
 
 
 
Jaarverslag Stichting Vrienden ASF Nederland 2016 
 
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 2016 heeft de Stichting deze doelen door een aantal activiteiten vorm 
kunnen geven.  
 

1. Doorlopende activiteiten: 
 
            Een van de bestuursleden heeft de mentoren van de vrijwilligers 
gecoördineerd. 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 in Amsterdam.  
 

2. Bijeenkomsten: 
 
            Bijeenkomst van partnerorganisaties, mentoren van de vrijwilligers en 
vrijwilligers in maart 2016 in Castrum Peregrini in Amsterdam. In september 2015 
begon de eerste ASF-vrijwilliger in Castrum Peregrini. Aanleiding genoeg om de 
bijeenkomst op deze bijzondere plek aan de Herengracht te laten plaatsvinden. In het 
pand woomde en werkte de kunstenares Gisele van Waterschoot. Samen met 
Wolfgang Frommerl had zij tijdens de Duitse bezetting een aantal jonge volwassenen 
op zolder laten onderduiken. Castrum Peregrini vertelt de geschiedenis van deze stille 
helden in hetzelfde gebouw, op dezelfde plek en met kunstenaars uit het heden, om 
vrijheid, vriendschap en cultuur in de huidige maatschappij te behouden. De huidige 
bewoners van het pand willen deze plek toegankelijk maken voor publiek. 
Naast een uitgebreide kennismaking met de geschiedenis en een rondleiding door het 
gebouw stonden discussies over burgermoed (Zivilcourage) in het  heden op het 
programma. Met rond 40 deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomst. Velen 
van de projectpartners maakten voor het eerst kennis met Castrum Peregrini.  
  
 

 
3. Seminars 

 
In 2016 vonden twee seminars “Paths of Prejudice and Justice” in 

samenwerking met de Anne Frank Stichting plaats. In februari voor de groep ASF-



vrijwilligers en in november voor een trainings- en netwerkseminar voor 
professionals uit tien Europese landen. 

Voor de tiende keer organiseerde de Stichting Vrienden ASF Nederland in 
samenwerking met de Anne Frank Stichting het seminar ‘Paths of Prejudice and 
Justice’. Dit lustrum hebben wij als aanleiding genomen om een bezoek aan het 
“Memorium Nürnberger Prozesse” in het programma op te nemen. Daarnaast was er 
een bijzondere groep deelnemers: naast de ASF-vrijwilligers die in Nederland 
werkzaam zijn namen drie Nederlandse en drie Bosnische  als een vrijwilliger uit 
Oostenrijk deel aan het seminar. Voor de reis naar Neurenberg hadden wij Rozette 
Kats uitgenodigd. (Zij heeft als kind de holocaust overleefd). Het bleek een gouden 
greep te zijn, door deze samenstelling van de groep werd met name de reis een 
bijzonder indrukwekkende ervaring. Dit seminar werd financieel gesteund door het v-
fonds.    

Het seminar in november was voor een doelgroep professionals die in 
verschillende Europese landen met vrijwilligers werken. Het programma “Paths of 
Prejudice and Justice”, bood een uitstekend kader om samen over vragen van 
gerechtigheid en verzoening na een oorlog of genocide te spreken. Voor de 
professionals was het belangrijk om te kunnen discussiëren over hoe deze 
onderwerpen in seminars met de jongeren kunnen worden besproken. De 20 
deelnemers maakten bovendien kennis met het bestuur van de Stichting Vrienden en 
kregen een rondleiding door het politieke Den Haag. De bijeenkomst vond plaats in 
samenwerking met de Anne Frank Stichting en werd gesubsidieerd door het 
Europees programma Eramsus+. 
 
 Het bestuur van de Stichting Vrienden ASF Nederland maakte in juni kennis 
met het recent geopende Oorlogs- en Verzetmuseum in Rotterdam. 
 

4. Public relations 
 
In januari en in juli 2016 verschenen digitale uitgaves van de ASF-nieuwsbrief. 
 

5. Werving van fondsen/ financiële middelen 
 

Er werden aanvragen voor EU-subsidies binnen het programma Erasmus+ voor 
enkele vrijwilligers in februari  en april 2016 ingediend.  
 
Beheer en besteding van vermogen  
Het streven was ook in 2016 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 gefinancierd zou 
kunnen worden. De concrete cijfers kunnen in de jaarrekening 2016 worden ingezien.  
Het bestuur kwam in 2016 vier keer bijeen. 
 
 Het jaarverslag 2016  is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden ASF 
Nederland d.d 1 februari 2016. 


