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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de NVVN voor het jaar 2021. In dit jaar heeft de 

NVVN ingezet op het uitbreiden van het bestuur, om zo meer uitvoeringscapaciteit 
te krijgen. Het netwerk aan Goodwill Ambassadeurs is geactiveerd en uitgebreid, 
de Raad van Advies heeft haar reglement en strategische richting bepaald en de 

NVVN heeft haar communicatiestrategie vernieuwd.  
 

In dit jaarverslag zullen we de verschillende activiteiten van de NVVN in 2021 
evalueren en komen onze partnerschappen aan de orde. Zonder de creativiteit en 
inspanningen van zowel de NVVN als haar partnerorganisaties zouden de 

resultaten in 2021 nooit tot stand zijn gekomen.  
 

Een belangrijke conclusie voor 2021 is dat de NVVN er als vrijwilligersorganisatie, 
ondanks de Covid-19 pandemie, er in geslaagd is om haar slagkracht te 

bestendigen en zelfs te vergroten en een florerende organisatie te blijven. We zijn 
er ook in 2021 weer in geslaagd wat extra middelen te verwerven via een fonds. 
Het is tegelijkertijd echter wel duidelijk dat we zonder een klein, betaald 

secretariaat en wat meer financiële armslag steeds opnieuw worden 
geconfronteerd met continuïteit uitdagingen. 

  
Voor de komende jaren zet de NVVN daarom in op het werven van een grotere 
structurele subsidie. Zo kan er worden voortgebouwd op de waardevolle resultaten 

van de afgelopen jaren en kan de investering in het netwerk van de NVVN worden 
verzilverd. Andere VN-verenigingen in Europa worden door hun overheden 

structureel gefinancierd en kunnen daardoor als professionele organisaties werken 
en steun voor en betrokkenheid bij multilateralisme stimuleren en verhogen. Dat 
is juist in dit onzekere tijdsgewricht, waarin die steun afkalft en het cynisme groeit 

over de zin en effectiviteit van het werk van de VN, heel belangrijk.  
 

Naast een gehoopte grotere bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
hebben we in 2021 gezien we voor specifieke projecten afzonderlijk financiering 
zoeken. 
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NVVN bestuur 
Het NVVN bestuur heeft in 2021 een aantal wisselingen 

in bestuursleden gehad, met als resultaat een mix van 
jongere en meer ervaren bestuursleden vol 
enthousiasme. Naast de vaste kernrollen (voorzitter, 

penningmeester en secretaris) heeft de NVVN een 
activiteitencoördinator en zeven bestuursleden met een 

thematische portefeuille. Zie in deze link een overzicht 
van het huidige bestuur.  

 

VN Forum 
Het NVVN bestuur heeft opnieuw ingezet op de samenwerking met VN-forum en 

heeft input geleverd op de twee themadossiers van 2021: VN governance en 
migratie. Het dossier over VN governance met prof. Alanna O’Malley als 
hoofdredacteur ging in op hoe effectief de Verenigde Naties zijn, met een specifieke 

focus op haar vredesmissies. Dit dossier bevat onder andere artikelen over 
vredesmissies in het Midden Oosten, de rol van vrouwen in vredesmissies en hoe 

de VN kan zorgen voor veroordeling bij oorlogsmisdaden.  
 
Het VN Forum is een semi-wetenschappelijke uitgave en het officiële digitale 

tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). De 
doelstelling is het in Nederland vergroten van kennis over de werking en invloed 

van de Verenigde Naties voor een groep serieus geïnteresseerde Nederlanders. VN 
Forum bevat informatie, achtergronden en kritische opinies over de VN, 
geschreven door zowel vooraanstaande, gevestigde auteurs als door ‘aanstormend 

talent’. Daarnaast biedt VN Forum een platform voor debat en meningsvorming 
over de VN.  

  

https://nvvn.nl/over-nvvn/
https://nvvn.nl/over-vnforum/
https://nvvn.nl/category/dossiers/dossier-mind-the-gap-un-governance-in-perspective/
https://nvvn.nl/category/dossiers/dossier-can-we-govern-migration-better/
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Activiteiten 
In verband met de Covid-19 epidemie was het organiseren van fysieke 

publieksevenementen niet mogelijk in de eerste helft van 2021 en vervolgens 
opnieuw vanaf de herfst. Daarom heeft de NVVN zich gericht op het gebruik van 
Social Media. Daarnaast hebben we voor de zomer een aantal activiteiten 

voorbereid voor de tweede helft van 2021. Ook is de NVVN begonnen met het 
organiseren van webinars, die wegens succes in 2022 vervolgd worden. (Een 

volledig overzicht van de activiteiten vind u in bijlage 2.  
 
