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Achtergrond 
De kerngroep URI Nederland heeft in april 2018 is een Meerjaren beleidsplan vastgesteld, 

over de jaren 2017-2020. 

In dat Meerjaren beleidsplan zijn de doelstellingen, evenals de visie en missie van URI NL 

beschreven, dat nauw samenhangt met die van de wereldwijde URI organisatie. 

De werkwijze van URI NL en de financiën en het beheer daarvan zijn zorgvuldig 

weergegeven. 

Vervolgens wordt het Meerjaren beleidsplan afgesloten met een overzicht van activiteiten 

en thema’s over de jaren 2017 -2020. Voor 2017 was het thema: Interreligieuze educatie; 

Het jaar 2018 stond in het teken van Samenleven.  

 

Jaarverslag 2018 
2018 Samenleven 

• Nieuwjaarsreceptie met overdracht van taken voorzitter en secretaris Kerngroep en 
lezing door antropologe Sabine Wong, 20 januari, Hofkerk, Amsterdam. 

• Lancering campagne #watHOOPjijvoorNL.  

• Viering van World Interfaith Harmony Week, 1-7 februari te Den Haag met 
Themamiddag ´De heiligheid van het gezin´ 

• Deelname aan de International Leadership Conference in Seoel, 19 - 23 februari. 

• Deelname aan General Assembly URI Europe "Peacebuilding Together: a European 
interfaith and intergenerational training workshop & seminar". 

• Deelname aan de International Leadership Conference in Wenen, 28 -29 april. 

• Deelname aan bijeenkomsten Samen Een Amsterdam, einde april, mei – juni. 

• Interreligieuze jongerenkamp Nederland-Bulgarije, 16-20 juli en 27-31 juli, Den Haag. 

• Voorbereiden en organiseren PFI (Pagan Federation International) Symposium. 

• Viering 3e lustrum Kerngroep, 29 september. 

• Ondersteuning oprichting jongeren CC.  

• Deelname aan PWR (Parliament of the World’s Religions), 1-7 november,  Toronto, 
Canada.  

• Deelname aan B.O.G. (Breed overleg godsdienstvrijheid), georganiseerd door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

• Vorming van een nieuwe CC in Den Haag, van vertrouwenspersonen. 

• Uitbreiding van de Kerngroep, als het gaat om de vertegenwoordiging van meer 
aanwezige levensbeschouwelijke tradities in de Nederlandse samenleving. 

• Deelname aan de verkiezing van leden uit Europa voor de Global Council. 

• Wenselijke aandacht geven aan actuele kwesties (wereldwijd), zoals bijv. bestaande 
conflicten in het Midden-Oosten. 
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Met de geringe financiële middelen en menskracht die URI NL bezit, is zij toch in staat 

gebleken om al deze bovengenoemde bullets te realiseren; een indrukwekkende lijst van 

inspanningen en activiteiten. 

Van enkele van deze activiteiten zijn er separate verslagen verschenen, zoals over de 

bestuurswisseling; het jongerenkamp; de viering van het derde lustrum van URI NL en 

deelname aan PWR. 

 

Jaarplan 2019 
 

Voor 2019 staat het volgende op het programma: 

2019 Vrede 

• Nieuwjaarsreceptie met themamiddag, januari. 

• Viering van World Interfaith Harmony Week, 1-7 februari te Den Haag/Amsterdam. 

• Follow-up PWR (Parliament of the World’s Religions), november 2018, Toronto. 

• Ondersteuning overige CC´s in Nederland m.b.t. transparantie bestuur en 
fondsenwerving. 

• Ondersteuning, en begeleiding, van URI multiregion cc's met name op het gebied van 

ecologie en onderwijs, zoals - the URI Environmental Network.  

• Lancering campagne #watHOOPjijvoorNL. 

• Mini-symposium interfaith education/ Religions for Peace. 

• Inhoudelijke ondersteuning en deelname aan General Assembly URI Europe, oktober. 

• Deelname aan B.O.G. (Breed overleg godsdienstvrijheid), georganiseerd door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

Aanvullingen 
In december 2018 is in een vergadering enkele punten naar voren gebracht, die 

meegenomen kunnen worden in het activiteiten overzicht van het jaar 2019. 

Vanwege de precaire financiële situatie waarin URI NL verkeert, is besloten om per kwartaal 

een Nieuwsbrief uit te brengen, van de activiteiten die URI NL onderneemt. Steevast wordt 

de Nieuwsbrief afgesloten met een oproep voor donaties om het goede werk mogelijk te 

blijven maken. 

Een voorstel voor een themamiddag kwam naar voren, met de volgende onderwerpen: 

geweldloosheid en werkelijke verandering.  

Een alternatief voor een Nieuwjaarbijeenkomst kan een voorjaarbijeenkomst zijn, 

bijvoorbeeld een Lentefeest, met daaraan gekoppeld een themamiddag. 

 


