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Introductie
In 2017 heeft het bestuur wederom een aantal inhoudelijke thema’s opgepakt en de inzet
richting een versterkte NVVN voortgezet. Nieuwe thema’s zijn hervormingen van de VNorganisatie in de vorm van VN 2.0 activiteiten. Het bestuur is ook verder gegaan met het
organiseren van activiteiten omtrent de eerder geselecteerde SDG’s. De onmisbare subsidie
van Buitenlandse Zaken is door het departement op basis van de rapportage opnieuw
goedgekeurd. De banden met de Europese partnerorganisaties van WFUNA hebben dit jaar
concretere vormen aangenomen. De profilering van de vereniging, ondersteund via de sociale
media van de individuele (bestuurs-)leden, zorgt voor een toenemend bereik.
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1. Bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar gemiddeld een keer per maand bijeengekomen. Teneinde de
verschillende bestuursleden te accommoderen, wordt nu op wisselende plekken in het land
vergaderd.

Door onverwacht drukke werkzaamheden heeft een tweetal nieuwe bestuursleden gedurende
het jaar besloten af te zien van het bestuurslidmaatschap. Dit werd door de overige leden van
het bestuur betreurd. Desondanks is ingezet op een verdere versterking van activiteiten en
communicatie rondom de VN. Hierbij is ook de samenwerking met de redactie van VN Forum
voortgezet.

(Voormalige) bestuursleden met hun institutionele kennis en ervaring aan boord houden, heeft
in het geval van Caecilia van Peski uitermate goed gewerkt. Zij is aangebleven als buitenlid in
het bestuur en heeft in die rol een waardevolle bijdrage geleverd aan NVVN-activiteiten.

2. 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 bij een geïnteresseerd publiek. 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. Er werkt een relatief klein team vrijwilligers aan de inhoud, samen
met gastredacteuren. De eindredactie zorgt voor het redigeren van de artikelen (in het
Nederlands en Engels), zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. VN Forum is –
passend in de doelstelling – toegankelijk voor eenieder.

In 2017 heeft VN Forum een speciaal themanummer uitgebracht: 17 Sustainable Development
Goals: en zó maken we Nederland duurzaam in 2030! Oud-minister Jan Pronk was als
gastredacteur aan dit project verbonden. De redactie voor elk van de 17 werelddoelen heeft een
bekende experts en een young professional aangeschreven.
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Het bestuur is trots op de redactie die dit dubbelnummer over Sustainable Development Goals
tot stand gebracht heeft. Het bestuur en de redactie hebben samen de SDG’s als onderwerp
omarmd. De nadruk ligt op die doelen die in de Nederlandse context op extra aandacht kunnen
rekenen. Wij vinden het belangrijk dat de SDG-thema’s actueel zijn en de tongen los maken.
Voor zo’n actuele discussie biedt VN Forum bij uitstek een podium. Bovendien mogen juist
SDG’s rekenen op de belangstelling van jongeren. In het huidige verslagjaar is het thema
Migratie uitgezet; het project loopt door in 2018.

Er is ook gewerkt aan de inrichting van het VN Forum deel bij de nieuwe NVVN-website.
Zodra een artikel op de website geplaatst wordt, wordt de auteur ervan op de hoogte gebracht
en gaat er een bericht uit naar het social media team van het Bestuur. De linkjes naar de
artikelen vergroten het platform voor een breder leespubliek. Het blijft echter een continu
aandachtspunt nieuwe lezers te trekken.

3. Activiteiten
Dit jaar is het bestuur bewuster omgegaan met de verspreiding van de activiteiten door het jaar
heen. Aansluiting op en samenwerking met partners is in toenemende mate ingezet. Dit om de
relevantie en het bereik van de activiteiten te vergroten.
Het bestuur heeft in 2016 een keuze gemaakt uit enkele SDG’s waaraan in beginsel specifieke
aandacht aan wordt besteed. Bij het organiseren van activiteiten is daarmee zoveel mogelijk
rekening gehouden.
Om ervoor te zorgen dat activiteiten goed van de grond komen, is er een praktijk ingevoerd dat
er binnen het bestuur altijd twee bestuursleden samenwerken aan een activiteit.