De NVVN heeft in 2021 besloten weer te starten met het organiseren van 

inhoudelijke discussies. Het gaat hierbij om webinars met mensen die ervaring 
hebben in internationale vraagstukken. Op 30 september organiseerde de NVVN 

een (gratis) webinar, waar voormalige minister van Defensie, Joris Voorhoeve, een 
presentatie gaf over zijn recente boek ‘Fighting Poverty and Violence’. De 

presentatie werd gevolgd door een interactieve Q&A. Dit webinar over conflict en 
armoede is goed bezocht, en de NVVN heeft besloten voor 2022 meer webinars te 
organiseren.   

 

Miss World Nederland 

De NVVN heeft haar 

samenwerking met Miss 
World Nederland in 2021 

versterkt. Het oogmerk van 
Miss World is bijdragen aan 
SDG5 - o.a. zelfvertrouwen, 

nieuwe sociale en andere 
vaardigheden, kennis - op 

een voor jonge vrouwen, 
met name met een meer 
praktisch gerichte opleiding, 

aantrekkelijke manier: een 
Miss verkiezing. Zij worden 

gedurende een volledig  jaar 
intensief begeleid, gaan een 

sterke leercurve door en 
ontwikkelen zich hierdoor  in 
afzienbare tijd tot sterke en  

representatieve rolmodellen 
voor andere meisjes. De 

SDG-thematiek is door de 
inzet van de NVVN explicieter naar voren gekomen bij de verkiezing. Zo heeft onze 
voorzitter Simone Filippini als jurylid deelgenomen aan Miss World Nederland. 

Iedere nieuwe kandidate moet tijdens de casting een korte pitch geven over haar 
persoonlijke ‘Purpose’ (missie) die gekoppeld moet zijn aan een of meer SDGs. 

Alle kandidaten moeten inmiddels een project ontwikkelen, gekoppeld aan een van 
de SDGs. Met het oog op een goed begrip, heeft Simone Filippini les gegeven over 
de SDG’s aan de finalisten van Miss World Nederland. Ten slotte hebben zowel de 
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voorzitter van de NVVN als Tanja Jess, NVVN Ambassadeur gejureerd bij 

de finale van Miss World Nederland.  
De bijdrage van de NVVN aan Miss World 

Nederland heeft gezorgd voor meer bekendheid 
van de NVVN en het mobiliseren van de 
deelneemsters voor de doelen van de VN. Gezien 

het platform van de deelneemsters, is dit een 
belangrijke ontwikkeling. Zo is finaliste Laura Bas 

jongerenvertegenwoordiger seksuele en 
reproductieve rechten en gezondheid bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken geworden. 

Lizzy Dobbe (onder) heeft Nederland vertegenwoordigd bij de Miss World 
verkiezing in Puerto Rico. De maatschappelijke doelen waar Lizzy zich voor inzet 

zijn onder meer een goede gezondheid en 
welzijn, SDG3. 
De halve finalisten voor 2022 namen samen een 

‘music video’, een videoclip, op op de melodie van 
‘We Are Family’ om een gevoel van 

saamhorigheid te creëren. NVVN voorzitter 
Simone Filippini deed mee, en zwaaide in de clip 

met de VN-vlag. Voor de videoclip klik 
op deze link. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SwWY3NoAGlQ
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Haags Bakkie en NVVN TV 

Voor ‘Haags Bakkie’ op radio Den Haag FM 

nodigde Simone Filippini in 2021 wekelijks zeer 

interessante gasten uit, allemaal mensen die 

werken aan een maatschappelijk relevant 

thema dat Simone koppelde aan van de SDGs.  

De gasten van Haags Bakkie waren een diverse 

vertegenwoordiging van de mensen die zich 
inzetten voor een duurzame wereld. Onder 

anderen was Karel van Oosterom te gast. Vanuit de klimaattop COP26 sprak hij 
over de Nederlandse inzet. Karel is Ambassadeur voor Nederland in Londen en lid 
van de Raad van Advies van de NVVN. 

