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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de NVVN voor het jaar 2020. Hierin is een
prominente plek voor de de viering van VN75, aangezien het zwaartepunt van
onze activiteiten in 2020 daarop was gericht. Ook kijken we nog een stukje
terug in 2019. Door de Covid19 pandemie is in 2020 weliswaar een
meerjaren benadering aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuza)
aangeboden, maar is het Jaarverslag 2019 er deels bij ingeschoten.
In dit jaarverslag zullen we echter vooral de verschillende activiteiten van de
NVVN in 2020 evalueren en komen ook onze partnerschappen aan de orde,
want zonder de creativiteit en inspanningen van zowel de NVVN als haar
partnerorganisaties zouden de resultaten in 202o nooit tot stand zijn
gekomen.
MinBuza heeft al een overzicht ontvangen van de activiteiten rondom de
VN-75 week, in het bijzonder ook gerelateerd aan het bereik daarvan via
meer traditionele en sociale media voor zover de NVVN dit met beperkte inzet
van financiële middelen kon achterhalen.
Een belangrijke conclusie voor 2020 is dat de NVVN er als
vrijwilligersorganisatie in geslaagd is om met minimale middelen,
disproportionele inzet van bestuursleden en volledig in lijn met de RIVM
Covid19-richtlijnen en binnen de marges van het mogelijke, een zichtbare,
meetbare en relatief grootse viering op te zetten.

NVVN bestuur
Het NVVN bestuur heeft in 2019 van een aantal enthousiaste jonge
bestuursleden afscheid moeten nemen maar heeft in 2019 en in 2020
tegelijkertijd een aantal uitstekende nieuwe bestuursleden weten aan te
trekken. Zie in deze link een overzicht van het huidige bestuur: De organisatie
| NVVN.
In 2019 had het bestuur Secretaris Michael Stam afgevaardigd naar Berlijn
om de NVVN te vertegenwoordigen als lid van de Prep-Meeting van de UNAYouth vertegenwoordigers. Dit betrof de voorbereiding van ‘The Peace We
Want, the UN We Need’ 2020 Peace Conference. Dit in het kader van de 75ste
herdenking van de oprichting van de Verenigde Naties, eveneens in Berlijn.
Ook besprak de conferentie de doelstellingen van de Verenigde Naties zoals
vastgelegd in het Handvest, Agenda 2030 en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (de SDG’s) in het bijzonder SDG16 "Peace, justice and
strong institutions".

NVVN Jaarverslag 2020

Foto: Michael Stam secretaris bestuur NVVN

VN Forum
Het NVVN bestuur heeft de banden met VN Forum dit afgelopen jaar
aangehaald. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over afstemming van
prioritaire thema’s, versterking van de communicatie en over de inzet van
leden van de nieuwe Raad van Advies als gastredacteur en/of schrijver.
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.
De inhoud van VN Forum is in handen van een inhoudelijk onafhankelijke
redactie. In het afgelopen jaar heeft VN Forum 3 thematische dossiers
uitgebracht. Ten eerste een over de SDG’s, met 34 artikelen over de 17
SDG’s, 17 van professionals en 17 van young professionals/studenten. Hierin
zaten onder andere bijdragen van de VNG, academici en NGO’s. Ten tweede
was er een editie over waterstof, met professor Ad van Wijk als
gastredacteur. Het jaar is afgesloten met een dossier over wapenbeheersing,
onder andere over nucleaire wapens, met als gastredacteur Hugo Klijn van
instituut Clingendael.

Raad van Advies
De nieuwe Raad van Advies is tijdens de week van 75 jaar Verenigde Naties (24
oktober), geïnstalleerd. Door Covid19 vond de installatie online plaats. Hopelijk
kunnen we in juni 2021 alsnog de eerste ‘live’ bijeenkomst organiseren. We

NVVN Jaarverslag 2020
hebben een zeer gekwalificeerde, diverse groep nieuwe leden bij elkaar gebracht.
Zij zullen de NVVN adviseren en bijdragen aan inhoudelijke versterking, alsmede
hun netwerk inzetten om de NVVN doelstellingen dichterbij te brengen. Dit niet
alleen voor Nederland, maar ook breder, voor het Koninkrijk der Nederlanden. De
NVVN heeft voor elk van de Koninkrijkslanden in het Caribisch gebied - Aruba,
Curaçao en St. Maarten - een vertegenwoordiger in de RvA uitgenodigd. Dit is de
eerste keer dat Rijksgenoten uit de Caribische regio deel uitmaken van de NVVNstructuur. Doel is deze om te vormen tot een Koninkrijksvereniging.
Voorzitter van de NVVN, Simone Filippini: “Onze Raad van Advies is uitermate
belangrijk voor ons, om onze kennis te verbreden en de discussie onder burgers
en politici te versterken en verdiepen over het belang en urgentie van vrede,
duurzame sociaal-economische ontwikkeling en rechten en kansen voor
iedereen, in Nederland en daarbuiten. We zijn allemaal medeverantwoordelijk
voor de toekomst. Niemand kan erop rekenen dat een ander de problemen
oplost. Dat betekent dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. We hebben
nog maar 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te realiseren
en als we niet nú in actie komen, gaat dat niet lukken.”

Voorbereiding VN75
Kerngroep VN75
Op initiatief van de NVVN is in overleg met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken een VN75 Kerngroep opgericht met als doel evenementen en andere
activiteiten met elkaar te delen en waar mogelijk af te stemmen en samen te
werken. Met de VN75 kerngroep heeft op regelmatige basis een aantal
coördinatie bijeenkomsten plaatsgevonden, aanvankelijk fysiek, later virtueel.
De VN75 kerngroep bestond in het begin uit UNICEF, Comité 4 en 5 mei,
Humanity House, Just Peace The Hague, gemeente Den Haag, het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en de NVVN. Vanwege het succes van het
overlegplatform en de behoefte aan overleg en afstemming sloten zich meer
organisaties aan, onder andere Global Compact Nederland, UNHCR, Humanity
Hub, SDG Nederland en UN Live Leiden.
De kerngroep heeft een positieve impact heeft gehad, onder ander door
informatiedeling. Toch bleef het lastig om samenwerking tot stand te
brengen. Waar het ging om de VN-week heeft de afstemming zeker vruchten
afgeworpen. Dit onder andere omdat de NVVN een aantal van de 75 verhalen
kon gebruiken die door Humanity House, Just Peace en Comité 4 en 5 mei
waren verzameld.De door de NVVN opgezette website Vn75.nl werkte als
concept, maar als gevolg van de afzegging van vrijwel alle fysieke
evenementen en activiteiten kon deze slechts in beperkte mate de rol spelen
die was voorzien.
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Nacht van de VN
Op 23 september 2019 was de NVVN
vertegenwoordigd bij de ‘Nacht van de VN’
met een eigen stand met een VN vlag en
met flyers. Hiernaast leidde Simone
Filippini een panel met als thema ‘War is
over if you want it”. Deelnemers aan het
panel waren onder andere NVVN Goodwill
Ambassadeur Jahkini Bisselink en
Professor Alana O’ Malley.

