
 
 
 
Jaarverslag Stichting Vrienden ASF Nederland 2019 
 

De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005.  
De algemene doelstelling van de Stichting is het ondersteunen 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 2019 heeft de Stichting deze doelen door een aantal activiteiten vorm 
kunnen geven.  

 
Ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan van ASF in Nederland vond op 28 

en 29 juni 2019 onder het motto “60 jaar ASF in Nederland – Terug- en 
vooruitkijken” een symposium plaats in het Goethe Institut Amsterdam.  Onder de 
rond 90 deelnemers waren projectpartners, mentoren, vrienden, voormalige en 
actuele vrijwilligers, en overlevenden van de Shoa.  
Op vrijdag 28 juni vond het avondprogramma plaats met discussie en debat, met 
bijdragen van de Anne Frank Stichting, het Goethe-Institut, de Duitse ambassade en 
ASF. Op zaterdag 29 juni konden de deelnemers de hele dag door deelnemen aan 
persoonlijke gesprekken, herinneringsmomenten en verschillende thematische 
stadswandelingen door Amsterdam.    
Er was veel gelegenheid om in een gezellige sfeer met elkaar te spreken, elkaar te 
leren kennen of na lange tijd weer te zien. Een verslag van het symposium vindt u 
hier. 
Het symposium werd financieel gesteund door o.a. Stichting Dialoog en de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Amsterdam. 
 
 

1. Andere bijzondere activiteiten: 
 

In maart 2019  liepen zes  jongvolwassenen in opleiding van het Duitse bedrijf 
Daimler stage bij een aantal projecten waar ASF-vrijwilligers werken. Tijdens hun 
verblijf in Amsterdam werden zij door een bestuurslid  rondgeleid door het oude deel 
van Amsterdam. Op die manier konden zij kennis maken met de veelzijdige 
geschiedenis van de stad. 

 
Een ander bestuurslid leidde de zomerkampgroep van ASF (zomerkamp in 

Deventer) tijdens een bezoek aan Amsterdam rond door de voormalig joodse buurt.  
 

2. Doorlopende activiteiten: 
 

            Één van de bestuursleden coördineert de mentoren van de vrijwilligers, 
onderhoudt het contact met de mentoren en staat open voor vragen van zowel de 
vrijwilligers als ook van de mentoren. Deze mentoren functioneren als 
aanspreekpersoon voor de vrijwilligers, wat vooral aan het begin van de vredesdienst 

door de vrijwilligers zeer gewaardeerd wordt. De vrijwilligers kunnen op die manier 
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 

https://www.asf-ev.de/nl/blog/60-jaar-asf-in-nederland/


ondersteunen om diverse redenen het werk van de organisatie.  Vlak na aankomst 
van de nieuwe groep vrijwilligers werd in september 2019 een 
kennismakingsbijeenkomst voor alle mentoren en de vrijwilligers georganiseerd. 
Deze bijeenkomst vond plaats in het Goethe Institut in Amsterdam. Later in het jaar 
waren er verschillende mogelijkheden voor de vrijwilligers en mentoren om bij elkaar 
te komen. 
 
 

3. Seminars 
 
I.v.m. het jubileum van ASF Nederland vond er in 2019 geen uizonderlijk 

seminar voor de vrijwilligers plaats. Leden van de Stichting Vrienden ASF Nederland 
brachten wel een bezoek aan de vrijwilligersgroep tijdens hun seminar in april in 
Amersfoort. 

 
 

 4. Public relations 
 

In januari en in december 2019 verschenen digitale uitgaves van de ASF-
nieuwsbrief. Hierin kwamen o.a.  huidige en voormalige vrijwilligers aan het woord 
en werd er 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. 

 
 
5. 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. 

I.v.m. de activiteiten voor het jubileum van ASF in Nederland werden bij 
verschillende fondsen aanvragen ingediend. Stichting Dialoog en de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen Amsterdam droegen bij aan de financiering van de activiteiten in 
het Goethe Institut. 
 
 

Beheer en besteding van vermogen  
Ook in 2019 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 2019 
worden ingezien.  
 
Het bestuur kwam in 2019 vier keer bijeen.  
 
Het jaarverslag 2019 is op 28 januari 2020 vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting Vrienden ASF Nederland. 
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