3.1. SIB-seminars
Op 25 januari, 1 februari en 15 februari werd een interessant en goed bezocht driedelig VNseminar in samenwerking met SIB-Leiden georganiseerd. Gedurende deze reeks stond de
hedendaagse rol van China in de wereld centraal. Bij elk van de drie lezingen werd een
onderbelicht aspect van dit brede onderwerp behandeld.

Bij de eerste lezing ging prof. dr. Stefan Landsberger in op het beeld dat de Chinese bevolking
heeft van de Westerse wereld. Zo werd onder andere de vraag behandeld hoe de Chinese
bevolking tegenover de Europese Unie en de Verenigde Naties staat.
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Op 1 februari ging dr. Ingrid d’Hooghe in op de groeiende politiek-economische rol van China
in global governance. Hoeveel macht heeft China nou binnen internationale organisaties, zoals
de VN en het Internationaal Monetair Fonds? Prof.dr.ir. Peter Ho, gaf de afsluitende lezing die
inging op de invloed van China op ontwikkelingslanden. Levert China een grote bijdrage zodat
er progressie in de landen in ontwikkeling wordt geboekt, of vindt er grootschalige exploitatie
van de reserves van deze landen plaats? Het bestuur hecht zeer aan de constructieve en
langdurige samenwerking met SIB-Leiden in het kader van de VN-seminars.

3.2. SDG-lezing Jan Pronk
Voormalig minister Pronk heeft in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering in april een
presentatie verzorgd over de SDG’s en de manier waarop de internationale discussie rondom
deze duurzame ontwikkelingsdoelen plaatsvindt, alsmede de wijze waarop wordt gewerkt aan
de realisatie ervan. Zoals gewoonlijk kraakte de heer Pronk enkele kritische noten en ging
voortvarend in op vragen van de aanwezigen tijdens een actieve Q&A.

De lezing van de heer Pronk is mede tot stand gekomen gezien zijn gastredacteurschap bij VN
Forum voor het themanummer over de SDG’s. Dit evenement was de eerste in een reeks
activiteiten die georganiseerd zijn met de redactie van VN Forum over de SDG’s. In 2018
zullen wij ook in verschillende activiteiten aandacht besteden aan de SDG’s.

3.3. VN 2.0
Op 13 mei 2017 organiseerde de NVVN in samenwerking met Peace SOS, een jonge
organisatie die zich inzet voor vrede, mensenrechten en armoedebestrijding wereldwijd, een
evenement over hervormingen of vernieuwing van het VN-systeem, genaamd VN2.0. Dit
evenement vond plaats in het Humanity House in Den Haag en trok een breed scala aan
bezoekers, van jong tot oud en van allerlei achtergronden. Door het uitgebreide netwerk van
Peace SOS waren er bijvoorbeeld ook veel deelnemers uit onder andere Afrika en het Midden
Oosten aanwezig bij de discussie. Er vond een interessante en levendige discussie plaats van
hoog niveau.

Centraal stond in deze discussie wat men vond van het huidige VN-systeem en hoe men dit
zou hervormen. Of dat men liever een geheel nieuwe VN, een VN2.0, zou oprichten en het
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oude systeem achter zou laten. Onder leiding van Sandra Rottenberg werd eerst een algemene
discussie gestart, waarin originele, en soms vergaande ideeën werden gedeeld.
Ook bestuursleden van de NVVN mengden zich actief in de discussie en deelden hun feitelijke
kennis van of praktijkervaringen in de VN.