 
Beluister hier het interview. Andere gasten waren 

onder meer VN jongerenvertegenwoordiger Mert 
Kumru, Myrna Koomen van de Bahai gemeenschap, Jill 
Wilkinson, directeur van de Humanity Hub in Den Haag 

en Jolanda Heistek van Greenport West-Holland.  
 

De afleveringen van Haags Bakkie worden ook 

opgenomen en zijn op het youtube kanaal van de 

NVVN beschikbaar als NVVN TV.  

 

Festival 2030 in Leiden brengt de SDGs tot leven 

Van 26 augustus tot 26 september vond Festival 

2030, over de duurzame ontwikkelingsdoelen, 
plaats in Leiden. De maand werd afgesloten met 

een live talkshow me NVVN voorzitter Simone 
Filippini.  
 

Zij stelde dat het nuttig is om een zogenaamde 
‘database’ van bestaande initiatieven op te 

richten, zodat ook mensen met minder ervaring van bestaande initiatieven kunnen 
leren, met anderen met vergelijkbare initiatieven in gesprek kunnen gaan, en 
zodat we bestaande kennis zo breed mogelijk in kunnen zetten. Kijk het hier terug, 

en lees hier meer. 
 

 

  

https://denhaagfm.nl/luisteren/?src=fm&t%5byear%5d=2021&t%5bmonth%5d=11&t%5bday%5d=8&t%5bhour%5d=10
https://www.youtube.com/watch?v=3lolUEk0g2k
https://festival2030.nl/in-beweging/#stichting2030
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Symposium ‘Mensenrechten van 

toekomstige generaties’  

Op 18 en 19 november 2021 organiseerde Slot 
Loevestein, in samenwerking met de NVVN, 

Maastricht University en het Lab Toekomstige 
Generaties een zeer uniek symposium over de 

mensenrechten van toekomstige generaties.  
NVVN Voorzitter Simone Filippini nam op de 19 
november 2022 deel aan het onderdeel ‘College 

Tour’ met aansluitend een plenaire discussie. Vanwege Covid-19 mocht slechts een 
beperkt aantal (enkele tientallen) deelnemers fysiek aanwezig zijn; anderen 

volgenden de bijeenkomst via een live stream. Zie de opname ervan hier: Op deze 
Linkedinpagina zijn meer foto’s van het event te zien 
 

 

Samenwerking met het Friesland College: Global 

Goals TV 

 
In 2021 heeft het Leerbedrijf Invloed 

Studenten (LIS) van MBO Friesland College in 
Leeuwarden met de NVVN 12 Global Goals TV 

opnames gemaakt. Bij deze opnames staan de 
duurzame doelen van de Verenigde Naties 
centraal. Onze Voorzitter, maar ook een aantal 

NVVN Ambassadeurs, waaronder de voormalige 
schaduwminister voor mensen met een 

beperking, Rick Brink, en basketbal Paralympics 
gouden medaille winnares Bo Kramer, hebben 
meegedaan aan de opnames. Dot is zeer 

succesvol geweest. De onderlinge 
samenwerking is inmiddels voor 2022/23 via een 

officiële 
intentieverklaring bekrachtigd.  
 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTNABcZJeqshOnEkKWBmWTvj50o4F9cVw
https://www.linkedin.com/pulse/let-future-generations-escape-ed-dumrese-1c/
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Podcasts 

De NVVN neemt een serie podcasts op over VN-gerelateerde onderwerpen. Het 
doel van elke podcast is licht te werpen op de VN vanuit verschillende 

invalshoeken, ervaringen en expertises. De podcast wordt opgenomen door 
presentator Emma Louise Diest, met als vaste tafelgast Simone Filippini, onze 
NVVN voorzitter. De eerste podcast staat sinds 4 oktober 2021 online, en is te 

beluisteren op SoundCloud, Spotify en Anchor. 
 

We trapten de serie af met Michel Scholte, Minister van de Nieuwe Economie, 
Directeur en mede oprichter van Impact Institute en True Price. In 2021 hebben 
we ook podcasts met Jakhini Besselink (voormalige Vn 

jongerenvertegenwoorigster, Caecilia van Peski (vrouwelijke militair, voorheen 
voor de OVSE betrokken geweest bij monitoring missie in o.a. Oost-Oekraïne - 

Donbas) en Tanja Jess (actrice, presentatrice en columniste) gepubliceerd.  
 
