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Inleiding door Henry Mentink 
Het was een van de grootste avonturen van mijn leven.” schreef Ashley in haar verslag van de global ecodorpen happening in Italië. Voor 

mij was het ook de eerste keer om zo’n internationale gathering te zijn. Zo is eigenlijk elk ecodorp een groot avontuur. Dat is waar we 

onszelf toe uitdagen. Waarom eigenlijk? Ik vergelijk het maar met het opvoeden van kinderen; dan stel je ook niet de vraag waarom je daar 

aan begint. Het is onze natuurlijk drang om iets mooi aan de Aarde aan te bieden, zodat die Aarde na ons weer verder kan. Ecodorpen zijn 

de kinderen / jongelingen van de nieuwe Aarde. Kinderen zijn soms braaf en ook wel eens opstandig. In liefde hen de weg wijzen of hen 

hun eigen pad te laten ontdekken is de ware uitdaging. 

Ecodorpen zijn ook vooral van het doen. Tao gaf al aan dat je grootse dingen kunt bereiken door het kleine te doen.  

In dit jaarverslag lees je over het vele DOEN van  het afgelopen jaar. Informatie uit de verschillende kring en de mooie netwerk weekenden 

die we hadden in Ecodorp Bergen en Hof van Moeder Aarde. Als netwerk werden we ook verrast met vermelding in de Duurzame top 100 

van de Trouw. En . . .  nog veel meer. 

Op naar een nieuw jaar waar we weer stappen maken in een tijd waar de wereld wordt opgeschud door een virus. Juist nu is het tijd om de 

ecodorpen vibe tot wasdom te laten komen.  

Voor mij het laatste jaar als voorzitter en maak graag  ruimte voor een nieuw spirit.  

Henry Mentink 
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Algemene kring 
De algemene kring stelt het beleid van de stichting vast en initieert activiteiten die de doelen van ecodorpennetwerk verder brengen.  

GEN-NL is sociocratisch georganiseerd. Dit betekent dat er kringen zijn, met een coördinator en een afgevaardigde in de algemene kring 

(dubbele koppeling). Er zijn 5 kringen: organisatiekring, informatiekring, educatiekring, belangenkring, netwerkkring.  

Dit jaar zijn er nieuwe actieve mensen uit de kringen in de algemene kring gekomen. 

 

Brondocument 

In het netwerkweekend in mei 2018 is een begin gemaakt met een gezamenlijk brondocument aan de hand van 6 kernwaarden. Dit 

brondocument is door verder uitgewerkt en vormt nu de basis voor de te ontwikkelen ‘Green Deal Ecodorpen’. Deze Green Deal 

Ecodorpen is een intentieverklaring van alle partijen die mee willen werken aan de verdere ontwikkeling van ecodorpen in Nederland.  

In dit verslagjaar zijn subsidieaanvragen voorbereid om in te dienen bij de Stichting Doen en bij de Europese Unie. Deze aanvragen hebben 

het doel om het netwerk als organisatie te versterken en te professionaliseren. We hebben met verdriet afscheid genomen van Michael 

Schouwenaar van de Michaelshof. We zijn dankbaar voor de inspiratie die hij gegeven heeft.  

 

GEN-NL en 2 ecodorpen in de Duurzame Top 100 van Trouw 
Meer dan 500 mensen waren op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober, bij elkaar in het 

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en daar getuige van de bekendmaking van de nummers 

1-25 van de lijst. Meer dan vierhonderd burgerinitiatieven meldden zich aan voor een plaats in 

de Duurzame Top 100. Deze duurzaamheids verkiezing wordt al 11 jaar georganiseerd door 

het dagblad Trouw. Twee van onze ecologische wooninitiatieven staan in de top 25, namelijk 

op nummer 20 (Boekel) en 25 (Veerhuis Varik) en het ecodorpennetwerk zelf staat op 

nummer 38, de ecologische woonwijk Eva Lanxmeer op nummer 24. De hoge plaatsen op de 

Trouw duurzame top 100 lijst laat zien dat de jury de inzet van ecodorpen voor een duurzame 

wereld hoog waardeert. Lees meer..  
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10 maart klimaatmars Amsterdam op de dam 

 

Op zondag 10 maart liepen mensen van GEN-NL mee met de klimaatmars in Amsterdam. Deze werd 

georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, De Goede Zaak en de Woonbond.  

 

Medewerkers Algemene kring 2019 

Henry Mentink - voorzitter 

Monique Wijn - algemeen coördinator 

Mieke Elzinga - coördinator educatiekring 

Fredjan Twigt - afgevaardigde educatiekring 

Koen de Kruif - coördinator belangenkring  

Hugo Schönbeck - afgevaardigde belangenkring 

Monique Wijn - coördinator organisatiekring 

Koen de Kruif - afgevaardigde organisatiekring  

Monique Wijn - coördinator netwerkkring  

Hans Nusink - afgevaardigde netwerkkring  

Monique Wijn - coördinator informatiekring  

Bouwie Greenman - afgevaardigde informatiekring 

 

Bestuur 

Naast deze dagelijkse leiding heeft GEN-NL een formeel bestuur. Dit is niet belast met dagelijkse activiteiten. 

