hele jaar
wie?
d) N.a.v. de Vredestuinbijeenkomst van 11 mei 2015 over vredeseducatie is besloten om ook als Enschede
voor Vrede mee te gaan draaien in dit Gronings-Eindhovense project. In Eindhoven is het programma
inmiddels aangepast op de problematiek van vluchtelingen, wat het geheel nog geschikter zou kunnen maken
voor onze context.
 uitvoering van het vluchtelingenproject
hele jaar
Jan P, Bob en Tiny
e) Bij de subsidie-aanvragen die in 2015 zijn gedaan en werden afgewezen werd duidelijk dat fondsen liever
geen incidentele activiteiten meer organiseren, maar structurele die echt een meetbaar veranderingsproces
in gang kunnen brengen. In principe voldoet het bovenstaande daar aan en het zou dan ingediend kunnen
worden bij SKAN, het Oranjefonds, de Rabobank of de subsidielijn “Jij maakt de buurt” van de gemeente
Enschede. Dat leidt tot een vijfde activiteit in dit hoofdstukje:
 omwerken bovenstaande naar een projectplan
januari / februari
wie?
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6. WAPENTECHNOLOGIEBASIS TWENTE
Vanuit de zienswijzen die we in 2015 hebben ingediend inzake de Technology Base Twente, de bijeenkomst
met Vredestuinbijeenkomst van 12 oktober 2015 over dit onderwerp, de verschillende symposia en acties
over drones en killerrobots die in Enschede zijn georganiseerd en het bericht dat zich mogelijk een Israëlisch
consortium op de voormalige vliegbasis wil vestigen is het idee gerezen hier iets structureels mee te gaan
doen. Ook hebben we onze handtekeningenactie (en het bijbehorende actiemateriaal) nog tegen de aanschaf
van de Reaper door het Nederlandse leger; deze aanschaf is door de regering op de lange baan geschoven,
maar uitstel leidt niet altijd tot afstel en met een groeiend defensiebudget zijn binnenkort weer dingen
mogelijk die nu nog niet betaalbaar zijn.
Vooralsnog bestond het idee uit:
a) een actie rond de drones-expo op 11 t/m 13 maart 2016. Deze is weliswaar gecanceld, maar dat wil niet
zeggen dat later in het jaar niet iets soortgelijks zou kunnen plaatsvinden waar we vervolgens een actie tegen
kunnen voeren.
b) het meedraaien in de werkgroep Elbit van docP (zie hoofdstuk 3).
 meedraaien in de werkgroep Elbit
hele jaar
Jan S
c) In 2015 is wel gespeeld met het laten uitbrengen van een studie (door Stop Wapenhandel) over (de wapentechnologische kant van) de Technology Base Twente en het organiseren van een symposium hierover. De
subsidie-aanvraag à € 1.000 bij de Haëlla-stichting sneuvelde echter. Bij het Fonds Vredesprojecten had deze
aanvraag meer kans van slagen gehad, maar daar hadden we in de winter van 2015 toen net een aanvraag
voor onze anti-nucleaire activiteiten ingediend en meer dan één subsidie-aanvraag per jaar wil FVP niet van
één organisaties honoreren. We zouden het echter dit jaar kunnen proberen …
Onder dit kopje kunnen natuurlijk ook acties tegen andere Twentse wapenbedrijven worden geschaard, zoals
Thasles, Aeronamics (onderdeel van Urenco/ETC) en Nijverdal Ten Cate.
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PUBLICITEIT
Inmiddels hebben we een verzendlijst met zo’n 60 e-mail adressen die maandelijks voor de Vredestuinbijeenkomsten worden uitgenodigd en af en toe ook voor andere activiteiten. De respons op die berichten is
echter niet hoog en het is een uitdaging om via deze lijst tot meer activering te komen. Naast deze eigenlijke
“Enschede voor Vrede” lijst hebben we ook nog een lijst van Syria’s Request tot onze beschikking en sinds 26
oktober 2015 en lijstje met een tiental namen en e-mailadressen van mensen in en rond Almelo die
geïnteresseerd zijn in nadere ontwikkelingen rond Urenco. Er zal systematischer aan dit soort lijsten verder
gewerkt moeten worden. Is het een idee om, net als het Vredesburo Eindhoven en het Haags Vredesplatform
doen cq. deden, om een kwartaalblad uit te gaan geven? In zo’n blad kun je beter aangeven wie je bent en
wat je doet dan in een maandelijkse aankondiging van een Vredestuinbijeenkomst.
Posters, flyers en aankondigingen in de pers zijn aardige geheugensteuntjes en maken je ook zichtbaar voor
een breder publiek, maar het aantal mensen dat daarop af komt is erg laag. Uit kostenoverweging zijn de
aantallen gedruke posters en flyers dan ook flink gereduceerd in 2015.
Over de aankondiging van onze activiteiten in de pers (met name de TC Tubantia, Huis aan Huis en Enschede
FM) hebben we gemiddeld genomen niet te klagen. Zoals we ook vorig jaar constateerden lukt het eigenlijk
alleen maar (en dan ook nog eens met moeite) om met het Vredesweekprogramma in de maandbladen van
diverse kerkgenootschappen te komen; voor (afzonderlijke) Vredestuinbijeenkomsten liggen de sluitingsdata
van die bladen vaak te ongunstig.
Ook is het het afgelopen jaar meermalen gelukt om met iets anders dan een activiteit in de krant te komen.
In januari 2015 lukte dat met “de brief aan de burgemeester”, met een opinie-artikel van onze Ambassadeur
aan het eind van de Vredesweek en in het najaar rond een aantal incidenten bij Urenco. Het is dan echter
nog wel altijd zijdelings gekoppeld aan een (te verwachten) activiteit van ons; enkel een persbericht met
inhoudelijke informatie haalt de krant (nog) niet: we zijn in de ogen van de redactie een actiegroep en niet
een leverancier van inhoudelijke informatie waar ze iets mee kan. Met onze zienswijzen rond schaliegas en
de Technology Base Twente hebben we nog niets gedaan in deze richting; met de burgemeester van vrede
wel weer maar erg moeizaam.
Bij de Roskam is het (tijdens de afwezigheid van Han Pape) twee keer gelukt om naar aanleiding van de
aankondiging van een Vredestuinbijeenkomst het verzoek te krijgen de inleider een inhoudelijk artikel te
laten schrijven dat zij vervolgens plaatsten. Door het verzetten van de Vredestuinbijeenkomsten naar de
donderdagavond en daarmee de verzending van het persbericht naar de vrijdag ervoor zullen we de Roskam
(die de vrijdag erna uitkomt) echter niet meer halen met onze aankondigingen.
In plaats daarvan zou het een idee kunnen zijn de kranten meer te bestoken met opiniebijdragen en/of
ingezonden brieven.
Naast dit alles hebben we natuurlijk onze eigen website om onze activiteiten aan te kondigen. Onze
Vredesweekactiviteiten worden ook geplaatst op de website van het Ministerie van Vrede (van PAX) en veel
activiteiten worden ook op de AktieAgenda geplaatst (maar dat is tamelijk bewerkelijk). Eind 2014 werd
besloten om als Enschede voor Vrede ook een facebook-pagina in het leven te roepen. Deze is operationeel
maar het aantal ‘vrienden’ is nog erg beperkt. Met het oog op het bereiken van jongeren zit hier waarschijnlijk
nog een uitdaging.
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FINANCIËN
UITGAVEN
Vredesactiviteiten
“viering” 20-jarig bestaan
Maand.info-&disc.avonden
Bijeenkomsten met OVTB
Vredesweekprogramma
Vredesacties
Genocide-herdenking
Technology Base Twente
Antikernenergieactiviteiten
Reiskosten LPTK
Urenco-acties
Tsjernobylacties

