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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 
werkzaamheden van de Duitse organisatie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) in Nederland; 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 2015 heeft de Stichting deze doelen door een aantal activiteiten vorm kunnen 
geven.  
 

1. Doorlopende activiteiten: 
 
Een van de bestuursleden heeft ook in 2015 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 2015 in samenwerking met Radar, Rotterdam. De rond 
40 deelnemers kwamen eerst in de Paulsukerk in Rotterdam bijeen. De groep 
kon kennis maken met de doelstelling en de geschiedenis van de Paulsukerk en 
werd rondgeleid door dit bijzondere gebouw. Vervolgens verhuisde de 
bijeenkomst naar Radar, waar de ASF vrijwilliger samen met een aantal 
stagiaires de activiteiten van het team SOFAR  voorstelde. Met ruim 40 
deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomst. 

 
3. Public relations 

 
In januari en in juni 2015 verschenen digitale uitgaves van de ASF-
nieuwsbrief. 
„Kiezen tussen kwaden – medische dilemma’s in de zorg“ luidde de titel van de 
5de themamiddag in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg op 11 
november 2015. Naar aanleiding van haar boek “Vergeet niet dat je arts bent” 
ging Hannah van den Ende in gesprek met Sander Kramer (cross-cultureel 
psycholoog, o.a. werkzaam bij de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen) en 
Albertine de Bruijn-Buiten (Gemeenschap Oudezijds 100). Tijdens de 



jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog stonden joodse artsen dagelijks 
voor helse dilemma's die tegen elke beroepseer en ethische overtuiging 
ingingen. Ook nu staan artsen, in ontwikkelingsgebieden maar ook in de zorg 
hier voor vluchtelingen en mensen zonder papieren soms voor dilemma's die 
nauwelijks voorstelbaar zijn. Hoe kies je en hoe verantwoord je die keuze naar 
jezelf als arts of hulpverlener? Laura Boerhout leidde door deze boeinde 
middag. 
 

4. Werving van fondsen/ financiële middelen 
-  Er werden aanvragen voor EU-subsidies binnen het programma Erasmus+ 
voor enkele vrijwilligers in april 2015 ingediend. Voor een trainings- en 
netwerkbijeenkomst met organisaties uit tien  Europeese landen in november 
2016 werd een aanvraag voor EU-subsidie binnen het programma Erasmus+ 
ingediend.  
- Voor het seminar ´Paths of Prejudice and Justice´ in samenwerking met de 
Anne Frank Stichting in februari 2016 werden middelen ter mede-financering 
bij het v-fonds geworven. 

 
Beheer en besteding van vermogen 
Het streven was ook in 2015 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 2015 worden ingezien.  
Het bestuur kwam vier keer bijeen. 
 
In 2015 vonden een aantal wisselingen plaats binnen het bestuur. Vanaf 1 november 
2015 is Sun Jenzen voorzitter van het bestuur. Karen Polak is per deze datum uit het 
bestuur vertrokken. Wij danken Karen Polak voor haar tomeloze en zeer waardevolle 
inzet voor de Stichting.  
Gregor Walz en Jeanette Loeb zijn nieuwe leden van het bestuur.  
 
 
Het jaarverslag 2015 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden ASF 
Nederland d.d 23 februari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


