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Intro
2016 is wederom een enerverend jaar geweest voor de NVVN. Het bestuur heeft de in 2015 ingezette
veranderingen verder doorgevoerd en een beweging ingezet richting een volledig vernieuwd bestuur
waarvan de samenstelling nog beter aansluit bij de geformuleerde beleidsdoelen. De
kandidaat-bestuursleden zullen aan de ALV op 8 mei 2017 ter bevestiging worden voorgelegd. Het is
een jaar geweest van terugkerende activiteiten, maar ook van investeringen in vernieuwing. De
banden met WFUNA zijn aangehaald. De NVVN is aanzienlijk actiever op de sociale media
geworden. Gestreefd wordt naar minimaal 3 berichten per week op Twitter en Facebook. Dankzij de
waardevolle BZ-subsidie is er een definitieve opstart gemaakt naar een NVVN 2.0. die opnieuw de
samenwerking met BZ zal zoeken om discussie over de VN optimaal vorm te geven, zowel over korte
termijn verbeteringen als de ‘big ideas’ voor de mogelijke vormgeving van een global governance
structuur van de toekomst.
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Op 31 december 2016 telde de NVVN 187 leden/abonnementen. Dit is een forse daling van het aantal
leden ten opzichte van 2016 en de jaren daarvoor. De terugname van het aantal leden kan verklaard
worden door de acties die het bestuur rondom de ALV van 2016 heeft uitgevoerd. Ten eerste hebben
alle leden zonder een bij het bestuur bekend e-mailadres een uitnodiging voor de ALV per post
ontvangen met daarbij het verzoek om hun e-mailadres door te geven. Ten tweede heeft het bestuur
van de leden tijdens de ALV het mandaat gekregen om achterstallige contributie van leden te innen.
Een deel van de afmeldingen kan naar alle waarschijnlijkheid verklaard worden door ‘slapende’ leden
die niet wisten dat ze nog lid waren van de NVVN. Aanmaningen om de contributie te betalen hebben
geleid tot een reeks afmeldingen. Tevens is besloten om leden die niet gereageerd hebben op de
aanmaning uit het ledenbestand te verwijderen. Een derde reden is dat de ledenlijst wellicht door de
jaren heen ‘vervuild’ is geraakt door verward te worden met een interesselijst: veel organisatie bleken
wel met een e-mailadres in het bestand te staan, maar betalingsgegevens ontbraken. Gezien deze drie
redenen kan men eerder de conclusie trekken dat er jaren veel spookleden op de ledenadministratie
stonden die nu niet meer tot het ledenaantal van de NVVN gerekend worden dan dat de
daadwerkelijke situatie veranderd is.
Naast de specifieke redenen voor een terugname in het aantal leden kan ook opgemerkt worden dat er
een algemene tendens is onder met name jongeren om zich niet formeel aan te sluiten bij
verenigingen. In deze context dient ook opgemerkt te worden dat de NVVN een veelvoud van het
ledenaantal bereikt via social media.

WFUNA
In 2016 heeft de NVVN wederom op verschillende manieren samengewerkt binnen de World
Federation of United Nations Associations (WFUNA). In september was het bestuur
vertegenwoordigd op de bijeenkomst in Brussel waar alle VN-verenigingen samenkwamen. Binnen
WFUNA wordt op grote schaal gewerkt aan het betrekken van Europeanen bij het werk van de VN.
Variërend van debatavonden of lezingen tot pakkende korte video’s en social mediacampagnes.

Bovendien wordt er door verschillende VN-verenigingen, waaronder de NVVN, een breed scala aan
artikelen en blogs geproduceerd. De capaciteit van alle VN-verenigingen blijkt enorm.
NVVN-kandidaat-bestuurslid Sietse Blom schreef een blog over zijn ervaringen tijdens de
bijeenkomst: http://www.nvvn.nl/united-nations-in-diversity/
Op de bijeenkomst is onder meer afgesproken om meer van dit soort inhoudelijke berichten te delen
die relevant blijken voor iedereen. Tevens werd er, voornamelijk in Benelux verband, besproken om
elkaar beter op de hoogte te houden van aanstaande evenementen.
Een van de grootste wapenfeiten van WFUNA in 2016 waren de openbare debatten waarin de
kandidaat-Secretarissen-Generaal hun ideeën over de VN en de rol van de Secretaris-Generaal
uiteenzetten en ondervraagd konden worden door het publiek. Vragen konden vooraf ingestuurd
worden. Dankzij dit WFUNA initiatief hebben kandidaten zich voor de eerste keer in de geschiedenis
in het openbaar moeten presenteren. Vooraf kon iedereen vragen insturen. De NVVN heeft van deze
gelegenheid ook gebruikt gemaakt. De nieuwe werkwijze heeft geleid tot verbeterde transparantie bij
de benoeming van de nieuwe SG. Naast de nieuwe inclusieve werkwijze bij de totstandkoming en
invulling van de SDG’s en het gevoel bij niet-gouvernementele stakeholders dat men tot op zekere
hoogte invloed kan uitoefenen. Dit is belangrijk voor draagvlak voor de VN.