Foto’s: Caecilia van Peski, Voorzitter RVA
en Simone Filippini Voorzitter NVVN bij de
Nacht van de VN

Concert met Barok Vocaal
Op 16 december 2019 werd een concert georganiseerd in samenwerking met
concertorganisatie Barok Vocaal in het concertgebouw in Amsterdam. De NVVN
organiseerde hier tevens samen met de gemeente Amsterdam een side event
voor genodigden uit het NVVN netwerk waarbij er trainees aanwezig waren die
deel uitmaken van het talenten ontwikkelprogramma dat speciaal is ontwikkeld
voor hoogopgeleide statushouders.

Foto’s: impressie van het concert en side event. Boven: Bahia Tahzib-Lie,
links: concertorganisatoren Barok Vocaal Paul Boehle en Fred Luiten,
onder: Michiel van de Kasteelen en trainees.
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Tijdens dit side event was de pas benoemde Mensenrechtenambassadeur Bahia
Tahzib-Lie aanwezig, zij gaf een speech over het belang van mensenrechten en
de manier waarop de VN kan bijdragen aan daadwerkelijke invulling van
mensenrechten in de praktijk, ondanks vele uitdagingen.. NVVN Voorzitter
Simone Filippini verzorgde een prikkelende speech over de betekenis van de
Verenigde Naties, ook in het licht van Agenda 2030 en de SDGs. Michiel van de
Kasteelen interviewde vervolgens jonge statushouders, die bij de Gemeente
Amsterdam als trainees werken. Erna werd het Weihnachtsoratorium van Johann
Sebastian Bach uitgevoerd door het koor en orkest van Collegium Vocale Gent.
Dit onder leiding van Christoph Prégardien. Met Sopraan: Hana Blažíková,
Countertenor: Alex Potter, de Tenor: Julian Prégardien en als Bas: Peter Kooij.

SIB-NVVN VN75 Lezingenreeks
In samenwerking met SIB organiseerde de
NVVN in 2020 een speciale SIB-NVVN
VN75 Lezingenreeks 2020. Deze zou
maandelijks door het hele land bij de
diverse SIB-afdelingen worden gehouden
met waar mogelijk prominente sprekers.
De NVVN was aanwezig bij de eerste lezing
die verzorgd werd door Kathleen Ferrier,
voorzitter van de Nederlandse Unesco
Commissie, over VN75, in Groningen. Door
Covid-19 vervielen echter de overige
voordrachten van deze bijzondere
lezingenreeks helaas vervallen. De hoop is
om dit in 2021 opnieuw op te pakken
Foto: Kathleen Ferrier tijdens een SIB lezing over VN75 in Groningen
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Weggevallen ac viteiten
Veel events waar de NVVN bij betrokken zou zijn, vielen weg, werden
verplaatst of kregen een andere vorm in verband met de Covid-19pandemie.
Enkele van de verplaatste of vervallen activiteiten worden mogelijk in 2021
alsnog (mogelijk in een andere vorm) georganiseerd.
Een van de activiteiten die wegviel, was de organisatie van een evenement in
maart 2020 rondom de Johannes Passion in het Concertgebouw in
Amsterdam. Bij dit concert zou een behoorlijk aantal NVVN relaties
aanwezig zijn. Dit event werd, evenals een eerdere bijeenkomst in 2019,
wederom georganiseerd in samenwerking met de concertorganisatie Barok
Vocaal. Op 16 maart 2020 waren we gedwongen door de lockdown op het
laatste moment alle genodigden af te zeggen. Vooral de gedupeerde
concertorganisatoren was dit een stevige teleurstelling.
Hiernaast was er samen met deze organisatie het plan om een muzikaal
evenement in september in de Pelgrimskerk in Delft te organiseren.
Voor december 2020 stond er nog een concert gepland in het Concertgebouw
met hierbij zang in de zes officiële talen van de VN. Ook dit evenement kon
helaas geen doorgang vinden.
Tijdens de ‘Invictus Games’ van 9 tot en met 16 mei 2020 zou de NVVN
een aparte tent krijgen in het Zuiderpark in den Haag met de VN en VN 75
2020 vlaggen. Er zou een video in de tent worden afgespeeld over het werk
van de VN. Ook zouden we aansluiting krijgen bij een side event waarbij Prins
Harry aanwezig zou zijn geweest. De ‘Invictus Games’ zijn helaas in 2020
vervallen mede vanwege de kwetsbare deelnemers. Hopelijk worden deze in
2021 opnieuw georganiseerd. Ook hiervoor waren al flink wat voorbereidende
activiteiten gepleegd.
De NVVN zou ook tijdens de Nationale Veteranendag in juni 2020 een
aparte tent op het Malieveld krijgen met VN en VN 75 2020 vlaggen. Er zou
wederom een video in de tent worden afgespeeld over het werk van de VN.
NVVN bestuursleden zouden bij deze tent voorlichting geven over de VN en
over de bijbehorende events die georganiseerd zouden worden in het kader
van het 75 jarige bestaan van de VN. Er was ruimte bij de NOS om daar een
NVVN ambassadeur te laten spreken over de VN 75 viering. Hopelijk wordt
ook dit evenement in 2021 alsnog georganiseerd.

ti

Bij de door Nederland georganiseerde World Press Freedom Conference,
waarvan de data in verband met Covid-19 al waren verplaatst naar 18-20
oktober 2020, was een aanvraag gedaan om als NVVN actief aanwezig te
kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop. De World Press
Freedom Conference heeft uiteindelijk in digitale vorm doorgang gevonden.
In 2021 wordt er alsnog op samenwerking ingezet.
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Het VNG congres op 9 en 10 juni 2020, waar de NVVN actief
vertegenwoordigd zou zijn, is door de Covid-19maatregelen verplaatst naar
2021. We hopen dat we hier dit jaar wederom bij kunnen aanhaken live of
digitaal.
Het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in het
najaar 2020 waar de NVVN voorzitter een speech zou geven, is door
Covid-19 vervallen. We hopen in 2021 wederom te kunnen aansluiten (live of
digitaal) bij het komende jaarcongres (0p 5 en 6 oktober).
De Gay Pride zou worden georganiseerd op 25 juli tot 2 augustus 2020. De
Directeur van de Pride is een van de NVVN goodwill ambassadeurs. De
organisatie had de intentie om de kleuren van de voor hen relevante SDGs in
de gehele parade tot uitdrukking te brengen. Mogelijk zou ook de Adam toren
naast het filmmuseum Eye in Amsterdam ‘s avonds en ‘s nachts VN blauw
worden uitgelicht samen met de kleuren van de regenboog. Plan was hier de
grote maat VN vlag en VN 75 vlaggen, die we via het Ministerie van Defensie
hadden besteld, op een speciale VN boot te laten wapperen zodat deze flink
in beeld zou komen bij de pers. Helaas is dit alles door de pandemie niet
doorgegaan. Hopelijk kunnen we bij nieuwe plannen voor 2021 digitaal of live
weer aansluiten.
De NVVN had het voornemen een VN tentoonstelling naar de Tweede
Kamer of naar het Binnenhof te brengen. Aanvankelijk was een fysieke
tentoonstelling gepland, later is op onze aanvraag bij de VN in New York een
mooie digitale tentoonstelling over de geschiedenis van de VN ontvangen.
Deze zou eenvoudig op een aantal goed zichtbare plaatsen kunnen worden
afgespeeld met een beamer in het gebouw tegen een muur ten tijde van 24
oktober 2020. Ook de VN 75 vlag zou op het Binnenhof en de VN vlag in de
tweede kamer worden opgehangen. Dit alles is door de pandemie niet
doorgegaan.

foto: Humanity Hub; spelen van het live SDG spel
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Nadat de activiteit in het Concertgebouw was vervallen door de
Covid-19regels, was er eerst nog het idee dat de activiteiten die verderop in
2020 op de planning stonden toch nog wel door zouden gaan. Deze
activiteiten vielen echter toch in de loop van het jaar allemaal weg of kregen
een beperkte of een digitale opzet.

