building partnerships to transform
violence and oppression

CPT – NL jaarverslag 2019
In 2019 heeft CPT- Nederland de Europese convergence georganiseerd. Deze vijfdaagse bijeenkomst,
met deelnemers van over de hele wereld vergde veel van de werktijd van de coördinator. In die zelfde
tijd is CPT vanuit Nederland ook vertegenwoordigd geweest bij de Kirchentag in Dortmund en de
Global Anabaptist Peace conference and festival in Elspeet. Het is helaas niet gelukt om de door
Anthony Brown uitgevoerde concertreeks te organiseren. Op dit moment hebben wij niet de kennis
en mankracht in huis om dat te kunnen doen. Het plan staat nog wel op de radar, het contact met
Anthony is nog steeds goed, maar om dit echt van de grond te krijgen moet een professioneel
uitvoerder gezocht worden.

Communicatie

Het donateurschap van DocP is voortgezet en CPT heeft zich aangesloten bij vredesnieuws om een
groter bereik voor haar berichten te genereren. De nieuwsbrief is in 2019 11 maal uitgekomen
(december ontbreekt). Wel gaat in het produceren hiervan zo veel tijd zitten, dat gekeken moet worden
naar een efficiëntere manier om deze vorm te geven, door het vertaalwerk uit te besteden. De
berichten in de nieuwsbrief zijn ook gedeeld via social media (facebook en twitter) en verschenen in
volledige vorm op de website, waardoor ook deze actueel bleef. Ook de steungemeenten hebben
stukjes ontvangen om op de website en in de kerkkrantjes te plaatsen.

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

Delegaties en reservist en huldiging

In 2019 zijn via CPT twee personen op delegatie geweest. Beiden naar Palestina. Zij hebben een blog
bijgehouden met hun belevenissen aldaar om de achterban op de hoogte te houden. Daarnaast is Daan
Savert na zijn training in 2018, in de zomer van 2019 een aantal maanden aanwezig geweest bij het
team in Koerdistan, waarvoor hij tevens een blog bijhoudt. Ten slotte zijn Annelies (voorzitter) en
Harcourt Klinefelter tijdens de vredesweek gezamenlijk geridderd, onder meer wegens hun inzet voor
CPT.

Financiën

Tijdens de convergence is toegezegd dat we het programma op Lesbos nog ten minste 3 jaar met
15.000 euro per jaar blijven steunen. Het aantrekken van vaste donateurs loopt wat vertraging op
wegens technische moeilijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Hier wordt verder aan gewerkt, want
het is wel noodzakelijk om dit werk op lange termijn te kunnen waarborgen. Wel is incidenteel een
grote donateur gevonden in de vorm van de FDS, die CPT in het najaar van 2019 heeft gekozen als
project om voor 1,5 jaar extra te ondersteunen. Ook heeft CPT zich in 2019 aantrekkelijker gemaakt
voor donateurs door de ANBI-status aan te vragen en te verkrijgen per 29 augustus 2019.

Comité van aanbeveling: Fernando Enns Hoogleraar theologie VU, Harcourt Klinefelter voormalig
medewerker dr. M.L. King, Kees Nieuwerth Quaker, Hanna Molly International consultant Brussel
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