Na afloop van deze discussie kwamen er sprekers van verschillende organisaties aan het woord
om hun kijk op een VN2.0 te delen. Sprekers waren May-May Meijer (Peace SOS), Amin
Rafiee (Bitnation), Mohammed Badran (Syrian Volunteers in the Netherlands), Joost Herman
(Rijksuniversiteit Groningen), Peter van der Vliet (Ministerie van Buitenlandse Zaken),
Audifax Ndabitoreye (voormalig presidentskandidaat Burundi) en Charles Dickson (World
Solar Fund). De vereniging werd vertegenwoordigd door Simone Filippini en Sietse Blom.

De gehele bijeenkomst werd door een mediabureau gefilmd. Daar is een professionele video
uit voortgekomen. Deze is hier te vinden: https://vimeo.com/219481850. Via de sociale
mediakanalen is er een grote interactie tot stand gekomen door deze video. De verschillende
organisaties, waarmee de NVVN samen heeft gewerkt zoals het Humanity House hebben deze
interactie versterkt. De video is veel gedeeld, geliked en geretweet.
Meer informatie over het evenement VN2.0 in het Humanity House is te lezen op:
https://www.humanityhouse.org/agenda/op-naar-wereldvrede-vn-2-0/.

3.4. Nacht van de VN
De NVVN heeft ook dit jaar weer bijgedragen aan dit jaarlijks terugkerend evenement. Het
bestuur heeft er dit jaar op ingezet de rol bij dit belangrijke evenement verder te versterken en
de samenwerking met de Nationale Jeugdraad, de organisator van dit evenement, tijdiger vorm
te geven en te verdiepen. Zoals gebruikelijk heeft de voorzitter van de NVVN, Simone
Filippini,

enkele

weken

voorafgaand

aan

het

evenement

de

kandidaat-

jongerenvertegenwoordigers uitgebreid gesproken. Daarbij fungeerde zij als vraagbak en coach
ten aanzien van inhoudelijke kwesties.

Tijdens de Nacht van de VN was het bestuur op verschillende momenten op de verschillende
podia te vinden: op het hoofdpodium in een discussie over de beoogde Nederlandse inzet in de
Veiligheidsraad, bij het onderdeel Werken voor de VN en bij de informatiemarkt.
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Dit jaar heeft de NVVN ook een specifiek programmaonderdeel op zich genomen over de
SDG’s. Enkele bestuursleden deden hieraan mee. Daarnaast hebben enkele young
professionals die bijgedragen hebben aan het SDG-themanummer van VN Forum deelgenomen
aan deze discussie met de nationale coördinator SDGs, Hugo von Meijenfeldt.

3.5. Seminar over lidmaatschap van Zweden en Nederland in de VN-Veiligheidsraad
Samen met de United Nations Association of Sweden (UNA Zweden), organiseerde het bestuur
op 20 december 2017 een seminar over de VN-Veiligheidsraad. Aangezien Zweden en
Nederland beide in 2018 een zetel hebben in de Veiligheidsraad, zagen de NVVN/UNA NL en
UNA Zweden dit moment als een uitstekende gelegenheid om een conferentie te organiseren
om het belang van een zetel in de Raad te bespreken en te benadrukken.

Gedurende de dag werden vier verschillende paneldiscussies gehouden, te beginnen met één
over het algemene werk van de Veiligheidsraad en hoe Zweden en Nederland in 2018 kunnen
samenwerken om het vredeswerk van de VN te versterken, gevolgd door panels over hoe de
rol van vrouwen en de jeugd te versterken, en ten slotte een panel over de rol van de Raad in
voorkoming van “mass atrocities”.
In de panels zaten vertegenwoordigers van de Zweedse en Nederlandse Ministeries van
Buitenlandse Zaken, alsmede vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en
academici.

