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De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005.  
De algemene doelstelling van de Stichting is de ondersteuning van de coördinator van 
de Duitse organisatie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in Nederland bij 
haar werkzaamheden; de bekendheid van ASF en haar werkzaamheden te vergroten 
en het verkrijgen van zowel materiële als immateriële steun voor de werkzaamheden 
van ASF in Nederland. 
Ook in 2014 heeft de Stichting deze doelen door een aantal activiteiten vorm kunnen 
geven.  
 

1. Doorlopende activiteiten: 
 
Een van de bestuursleden heeft ook in 2014 de mentoren van de vrijwilligers 
gecoördineert. Deze mentoren zijn aanspreekpersoon voor de vrijwilligers, wat 
vooral in het begin van de vrijwilligersdienst zeer gewaardeerd wordt. De 
vrijwilligers kunnen zo een beroep doen niet alleen op de organisaties waar zij 
werken maar ook op mensen buiten hun werk. Sommige mentoren zijn 
voormalige vrijwilligers van ASF, anderen ondersteunen om diverse redenen 
het werk van ASF.  Een bestuurslid onderhoudt het contact met de mentoren 
en staat open voor vragen. Vlak na aankomst van de nieuwe groep vrijwilligers 
werd in september een kennismakingsbijeenkomst met alle mentoren en de 
vrijwilligers georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats bij de Anne Frank 
Stichting.  

 
2. Bijeenkomsten: 

 
Bijeenkomst van partnerorganisaties, mentoren van de vrijwilligers en 
vrijwilligers in februari 2014 in het Verzetsmuseum Amsterdam. Enkele 
maanden na de opening van het Verzetsmuseum Junior konden de 
partnerorganisaties, de mentoren en de vrijwilligers dit unieke kindermuseum 
bezichtigen. Bas von Benda-Beckmann werd geïnterviewd over zijn net 
verschenen boek over de Velser Affaire en de vrijwilligerscoördinator van het 
Verztesmuseum presenteerde het project ‘Verzet je”. Met dit programma gaan 
de Duitse vrijwilligers op bezoek in Nederlandse scholen om over 
vraagstukken van discriminatie en uitsluiting te praten. Met ruim 40 
deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomst. 

 
3. Public relations 

 
- In juni 2014 verscheen de eerste digitale uitgave van de ASF-nieuwsbrief. 
- “Europa – de erfenis van Max Kohnstamm” luidde de titel van de 4de 
themamiddag in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg op 29 
oktober 2014.  Wat betekent Europa in het licht van de opleving van 
antisemitisme en andere vormen van discriminatie, haat en uitsluiting? Aan de 
hand van filmfragmenten werden gesprekken gevoerd met een kleindochter 



van Max Kohnstamm, met een voormalige ASF-vrijwilliger en een lid van het 
Europees Parlement. De Nederlander Max Kohnstamm (1914 – 2010), één van 
de vormgevers van een verenigd Europa, stond aan de zijde van Jean Monnet, 
de oprichter van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal). Zijn 
ervaringen met vervolging in de Tweede Wereldoorlog hebben grote invloed 
gehad op z’n ideeën over de toekomst van Europa. Zijn ideeën en de betekenis 
ervan voor het heden stonden centraal in de gesprekken met Dinah 
Kohnstamm (Masterstudente geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam; kleindochter van Max Kohnstamm), Gregor Walz (Socioloog en 
onderzoeker bij kenniscentrum discriminatie Art.1/RADAR; voormalig ASF 
vrijwilliger) en Judith Sargentini  (Lid Europees Parlement voor Groen Links; 
lid van het Bestuur van het Verzetsmuseum Amsterdam). 

 De themamiddag werd financieel gesteund door de Duitse ambassade in Den 
 Haag.  
   
4. Werving van fondsen/ financiële middelen 

-  Er werden aanvragen voor EU-subsidies binnen het programma youth in 
action voor enkele vrijwilligers in januari en oktober 2014 ingediend  
- Voor het seminar ´Paths of Prejudice and Justice´ in samenwerking met de 
Anne Frank Stichting in maart 2014 werden middelen ter mede-financering bij 
een Nederlandse fonds geworven. 

 
Beheer en besteding van vermogen 
Het streven was ook in 2014 om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te 
houden. Er werd ernaar gestreefd om een kleine buffer te handhaven, voor het geval 
dat donaties tegenvallen en wanneer zich een project aandient dat goed zou passen in 
de doelstelling van de Stichting en wat niet direct door de donaties gefinanceerd zou 
kunnen worden. De concrete cijfers kunnen in de jaarrekening 2014 worden ingezien.  
Het bestuur kwam vier keer bijeen. 
 
 
Het jaarverslag 2014 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden ASF 
Nederland d.d 26 maart 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