Alterna eve strategie
Hierna heeft de NVVN zich zeer intensief moeten bezinnen over een strategie
over hoe ze haar viering van VN 75 toch nog vorm en inhoud zou kunnen
geven. Uitkomst:
● intensieve benadering van lokale en landelijke radio en televisiestations
voor interviews over VN75. Dit idee is intensief ingezet en dit is
uiteindelijk zeer succesvol gebleken.
● samenwerking met gemeenten door heel Nederland om tussen 17
oktober - aftrap VN75 week - en 24 oktober - daadwerkelijke 75e
verjaardag van de VN - dagelijks lokaal een aantal activiteiten te
organiseren.
● VN-blauw kleuren van zoveel mogelijk - liefst iconische - gebouwen in
Nederland
● inzet van de NVVN goodwill ambassadeurs
● doorzetten benadering MBO scholen
● Aansluiten bij bestaande initiatieven van andere organisaties om
gezamenlijk succesvoller te worden. Denk bijvoorbeeld aan SDG Action
Day.

NVVN Goodwill ambassadeursnetwerk
In 2019-2020 heeft de NVVN een bijzonder netwerk gerealiseerd van
Goodwill Ambassadeurs. Met hierin grote namen zoals make-up artieste
Nikkie de Jager (“NikkieTutorials’), presentatrice Tanja Jess, zangeres Glennis
Grace, Miss World Nederland 2019-2020, Miss World Nederland Organisatie,
theatermaker Herman van Veen, en jonge topkok Roy Kramer. Ook
burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, Commissaris van de Koning
Noord-Brabant, Ina Adema, en hoogleraren Leo Lucassen en Jan Rotmans
maken deel uit van dit netwerk. Zie voor het hele NVVN Goodwill
ambassadeurs netwerk de volgende link: Ambassadeurs | NVVN

ti

Dit netwerk zal in de loop van de tijd nog verder worden ontwikkeld.
Oogmerk is een groeiende groep goodwill ambassadeurs, de meesten
bekende Nederlanders uit diverse sectoren uit de samenleving in te zetten als
prominente rolmodellen voor een aantal zelfgekozen SDG’s. Via hun
werkzaamheden hebben onze goodwill ambassadeurs belangrijke platforms
gecreëerd. Zij zijn bereid deze in te zetten om Agenda 2030 en de SDGs bij
hun volgers onder de aandacht te brengen en hen te activeren. Het gaat
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daarbij steeds om de VN-gerelateerde thema’s rondom vrede, veiligheid,
inclusieve samenlevingen met kansen voor iedereen en duurzaamheid.
Het ontwikkelen van dit NVVN Goodwill ambassadeursnetwerk bleek voor de
NVVN buitengewoon succesvol. Een aantal heeft namens de NVVN zeer
prominent de media gehaald, waaronder make-up artieste Nikkie de Jager.
Als voorbeeld gaan we hieronder wat langer in op de invulling van de rol van
Nikkie Tutorials in 2020. Zij is een grote social media influencer met in totaal
tientallen miljoenen volgers. Nikkie de Jager heeft met haar bekendmaking
van haar NVVN Goodwill Ambassadeurschap voor de NVVN in het tv
programma ‘Shownieuws’ meerdere keren veel persaandacht gegenereerd.
Ook NOS stories, het NOS kanaal voor de jeugd, besteedde aandacht aan
haar ambassadeursrol.

Het bereik hiervan was volgens de afdeling NOS Communicatie NOS stories:
395.119 kijkers met 42.501 likes, 1.538 comments en de clip is 1.565 keer
opgeslagen. Ook besprak ze haar ambassadeursschap op Instagram, waar ze
ruim 2 miljoen kijkers trok, en op Youtube, waar ze ruim 1.5 miljoen views
kreeg voor een filmpje van 20 minuten.
Daarnaast verschenen over haar nieuwe NVVN Goodwill ambassadeurschap
talloze publicaties in de landelijke (online)media, waaronder in de Telegraaf,
Metronieuws, het AD, NU.nl, MSN.com, RTL boulevard, Story, de Libelle, de
Linda en diverse regionale (online) kranten als de Leeuwarder Courant, de
Stentor in Zwolle en Zeelandnet. Nikkie heeft op verzoek van MinBuza een
indrukwekkend filmpje opgenomen over acceptatie van transgender personen
en het belang van mensenrechten voor iedereen voor de Mensenrechtenraad
in Genève. Dit had binnen een dag 2 miljoen likes.
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Tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN en de
vijfentwintigste verjaardag van de vierde Wereldvrouwenconferentie in
Beijing, nam Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, samen met Nikkie de Jager een video op over
gendergelijkheid. Dit filmpje is ook uitgezonden op televisie via Shownieuws
en er is meermaals over bericht. Hieronder is de opname van het betreffende
filmpje te zien:
Zangeres Glennis Grace maakte na afloop van haar optreden op Slot
Loevestein voor de start van de VN75 week in Shownieuws bekend dat ze
NVVN goodwill ambassadeur was geworden. Haar televisieoptreden trok zo’n
600.000 kijkers voor de NVVN en de VN. Zie hiervoor het volgende filmpje
van ‘Shownieuws’:

318b3a62-cf3b-4040
-9a48-47f29f885097.MP4

Ook de participatie van NVVN Goodwill Ambassadeur Miss World Nederland,
Brenda Muste, op Slot Loevestein in een speciaal daarvoor ontworpen VNblauwe jurk door ontwerper Rossini, trok veel bekendheid gegenereerd op
social media. Hieronder is het filmpje te zien van de making of the UN dress.
Het filmpje is gemaakt door Miss World Nederland.

92e00b6a-90d4-49c
0-8709-c1cbada6b7af.MP4
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NVVN Goodwill Ambassadeur Miss
Nederland / Universe 2019-2020
Sharon Pieksma heeft op de SDG
Action Day op 25 september 2020
een prominente rol gespeeld. Ze
werd eerst geïnterviewd en later
sloot ze de SDG Action Day af als
DJ. Deze jaarlijkse SDG dag zou
eerst live plaatsvinden echter is dit
door de Covid-19 maatregelen een
virtuele bijeenkomst geworden.
Sharon Pieksma die zich sterk maakt tegen plasticvervuiling in de zeeën en in
de oceanen heeft tijdens de SDG Action Day de blauwe jurk gedragen
gemaakt van plastic en afval uit de zee. (zie de afbeelding rechts). Als
Voorzitter NVVN leidde Simone Filippini een goed bezochte tweedelige sessie
over het leiderschap dat nodig is om de SDG’s te realiserern. Brenda Muste
deed in de tweede sessie versalg van de uitkomsten en discussie van de
eerste (ochtend) sessie.