Na de opening startte het eerste panel over de inzet van Nederland en Zweden in de
Veiligheidsraad, met als sprekers Marriët Schuurman (Task Force VN Veiligheidsraad);
Machiko Kanetake (Universiteit Utrecht) en Lisa Bjuggstam (Zweedse ambassade in Den
Haag). Dit panel werd voorgezeten door Otto Spijkers. Het tweede panel ging over “massale
gruweldaden”. De sprekers waren Youssef Rahman (Amnesty International); Paul Peters (Task
Force VN Veiligheidsraad); Kirsten Meersschaert, (Coalition fort the International Criminal
Court en de International Coalition for the Responsibility to Protect) en Jens Petersson (UNA
Zweden). Dit panel werd door Viktor Sundman voorgezeten.
Het derde panel ging over vrouwen, vrede en veiligheid. Caecilia van Peski (NVVN) en Hanne
Cuyckens (Universiteit Leiden) waren de sprekers. Simone Filippini was de voorzitter. Het
laatste panel behandelde jeugd, vrede en veiligheid. Sprekers waren Elian Yahye (VN
Jeugdvertegenwoordiger) en Marriët Schuurman. Het panel werd voorgezeten door Arne Muis
(Amnesty International).
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Het was een uitstekende manier om UNA Sweden en de NVVN dichter bij elkaar te brengen
en een voorbeeld van een goede samenwerking met een WFUNA partner.

3.6. Overige activiteiten en partnerschappen
AFICS
In 2017 zijn ook de banden met AFICS-Nederland, het vrband van voormalige Nederlandse
werknemers van VN-organisaties, aangehaald. Een lid van AFICS maakt deel uit van het
bestuur van de NVVN. Tevens dragen enkele leden van AFICS bij aan via de sociale media.
NVVN-activiteiten worden ook regelmatig aangekondigd in AFICS rondschrijfbrieven.

SIB steden
Het afgelopen jaar heeft de NVVN ook weer goed contact gehad met de Studentenvereniging
voor Internationale Betrekkingen in Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht en met het
overkoepelend orgaan SIB Nederland. De studentenverenigingen maken onderdeel uit van
WFUNA Youth, de jongerentak van WFUNA. De activiteiten van de SIB worden regelmatig
gepromoot via onze communicatiekanalen en andersom.

4. Communicatie
Behalve via VN-Forum, richt zich de (externe) communicatie van de NVVN 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), de nieuwsbrief alsmede
het organiseren van face-to-face events (zie hieronder onder activiteiten).

In 2017 is voornamelijk ingezet op het vergroten van de online betrokkenheid bij de vereniging
en het versterken van de inhoud van berichtgeving. Deze strategie heeft erin geresulteerd dat
er een groter publiek bereikt is, waardoor de naamsbekendheid van de vereniging is vergroot
en meer personen konden deelnemen aan (online) discussies over de VN. Door deze strategie
is bovendien een jonger en meer divers publiek bereikt dan in voorgaande jaren. De
verschillende social mediakanalen en de website zijn wekelijks voorzien van relevante
(nieuws-) artikelen, blogs, evenementen en beeldmateriaal.
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Dit jaar heeft de NVVN daarvoor de samenwerking met andere (partner-) organisaties
opgeschroefd om het bereik te verhogen. Een treffend voorbeeld hiervan is de afstemming met
Peace SOS en het Humanity House omtrent het evenement VN2.0, dat resulteerde in een
verrassend divers publiek tijdens het evenement en een groot online bereik. Ook heeft de
NVVN gebruik gemaakt van de online kanalen om activiteiten en bijeenkomsten te promoten.

Afgelopen jaar is de nieuwsbrief regelmatiger verspreid dan het voorgaande jaar. 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.

5. Ledenaantal
Verloop

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

181

187

280

305

283

284

305

lidmaatschap
Totaal aantal
leden/abonnementen

Op 31 december 2017 telde de NVVN 181 leden/abonnementen. Dit is een zeer geringe daling
met het voorgaande jaar. De sterke terugname van het aantal leden in 2016 kan verklaard
worden door de acties die het bestuur destijds rondom de ALV van 2016 heeft uitgevoerd zoals
het innen van achterstallig contributies en het per post benaderen van leden van wie niet alle
gegevens bekend waren.

Het innen van de contributie en de aanmaningen om de contributie te betalen hebben wederom
geleid tot een reeks afmeldingen of het schrappen van de betreffende leden (wanbetalers) uit
het ledenbestand. Het aantal afmeldingen is dit jaar gecompenseerd door het aantal
aanmeldingen.