 

 

  

https://nvvn.nl/nvvn-podcast-onderweg/
https://soundcloud.com/user-522282097-468418089
https://open.spotify.com/show/5Sgn01M9cgJJygGyPT9prc
https://anchor.fm/nvvn
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Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft tijdens haar tweede bijeenkomst op 7 oktober 2021 haar 

werkwijze vastgesteld en vooruitgekeken naar hoe de Raad van Advies kan 
bijdragen aan de NVVN. Voor deze bijeenkomst is ingezet op een live ontmoeting, 
maar dit lukte vanwege Covid-19 restricties bij het Vredespaleis helaas niet. De 

Raad van Advies is belangrijk voor de NVVN om ons te ondersteunen bij het 
verbreden van onze kennis. Daarnaast ook bij het versterken en verdiepen van de 

discussie onder burgers en politici over het belang en urgentie van vrede, 
duurzame sociaal-economische ontwikkeling en rechten en kansen voor iedereen, 
in Nederland en daarbuiten.  

De NVVN heeft voor elk van de Koninkrijkslanden in het Caribisch gebied - Aruba, 
Curaçao en St. Maarten - een vertegenwoordiger in de RvA. In 2021 zijn de eerste 

gesprekken gevoerd over het oprichten van een Koninkrijksvereniging, en is 
hiervoor een plan opgesteld. In dit kader zou de NVVN de drie landen in het 

Caribisch gebied ondersteunen bij de oprichting van VVN’s en een paraplu-
organisatie bouwen, de Vereniging voor de VN van het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

 
 

  

https://nvvn.nl/rva/
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Goodwill Ambassadeurs 
In 2021 is voortgebouwd op het NVVN Goodwill 

Ambassadeurs netwerk. Het idee achter dit netwerk 
is om bekende mensen uit diverse sectoren uit de 

samenleving, een prominent rolmodel te laten zijn 
voor een aantal zelfgekozen SDGs. Door hun 

werkzaamheden zijn zij in zekere zin te zien als een 
soort vehikel c.q. transportmiddel waarbij het 

gedachtegoed van de NVVN de VN en de van SDGs 
wordt meegenomen op hun eigen reizen en 
activiteiten door het land en bij optredens in de 

media. Zie voor het hele NVVN Goodwill ambassadeurs netwerk de volgende 
link:  Goodwill Ambassadeurs NVVN 

Het netwerk bevat grote namen zoals make- up artieste Nikkie de Jager, 
presentatrice Tanja Jess, theatermaker Herman van Veen, burgemeester Lucas 

Bolsius van de gemeente Amersfoort, Commissaris van de Koning in Noord 
Brabant Ina Adema en hoogleraren Leo Lucassen en Jan Rotman maken deel 

uit van dit netwerk.  
Dit netwerk werd in de loop van 2021 verder ontwikkeld. 

Paralympisch kampioene Bo Kramer, Rick Brink, de 
Voormalig minister van Gehandicaptenzaken, en Nita 

Bouwman, activiste voor mensen met een beperking, werden 
toegevoegd aan het ambassadeursnetwerk. Deze 

toevoegingen aan het ambassadeursnetwerk hebben tevens 
de (landelijke) pers gehaald (zie bijlage 1).  

 
Nikkie de Jager heeft in september 2021 
een reis naar New York gemaakt. Ze was 

daar aanwezig bij het Met gala, een zeer 
bekend gala voor Amerikaanse filmsterren 

en beroemdheden. Hierna sprak ze bij de 
VN in New York de General Assembly toe 

met betrekking tot de rechten van 
transgender personen. Dit was een groot 

hoogtepunt de Nederlandse LGBTQ 
gemeenschap en ook voor de NVVN. De 

NVVN heeft dit gefaciliteerd en daarnaast 
een voorbereidende briefing georganiseerd 

door de voormalige Nederlands 
ambassadeur naar de VN, Karel van 

Oosterom. Nikkie de Jager heeft zo in één beweging aan de VN en de SDGs in 
Nederland zeer grote bekendheid gegeven.  