Zoveel mogelijk gebouwen en objecten in
Nederland VN blauw verlicht
Al begin 2020 vroeg de NVVN aan alle provincies en alle gemeenten om
zoveel mogelijk gebouwen vanaf 19 tot en met 24 oktober 2020 ‘s avonds en
‘s nachts te verlichten in VN-blauw. Op 24 oktober, de daadwerkelijke 75e
verjaardag van de VN, was het de beurt aan het Vredespaleis. Dankzij de
substantiële inspanning van de NVVN zijn er uiteindelijk in totaal 169
gebouwen en andere objecten als; bruggen, kerken, en torens en
standbeelden VN-blauw verlicht. Zonder Covid19 waren er dat nog aanzienlijk
meer geweest. Volgens het informatiebureau van de VN in Brussel, UNRIC,
die het totaaloverzicht van de gebouwen in Europa had, steeg dit ver boven
de bijdragen van de andere Europese landen uit. Hiermee was de Nederland
winnaar van Europa.
De NVVN realiseerde op de website Vn75.nl een mooie digitale kaart, waarin
al deze gebouwen objecten zijn opgenomen. Deze kaart is ook veelvuldig in
de pers geweest. (Zie de afbeelding van de kaart hieronder)
Overzicht gemeenten, gebouwen, bruggen, kerktorens en andere
objecten in VN-blauw
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VN 75 week
Ondanks de strengere maatregelen om Covid-19 terug te dringen, is de NVVN
erin geslaagd in betrekkelijk korte tijd een uitgebreid VN75-programma te
organiseren in de week van 19 t/m 24 oktober. Het beloofde een bijzonder
programma te worden: een week lang zou het 75-jarig bestaan van de VN
dagelijks in een gemeente centraal staan. Vanwege de herinvoering van de
lockdown in oktober werden helaas vele activiteiten op het laatste moment
afgelast. Vrijwel alle deelnemende provincies en gemeentelijke organisaties
hebben uiteindelijk besloten zich terug te trekken. Na intensieve gesprekken
tot aan de Raad van Toezicht heeft de openingsceremonie op Slot Loevestein
in de gemeente Zaltbommel gelukkig coronaproof kunnen plaatsvinden met
medewerking van de burgemeester van Zaltbommel, de Commissaris van de
Koning, veteranen, Miss World Nederland, zangeres Glennis Grace en
natuurlijk onze voorzitter, Simone Filippini. Ofschoon het evenement zonder
publiek en in delen moest plaatsvinden, was het resultaat fantastisch en heeft
groot media en social media bereik gehad.
Ook de gemeente Zeewolde heeft in delen en verspreid over verschillende
dagen de oorspronkelijk bijeenkomst digitaal opgenomen.
Tijdens de VN-week zou er iedere dag één van de ‘75 verhalen’ worden
voorgelezen door een NVVN-Goodwill Ambassadeur. Dit is echter alleen bij
slot Loevestein het geval geweest.
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Het programma zag er als volgt uit:

foto: NVVN Bestuurslid Michiel van de Kasteelen wordt geïnterviewd
door omroep Gelderland

Zaterdag 17 oktober
Op 17 oktober 2020 vond de opening van de VN 75 week plaats op slot
Loevestein. Het thema van de openingsdag was ‘Vrede en Recht’. Op 16
oktober 2020 voorafgaand interviewde Omroep Gelderland NVVN bestuurslid
Michiel van de Kasteelen hierover. Dit interview werd op 17 oktober bij de
regionale omroep meerdere keren uitgezonden: Slot Loevestein kleurt in
herfstvakantie VN-blauw - Omroep Gelderland
Tijdens de opening deed burgemeester Pieter Van Maaren het
welkomstwoord. Directeur Slot Loevestein Ed Dumrese en NVVN-voorzitter
Simone Filippini openden erna de VN75- week. Simone Filippini deed onder
meer een oproep de VN-enquête zoveel mogelijk in te vullen. Hierna volgde
een bijdrage van de nieuwe permanente vertegenwoordiger (PV) bij de VN in
New York, Joke Brands. Miss World Nederland Brenda Muste las vervolgens
een van de ‘75 verhalen’ voor. Dit verhaal was geschreven door de vorige PV
VN , ambassadeur Karel van Oosterom. Professor Arthur Eijffinger verzorgde
een digitale bijdrage over Hugo de Groot.
Slot Loevestein werd tenslotte door Miss World Nederland aangelicht in VNblauwe kleur. In jurken in de verschillende kleuren van de SDGs en het
betreffende SDG-bordje in de hand volgden 15 finalisten voor Miss World
Nederland met een krachtige toelichting op elk van de SDGs.
De Commissaris van de Koning, de heer John Berends gaf een speech over de
provinciale en lokale betekenis van de VN. Vervolgens werd, namens de
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Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland en namens de
burgemeester van de gemeente Zaltbommel, door UNIFIL Veteranen de VN
vlag gehesen.
Er volgde tot slot een indrukwekkend muzikaal optreden met NVVN-Goodwill
Ambassadeur zangeres Glennis Grace, die als nieuwe NVVN goodwill
ambassadeur het lied ‘I was Here’, door Beyoncé gezongen voor de VN World
Humanitarian Day 2012.
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De aanwezige pers waren Omroep Gelderland en Shownieuws. Het event
werd vanwege de maatregelen in aparte delen opgenomen en 7 is later aan
elkaar gemonteerd. Dit event heeft tot veel aandacht in de lokale en in de
landelijke pers geleid. Dit mede door de aanwezigheid van de lokale televisie
en Shownieuws. Hieronder een filmpje van Glennis Grace over haar nieuwe
NVVN Goodwill Ambassadeurschap en het lied van Beyoncé [link]

Foto: Katia Maes, Brenda Muste Miss World Nederland, Glennis Grace en
Simone Filippini.

Zondag 18 oktober
Op de 18e zou de provincie Noord-Brabant met de gemeente Den Bosch
gaststad zijn voor de VN75-week. De Sint Janskathedraal in Den Bosch zou
volledig VN-blauw worden verlicht en er omheen zou er een interessant
programma zijn waarbij ambtsdragers uit diverse religies gezamenlijk de
Kathedraal VN-blauw zouden aanlichten. Naar aanleiding van de nieuwe
Covid-19 maatregelen bleken deze activiteiten niet mogelijk. De maatregelen
zorgden er ook voor dat de Sint Janskathedraal niet meer VN-blauw verlicht
zou worden, vanwege de vrees dat dit publiek zou trekken. Mooi is wel dat
kort geleden de nieuwe Commissaris van de Koning Ina Adema het NVVN
Goodwill Ambassadeurschap heeft aanvaard.

Maandag 19 oktober 2020
Op maandag de 19e zouden de provincie en de gemeente Groningen
meedoen. De Martinitoren zou VN-blauw worden verlicht en er zou een event
plaatsvinden rondom het thema vluchtelingen, armoede en mensenrechten.
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Dit event zou samen met SIB-studenten worden georganiseerd. Onder
andere NVVN Goodwill Ambassadeur en Hoogleraar Leo Lucassen zou een
toespraak geven. Helaas kon de bijeenkomst in Groningen door Covid-19
geen doorgang vinden.
Daarnaast besteedde het NOS Journaal van 20:00 uur aandacht aan het
blauw verlichten van gebouwen. Hier keken zo’n 2,5 miljoen mensen naar
(bron: NOS).