2015

2014

2016

Begroot

werkelijk

begroot

€ 800,00
€ 100,00
€ 2.300,00
€ 100,00
€ 1.100,00

€ 617,47
€
92,85
€ 2.344,34
€
60,00

€ 500,00
€ 900,00
-€ 1.800,00
-€ 1.000,00

€ 1.350,00

€ 3.000,00
€
€
€

Organisatiekosten
Bankkosten
€ 100,00
Hosting (en bijwerken) website € 100,00
Overig
€
50,00
=========+
TOTAAL UIT
€ 6.000,00

47,49
215,54
76,70

€
87,99
€ 325,41
€ 156,47
=========+
€ 4.024,26

€ 100,00
€ 100,00
=========+
€ 7.400,00

INKOMSTEN
Verkopen

€

65,00

€
€
€

73,00
110,00
80,00

Giften
Voor Vredesweek
Voor overig vredeswerk
Tsjernobylactie
Crowdfunding
Bijdragen deelnemers
Subsidies
Fonds Vredesprojecten
Haëlla-stichting
SKANfonds
Fuldauerstichting
Via Hubertus Zdebel
Netto uit Festival De Oriënt
Overige inkomsten
Rente
Tekort
TOTAAL IN

€
€
€

100,00
200,00
100,00

€ 500,00
€ 450,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
---

€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 1.800,00

€

5,00

€

€ 995,00
=========+
€ 6.000,00

4,73

€ 1.731,53
=========+
€ 4.064,26
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€

0,00

€ 650,00
=========+
€ 7.400,00

PLANNING
wknr.
53/01

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zat.

