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Grote lijnen

Voortbordurend op de plannen van aanpak 2016-2020 en de herziene versie 2018-2022. De grootste
doelen van CPT-NL zijn zichtbaarheid en activatie. Van onszelf als organisatie, maar voornamelijk
als middel om de verhalen van onze partners in conflictgebieden te kunnen vertellen. Door zichtbaar
te maken welke problemen aan conflicten in de wereld bijdragen en hoe wij daar vanuit Nederland
invloed op kunnen hebben, laten we zien dat vredeswerk meer is dan een ver van je bed show.
Bij welke bank je bankiert, waar je je stroom afneemt en zelfs je dagelijkse boodschappen zijn niet los
te zien van de grotere ketens die daar achter zitten. Helaas komen die ketens nu nog te vaak uit bij
onderdrukking. CPT-NL streeft ernaar deze inzichten te verspreiden en mensen aan te zetten tot
verandering, om op die manier conflicten te transformeren. We framen dit zoveel mogelijk op een
positieve manier, we zien het probleem, maar in plaats van ons stil in een hoekje schuldig gaan zitten
voelen nemen we verantwoordelijkheid. We zijn deel van de oplossing en dragen dat uit door
praktische suggesties en het aanspreken van onze omgeving.

Zichtbaarheid en activatie

De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in zichtbaarheid van CPT-NL. Er is een nieuwe folder die
breed is verspreid met de vredescollecte(zomer 2017), de website is volledig vernieuwd (winter 2018),
we zijn actief op social media (vanaf 2016) en er is een video ontwikkeld die in twee minuten het werk
van CPT-NL toelicht (voorjaar 2018). De grote infrastructuur om mensen op afstand goed te
kunnen informeren staat. Hierbij blijft het essentieel om de dynamische onderdelen, de website in
combinatie met social media goed en regelmatig te onderhouden.
Het is nu tijd om de slag te maken naar een meer persoonlijke benadering, wij moeten actief
naar mensen toe in plaats van dat ze ons toevallig ergens tegenkomen. Zo kom je van zichtbaarheid
tot activatie.

2019 activiteiten voor activatie

Om mensen te activeren moeten ze je zien op plaatsen waar ze enthousiast gemaakt kunnen worden
voor je verhaal. Naast de plaatsen waar we vast aanwezig zijn, doen zich in 2019 een aantal kansen
voor om het verhaal van CPT-NL breder te verspreiden. De focus zal in 2019 liggen op aanwezigheid
bij de Kirchentag in Dortmund (juni) en de Global Anabaptist Peace Conference and
Festival (27-30 juni) in Elspeet. Daarnaast zullen wij ook in die periode gastheer zijn van de Europese
convergence en organiseren we in de vredesweek een serie concerten waarin Anthony Brown
de verbinding legt tussen muziek en vredeswerk. De verwachting is dat de combinatie van deze
evenementen ons gedurende het grootste gedeelte van het jaar wel bezig zal houden.

Voortzetten wat is opgebouwd

Wij zijn een vredesorganisatie, geen evenementenbureau. Aanwezigheid bij en organisatie van
bovenstaande activiteiten staat dan ook geheel in dienst van het grotere doel om mensen te
activeren zich actief in te zetten voor geweldloze vrede. Bij voorkeur via CPT. Dit is de reden
waarom we het doen en tevens de maatstaf waaraan we het succes van de evenementen meten. Om
dit goed te kunnen doen is het essentiëel dat de evenementen in 2019 op natuurlijke wijze voortkomen
uit wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Een eigen(zinnige) organisatie met een stabiele
aanwezigheid in het landschap van vredesorganisaties in Nederland.
Deze aanwezigheid zal in 2019 dan ook voortgezet en voor zover mogelijk, verder uitgebouwd worden.
Dit houdt in dat we doorgaan met het aanmoedigen van mensen om deel te nemen aan de CPT-

Plan van aanpak 2019 pagina 1 van 5

building partnerships to transform
violence and oppression

Contact coördinator; Irene van Setten w www.cpt-nl.org, @ info@cpt-nl.org
Contact supportgroep; Annelies Klinefelter @ annelies@cpt-nl.org

delegaties en trainingen en hen daarin begeleiden en we de BDS-beweging blijven steunen door
actief donateurschap van DocP. We blijven verhalen van de CPT partners zo breed mogelijk delen
door middel van berichten op de website en social media, het schrijven van stukjes voor en het
geven van presentaties bij onze steungemeenten. Ook gaan we op zoek naar nieuwe
steungemeenten en zullen we ons aansluiten bij vredesnieuws om de verhalen die ons bereiken
nog verder te verspreiden.
We moedigen het verkrijgen van deze verhalen ook aan; specifiek door extra ondersteuning te
bieden aan het Lesbos-project. Hieronder valt financiële ondersteuning voor het team, maar ook
praktische hulp die wij kunnen bieden door onze recent verkregen rechtspersoonlijkheid. Hierbij valt
te denken aan zaken als het openen van een bankrekening en hulp bij het regelen van visa voor hen die
van buiten de schengen-zone naar het project willen reizen. Steun aan dit project valt onder onze
verantwoordelijkheid als deel van de oplossing van het probleem ‘fort Europa’. Daarnaast is het een
project dat in Nederland erg tot de verbeelding spreekt en mensen gemakkelijk raakt en daarmee
activeert. Echter deze steun is niet onvoorwaardelijk. Het team moet op een hoger niveau gaan
functioneren en communiceren om deze inzet blijvend van waarde te laten zijn. Het functioneren van
het team in 2019 is cruciaal voor het besluit om deze steun voort te zetten, of de hiervoor bestemde
bijdrage aan de andere CPT-projecten ten goede te laten komen. Want ook dat is deel van de
verantwoordelijkheid die wij dragen, het blijven financieren van een matig functionerend europees
project ten koste van projecten elders ter wereld is een uiting van de bevoorrechte positie die wij juist
willen inzetten om onderdrukking en ongelijkheid te beëindigen, niet om deze te bevestigen. Het is
simpelweg niet uit te leggen waarom CPT niet zou kunnen in gaan op verzoeken van partners buiten
Europa, terwijl het dure project in Europa weinig zoden aan de dijk zet.