Dinsdag 20 oktober
Op de 20e zouden de provincie Limburg en de gemeente Maastricht gastheer
zijn van VN75. De thema’s zouden zijn: Mensenrechten, Vrede en Recht. Het
event zou plaatsvinden op de Maastricht UN University. Studenten van
Maastricht UN University zouden gaan vertellen over hun wens voor een
toekomstige VN. De nieuwe directeur de heer Bartel van de Walle van de
Maastricht UN University zou een speech geven over innovatie en
duurzaamheid en over evolutie in ontwikkelingslanden. Dit event is
uiteindelijk ook als gevolg van de Covid-19maatregelen komen te vervallen.
Wel is de VN-vlag gehesen door de Commissaris van de Koning c.q.
Gouverneur Theo Bovens en burgemeester Annemarie Penn-te Strake.
Hiervan is naar verluidt een tekst en een foto in de lokale krant gepubliceerd.
Bij navraag over de exposure op sociale media ervan is tot op heden geen
reactie ontvangen.

Woensdag 21 oktober
Op de 21e stond de gemeente Amersfoort op de agenda. Amersfoort
enthousiast en wilde graag participeren in de VN75-week. De thema’s die wij
voorstelden waren; Eerlijk werk en Economische groei, Duurzame steden en
gemeenschappen. Zij hebben aan de hand hiervan zelfstandig een
aantrekkelijk programma ontwikkeld. Uiteindelijk is ook dit hele programma
afgezegd als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19. Wel hebben ze
aan de hand van de maatregelen een in delen opgenomen VN75-gerichte
video gemaakt en deze hebben ze gedeeld op de lokale televisie en op sociale
media.

Donderdag 22 oktober
Op de 22e zou bij de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg VN75
centraal staan met als thema; ‘Vrede, Mensenrechten en Inclusie’. Hierbij
wilde Middelburg zich graag profileren als mensenrechtenstad mede door de
aanwezigheid van een AZC. Verder zou de Roosevelt Foundation en de Four
Freedoms voor Nederland centraal staan met hiernaast de Modern United
Nations. Ook dit event, waarbij Zeeuwse studenten zouden worden betrokken
en professor Barbara Oomen een speech zou geven, is vervallen. Van de
Commissaris van de Koning de heer Han Polman is uiteindelijk een video-
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opname gemaakt waarin hij een speech geeft rondom de viering van 75 jaar
VN. Deze speech is via sociale media gedeeld: Videoboodschap felicitatie VN
door Han Polman - YouTube. Daarnaast heeft onze Voorzitter Simone Filippini
een online presentatie gegeven in de week erna ter gelegenheid van de
‘Modern United Nations’ in Middelburg en is zij - eveneens online - aanwezig
geweest bij de prijsuitreiking.

Vrijdag 23 oktober
voor de 23e is eerst aan de gemeente Amsterdam gevraagd om te
participeren. Doordat het budget voor 2020 al was besteed zagen zij helaas
geen mogelijkheden om mee te doen. We kregen contact met de gemeente
Zeewolde en met provincie Flevoland. Zij wilden graag deze dag hosten. Het
thema van deze dag: Vrede en Veiligheid, Duurzame steden en
gemeenschappen. De veteranen gemeenschap en hun belangrijke functie
voor Nederland is een belangrijk thema in Zeewolde. Er wonen hier en in de
omgeving veel veteranen. Oud-veteraan Aart Klop heeft een speech gegeven
over zijn werk in vrede en veiligheid voor Nederland Er is een speech
gegeven over innovatie, duurzame steden en gemeenschappen door NVVNGoodwill Ambassadeur Jan Rotmans. De VN-vlag en de SDG-vlag werden
gehesen door de gemeentelijke bode, tevens veteraan. Leen Verbeek, de
Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland en de burgemeester
van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter, gaven ieder een speech. Er was reflectie en
een afsluitend woord door NVVN Voorzitter Simone Filippini. Daarna werd de
Belvedère door Simone Filippini aangelicht. Dit alles is in delen opgenomen
en uitgezonden door Omroep Zeewolde. In de aanloop naar deze dag was
onder meer al een uitgebreid interview opgenomen en uitgezonden van
Simone Filippini met burgemeester Gorter over de SDG’s, had Simone een
uitgebreide briefing verzorgd over de SDG’s aan de finalistes van Miss World
Nederland.

Zaterdag 24 oktober
Op zaterdag 24 oktober 2020 was de herdenking van 75 jaar VN in het
Vredespaleis als hét Internationaal symbool voor Vrede en Recht. En dit was
tevens de afsluiting van de VN75 week. De invulling van het programma werd
verzorgd door het International Court of Justice (ICJ) en door de gemeente
den Haag. Er was, als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19, slechts
een zeer beperkt gezelschap aanwezig. De president van het ICJ, minister
Blok, burgemeester Van Zanen en VN-jongerenvertegenwoordigers Mert
Kumru en Hajar Yagkoubi, waren hier uiteindelijk aanwezig. Dankzij de NVVN
hebben ook twee MBO studenten van het ROC Mondriaan in den Haag aan de
plechtigheid in het Vredespaleis meegedaan. De NVVN heeft hiernaast aan
het volgende bijgedragen: een lichtshow op het Vredespaleis door beeldend
kunstenaar Panis en lichtproducent Aveq.nl (mogelijk gemaakt door het Prins
Bernard Cultuurfonds). Deze show is helaas volledig vervallen, als gevolg van
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de Covid-19 maatregelen. Ook zijn de gezongen bijdrage door zangeres
Glennis Grace en een act van Miss World Nederland, die het Vredespaleis zou
uitlichten in regenboogkleuren, uit het programma geschrapt. De NVVN had
ten behoeve van al deze activiteiten fondsen aangevraagd bij het Vfonds en
had een bedrag toegekend gekregen voor het VN-blauw verlichten van het
Vredespaleis. De NVVN heeft tevens de gehele voor-organisatie hiervan
gedaan. Burgemeester Van Zanen heeft uiteindelijk het Vredespaleis
aangelicht in VN blauw.

Overzicht
De NVVN heeft in korte tijd een uitgebreid en uitdagend jaarprogramma
opgezet ter ere van 75 jaar Verenigde Naties. Door de invoering van de
maatregelen als gevolg van de pandemie is het merendeel van dit
programma helaas komen te vervallen. Ondanks de afschaffing van de offline
activiteiten, zijn er diverse digitale bijdragen geweest van deelnemende
provincies en gemeenten. Het schitterende evenement van 17 oktober op
Slot Loevestein heeft landelijk geleid tot een flinke aandacht voor VN75 en
voor de NVVN. VN75, en daarmee NVVN, hebben veel media-aandacht
gekregen op televisie, radio, nationale en regionale (online)media en kranten.
Ook de communicatieafdeling van Slot Loevestein heeft veel aandacht
besteed aan VN75 op sociale media en in haar persberichtgeving.
Er zijn bij 8 fondsen aanvragen uitgezet met als resultaat een additioneel
project bedrag van euro 23.500,- Hiervan is onder andere het Vredespaleis
op 24 oktober 2020 VN blauw aangelicht. Ook is er voor dit bedrag een
lichtkunstenaar aangetrokken voor een regenboog verlichting voor op het
Vredespaleis (deze kunstuiting is helaas door de Covid-19 maatregelen
vervallen). Verder is er van dit bedrag een educatief SDG online spel
ontwikkeld ten behoeve van MBO-studenten in Nederland. Er loopt hiervoor
nog een extra aanvraag bij fonds 1818. Er zijn hiervoor succesvolle contacten
gelegd bij docenten van het ROC Mondriaan college. Dit project is momenteel
in ontwikkeling.
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NVVN in samenwerking
Simone Filippini heeft op de SDG Action Day twee workshops gegeven. Er zijn
rechtstreekse en persoonlijke contacten met de NVVN en de VN gerealiseerd
die ook hebben bijgedragen aan het succes van VN 75 Dit zijn prominente
personen als Teta Banks, de President van de Amerikaanse afdeling van
WFUNA, de World Federation of UN Associations. OOk heeft uitvoerig contact
plaatsgevonden met UN Special Adviser for the Commemoration of UN75,
Fabrizio Hochschild. Op verzoek van de NVVN en Leadership4SDGs sprak
Fabrizio Hochschild een videoboodschap in die ook werd ingezet tijdens de
SDG Action Day gedurende een workshop die werd gegeven door Simone
Filippini. Hieronder (zie het filmpje) is de bijdrage van Hochschild aan deze
workshop.
Simone Filippini heeft op diverse radiozenders interviews gegeven. Dit onder
andere bij Simone FM, Radio Leo, Radio WNL, de Christelijke zender; Groot
Nieuws Radio, Amsterdam FM en Den Haag FM. In het filmpje hieronder is
het interview met Radio den Haag FM te zien en te horen.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jnlXvH7FTEo