  

https://nvvn.nl/over-nvvn/#ambassadeurs
https://www.nporadio2.nl/fragmenten/janwillemstartop/dd1f3479-acc5-4a56-8b3f-477b317873c0/2021-11-17-rolstoelbasketbalster-bo-kramer-wordt-ambassadeur-voor-de-nederlandse-vereniging-voor-de-verenigde-naties
https://www.youtube.com/watch?v=C9ycQ4AaRzY
https://www.youtube.com/watch?v=ZrSEv89mnRc
https://www.youtube.com/watch?v=ZrSEv89mnRc
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Mediabereik 
De NVVN heeft in 2021 extra ingezet op het vergroten van haar bereik in het 

versterken van de banden met een aantal verschillende media. Dit heeft in 
2021 haar vruchten afgeworpen. In bijlage 1 ziet u een overzicht van de 

berichten in de reguliere media over de NVVN, waarbij opvalt dat met name de 
Goodwill Ambassadeurs voor veel publiciteit zorgen. 

De NVVN Voorzitter neemt een interessante gast mee naar Nicolette Krul of 
Jickey Traxel van radio Den Haag FM en heeft vrijwel iedere week een 

interessant programma verzorgd in 2021.  Deze opnames van de Kijk-Radio 
van Den Haag FM worden na de uitzending bewerkt door een NVVN Bestuurslid 
om er NVVN-TV opnames van te maken. Deze opnames wordt als content circa 

3 tot 4 keer per week gepost op de sociale media platforms van de NVVN.  
Ook wordt er sinds kort ook structureel aandacht gegeven aan de VN dagen. 

Verder worden natuurlijk alle onderwerpen die relevant zijn voor de NVVN met 
betrekking tot het Goodwill Ambassadeursnetwerk gepost op de socials. 
De NVVN heeft dus de programmering van haar Sociale Media versterkt over 2021. 
Door meer coördinatie binnen het communicatieteam en het verhogen van de 

frequentie van het posten van sociale media, is het bereik van de NVVN flink 
toegenomen.  
Zo zijn de bijdragen van de NVVN op LinkedIn een stuk vaker gezien. Waar dit in 

januari nog vrij inactief was, waren er in juni al zo’n 500 weergaven van de posts 
van de NVVN en in december 2021 zo’n 3.000 weergaven.  

Ook de inzet op Instagram is vergroot. Over 2021 heeft de NVVN 136 posts 
gemaakt, gemiddeld ruim 2 per week. Het resultaat is dat het aantal likes voor de 
posts van de NVVN is toegenomen en dat het volgersaantal van de instagram is 

toegenomen tot ruim 300. 
Het gebruik van Twitter is in 2021 ook intensiever geworden. Gedurende 2021 is 

er regelmatig getweet, en tegen het einde van het jaar is de NVVN het medium 
intensiever gaan gebruiken. Dientengevolge is in november en december 33.000 
keer geëngageerd met de NVVN tweets, ten opzichte van 7.000 keer in het tweede 

kwartaal. Over 2021 zien wij dat posts over het VN-forum, de Goodwill 
Ambassadors en de VN-dagen relatief goed gevolgd worden. Alhoewel de getallen 

niet altijd terug te halen zijn is duidelijk te merken aan het alsmaar gestaag 
groeiend aantal volgers dat de NVVN zeer sterk is gegroeid qua bekendheid en 

hierin ook steeds verder groeit. Ook het netwerk van de NVVN is aanzienlijk te 
noemen. Vrijwel geen deur in Nederland blijft gesloten als de NVVN wil participeren 
in relevante programma’s. Men is er meestal direct voor in om samen met NVVN 

interessante en mooie activiteiten te gaan ontwikkelen. 
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Bijlage 1:  NVVN in de pers 

          
Goodwill Ambassadeur Bo Kramer en NVVN in het nieuws 
Rolstoelbasketbalster Bo Kramer wordt ambassadeur voor de Nederlandse 
Vereniging voor de Verenigde Naties - Jan-Willem Start Op | NPO Radio 2 

Omroep Flevoland - Sport - Paralympiër Bo Kramer ambassadeur van VN-
vereniging 
Paralympisch atleet Bo Kramer wordt ambassadeur Verenigde Naties (msn.com) 

Paralympisch atleet Bo Kramer wordt ambassadeur Verenigde Naties 
(vnexplorer.net) 

