
 
 
 
Jaarverslag Stichting Vrienden ASF Nederland 2018 
 
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 2018 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, onderhoudt het contact met de mentoren en staat open voor vragen 
van zowel de vrijwilligers alsook de mentoren. Deze mentoren functioneren als 
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 de organisatie.  Vlak na aankomst 
van de nieuwe groep vrijwilligers werd in september een kennismakingsbijeenkomst 
voor alle mentoren en de vrijwilligers georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in 
het Goethe Institut in Amsterdam.  
 
2. Bijeenkomsten: 
 

Op 21 maart vond de jaarlijkse themamiddag in het Verzetsmuseum 
Amsterdam plaats. Op de internationale dag tegen racisme was er een discussie 
georganiseerd met als thema ‘Dialoog en burgermoed’. Hier kunt u een verslag over 
de middag lezen. 
           Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de organisatie Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste in Duitsland werd ASF Nederland uitgenodigd voor 
een receptie in de residentie van de Duitse ambassadeur in Den Haag, Dhr 
Brengelmann. De genodigden waren alle huidige vrijwilligers, de 
partnerorgansisaties, de mentoren en een aantal gastsprekers. Naast een begroeting 
door de ambassadeur sprak de directeur van ASF, Jutta Weduwen, de aanwezigen toe 
en vertelde Lena Rathsack over haar ervaringen als vrijwilliger in het Dagcentrum 
Maccabiadelaan in Amstelveen. Ook konden de aanwezigen genieten van een 
muzikale bijdrage van de vrijwilligers. 
 
 

3. Seminars 
 
Van 26 t/m 29 maart 2018 vond voor de tweede keer 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 

https://www.asf-ev.de/nl/blog/6e-themamiddag-burgermoed-dialoog-opent-deuren/


om kennis te maken met delen van de Nederlandse geschiedenis en te zien op welke 
manier er wordt omgegaan met herdenken en herinneren. Tijdens het seminar 
kwamen vragen aan bod als: “Wat wordt er herinnerd/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. 
 Een zeer 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 aan herdenken wordt vormgegeven bij monumenten. 
 
 4. Stichting Vrienden op bezoek 
 
 In juli kwam het bestuur van de Stichting Vrienden voor een bijzondere 
bijeenkomst bijeen in het gebouw van het Fonds 1818 in Den Haag. Tijdens deze 
vergadering maakte het bestuur plannen voor verdere activiteiten en het jubileum 
van ASF in Nederland in 2019. 
 

5. Public relations 
 
In januari en in juli 2018 verschenen digitale uitgaves van de ASF-nieuwsbrief. Hierin 
komen huidige en voormalige vrijwilligers aan het woord en er wordt verslag gedaan 
van de verschillende activiteiten van ASF. Er werd uitgebreid stil gestaan bij het 60-
jarig jubileum van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Duitsland. De 
nieuwsbrieven vindt u hier. 
 

6. Werving van fondsen/ financiële middelen 
 

In oktober 2018 werd er binnen het nieuwe programma European Solidarity Corps 
een aanvraag ingediend voor EU-subsidies voor enkele vrijwilligers. De looptijd van 
deze aanvraag betreft de jaren 2019 t/m 2021. 
 
Beheer en besteding van vermogen  
Ook in 2018 is er gestreefd naar een balans tussen de inkomsten en uitgaven en een 
klein buffer, voor het geval dat de inkomsten uit donaties zouden tegenvallen. Ook 
zou dit van pas kunnen komen wanneer zich een project aandient dat goed zou 
passen bij de doelstelling van de Stichting, maar niet direct door de donaties 
gefinancierd zou kunnen worden.  De concrete cijfers kunnen in de jaarrekening 2018 
worden ingezien.  
 
Het bestuur kwam in 2018 vier keer bijeen. 
 
Het jaarverslag 2018 is op 12 februari 2019 vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting Vrienden ASF Nederland. 

https://www.asf-ev.de/nl/blog/nieuwsbrief-januari-2019/wilma-van-hengel-over-haar-duitsnederlandse-ouders/