Zeeland vierde de 75e verjaardag van de Four Freedoms Laureaat de
Verenigde Naties op een hele bijzondere manier: met een Modern United
Nations. Dit is een nieuwe variant van de klassieke Model United Nations
(MUN). Hierin onderhandelen scholieren, in een formele setting over
wereldproblemen. Bij de ‘Modern United Nations’ onderhandelen niet alleen
landendelegaties, maar ook delegaties die andere belangen
vertegenwoordigen als de natuur, toekomstige generaties, bedrijven en
migranten. Wat binnen de Verenigde Naties gebeurt is ook voor hen van
belang.
Vanuit de vele Zeeuwse middelbare scholieren werden er zo’n 70
geselecteerd die op 27 en 28 oktober met elkaar gingen onderhandelen,
lobbyen en debatteren over resoluties rondom actuele wereldproblemen zoals
klimaatverandering, mensenrechten en de huidige pandemie.
Elke deelnemende school deed mee met een Engelstalig team en een
Nederlandstalig team.
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De dag ging van start met een officiële opening door Han Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Roosevelt
Foundation, en Simone Filippini, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor de VN. Na de hamerslag waarmee de Algemene Vergadering werd
geopend gingen de diverse landendelegaties en delegaties als de Oceanen en
Jongeren onder de 18 aan de slag.
Het voorzitterschap was in handen van studenten van de UCR en onder hun
aanvoering lagen er aan het eind van de dag drie klinkende resoluties. Het
doel van de campagne was om zoveel mogelijk mensen van de doelgroep te
bereiken en te inspireren met de introductie van de Modern United Nations en
de reden tot dit evenement.
Er is een bereik geweest van 48.766 personen, met 3.451 klikken naar de
landingspagina:
https://www.fourfreedoms.nl/nl/modern-united-nations.htm

75 jaar VN - met Simone Filippini en Gerrit Jan Gorter (lokaleomroepzeewolde.nl)
Omroep Flevoland - Nieuws - Blauwe gebouwen en pleinen voor 75 jaar
Verenigde Naties
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NVVN Goodwill Ambassadeur Miss World Nederland was ook in Zeewolde ten
tijde van het interview van burgemeester Gerrit Jan Gorter samen met
Simone Filippini. Zij organiseerden daar met de lokale dansschool samen met
kinderen en de 15 miss World Finalisten een flashmob. Op het filmpje
hieronder is te zien hoe burgemeester Gorter, ervaren als hij is met het
organiseren van folklorefestivals, meedanst tijdens deze flashmob:

Op de foto’s hieronder is te zien hoe NVVN voorzitter Simone Filippini les
geeft aan de 15 Finalisten van Miss World Nederland over de Verenigde
Naties en over de SDGs.
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Ook NVVN Goodwill Ambassadeur Hoogleraar Jan Rotmans gaf voor VN75
Zeewolde een speech geven die online is opgenomen. Deze is verwerkt in
dit filmpje van de gemeente Zeewolde over VN 75. In dit filmpje speelde
de burgemeester van Zeewolde, de Commissaris van de Koning van de
Provincie Flevoland Leen Verbeek en Simone Filippini een rol. Het filmpje
is gedurende een volledige week dagelijks uitgezonden op de lokale
televisie in Zeewolde:
Zeewolde viert 75 jaar Verenigde Naties (lokaleomroepzeewolde.nl)

Op deze foto dansen kinderen van de dansschool in Zeewolde in blauw licht in het kader van VN75
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Simone Filippini bracht ook een bezoek aan de burgemeester van Hollands
Kroon en er is een aantal interviews gedaan. het interview met
burgemeester Rian Dam en Simone Filippini over de betekenis van de VN
en over haar duurzame doelen en wat deze betekenen voor de gemeente
is op de lokale televisie uitgezonden door Regio Noordkop (KOP).

Op dezelfde dag bracht Simone een bezoek aan de marinebasis van Den
Helder. De Marine is een belangrijke partner van de Verenigde Naties in
het kader van vredeshandhaving en -opbouw. In Den Helder sprak Simone
Filippini met de Commandant der Zeestrijdkrachten, admiraal Rob Kramer,
commandeur Peter van den Berg en overste Bernd Roelink over de rol van
de Marine voor vrede en veiligheid in het Koninkrijk der Nederlanden en
de VN, zoals onder meer het beschermen van het schip van de UN World
Food Programme.
Naast het bezoek aan de burgemeester van Hollands Kroon is ook een
fragment van ons bezoek aan de Marine meegenomen op de lokale
televisie (KOP). Vlag in top voor 75-jarige VN (video) – Regio Noordkop
Van dit bezoek zijn ook foto’s en interviews
gemaakt en deze zijn verspreid over de
sociale media. Na ons bezoek besloot de
marine spontaan om een aantal gebouwen
op de marinebasis VN blauw te gaan
verlichten. Zie het filmpje hieronder;
Ook met de burgemeester van Leusden is
er in het kader van VN 75 een online
interview geweest en een journalist die aan
de hand hiervan een interview heeft
geschreven in het lokale blad het dagblad
van Leusden: Burgemeester: ‘Grebbelinie op
Unesco Werelderfgoedlijst’ | Leusder Krant |
Nieuws uit de regio Leusden

