
 

BELEIDSPLAN IARF NEDERLAND 2020-2024 

 

1. de verkorte doelstelling van de vereniging:  

a. Het bevorderen van religieuze vrijheid in Nederland, zowel binnen als 

buiten religieuze organisaties  

b. Het ondersteunen van vrijzinnige organisaties, alsmede van personen die op 

grond van hun levensbeschouwing in moeilijkheden komen  

c. Het ondersteunen van IARF internationaal 

2. het actuele beleid: 

De gemiddelde leeftijd van de leden van IARF-NLG is hoog. Het beleid is er al 

enige tijd op gericht vooral jongeren bij het werk te betrekken en door de vereniging 

in andere moderne media een plaats te geven. Dit zal nog worden geïntensiveerd. 

Internationale contacten hebben hier een nieuwe stimulans voor gegeven. 

Onderzocht zal worden in hoeverre er contacten met onderwijsinstellingen kunnen 

worden gelegd. 

De contacten met verwante organisaties blijven een belangrijk punt van aandacht. 

Hierbij denken we aan contacten en samenwerking met het Apostolisch 

Genootschap en de Baha’í-gemeenschap, het Interreligieus Beraad, Intitiatives of 

Change en het Humanistisch Verbond in Nederland, AISA en Platform INC. 

Er zal aandacht besteed worden aan het volgende, het 36ste IARF wereldcongres in 

2022 en aan de voorbereiding van een IARF-conferentie in 2021 en een in 2024 

voor Europa en het Midden-Oosten.  

3. de werkzaamheden van de vereniging: 

a. het organiseren van 1 of 2 bijeenkomsten per jaar waar interreligieuze 

dialoog wordt geleerd en gepraktiseerd  

b. het jaarlijks doen verschijnen van een Nieuwsbrief voor leden, 

belangstellenden en donateurs 

c. het contact onderhouden met en ondersteunen van IARF EME 

d. zo mogelijk het contact onderhouden met verwante NGO’s bij het Europese 

Parlement in Brussel en bij de Verenigde Naties in Genève en New York. 

4. de wijze waarop de vereniging de fondsen wil werven: 

a. via publicaties in de media van de ledengroepen en  

b. via de eigen website, via publicatie en acties van bij de IARF aangesloten 

geloofsgemeenschappen in Nederland 

c. door het geven van lezingen 

 

De vereniging ontvangt op deze wijze contributies, collecten in 

bijeenkomsten van verschillende ledengroepen, giften en legaten.  

5. de wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal beheren: 

De gelden zullen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord worden beheerd, 

hiervoor is de penningmeester de aangewezen persoon. Deze wordt ondersteund en 

geadviseerd door een kascommissie. 

6. de wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal besteden: 

De gelden worden besteed aan: 

a. Het vergoeden van de onkosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van werk 

dat dit beleid dient. Uitgangspunt is dat het bestuur en de leden niet voor hun 

werkzaamheden betaald worden.  

b. Het geven van subsidies aan jongeren opdat zij kunnen deelnemen aan 

studieconferenties, zoals die van het Religious Freedom Young Adult 

Network, dat onder de paraplu van IARF actief is en aan andere groepen, 

mits zij onder de categorie genoemd onder 1b vallen. 

c. Andere projecten.       



 

 

In de komende jaren verwacht het bestuur bestedingen te doen uit de ons ter 

beschikking staande fondsen: 

 

JAAR 2020 

 Organisatie van een voorjaarsbijeenkomst/Dies   

 Deelname van IARF-NLG aan de Europese conferentie in Boedapest (uitgesteld)  

 Deelname van jongere (via RB) aan de Europese conferentie in Boedapest (uitgesteld) 

 Financiële ondersteuning Master Master student VU (uit Cluj / Kolosvar) voor  

            deelname aan project Bridging Gaps (PThU/ VU) (uitgesteld) 

 Reiskosten (40%) van jong Councillid uit India naar de Councilbijeenkomst (werd 

zoombijeenkomst) 

 

Jaar 2021 

 Organisatie van een voorjaarsbijeenkomst/Dies   

 Deelname van IARF-NLG aan de Europese conferentie in Boedapest  

 Deelname van jongere (via RB) aan de Europese conferentie in Boedapest 

 Financiële ondersteuning Master Master student VU (uit Cluj / Kolosvar) voor  

            deelname aan project Bridging Gaps (PThU/ VU)  

 Reiskosten (40%) van jong Councillid uit India naar de Councilbijeenkomst.  

 

 

Jaar 2022 

 Voorjaarsbijeenkomst/Dies; voorbereiding op het IARF Wereldcongres 

 Jongeren – deelname congres  

 Reissubsidies voor sprekers en deelnemers uit armere landen naar het congres.  

 Verslaglegging van het IARF Wereldcongres voor het Nederlandse taalgebied 

  

 

Jaar 2023 

 Reiskosten van buitenlandse spreker(s) bij de Ontmoetingsdag Europese contacten in 

het voorjaar 

 Diesviering 

  

 

JAAR 2024 

 Organisatie van een voorjaarsbijeenkomst/Dies   

 Deelname van IARF-NLG aan de Europese conferentie buiten Nederland 
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