VN Forum
VN Forum is het officiële digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde
Naties (NVVN). Doelstelling is het in Nederland vergroten van kennis over de werking en invloed
van de Verenigde Naties. VN Forum bevat informatie, achtergronden en opinies over de VN,
geschreven door zowel vooraanstaande, gevestigde auteurs als ‘aanstormend talent’. Daarnaast biedt
VN Forum een platform voor debat en meningsvorming over de VN. De inhoud van VN Forum wordt
bepaald door een onafhankelijke redactie. VN Forum is – passend in de doelstelling – toegankelijk
voor een ieder.
Om het werk van de redactie in een historisch perspectief te plaatsen, zijn sinds VN Forum digitaal
werd, de volgende thema´s uitgebracht: VN en Afrika,

100 jaar Vredespaleis,

sociaaleconomische rol van de Verenigde Naties, Commissions of Inquiry,

De

Nederland en de

VN-Veiligheidsraad, 70 jaar Verenigde Naties: door Nederlandse VN'ers belicht.
In dit verslagjaar kwam het themanummer Mensenrechten, VN en Nederland uit en
een deel van het grote nummer 17 Sustainable Development Goals: en zó maken we Nederland
duurzaam in 2030!

Opmerkelijk is dat er met een relatief klein team vrijwilligers aan de inhoud wordt gewerkt, samen
met gastredacteuren. Voorzitter is Henk van de Rijst, redactiesecretaris Saffira Tomasila, redacteuren
Tjerk Halbertsma, Nena Tromp en Marga Martens, eindredacteur Yvette Visscher met assistentie voor
Engelse eindredactie.
Prof. Flinterman was gastredacteur voor het Mensenrechtennummer, dhr. Jan Pronk en Anne van
Bruggen zijn gastredacteuren voor het grote nummer over de SDG´s. De heer Herman Schaper heeft
op uitnodiging deelgenomen aan redactievergaderingen. Annerieke Akkerman is weliswaar
teruggetreden als redactielid, maar zij blijft verbonden aan de redactie door het plaatsen van de
artikelen op de website
Met het nummer over de Social Development Goals is de semiwetenschappelijke stijl tijdelijk
losgelaten, omdat aan alle 34 auteurs gevraagd is een column te schrijven.
Naast het inhoudelijke werk is er ook veel tijd besteed aan het telkens verder ontwikkelen van de
presentatie van de artikelen op de website.
Een mooie vrucht van het Mensenrechtennummer,
net zoals bij het SDG-nummer, is dat er ook auteurs
gevraagd kunnen worden om te spreken bij een
evenement. Bij het themanummer Mensenrechten
zijn

negen

belangrijke VN-verdragen belicht,

waaronder het thema godsdienstvrijheid.
Een vruchtbare samenwerking is ontstaan met het
communicatieteam. Zodra een artikel geplaatst
wordt, wordt de auteur ervan op de hoogte gebracht en gaat er een bericht uit naar het social media
team dat bestaat uit Tamira Vossen en Sietse Blom. Zij zorgen ervoor dat snel de mediakanalen
ingezet worden zodat alle volgers geattendeerd worden op nieuwe publicaties van VN Forum. De
linkjes naar de artikelen vergroten het platform voor een breed leespubliek.
Ook is de afstemming tussen activiteiten NVVN en thema’s VN Forum in 2016 verder toegenomen,
waardoor wederzijdse versterking plaatsvindt.