Verkoop van VN Vlaggen en mediabereik
Er zijn in totaal 22 VN vlaggen verkocht aan gemeenten door Faber Exposize,
een organisatie waar ook het Ministerie van Defensie haar vlaggen bestelt.
Dit gebeurde tegen een gereduceerd tarief, na een eerdere kennismaking
tussen de NVVN en Faber Exposize.
De persberichtgeving rondom de verjaardag van 75 jaar VN is overweldigend
geweest. Er is buitengewoon veel pers exposure geweest op sociale media en
in vele gemeentelijke en lokale kranten en ook landelijk is er veel aandacht
besteed aan VN 75. Alle ruim 100 deelnemende gemeenten aan het blauw
verlichten van gebouwen, bruggen, kerken en andere objecten in het kader
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van VN75, hebben eerder van de NVVN een mediatoolkit ontvangen samen
met een persbericht. Hiermee hebben ze hun eigen persbericht gemaakt en
deze hebben ze lokaal verspreid via hun lokale (week)krant. De persberichten
zijn lokaal crossmediaal overgenomen op vele andere sites, in de bijlage vind
u een aantal voorbeelden van de publiciteit die dit opleverde.
Naar aanleiding van een aantal ontvangen getallen van televisiestations
rondom tv uitzendingen en radio interviews rondom VN 75 zijn er naar
schatting meer dan 7 miljoen Nederlanders bereikt met alle media
exposure die de NVVN rondom VN 75 heeft weten te genereren. Samen met
de ontvangen aantallen van de radio en het bereik van persberichtgeving
kunnen we concluderen dat hiernaast zeker 3 miljoen luisteraars van radio
interviews en lezers van de persberichten zijn geweest. Dit zijn conservatieve
schattingen, gezien alleen al het aantal volgers dat bijvoorbeeld NVVN
Goodwill Ambassadeur Nikkie de Jager heeft (16 miljoen) kan het publiek
nog veel groter zijn geweest.
In bijlage 1 volgt een reeks met linken naar persberichten rondom VN75 die
op internet terug te lezen zijn. Het voert te ver om werkelijk alle
persberichten op internet terug te vinden maar dit geeft alvast een goede
indicatie.
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Bijlage 1
Gebouwen en bruggen in Drenthe kleuren blauw vanwege 75 jaar VN - RTV
Drenthe
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw - Leeuwarder Courant
(lc.nl)
Nederland kleurt blauw voor 75 jaar Verenigde Naties | Unesco Commissie
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties - Jouregio
Europa kleurt VN-blauw op 24 oktober (VN-dag) (unric.org)
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties | Groot Heerenveen
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw - Nieuws.nl
VN viert 75ste verjaardag. Gebouwen in Nederland kleuren blauw. | SDG
Nederland
75 jaar Verenigde Naties | Peace Palace (vredespaleis.nl)
Gemeente Apeldoorn
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw (msn.com)
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw (rd.nl)
Gemeente Westland: Westland kleurt blauw voor 75 jarig bestaan Verenigde
Naties
Gebouwen in Zeeland lichten vanaf vanavond blauw op - Omroep Zeeland
Blauw Eye (en andere gebouwen) vanwege jarige VN | NOS
Verjaardag VN: gemeentehuis Stein kleurt blauw - De Limburger
Molen en gemaal in Kinderdijk zijn deze week blauw verlicht Alblasserdamsnieuws.nl
Basiliek Oudenbosch wordt blauw gemaakt (internetbode.nl)
Gemeentehuis en fontein in Veendam kleuren blauw voor 75-jarige VN |
parkstadveendam.nl
Gemeentehuis blauw verlicht – 75 jaar Verenigde Naties - Actueel in
Weststellingwerf - Home - Gemeente Weststellingwerf
Gemeentehuizen, plein, fontein en Achmeatoren kleuren blauw voor jubileum
Verenigde Naties - Leeuwarder Courant (lc.nl)
Dit is waarom de straatverlichting komende week een blauwe kleur heeft indebuurt Hengelo
Gemeentehuis Oss kleurt volgende week blauw voor 75-ste verjaardag VN | Foto
| AD.nl
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Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties - Omroep West
West-Friese gebouwen kleuren blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties - NH
Nieuws
Den Haag FM » Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties
Blauw verlichte gebouwen ter ere van 75 jaar Verenigde Naties - De Ommenaar
Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties (theworldnews.net)
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw - Nieuws.nl
Gebouwen kleuren blauw voor de jarige Verenigde Naties | Trouw
Ons Lelystad - Blauwe gebouwen en pleinen voor 75 jaar Verenigde Naties (onslelystad.nl)
Blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties - Stichting 75 Jaar Vrijheid Ommen
(ommen75jaarvrijheid.nl)
Blauw verlichte gebouwen ter ere van 75 jaar Verenigde Naties - Stichting 75
Jaar Vrijheid Ommen (ommen75jaarvrijheid.nl)
Verenigde Naties bestaat vandaag 75 jaar, honderden gebouwen kleuren blauw –
Leidse Glibber
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw (zeelandnet.nl)
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw | Startmakkelijk het
platform voor business en nieuws
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw (msn.com)
Blauw verlichte gebouwen ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | Vechtdal Leeft
Maassluise gebouwen kleuren blauw ter ere van 75-jarig jubileum Verenigde
Naties | Waterweg | AD.nl
Gebouwen en bruggen in Drenthe kleuren blauw vanwege 75 jaar VN - RTV
Drenthe
Blauw verlichte gebouwen ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | Vechtdal Leeft
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw – Wel.nl
(welingelichtekringen.nl)
Eye kleurt vanavond VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties
(amsterdamsdagblad.nl)
VN 75 jaar: Werelderfgoed kleurt blauw - ONH
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw - Dagblad van het
Noorden (dvhn.nl)
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties | Groot de
Fryskemarren
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Gebouwen in Stede Broec blauw verlicht ter ere van 75 jaar Verenigde Naties
(stedebroecsdagblad.nl)
Vlaggen gemeentehuis en Thamerkerk in Uithoorn kleuren blauw vanwege 75
jaar VN - RTVA
75 jaar VN: expositie en een blauw verlicht Provinciehuis - Haarlem105
VN 75 jaar: Werelderfgoed kleurt blauw - MONUMENTAAL
Cultuurschuur kleurt VN blauw voor 75-jaar Verenigde Naties
(hollandskroondagblad.nl)
Oosterpoortbrug kleurt blauw voor 75 jaar VN - HoornRadio / HoornGids - de
nieuwsbron voor Hoorn, Zwaag en Blokker
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties - De Streekkrant
Blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties » Vechtdal Centraal
Gebouwen in Stede Broec blauw verlicht ter ere van 75 jaar Verenigde Naties –
WF Nieuws
Provinciehuis in blauw voor 75jarig bestaan VN (rodi.nl)
Hoornse Oosterpoortbrug kleurt blauw voor 75 jaar VN - OnsWestfriesland
Blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | Vechtdal Leeft
Gebouwen in Stede Broec blauw verlicht ter ere van 75 jaar VN - Stede Broec
Actueel
Fotoserie: Bouwwerken in het blauw om verjaardag VN te vieren - Leeuwarder
Courant (lc.nl)
Verenigde Naties bestaan 75 jaar - Leeuwarder Courant (lc.nl)
'Nederlanders, vul de enquête over de VN in' - Leeuwarder Courant (lc.nl)
Gemeentehuis in Grootegast kleurt deze week VN-blauw voor 75 jaar Verenigde
Naties - InfoLeek
Nieuwe Toren transformeert in Blauwe Toren voor jubileum VN
(kampernieuws.nl)
Blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | RondOmmen
Torentje van stadhuis kleurt blauw om 75 jaar VN te vieren - Apeldoorn Actueel
(apeldoorn-actueel.nl)