Paralympisch atleet Bo Kramer wordt ambassadeur Verenigde Naties - Ditjes & 
Datjes (ditjesendatjes.nl) 
Paralympisch atleet Bo Kramer wordt ambassadeur Verenigde Naties - Leeuwarder 

Courant (lc.nl) 
Rolstoelbasketbalster Bo Kramer ambassadeur bij NVVN - Almere DEZE WEEK | 

Dé krant die Almere in beweging brengt 
Songteksten.net - Paralympisch atleet Bo Kramer wordt ambassadeur Verenigde 
Naties 

 

Miss World Nederland en NVVN in het nieuws 
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/cultuuretuitgaan/schoonheidsverkiezinge
n-miss-world-bestaat-dit-jaar-70-jaar 

https://www.jouregio.nl/miss-world-beauty-contest-bestaat-70-
jaar/#:~:text=12%2D04%2D2021%20JOURE%20%E2%80%93,World%20Nede

rland%20eveneens%20een%20jubileum. 
Deze vrouw is de nieuwe Miss World Nederland | RTL Boulevard 

Eindhovense Dilay is Miss World Nederland | Show | AD.nl 
Dilay Willemstein is nieuwe Miss World Nederland: 'Ik was sprakeloos' - Omroep 
Brabant 

Lizzy in finale Miss World Nederland - Regio Noordkop 
Lizzy Dobbe reist af naar Puerto Rico voor Miss World-verkiezing - Weekend Online 

(weekend-online.nl) 
 

Goodwill Ambassadeur Rick Brink en NVVN in het nieuws 
Rick Brink treedt als goodwill ambassadeur toe tot de Nederlandse Vereniging voor 

Verenigde Naties - RTV Oost 
Rick Brink uit Hardenberg zet zich als goodwill- ambassadeur in voor Verenigde 
Naties: meer diversiteit | Vechtdal | destentor.nl 

Rick Brink Goodwill Ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging voor de 
Verenigde Naties De Toren Hardenberg 

Goodwill Ambassadeur Nikkie de Jager en NVVN in het 
nieuws 
Nikkie de Jager spreekt tijdens VN-top in New York | Sterren | Telegraaf.nl 

Nikkie de Jager spreekt bij VN over discriminatie en genderongelijkheid - Omroep 
Brabant 
  