Communicatie
De (externe) communicatie van de NVVN richt zich hoofdzakelijk op het verspreiden van
VN-gerelateerd nieuws, het verspreiden van nieuws rondom de vereniging en het promoten van de
algemene doelen van de vereniging. De kanalen die hiervoor gebruikt worden zijn de website en
social media (Facebook, Twitter, LinkedIn,).
Het afgelopen jaar is vooral ingezet op de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de social
media van de NVVN. Door deze strategie is enerzijds een groter (en jonger) publiek bereikt waardoor
de vereniging meer naamsbekendheid en aandacht heeft gegenereerd, anderzijds worden de website
en de social mediak analen wekelijks voorzien van nieuwe artikelen.
De doelen die de NVVN (externe) communicatie ook in 2016 heeft nagestreefd zijn onder meer via
social media online debatten initiëren door discussie gerichte artikelen te plaatsen, het bereiken van
een diverse doelgroep en het groeiend aantal volgers/likes voortzetten. Daarnaast is het afgelopen jaar
een begin gemaakt met het gebruik van de diverse kanalen voor de actieve ondersteuning van het
promoten van activiteiten en bijeenkomsten.
In 2016 is de nieuwsbrief op onregelmatige tijden verschenen. Waar berichten die via de social media
verspreid worden gericht zijn aan een groot publiek (zowel leden als niet-leden), is de nieuwsbrief de
manier waarop het bestuur de leden op de hoogte wil stellen van activiteiten die hebben
plaatsgevonden en om toekomstige activiteiten aan te kondigen. Ten behoeve van de continuïteit zal
de nieuwbrief vanaf 2017 regelmatiger verstuurd worden.

Bestuur
Het Bestuur heeft de in 2015 ingezette transitie verder vormgegeven en besloten tot een stevige
vernieuwing in samenstelling die door de ALV op 8 mei 2017 moet worden bevestigd. Daarbij hebben
de meeste van de huidige bestuursleden aangegeven beschikbaar te blijven voor specifieke
activiteiten. Dit is al uitermate positief ervaren. Website, sociale media en meer in het algemeen,
communicatie zijn versterkt. De basis voor een substantiële vermeerdering van activiteiten in 2017 en
2018 is gelegd.

Activiteiten in 2016
Dit is een overzicht over de activiteiten die in 2016 zijn georganiseerd met onze partners. Door samen
te werken met deze partners kan de NVVN op verschillende podia bijdragen aan het debat over
VN-activiteiten.

SIB Leiden VN Seminars
Op

3, 10 en 17 februari vonden in samenwerking met de Studentenvereniging voor

Internationale Betrekkingen in Leiden de VN seminars plaats die dit jaar als thema
zelfbeschikking hadden. Na het inleidende seminar stond het tweede seminar dat verzorgd
werd door Max Bader, universitair docent te Leiden, in het teken van nationalistische en
seperatistische bewegingen in Oost-Oekraïne. Het laatste seminar stond in het teken van de
Unrepresented

Nations

and

Peoples

Organisation

(UNPO)

en

de

positie

van

niet-vertegenwoordigde volkeren en naties in de internationale politiek. De twee avonden
werden door 60 mensen bezocht. De derde avond werd bezocht door ongeveer 40
geïnteresseerden. Mensen die aan deze reeks seminars hebben deelgenomen hebben uit
handen van Ype van der Meer, de voorzitter van SIB Leiden, een certificaat ontvangen. Dit
certificaat is door zowel Ype van der Meer als Simone Filippini ondertekend.

Godsdienstvrijheid in samenwerking met Platform Godsdienstvrijheid wereldwijd
Samen met het Platform Godsdienstvrijheid Wereldwijd heeft de NVVN op de Haagse
Hogeschool het evenement georganiseerd: Dialogue on the process towards Freedom of
Religion or Belief for all. What UN, EU and NL do.
De sprekers waren Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, prof. Dr. Yvonne Donders en
Dr. Dennis de Jong, lid van het Europees Parlement. Voor het SDG thema nummer is de heer
Pronk gevraagd op de Algemene Ledenvergadering te spreken.

MUN in Den Haag in samenwerking met Carnegie stichting
In samenwerking met de Vereniging van Toehoorders en Oud Toehoorders van de Haagse
Academie voor Internationaal Recht organiseerde de NVVN op zaterdag 23 juli 2016 een

succesvolle Model United Nations (MUN) in het Vredespaleis in Den Haag. Deze MUN was
onderdeel van de Haagse ‘Summer School on Public International Law’.

