
Beleidsplan Stichting United Religions Initiative-Nederland (URI Nederland) 2017-2020 

 
Inleiding 
 
United Religions Initiative (URI)1 –  officieel opgericht op 26 juni 2000 – is een groeiend, 
wereldwijd netwerk, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het 
welzijn van iedereen. URI is een inclusieve, gedecentraliseerde en organisch vormgegeven 
organisatie.  
Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van URI. 
Mensen afkomstig uit verschillende culturen en levensbeschouwelijke tradities zetten zich in 
voor URI. Zij maken deel uit van zelfstandig opererende lokale groepen (coöperatieve cirkels, 
afgekort met CC´s), die met elkaar zijn verbonden via het wereldwijd URI netwerk. 
Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, 
spirituele en inheemse stromingen en levensbeschouwelijke/seculiere tradities dagelijks aan het 
realiseren van de URI doelstellingen. De oprichting van URI versterkt de hoop en het uitzicht van 
mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote 
wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars (geloof)overtuiging 
respecteren. 
Inmiddels is URI wereldwijd actief in 104 landen met ruim 900 CC’s (stand begin 2018). CC’s zijn 
de kernleden van URI. Elk CC bestaat uit ten minste zeven mensen, afkomstig uit ten minste drie 
verschillende religieuze, filosofische en/of levensbeschouwelijke achtergronden. CC’s 
committeren zich om op autonome wijze te functioneren in overeenstemming met URI's 
preambule, doelstelling en principes.  
 
URI Nederland is één van de ruim 900 CC’s. Zij is een vraagbaak voor overige CC’s in Nederland, 
stimuleert de oprichting van nieuwe CC’s en netwerkt met gelijkgestemde organisaties. Samen 
wil zij een bijdrage leveren aan sociale cohesie en initiatieven ontwikkelen met het oog op een 
vreedzame samenleving. Daarnaast staat URI Nederland in directe relatie tot URI Europe, 
gevestigd in België, en de URI Global Office/Council, gevestigd in San Francisco, USA. 
 
Doelstellingen 
 
URI heeft als doel het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking, het beëindigen 
van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en 
heel-wording voor de Aarde en alle levende wezens. 
URI Nederland leidt haar doelstelling af van dit primaire doel. In samenwerking met 
verschillende netwerkorganisaties zet zij zich in om (eigen) initiatieven in de samenleving vanuit 
het raamwerk van de doestellingen van URI te ontwikkelen. 
 
Visie en missie 
 
URI Nederland deelt dezelfde visie en missie met URI wereldwijd. Dezelfde visie en missie liggen 
ten grondslag aan haar maatschappelijke betrokkenheid, wat zich vertaalt in eigen specifieke 
activiteiten. 
 

                                                           
1 In dit beleidsplan maken wij onderscheid tussen de wereldwijde netwerkorganisatie URI en de landelijke 
Kerngroep URI Nederland. Beide organisaties delen dezelfde visie en missie. De doelstellingen van Kerngroep URI 
Nederland zijn afgeleid van de URI doelstellingen.  



Visie 
URI voorziet een wereld in vrede, gesteund door geëngageerde en onderling verbonden 
gemeenschappen die zich committeren aan respect voor diversiteit, geweldloze oplossing van 
conflicten en sociale, politieke, economische en ecologische rechtvaardigheid. 
 
Missie 
URI is een wereldwijde grassroots interreligieus netwerk dat vrede en gerechtigheid cultiveert 
door het aantrekken van mensen om religieuze en culturele verschillen te overbruggen en 
samen te werken voor het welzijn van hun gemeenschappen en de wereld. 
 
URI geeft wereldwijd invulling aan haar missie door middel van lokale en globale initiatieven die 
de capaciteit van de meer dan 900 aangesloten CC’s versterken. URI stimuleert en zet haar 
kernleden aan tot sociale engagement en gemeenschapsparticipatie bij het bespreekbaar 
maken en oplossen van sociale conflicten, en bij vraagstukken met betrekking tot een duurzaam 
milieu, onderwijs, verzoening, vrouwen en jeugdprogramma's, en belangenbehartiging voor de 
mensenrechten. 
 
