
 
Jaarverslag Stichting Vrienden ASF Nederland 2021 
 

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. 

De doelstelling van de Stichting Vrienden ASF Nederland is gericht op het 
mogelijk maken van ontmoetingen en dialoog tussen verschillende mensen, groepen 
en generaties. Ook in 2021 raakten de beperkingen ivm de corona-pandemie ons 
hard. Een aantal activiteiten konden opnieuw niet plaatsvinden: De geplande stage 
van zes jongvolwassenen in opleiding van het Duitse bedrijf Daimler bij een aantal 
projecten waar ASF-vrijwilligers werken en het zomerkamp in Deventer. 

Vanaf 1 januari 2021 is Jurmet Huitema-de Waal de nieuwe voorzitter van de 
Stichting. Zij heeft het stokje overgenomen van Sun Jenzen, wie als bestuurslid bij de 
Stichting betrokken blijft. 

De Stichting heeft de ASF-coördinator ondersteund bij het zoeken van nieuwe 
projectplekken voor vrijwilligers. Wij hopen dat er vanaf september 2022 twee 
nieuwe plekken gerealiseerd kunnen worden. 

 
 
Activiteiten: 

 

 

           1.  Coördinatie mentoren 
 
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 
ondersteunen om diverse redenen het werk van de organisatie.   

Vlak na aankomst van de nieuwe groep vrijwilligers werd in september 2021 
een kennismakingsbijeenkomst voor alle mentoren en de vrijwilligers georganiseerd. 

In december kon een bezoek van de vrijwilligers aan het Anne Frank Huis 
plaats vinden. Deze werd georganiseerd door de Stichting Vrienden ASF Nederland. 
 
 

2. Seminars 
 
Tijdens het seminar in juni in Amersfoort hebben wij een ontmoeting tussen 

de bestuursleden van de Stichting en de vrijwilligers georganiseerd. 



Het introductieseminar voor de nieuwe groep vrijwilligers vond in september 
plaats in Amersfoort. Een van de bestuursleden organiseerde een workshop 
‘Nederland als onbekend buurland’ voor de vrijwilligers.  

 
 
 

  3. Public relations 
 

In juni 2021 verscheen de digitale uitgave van de ASF-nieuwsbrief. Hierin 
kwamen o.a.  actuele vrijwilligers en partners en leden van de Stichting Vrienden aan 
het woord.   

Op 3 november vond de thema-avond in het Goethe Institut in Amsterdam 
plaats. Rond 60 deelnemers discusseerden over het thema: Herinnering en 
Herdenken in dialoog. Een verslag van deze avond kunt u hier lezen. 

 
 
4. Werving van fondsen/ financiële middelen 
 

In mei 2021 werd er binnen het programma European Solidarity Corps een 
aanvraag ingediend voor EU-subsidies voor enkele vrijwilligers. De looptijd van deze 
aanvraag betreft vrijwilligersgroep 2021/2022.  
 

Beheer en besteding van vermogen  
Ook in 2021 is er gestreefd naar een balans tussen de inkomsten en uitgaven 

en een kleine 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 2021 
worden ingezien.  
 

Het bestuur kwam in 2021 vier keer bijeen, waarvan drie keer digitaal.  
 
Het jaarverslag 2021 is op 7 februari 2022 vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting Vrienden ASF Nederland. 
 