28 december

29 december

30 december

31 december

02

4 januari

5 januari

6 januari

7 januari

8 januari

03

11 januari

12 januari

13 januari

14 januari

15 januari

04

18 januari

19 januari

20 januari

21 januari

22 januari

05

25 januari

26 januari

27 januari

28 januari

29 januari

06

1 februari

2 februari

3 februari

4 februari

5 februari

07

8 februari

9 februari

10 februari

11 februari

12 februari

08

15 februari

09

22 februari

10

29 februari

11

Nieuwjaar

VREDESTUIN
vergadering

VREDESTUIN
16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

23 februari

24 februari

25 februari

26 februari

1 maart

2 maart

3 maart

4 maart

7 maart

8 maart

9 maart

10 maart

11 maart

12

14 maart

15 maart

16 maart

17 maart

18 maart

13

21 maart

22 maart

23 maart

24 maart

Paasmars 25 maart
GoedeVrijdag

28 maart

29 maart

30 maart

31 maart

1 april

6 april

7 april

8 april

14 april

15 april

14

vergadering

VREDESTUIN

Fukushima

vergadering

4 april

16

11 april

12 april

13 april

17

18 april

19 april

20 april

21 april

22 april

27 april

28 april

29 april

21

5 april

Referendum
VREDESTUIN
vergadering
25 april

26 april

Tsjernobyl Herdenking
2 mei

19
20

Eerste
Paasdag

Twd Paasdag

15

18

zon.

1 januari

3 mei

9 mei

A

R

Twd Pinkster

4 mei

10 mei

I

16 mei

Koningsdag

G

11 mei

F

17 mei

E

fietstocht
5 mei
Hemelvaartsdag

6 mei

2

0

E

S

12 mei

VREDESTUIN

J

13 mei

T

18 mei

19 mei

20 mei

vergadering

22

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

27 mei

23

30 mei

31 mei

1 juni

2 juni

3 juni

24

6 juni

7 juni

8 juni

9 juni

10 juni

25

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

26

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

27

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

1 juli

28

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

29

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

30

18 juli

20 juli

21 juli

22 juli

VREDESTUIN
vergadering

vergadering
19 juli

11

Viering
20 jaar
Eerste
Pinkster

31

25 juli

26 juli

27 juli

28 juli

29 juli

32

1 augustus

2 augustus

3 augustus

4 augustus

5 augustus

33

8 augustus

9 augustus

10 augustus

11 augustus

12 augustus

34

15 augustus

16 augustus

17 augustus

18 augustus

19 augustus

35

22 augustus

23 augustus

24 augustus

25 augustus

26 augustus

36

29 augustus

30 augustus

31 augustus

1 september

2 september

37

5 september

6 september

7 september

8 september

9 september

38

12 september

13 september

14 september

15 september

16 september

39

19 september

V

R

20 september

E

D

21 september

E

S

22 september

W

E

23 september

E

K

40

26 september

27 september

28 september

29 september

30 september

41

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

7 oktober

42

10 oktober

11 oktober

12 oktober

13 oktober

14 oktober

43

17 oktober

44

24 oktober

45

VREDESTUIN
19 oktober

20 oktober

21 oktober

25 oktober

26 oktober

27 oktober

28 oktober

31 okober

1 november

2 november

3 november

4 november

46

7 november

8 november

9 november

10 november

11 november

47

14 november

15 november

16 november

17 november

18 november

48

21 november

22 november

23 november

24 november

25 november

49

28 november

29 november

30 november

1 december

2 december

50

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

51

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

52

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

53/1

18 oktober

VEDAN

VREDESTUIN

VREDESTUIN

Twd Kerstdg

vergadering

VREDESTUIN

anti-nucleair

20 jaarfeest

VREDESWEEK

Eerste
Kerstdg
Nieuwjaar

vrije dagen

De vergaderdata in het tweede halfjaar (augustus, oktober, november en december) worden doorgaans pas
in juni of juli vastgesteld.
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