In totaal 35 delegaties (elk bestaand uit 2 delegatieleden) bestaande uit studenten van de
Haagse Academie simuleerden in deze Model United Nations een sessie van de ‘The
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)’. Het thema daarbij was ‘Keep
Space for Peace’. Voorafgaand aan de MUN werd er een interview gehouden met Sahar
Afzal, UN Youth Representative of the Netherlands. En was er een topic speech van Neta
Palkovits, Legal Advisor, Innovative Solutions in Space B.V. en PhD kandidaat,
‘International Institute of Air and Space Law’, Universiteit Leiden. Simone Filippini heeft de
deelnemers per video toegesproken en een peptalk gegeven voordat de onderhandelingen van
start gingen. Na afloop van de MUN werden, door een vakkundige jury, awards uitgereikt
aan de deelnemers voor de ‘best delegate’, ‘distinguished delegate’ en ‘honorable mentions’.
Tevens ontvingen de deelnemende studenten een certificaat en bewijs van deelname. Met
zo’n 70 deelnemers was de MUN wederom een groot succes, zowel voor de deelnemers zelf
als voor de NVVN en de Haagse Academie als organiserende organisaties.

Het glazen plafond: lezing bij SIB Groningen over gendergelijkheid
Op maandag 17 oktober was onze voorzitter Simone Filippini te gast bij de Studentenvereniging voor
Internationale Betrekkingen (SIB) in Groningen. Zij sprak die avond met zo’n 90 studenten en andere
geïnteresseerden over het glazen plafond en hoe het te doorbreken. Een belangrijk thema dat
overeenkomt met het duurzame ontwikkelingsdoel over gendergelijkheid. Het onderwerp riep veel
reacties op in de zaal. Het probleem werd niet alleen in kaart gebracht op basis van verschillende
statistieken, maar er werden ook persoonlijke verhalen gedeeld. Simone Filippini gaf daarnaast nog
tips om het plafond te breken. Na het einde van de lezing bleef Simone nog lang napraten met enkele
studenten. Aan het einde van de avond was er nog geen einde gekomen aan de discussies, maar de
interactie met Simone Filippini heeft zeker wat teweeggebracht.

Nacht van de VN

Op 24 oktober 2016 kwamen ruim 900 jongeren naar Pakhuis de Zwijger om de 71ste verjaardag van
de VN te vieren tijdens de Nacht van de VN. Ook dit jaar was er een avondvullend programma over
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De Nacht van de VN trok een publiek
bestaande uit jongeren met internationale interesses die niets liever willen dan zich inzetten voor
grensoverschrijdende uitdagingen.
De bezoekers luisterden mee en praatten mee met experts, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen
over de grote uitdagingen wereldwijd. De Nacht van de VN bestond uit een divers programma met de
mogelijkheid om meer te leren van experts, zelf uitdagingen te ervaren en om vragen te stellen.
Variërend van de VN-veiligheidsraad tot de stad van de toekomst, er was voor ieder wat wils. Daarbij
werd expliciet en impliciet aangesloten bij de nieuwe werelddoelen.

De voorzitter van de NVVN – Simone Filippini – werd voor het druk bezochte programmaonderdeel
‘werken voor de VN’ geïnterviewd over haar inzet voor de doelstellingen van de VN. En voor de
jongeren met internationale ambities was er de gelegenheid om contacten op te doen tijdens
speeddates en lounges. De NVVN-bestuursleden Justine Jones en Simone Filippini hebben jongeren
deelgenoot gemaakt van hun ervaringen en netwerken in de wereld van internationale samenwerking.
Ook was de VN vertegenwoordigd op de internationale markt om te vertellen over de VN en de wijze
waarop de NVVN zich voor de doelstellingen van de VN inzet. Daarbij was vanouds weer veel
belangstelling voor informatie over stages en traineeships bij VN-instellingen. Hiervoor werd
dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal en de expertise van UNRIC uit Brussel.
Na een spannende verkiezingsstrijd - zowel tijdens de Nacht als de weken daarvoor - werden de
nieuwe jongerenvertegenwoordigers (JV) voor Duurzame Ontwikkeling en de Algemene Vergadering
van de VN verkozen. Er waren ruim 17.000 stemmen uitgebracht in de verkiezingen van de
VN-jongerenvertegenwoordigers. Aan het eind van de Nacht ging Elian Yahye naar huis als de
nieuwe JV AVVN en Martijn Visser als de nieuwe JV Duurzame Ontwikkeling

De NVVN heeft naast een inhoudelijke bijdrage ook een financiële bijdrage geleverd aan de Nacht
van de VN.