https://www.nporadio2.nl/fragmenten/janwillemstartop/dd1f3479-acc5-4a56-8b3f-477b317873c0/2021-11-17-rolstoelbasketbalster-bo-kramer-wordt-ambassadeur-voor-de-nederlandse-vereniging-voor-de-verenigde-naties
https://www.nporadio2.nl/fragmenten/janwillemstartop/dd1f3479-acc5-4a56-8b3f-477b317873c0/2021-11-17-rolstoelbasketbalster-bo-kramer-wordt-ambassadeur-voor-de-nederlandse-vereniging-voor-de-verenigde-naties
https://www.omroepflevoland.nl/sport/261344/paralympier-bo-kramer-ambassadeur-van-vn-vereniging
https://www.omroepflevoland.nl/sport/261344/paralympier-bo-kramer-ambassadeur-van-vn-vereniging
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties/ar-AAQMILz
https://vnexplorer.net/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties-eo20212452601.html
https://vnexplorer.net/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties-eo20212452601.html
https://www.ditjesendatjes.nl/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties/
https://www.ditjesendatjes.nl/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties/
https://lc.nl/sport/Paralympisch-atleet-Bo-Kramer-wordt-ambassadeur-Verenigde-Naties-27163110.html
https://lc.nl/sport/Paralympisch-atleet-Bo-Kramer-wordt-ambassadeur-Verenigde-Naties-27163110.html
https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/sport/50523/rolstoelbasketbalster-bo-kramer-ambassadeur-bij-nvvn
https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/sport/50523/rolstoelbasketbalster-bo-kramer-ambassadeur-bij-nvvn
https://songteksten.net/news/125848/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties.html
https://songteksten.net/news/125848/paralympisch-atleet-bo-kramer-wordt-ambassadeur-verenigde-naties.html
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/cultuuretuitgaan/schoonheidsverkiezingen-miss-world-bestaat-dit-jaar-70-jaar
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/cultuuretuitgaan/schoonheidsverkiezingen-miss-world-bestaat-dit-jaar-70-jaar
https://www.jouregio.nl/miss-world-beauty-contest-bestaat-70-jaar/#:~:text=12%2D04%2D2021%20JOURE%20%E2%80%93,World%20Nederland%20eveneens%20een%20jubileum
https://www.jouregio.nl/miss-world-beauty-contest-bestaat-70-jaar/#:~:text=12%2D04%2D2021%20JOURE%20%E2%80%93,World%20Nederland%20eveneens%20een%20jubileum
https://www.jouregio.nl/miss-world-beauty-contest-bestaat-70-jaar/#:~:text=12%2D04%2D2021%20JOURE%20%E2%80%93,World%20Nederland%20eveneens%20een%20jubileum
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5239400/dilay-willemstein-miss-world-nederland
https://www.ad.nl/show/eindhovense-dilay-is-miss-world-nederland~a3a3f09a/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3413539/dilay-willemstein-is-nieuwe-miss-world-nederland-ik-was-sprakeloos
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3413539/dilay-willemstein-is-nieuwe-miss-world-nederland-ik-was-sprakeloos
https://www.regionoordkop.nl/12/04/2021/lizzy-in-finale-miss-world-nederland/
https://www.weekend-online.nl/nieuws/lizzy-dobbe-reist-af-naar-puerto-rico-voor-miss-world-verkiezing/
https://www.weekend-online.nl/nieuws/lizzy-dobbe-reist-af-naar-puerto-rico-voor-miss-world-verkiezing/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1973162/rick-brink-treedt-als-goodwill-ambassadeur-toe-tot-de-nederlandse-vereniging-voor-verenigde-naties
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1973162/rick-brink-treedt-als-goodwill-ambassadeur-toe-tot-de-nederlandse-vereniging-voor-verenigde-naties
https://www.destentor.nl/vechtdal/rick-brink-uit-hardenberg-zet-zich-als-goodwill-ambassadeur-in-voor-verenigde-naties-meer-diversiteit~a6bfe6e2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.destentor.nl/vechtdal/rick-brink-uit-hardenberg-zet-zich-als-goodwill-ambassadeur-in-voor-verenigde-naties-meer-diversiteit~a6bfe6e2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.detoren.net/hardenberg/hardenberg/35871/rick-brink-goodwill-ambassadeur-voor-de-nederlandse-vereniging-
https://www.detoren.net/hardenberg/hardenberg/35871/rick-brink-goodwill-ambassadeur-voor-de-nederlandse-vereniging-
https://www.telegraaf.nl/entertainment/955314473/nikkie-de-jager-spreekt-tijdens-vn-top-in-new-york
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3962500/nikkie-de-jager-spreekt-bij-vn-over-discriminatie-en-genderongelijkheid
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3962500/nikkie-de-jager-spreekt-bij-vn-over-discriminatie-en-genderongelijkheid


NVVN Jaarverslag 2020 

14 

 
 

Bijlage 2: Activiteiten-

overzicht 
Wanneer Waar Wat Partners Naam initiatief 

Wekelijks  Den Haag  radio opname Den Haag FM Haags Bakkie 

27 jun 21 Slot 

Loevestein 

casting Miss World 

Nederland 

 

30 jun 21  Amsterdam finale Miss World 

Nederland 

 

6 sept 21 Den Haag voorbereiding Museon - 

Omniversum 

One Planet  

14 sept 21  Leiden talkshow UN Live   

25 sept 21 Zeewolde video opname Miss World 

Nederland 

 

25 sept 21 Zeewolde SDG les aan 

finalisten 

Miss World 

Nederland 

 

30 sept 21 Online webinar over 

armoede 

i.s.m. Joris 

Voorhoeve 

NVVN Webinars 

07 okt 21 Online jaarlijkse 
bijeenkomst 

NVVN RvA  

25 okt 21  Amsterdam paneldiscussie NJR Nacht van de 
VN 

17 nov 21 Slot 
Loevestein 

paneldiscussie Hugo de Groot jaar Viering 

eenkeer 
perzes 

weken  

Leeuwarden Global goals tv MBO Friesland 
College 

Studenten LIS 

Wekelijks  NVVN TV Kijk-radio 

opnames 

Den Haag FM Haags Bakkie 

 


