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Gebruiksnaam van de stichting: Vredes Initiatief Veenendaal (ViV) 
 
Doelen van de Stichting: 
Het doel van de stichting is om de Vrede, in de ruimste zin van het woord, onder de aandacht te 
brengen, te streven naar en werken aan een wereld waarin vrede, verdraagzaamheid en 
gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn. 
Hieruit vloeit voort de samenwerking tussen mensen te bevorderen, zonder daarbij iemand uit te 
sluiten, en bewust samen te leven en elkaar te respecteren.  
Het doel omvat mede alle kennis over de Vrede te verspreiden, verbreiden en delen in alle aspecten. 
 
De stichting wil deze doelen realiseren door:  
- samen te werken met Pax Nederland als bron van inspiratie; 
- het organiseren van regelmatige bijeenkomsten; 
- het organiseren, aanbieden en geven van lezingen, congressen, discussiebijeenkomsten en 

andere incidentele bijeenkomsten, onder welke naam dan ook; 
- het organiseren, aanbieden en uitvoeren van excursies in het kader van de Vrede; 
- het uitvoeren en stimuleren van publicaties over de Vrede. 
 
Het werken aan deze doelen zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op expertise en wetenschappelijke 
kennis. De stichting heeft niet als doel het maken van winst. 
 
Organisatie: 
De stichting wil zich profileren als een onafhankelijke stichting die werkt voor de vrede. Om de 
doelen te realiseren werken we aan connecties met donateurs, experts op relevante gebieden en 
contacten met maatschappelijk verwante organisaties. Een van de belangrijkste organisaties waar 
ViV samen activiteiten mee wil organiseren is Pax Nederland.  
 
De stichting onderhoudt een website: www.vredesinitiatiefveenendaal.nl.  
Tevens informeert ze betrokkenen via een Facebookpagina: https://bit.ly/2MmyJYr.  
Op de website staan ook de statuten van de stichting. 
 
De stichting organiseert met name activiteiten in en rondom de Vredesweek (meestal tweede helft 
van september). 
Onderdeel van de activiteiten van de stichting kunnen zijn een ‘Walk of Peace’, lezingen, ‘Tafel voor 
Vrede’, een workshop ‘Geweldloze Communicatie’, vredesconcerten en andere bijeenkomsten 
waarbij jong en oud elkaar ontmoeten in het kader van de vrede en verbinding maken. 
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Taken: 
Organisatie van bestuursvergaderingen, juridische aspecten, organisatie van lezingen, symposia en 
debatten, wetenschappelijk netwerk benutten, beheer van  
de website en Facebookpagina, archivering, contacten onderhouden met Pax Nederland en aan de 
stichting verwante organisaties. 
In 2018 was een fotoproject van kinderen met een immigratie-achtergrond in Veenendaal een groot 
succes, onderdeel hiervan was tevens een multiculturele lunch. 
 
Bestuur: 
Het bestuur van de Stichting ‘Vredes Initiatief Veenendaal’ bestaat thans uit: 
- Anita Tijdeman-Jobse (voorzitter) 
- Hans Kroon (secretaris) 
- Jan Koek (penningmeester) 
- Elly Groenewegen 
 
Het bestuur, de webmaster en de administrateur doen hun werk zonder vergoeding. Ze worden 
eventueel ondersteund door donateurs. 