Werkwijze 
 
URI Nederland zorgt voor het volgende:  

• het adviseren van gespreksgroepen 

• het bevorderen van onderling contact van de Cooperation Circles / CC’s 

• het jaarlijks organiseren van ontmoetingen en vieringen 

• het onderhouden van contacten met de Europese en wereldorganisatie van (de) URI 

• het samenwerken met andere interreligieuze organisaties en initiatieven in Nederland 

• het zo mogelijk financieel ondersteunen van initiatieven en bestaande activiteiten  van 
bij de URI aangesloten CC’s. 

 
Om haar doelstelling te verwezenlijken initieert en ondersteunt URI Nederland bijeenkomsten 
die aansluiten bij de URI doelstellingen. 
Het bestuur van URI Nederland komt  8-10 keer per jaar bijeen voor werkoverleg en planning 
van activiteiten. Bestuursleden zijn actief binnen eigen afzonderlijke CC’s.  Zij vervullen een 
brugfunctie tussen de Kerngroep en de eigen CC’s en zorgen voor rapportage en terugkoppeling 
van activiteiten en aandachtsvelden.  
 
Financiering en beheer 
 
Om haar activiteiten te financieren maakt URI Nederland gebruik van zowel directe als indirecte 
bronnen. De directe financiering geschiedt grotendeels door middel van donaties en giften van 
leden, sympathisanten, organisaties en de Gemeente(s). Daarnaast vindt financiering plaats via 
crowd-funding (zie bijvoorbeeld www.geloofinjeproject.nl). 
Indirecte financiering gebeurd met behulp van input van sociaal en menselijk kapitaal. 
Bestuursleden zetten zich pro Deo in voor de organisatie. Zij stellen hun kennis en expertise, tijd 
en netwerk relaties vrijwillig ter beschikking van de organisatie. 
De penningmeester houdt toezicht op inkomsten en uitgaven en stelt jaarlijks een jaarrekening 
samen die vóór publicatie ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd. 
Voor grensoverschrijdende activiteiten kan de URI Nederland in beperkte mate financiële 
ondersteuning ontvangen vanuit URI Europe, bijvoorbeeld in de vorm van gedeeltelijke 
declaratie van door bestuursleden gemaakte reis- en verblijfkosten in het buitenland.  

http://www.geloofinjeproject.nl/


 
Besteding vermogen 
 
De begroting en jaarrekening zijn leidend voor de besteding van het vermogen. Uitgaven 
worden tot een minimum beperkt. Voor vergaderingen zoekt URI Nederland openbare ruimtes 
op die vrij van betaling zijn. 
 
Activiteiten periode 2017-2020 
 
Onderstaand volgt een beknopt overzicht van reeds uitgevoerde en geplande activiteiten: 
 
2017 Interreligieuze educatie 

• Viering van World Interfaith Harmony Week, 1-6 februari met o.a. interculturele 
thee/koffieochtend op R.K. basisschool De Drie Linden, en Themamiddag ´Geloof in 
Duurzaamheid´. 

• URI inspiratie en contactdag ´Hoe helen en bewonen wij de Aarde?´, 13 mei te Den Haag. 

• Mini-symposium n.a.v. boekpresentatie Interfaith Education for All (red. D. Wielzen en I. 
ter Avest) in Akoesticum te Ede op 3 oktober. 

• Lancering campagne #watHOOPjijvoorNL. 

• Deelname aan “the Holy Books Conference”, Bangkok, Thailand – September / URI Zuid-
Oost Azië. 

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

 
2018 Samenleven 

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

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

• Lancering campagne #watHOOPjijvoorNL.  

• 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. 

 
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. 

• 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. 

 
2020 Religie en geweld 

• Nieuwjaarsreceptie, jan 2020. 

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

• Lancering campagne #watHOOPjijvoorNL. 

• Mini-symposium ´Respect and dignity for others’. 

• Inhoudelijke ondersteuning URI Europe Campagne 2020 ´Europe as a safe haven for 
refugees’. 

• Deelname aan General Assembly URI Europe.  

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