Subsidie BZ
In 2015 is er een subsidie toegekend ter hoogte van 45.000 over drie jaar. De jaren lopen van juni tot
juni. In 2016 is voor het eerst een interne rapportage geschreven met een toelichting op de activiteiten
die de NVVN uitgevoerd heeft met die subsidie. Namens het bestuur hebben Simone Filippini en
Justine Jones de rapportage mondeling toegelicht op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het
vergde enige omschakeling om activiteiten te organiseren met een hoger budget. Om die reden is het
eerste jaar gezien als een opstartjaar. Het ministerie heeft dit beaamd en heeft ingestemd met een
reallocatie van het overgebleven bedrag van het eerste jaar te verdelen over de andere twee.

Financiën
Resultatenrekening 2016
1. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.987,44.

2. Het positieve resultaat 2016 komt ten bate van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van
de NVVN bedraagt daarmee nu € 25.913.30.
3. De subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2016 aangewend voor
vernieuwing van onze website, activiteiten Nacht van de VN, CINE ONU en de MUN. Van
het subsidiebedrag van € 15.000 voor het eerste jaar is nu in totaal € 9.083,01 aangewend, het
overige deel (€ 5.916,99) is als kortlopende schuld op de balans opgenomen. BZ heeft ons
toestemming gegeven om binnen de totale subsidieperiode reallocatie van het subsidiebedrag
toe te passen.
4. Het resultaat van 2016 is positief. Daarbij hebben we ook drie jaren achterstallige contributie
aan WFUNA ingelost Dit conform besluitvorming tijdens de Algemene ledenvergadering van
2016. Toen is besloten dat we het ons niet moeten permitteren om geschorst te worden als lid
van WFUNA, de overkoepelende organisatie van UN Assocations in de lidstaten van de VN.
Om die reden zijn de uitgaven bij de post ALV/RvA/WFUNA hoger dan begroot.
5. Tijdens de ALV van 2016 hebben we u gerapporteerd over de achterstallige contributies. De
ALV heeft het bestuur toen de opdracht gegeven prioriteit te geven aan de inning van de
achterstallige contributies. Het bestuur heeft deze opdracht volmondig geaccepteerd en ter
hand genomen. In het resultaat 2016 ziet u dat de contributie-inkomsten nagenoeg gelijk zijn
aan de begrote contributie-inkomsten, waarbij in de begroting 2016 een hoger bedrag was
opgenomen door de te verwachten meer inkomsten uit achterstallige contributies.
6. Leden die bij herhaling niet hebben gereageerd op onze betalingsverzoeken, aanmaningen
(schriftelijk, per e-mail) én een achterstand van meerdere contributiejaren hebben wij
aangemerkt als zgn. “spookleden” en geschrapt uit onze ledenadministratie.

Balans per 31 december 2016
Er zijn op de balansdatum per 31 december 2016 één kortlopende schuld: het resterende budget van
de BZ subsidie als vermeld onder 3 in de toelichting op de resultatenrekening.

Conclusie
In 2016 heeft het bestuur een begin gemaakt met de lijn die is ingezet met goedkeuring van de leden
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016. De verenging is zich meer gaan richten op het
vergroten van de zichtbaarheid in het debat over de VN. Op de social media heeft deze strategie al
postitieve gevolgen gehad: het aantal volgers op Facebook, LinkedIn en Twitter is drastisch gestegen.
Daar staat tegenover dat het ledenaantal wel is afgenomen. Deze afname geeft weliswaar een betere
weergave van het aantal daadwerkelijk ledenaantal, maar het bestuur ziet het wel als zijn taak om vast

te houden aan het huidige ledenaantal. De banden met WFUNA zijn in 2016 opnieuw aangehaald en
in de toekomst zal ingezet worden op campagnes met andere UNA’s in Europa, met name de Benelux.
Wat betreft de activiteiten heeft de NVVN meerdere terugkerende evenementen georganiseerd zoals
de Nacht van de VN. Komend jaar zal de NVVN zich naast deze vertrouwde evenementen ook meer
gaan richten op nieuwe evenementen met bestaande en nieuwe partners om zich ook te richten op een
nieuw publiek om daarmee het debat over de VN en de rol van de NVVN daarin onder de aandacht te
brengen aan een breder publiek.