Financiën

Uiteraard is dit alles niet gratis. Dat betekent dat er ook in 2019 actief aan fondsenwerving gedaan
zal worden om het bovenstaande te bekostigen. Deze fondsenwerving moet zich nog evolueren. Op
dit moment vragen we vaak ad hoc fondsen aan voor losse projecten. De grootste kostenposten van
CPT-NL zijn echter zaken waarvoor niet gemakkelijk ‘los’ geworven wordt (loonkosten,
reisdeclaraties). Dit maakt het noodzakelijk om op korte termijn stappen te zetten om een vaste basis
van donateurs te ontwikkelen die voor een betrouwbare stroom aan inkomsten zorgen.
De begroting voor 2019 ziet er als volgt uit;
Inkomsten
Fondsenwerving algemeen
Fondsenwerving Anthony Brown
Particuliere donaties
Steungemeenten
Deelnemers convergence

Totaal

2.000
9.000
1.000
600
5.000

17.600

Uitgaven
Salaris Coördinator
Kantoorkosten coördinator
Convergence – deelname
Concerten anthony Brown
Reiskosten delegaties
PR
Reiskosten intern
Waardering vrijwilligers
Bijeenkomsten CPT
Bezoeken dopers NL
BDS
Convergence organisatie
Bijdrage CPT Lesbos
Totaal

18.000
200
1.000
10.000
2.000
500
600
200
300
200
100
5.000
15.000
53.100
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Toelichting Begroting
• Anthony Brown, voor dit project bestaat een aparte begroting, inclusief daarmee gepaard
•
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•
•
•
•
•

•

gaande extra pr, reiskosten, vrijwilligersvergoedingen etc. Deze beslaat 10.000 euro. Omdat
1.000 daarvan al geworven is, hoeft er nog maar 9.000 opgehaald te worden.
Convergence Organisatie met uitzondering van de bijdragen van Nederlandse
deelnemers is het de bedoeling dat dit project financieel zelfvoorzienend is, dwz. De kosten
worden voldaan door de deelnemers. Niet iedereen kan dit betalen/declareren kosten voor
een tegemoetkoming/vrijplaatsenfonds kwamen eerder van DMFK, als dat niet kan, moeten
deze in de prijs voor overige deelnemers verdisconteerd worden.
Convergence Deelnemers vrij hoog, geen reiskosten, maar ik verwacht meer
deelnamekosten omdat er meer mensen dan gebruikelijk bij betrokken zullen zijn.
Steungemeenten Het is de bedoeling minstens twee steungemeenten erbij te werven.
Salaris Irene uitgaande van 8 uur per week (berekening van Eddy voor 2018, huidig is 7
uur per week)
Reiskosten intern verhoogd ivm de bestuursvergaderingen
Bijeenkomsten CPT verhoogd, ivm de verwachting dat deze nodig zullen zijn voor de
coordinatie van events met Duitsland en meer bijeenkomsten nodig zullen zijn voor
organisatie convergence. We hebben hier geen kantoorruimte meer voor, dus andere locaties
zullen per bijeenkomst betaald moeten worden.
Bijdrage CPT-Lesbos bijdrage vanuit legaat, 1.500 per maand, 10 maanden aanwezigheid
per jaar.

Jaarplanning 2019
Op de kalender ziet het plan er als volgt uit:
-

Doorlopend, fondsenwerving algemeen, werving en begeleiding deelnemers
delegaties, werving steungemeenten
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Zakelijke gegevens
RSIN: 858792655
KvK: 71638695
Postadres: Bredasingel 70, 6843 RE Arnhem
Contact: info@cpt-nl.org
Bankrekening: NL11 TRIO 0379 2771 15, st. Christian Peacemaker Teams-Nederland te
Deventer
Bestuur: voorzitter: Annelies Klinefelter
penningmeester: Roel Meihuizen
secretaris: Han Cuperus
Waarnemer namens Doopsgezind Wereldwerk: Gerrit Jan Romeijn

De bestuursleden zijn conform de statuten onbezoldigd (met uitzondering van vergoeding
van in hun functie gemaakte kosten) daarnaast zijn zij gezamenlijk bevoegd en kan geen van
hen afzonderlijk over het vermogen van CPT-NL beschikken.
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