Naast de bovengenoemde redenen voor een lichte terugname in het aantal leden kan 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
wederom een veelvoud van het ledenaantal bereikt via social media. Gezien deze achtergrond
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is het bestuur tevreden met het relatief stabiele ledenaantal in vergelijking met het voorgaande
jaar. Wel zal waar mogelijk worden gestreefd naar werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld
door digitale aanmelding tijdens evenementen ter plekke te faciliteren.

6. WFUNA
In 2017 heeft de NVVN wederom op verschillende manieren samengewerkt binnen de World
Federation of United Nations Associations (WFUNA). In mei zijn twee bestuursleden afgereisd
naar Barcelona voor de jaarlijkse bijeenkomst van Europese WFUNA-organisaties. De NVVN
heeft zich tot doel gesteld om meer samen te werken met Europese partners bij het organiseren
van inhoudelijk activiteiten, ook om van elkaar te leren. Veel van de andere UNA’s hebben een
of meerdere medewerkers in dienst en daardoor meer mogelijkheden werkzaamheden uit te
voeren. Daar kan de NVVN van profiteren. Een goed voorbeeld van constructieve
samenwerking is de organisatie van het seminar over de Veiligheidsraad dat in december samen
met UNA Zweden werd georganiseerd.

7. Subsidie Buitenlandse Zaken
De subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2017 aangewend voor vernieuwing
van onze website, activiteiten Nacht van de VN, UN 2.0 en de lidmaatschapskosten van
WFUNA. Van het subsidiebedrag van € 30.000 voor de eerste tweeënhalf jaren is nu in totaal
€ 25.933,85 aangewend. BZ heeft € 37.046,70 van de in totaal € 45.000 aan subsidie aan ons
overgemaakt. De middelen die nog niet zijn besteed van het overgemaakte bedrag (€
11.112,85) zijn gealloceerd naar 2018 en als kortlopende schuld op de balans opgenomen. BZ
heeft ons toestemming gegeven om binnen de totale subsidieperiode reallocatie van het
subsidiebedrag toe te passen.
BZ heeft de subsidieverantwoording over de periode tot en met 31 mei 2017 geaccordeerd en
dit schriftelijk bevestigd aan het bestuur.

8. Financiën
De NVVN heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 2.999,34. Hiermee is de
hoogte van ons eigen vermogen per 31 december 2017 € 34.829,63.

De subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2017 aangewend voor vernieuwing
van onze website, activiteiten Nacht van de VN, UN 2.0 en WFUNA. In 2017 hebben wij ook
weer onze jaarlijkse contributie aan WFUNA ingelost.
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De contributie-inning is actueel en conform begroting gerealiseerd. Leden die bij herhaling niet
hebben gereageerd op onze betalingsverzoeken, aanmaningen (schriftelijk, per e-mail) én een
achterstand van meerdere contributiejaren zijn aangemerkt als zgn. “spookleden” en geschrapt
uit onze ledenadministratie.

Voor verdere details over de balans en resultatenrekening 2017, verwijzen wij graag naar de
jaarrekening 2017, balans 2017 en toelichting daarop.

9. Conclusie
2017 was een jaar, waarin een aantal goede activiteiten heeft plaatsgevonden en de focus op
SDG’s als startpunt voor discussie is versterkt. Ook een jaar, waarin enkele nieuwe
bestuursleden al na korte tijd door omstandigheden hun bestuurslidmaatschap moeten opgeven.
Een gegeven dat door de andere bestuursleden als teleurstellend is ervaren en waardoor taken
moesten worden herverdeeld. Positief waren het toenemende activiteitenniveau en de aanzet
richting VN75. Het ministerie van Buitenlandse Zaken keurde het subsidieverslag goed en
heeft zich uitermate flexibel getoond, zodat de vereniging in de komende periode over ruim
voldoende middelen beschikt om de ambities voor 2018 te realiseren.
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