Gebouwen in Stede Broec blauw verlicht ter ere van 75 jaar Verenigde Naties –
WF Nieuws
Torentje van stadhuis kleurt blauw om 75 jaar VN te vieren (nieuws.nl)
Gebouwen voor 1 dag uitgelicht voor 75 jaar VN - Just Peace The Hague
WOS.nl - VN is jarig: gebouwen en bruggen kleuren blauw
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Nieuwe Toren kleurt blauw vanwege 75-jarig bestaan Verenigde Naties
(koggecourant.nl)
Stadhuis blauw verlicht ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | Al het nieuws uit
Weesp (weespernieuws.nl)
Hervormde kerk blauw verlicht voor verjaardag Verenigde Naties
(laardercourant.nl)
Veendam kleurt blauw voor VN | koerier
Limburgse gebouwen kleuren blauw voor verjaardag VN | 1Limburg | Nieuws en
sport uit Limburg
Gebouwen en bruggen in Drenthe kleuren blauw vanwege 75 jaar VN - RTV
Drenthe
Gebouwen kleuren blauw? – RTV Favoriet | Jouw Favoriet!
Deze gebouwen in Leiden kleuren ’s avonds blauw en dit is waarom - indebuurt
Leiden
Utrechtse gebouwen kleuren blauw deze week - Nieuws RPL Woerden
Utrechtse gebouwen kleuren blauw vanwege 75-jarig bestaan VN
(theworldnews.net)
Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties (twnews.nl)
Meppel | Gebouwen en bruggen in Drenthe kleuren blauw vanwege 75 jaar VN Verenigde Naties (headtopics.com)
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties | Groot Sneek
75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw - Ditjes & Datjes
(ditjesendatjes.nl)
Brabant kleurt blauw voor de 75e verjaardag van de Verenigde Naties - Omroep
Brabant
Gemeentehuis Berg en Dal kleurt blauw - Omroep Gelderland
Oisterwijks Raadhuis kleurt blauw | Oisterwijk Nieuws
Verjaardag VN: gemeentehuis Stein kleurt blauw - De Limburger
Maassluis kleurt blauw | Het Hele Westland
Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties : omroepwest
(reddit.com)
Landelijke opening 75 jaar Verenigde Naties op Loevestein | Groot Sneek
Blauw ter ere van 75 jaar Verenigde Naties | De Toren
Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties | Groot Fryslân
(grootfryslan.nl)
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Verenigde Naties 75 jaar: geen geld voor blauwe verlichting in Etten-Leur
(internetbode.nl)
Verenigde Naties bestaat 75 jaar: gemeentehuis kleurt blauw 19 tot 24 oktober Wonen in Oss
Ook Zwolle staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties | Gemeente Zwolle
Oldenzaal viert 75 jaar VN met ‘blauwe’ objecten (twentefm.nl)
Oldenzaal viert 75 jaar VN met ‘blauwe’ objecten (twentetv.nl)
75 jaar VN: Poldertoren kleurt blauw - RTV 527
Ook Zwolle staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties - Zwolle viert vrijheid
Provinciehuis kleurt blauw - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl)
'Nederlanders, vul de enquête over de VN in' - Nieuws.nl
Gemeentehuis en fontein in Veendam kleuren blauw voor 75-jarige VN |
parkstadveendam.nl
Slot Loevestein gastheer voor landelijke opening 75 jaar Verenigde Naties | Foto
| AD.nl
'Nederlanders, vul de enquête over de VN in' (msn.com)
Slot Loevestein gastheer voor landelijke opening 75 jaar Verenigde Naties | Foto
| bd.nl
Gemeente Meerssen | Verenigde Naties bestaat 75 jaar
Zeeland viert 75 jaar Verenigde Naties (internetbode.nl)
Zeeland viert 75-jarig bestaan van de VN. Dit is er te doen. | Zeeuws nieuws |
pzc.nl
Koningsbrugverhalen: aandacht voor 75 jaar vrijheid en VN in Middelburg – Wij
zijn De Stad Middelburg
Gemeente Meerssen | Verenigde Naties bestaat 75 jaar
Nederland kleurt van 19 tot en met 24 oktober VN-blauw – Harlingen Online
Stadhuis Harlingen kleurt van 19 tot en met 24 oktober VN-Blauw —
Harlingenboeit
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-viert-75-jaar-verenigde-naties
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Bijlage 2
NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties (msn.com)
NikkieTutorials nieuwe ambassadeur VN: 'We worden chic!' (metronieuws.nl)
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ | Show | AD.nl
Verenigde Naties vraagt Nikkie de Jager als ambassadeur | RTL Boulevard
NikkieTutorials wordt ambassadeur van de Verenigde Naties | Superguide
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties | NU - Het
laatste nieuws het eerst op NU.nl
Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties (viva.nl)
NikkieTutorials wordt ambassadeur voor de Verenigde Naties: 'Dit is groot!' Omroep Brabant
Powervrouw: Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties
(theworldnews.net)
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties
(theworldnews.net)
YouTube-ster Nikkie de Jager vereerd met nieuwe titel (tipsenweetjes.nl)
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties | Nieuws
& Achtergronden (NWS) - forum.fok.nl
Nieuws gerelateerd aan 'VN AMBASSADEURS' - Omroep Brabant
NikkieTutorials wordt ambassadeur voor de Verenigde Naties: 'Dit is groot!' Omroep Brabant
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ (theworldnews.net)
Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties (video) (gids.tv)
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties Nieuwskoerier.nl
Van déze organisatie wordt Nikkie de Jager ambassadeur (libelle.nl)
NikkieTutorials gaat zich meer inzetten voor gelijkheid | NOS Jeugdjournaal
NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties | Story
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties | NU - Het
laatste nieuws het eerst op NU.nl
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties | Nieuws
& Achtergronden (NWS) - forum.fok.nl
NOS Jeugdjournaal op Instagram: "NikkieTutorials wordt ambassadeur voor de
Verenigde Naties. Dat is een grote organisatie waar bijna alle landen lid van zijn.
Nikkie gaat…"
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NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties - Dagblad van het Noorden
(dvhn.nl)
Nikkie de Jager wordt ambassadeur voor de Verenigde Naties - Transvisie
Nikkie de Jager is de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Naties CosmoGIRL!
Verenigde Naties vraagt Nikkie de Jager als ambassadeur : FreeDutch
(reddit.com)
Nikkie de Jager is nieuwe ambassadeur van de Verenigde Naties (trending.nl)
NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties - Ditjes & Datjes
(ditjesendatjes.nl)
Nikkie de Jager wordt Nederlandse ambassadeur van Verenigde Naties
(theworldnews.net)
NikkieTutorials nieuwe ambassadeur VN: ‘We worden chic!’ - Nieuwsblik
NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties – Wel.nl
(welingelichtekringen.nl)
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ (4nieuws.nl)
Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties - YouTube
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ (degekte.nl)
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ | Foto | bd.nl
NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’ | Foto |
gelderlander.nl
Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties (viva.nl)
NikkieTutorials wordt ambassadeur Verenigde Naties (zeelandnet.nl)
Wil je doneren aan 'Black Lives Matter', maar ben je blut? Check dan deze video
- LINDA.nl
NikkieTutorials op Twitter: "if you told me last year I’d be coming out, living life
so freely and openly AND becoming a UN AMBASSADOR I would’ve laughed and
walked away!!!!! 🥺 😭 😇 🌈 ✨ so honored to carry this title!!!" / Twitter
NikkieTutorials (@nikkietutorials) • Instagram-foto's en -video's
https://youtu.be/UDxBkY4IlSc

