
 

 

Toelichting bij Jaarrekening 2016 Fonds Vredesprojecten 

 

Aanvragen 

 

Het aantal aanvragen is nog altijd bescheiden, toch heeft het fonds in 2016 verschillende goede 
projecten kunnen steunen. Naast bijdragen aan plaatselijke bijeenkomsten die Kurds and Friends in 
Den Haag, Amsterdams Vredesinitiatief, VEDAN in Enschede en Stichting Jabalya in Groningen 
georganiseerd hebben, heeft het FVP de komst van de Hibukusha's naar Nederland via het Tribunaal 
voor de Vrede en een congres van de Ned. Vereniging voor Medische Polemologie financieel 
ondersteund. Ook heeft FVP een financiële bijdrage geleverd aan “Een ander Joods Geluid” om in 2017 
een congres te organiseren, en aan Stop Wapenhandel om onderzoek te doen naar militaire relaties 
van Nederland met Israël en Turkije. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage verstrekt aan het 
verwerken en de kosten van opslag van het archief van Karel Koster.  

 

Criteria en inkomsten 

 

De criteria voor toekenning zijn bij alle aanvragen conform het beleidsplan gehanteerd. Dit jaar waren er 
meerdere aanvragen van kleinschalige initiatieven die we zeer verwelkomen.  

Totaal hebben we 11 aanvragen gehonoreerd 

Giften zijn in 2016 iets afgenomen; dat lag in de lijn der verwachting.  

 

Bestuur 

 

In 2016 heeft het bestuur intern een functiewisseling ondergaan: Anne Vaillant heeft van Henk van der 
Lingen het penningmeesterschap overgenomen.  

 

Het bestuur vergaderde dit jaar 5 keer: op 21 januari, 11 mei, 13 juli, 12 oktober en 29 november  

Daarnaast werden veel aanvragen per email (voor) besproken.  

 

In 2016 is de website vernieuwd. 



 

 

 
Fonds Vredesprojekten 

 
Financieel Overzicht 2016 

 
Lasten: 
 
kosten *       €    1.897,70 

bijdragen verstrekt in 2016     -   14.716,84 

        €   16.614,54 

 
Baten: 
 
Rente spaarrekening **     €    1.004,52 

giften en donaties       -     970,00 

dividend       -            16,57 

tekort 2016        -   14.623,45 

        ____________ 

         €  16.614,54 
 

               

Balans per 31 december 2016 

Activa: 
Bank – en spaarrekeningen     €    77.983,07 

                                                                                     
       

Passiva: 
algemene reserve       €    77.983,07 
 

 

* Kostenspecificatie : 
 

               Kantoorkosten: 
  Huur        €       300,00 
  Website en internet      –        476,90 
   
  Bankkosten               –          93,65 
   
  Bestuurskosten:       
  Vrijwilligersvergoeding      –        800,00 
  Divers                          –        227,15 
        ____________  
  Totale kosten      €     1.897,70 
 
** rentebedrag over 2015 welke in 2016 is ontvangen 
 

 
 

 
 

     


