
 
 
 
Jaarverslag Stichting Vrienden ASF Nederland 2017 
 
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; het vergroten van de bekendheid van ASF en haar 
werkzaamheden en het verkrijgen van zowel materiële als immateriële steun voor de 
werkzaamheden van ASF in Nederland. 

Ook in 2017 heeft de Stichting deze doelen door een aantal activiteiten vorm 
kunnen geven.  
 

1. Doorlopende activiteiten: 
 

            Éen van de bestuursleden heeft de mentoren van de vrijwilligers 
gecoördineerd. Deze mentoren zijn aanspreekpersoon voor de vrijwilligers, wat 
vooral in het begin van de vredesdienst door de vrijwilligers zeer gewaardeerd wordt. 
De vrijwilligers kunnen zo niet alleen een beroep doen 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 in het Goethe Institut in Amsterdam.  
 
2. Bijeenkomsten: 
 

           - Bijeenkomst van partnerorganisaties, mentoren van de vrijwilligers en 
vrijwilligers in maart 2017 in het Wijkcentrum De Driehoek, op uitnodiging van 
Stichting Kwintes in Amersfoort: 
Stichting Kwintes in Amersfoort is met haar voorloperorganisaties een van de oudste 
projectpartners van ASF in Nederland. Al bijna 40 jaar werken er vrijwilligers om 
mensen in moeilijke situaties te ondersteunen. Of het nu gaat om mensen die dak- of 
thuisloos zijn, alleenstaande moeders, jongeren met verschillende problemen – velen 
van hen kwamen de ASF-vrijwilligers tegen. Sinds september 2016 werken er weer 
twee vrijwilligers bij Kwintes. Al met al reden genoeg om in Amersfoort bij elkaar te 
komen. Tijdens deze middag werd er stil gestaan bij de gezamenlijke geschiedenis van 
ASF en Kwintes, maar werd er ook nagedacht over mogelijkheden om een 
integratieve samenleving te bevorderen. De rond 40 deelnemers maakten er een 
geslaagde bijeenkomst van. 

 
3. Seminars 
 
Van 27 t/m 30 maart 2017 vond het seminar Memory Walk in samenwerking 

met de Anne Frank Stichting in Amsterdam plaats.   
Dit seminar is een educatieve film workshop en wordt georganiseerd door de Anne 
Frank Stichting. Voor de zestien Duitse vrijwilligers was het een bijzondere manier 
om kennis te maken met delen van de Nederlandse geschiedenis en op welke manier 
er wordt omgegaan met herdenken en herinneren.  Tijdens het seminar kwamen 



vragen aan bod zoals: “Wat wordt er herinnerd/wordt herdacht? Wie wordt 
herinnerd? Waar wordt herdacht? De deelnemers maakten een wandeling rond 
verschillende monumenten in Amsterdam om aansluitend in kleinere groepjes een 
van de monumenten te kiezen voor nader onderzoek en de film. De vrijwilligers kozen 
drie monumenten, elk met betrekking tot een ander deel van de Nederlandse 
geschiedenis. Onder begeleiding van ervaren medewerkers werkten de vrijwilligers 
drie dagen aan hun films. Op de laatste dag konden de eerste conceptversies worden 
getoond. 
 Zeker een geslaagde Memory Walk, waarin de deelnemers op een creatieve 
manier konden reflecteren over de betekenis van monumenten, hun eigen begrip en 
de maatschappelijke relevantie ervan. De vrijwilligers begrijpen nu beter waarom en 
op welke manier herdenken vorm gegeven wordt in monumenten. 
Het seminar werd financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Nut Amsterdam. 
 
 4. Stichting Vrienden op bezoek 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden ASF Nederland was in juli 2017 op 
bezoek bij het Etty Hillesum Centrum in Deventer. Sinds 2012 organiseert Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum 
jaarlijks een zomerkamp. Tijdens deze twee weken durende zomerkampen 
restaureren internationale deelnemers de grafstenen op de oude joodse 
begraafplaats. Op deze manier worden de inscripties op de grafstenen weer leesbaar. 
De deelnemers maken ook kennis met de joodse gemeenschap, met het bestuur van 
een moskee en met andere inrichtingen in Deventer en omgeving. Zo mogelijk nemen 
de deelnemers deel aan het Theaterfestival in Deventer. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden had gelegenheid om kennis te maken 
met de groep en hun werk op de begraafplaats. 
 

5. Public relations 
 
In januari en in juli 2017 verschenen digitale uitgaves van de ASF-nieuwsbrief. Hierin 
komen actuele en voormalige vrijwilligers aan het woord en er wordt verslag gedaan 
over verschillende activiteiten van ASF. 
 

6. Werving van fondsen/ financiële middelen 
 

In februari 2017  werden er aanvragen voor EU-subsidies binnen het programma 
Erasmus+ voor enkele vrijwilligers ingediend.  
 
Beheer en besteding van vermogen  
Ook in 2017 was het streven om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te 
houden. Er werd gestreefd naar een klein buffer, voor het geval dat donaties 
tegenvallen. Ook zou dit van pas kunnen komen 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 2017 worden ingezien.  
Het bestuur kwam in 2017 vier keer bijeen. 
 
Het jaarverslag 2017  is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden ASF 
Nederland d.d 13 maart 2018. 