Henry Mentink, voorzitter, Paul Hendriksen, Fredjan Twigt, Koen de Kruif, penningmeester en Monique Wijn 
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Organisatiekring  

Financiën 

Het beleidsprincipe van de jaarrekening en de begroting is dat alle uitgaven voor activiteiten door rechtstreekse inkomsten worden 

gedekt. Dat kan door activiteit bijdragen en door bijdragen van derden (subsidies of donaties). De algemene kosten, inclusief de 

coördinatievergoeding voor de algemeen coördinator zijn gedekt door de ledenbijdragen. In de gesubsidieerde activiteiten is er ruimte 

gecreëerd voor een vergoeding aan de coördinator voor die activiteit. Alle leden, zowel de initiatieven als de individuele leden, hebben een 

verzoek gekregen om per incasso te betalen. Daarnaast is een mogelijkheid gecreëerd om donaties te doen. In 2019 is de jaarrekening 

sluitend. De begroting is besproken en goedgekeurd op een netwerkweekend. De boekhouder en penningmeester zijn bedankt voor de 

uitgevoerde taken. 

Voor het financieel jaarverslag en toelichting, zie bijlage. 

 

Definitie van ecodorpen 

In 2019 is een de definitie van ons begrip van een ecodorp op de website geplaatst. Deze is gebaseerd op de definitie van GEN-Europe. 

Daarnaast is er een voorstel om met aspirant leden en met volledige leden te gaan werken. Met aspirant leden willen we toewerken naar 

volledig lidmaatschap als zij voldoen aan de definitie van een ecodorp en samen willen werken aan de kwaliteit van het ecodorpennetwerk. 

Daarmee worden de mogelijk doelen van het netwerk, binnen de definitie van de ecodorpen, bereikt.  

Binnen Europa is er aandacht voor racisme dat in sommige ecodorpen opduikt. Een aanvullend criterium is daarom toegevoegd: de 

activiteiten in een ecodorp of door (de mensen van) een ecodorp mogen geen schade toebrengen aan de mensen van het ecodorp zelf, 

het ecodorpennetwerk of daarbuiten. 

 

Leden in 2019 

Eind 2019 zijn er 29 betalende initiatieven lid van GEN-NL en 24 betalende individuele leden. Een duidelijk hogere score als in 2018, 

(respectievelijk 22 en 16). Er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven in Nederland. Nieuwe leden in 2019 zijn:    
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GEN-NL - Jaarverslag  2019 

6 

Woon- werkgemeenschap Walcheren/ de Woongaard 

 

 

Earth Tribe, Amsterdam 
https://www.facebook.com/earthtribenl/ 

 

Ppauw, Wageningen (ook op facebook) 
 

 

 Ecodorp Nederasselt  
"Buitengewoon Leven" 

 

Ecodorp de warmoezenier, Almere Oosterwold 

 

De Oersprong, Tilburg 
https://deoersprong.nl/ 

 

https://www.dewoongaard.info/
https://www.facebook.com/earthtribenl/
http://ppauw.nl/
https://www.facebook.com/Ppauw-301459546700009/
http://www.ecodorpnederasselt.nl/
http://www.ecodorp-de-warmoezenier.nl/
https://deoersprong.nl/


 

 

● Ecodorp Nederasselt - Nederasselt;  

● Ecobosch - Den Bosch 

● Hof fan ‘t Wyldpaed - Twijzelerheide 

● Natuurdorp Maashorst - Uden 

● de Oersprong - Tilburg 

● De Woongaard / Woon- werkgemeenschap Walcheren - Serooskerke 

● De Ring Boerderij - Amsterdam 

● De Zwerm - Winterswijk 

● The Green Tribe - Amsterdam 

 

Enkele projecten zijn gestopt of overgegaan in een andere vorm of organisatie: 

● Milieucentrum de Michaëlshof. 

● Ecoboz 

● De Warmoezenier 
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Egro Village 
danielalexandervdberg@gmail.com 

   

Ecowijk Crailo Gemeente Huizen 

 

http://www.zelfvoorziening.nl/studiopl-ringboerderij.html
http://www.12voltinhuis.nl/ecowijkcrailo/content.php?page=duurzaameducatiecentrum


 

● Ecodorp Uden heet vanaf nu Natuurdorp Maashorst 

● Flowtowns 

● Vereniging Ecodorpen Brabant is opgeheven. 

Er zijn geen nieuwe ecodorpen gebouwd. Wel is het bestemmingsplan voor het Ecodorp Noordeland goedgekeurd en zijn de 

bouwplannen van het Ecodorp Boekel en het Ecodorp Gelderland/Zuiderveld Nijmegen goedgekeurd. Bouw van deze drie ecodorpen start 

in 2020. 

 

Eurotopia-gids 

De Nederlandse ecodorp initiatieven zijn via GEN-NL bekend gemaakt bij Eurotopia, een overzicht van alle initiatieven in Nederland en 

Europa.  

 

Medewerkers van de organisatiekring in 2019 

Monique Wijn  coördinator 

Koen de Kruif penningmeester 

Sieger Cuperus boekhouding 

Hans Nusink ledenadministratie en leden contacten 

Frans Eenig automatisering en ICT   
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De informatiekring vol plannen 
 

Activiteiten 

Deze kring zorgt voor de communicatie en PR van het netwerk, zoals de website, drie nieuwsbrieven per jaar en andere 

communicatiemiddelen zoals social media. 

 

Ook de informatiekring kwam bijeen tijdens het netwerkweekend in Bergen. Niet alleen is voor het Living Village festival de nieuwe 

algemene folder afgerond en gedrukt, ook werd besloten de website te gaan uitbreiden met een interactieve WiKi (Lees meer...). Verder is 

er het jongste redactielid tot nu toe aangesloten, Chay van 13, die al een blog heeft geschreven voor de nieuwe Kinder Rubriek. 

 

 

Folder 

In 2019 is er een nieuwe algemene folder gemaakt en gedrukt.  

 

 

 

 

 

Informatiestand op festivals 

GEN-NL was aanwezig op het Living Village festival in Dalfsen en het festival 

Vibe of the Earth in Ecodorp Bergen.  

Voor de stands op de festivals is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld met o.a. 

informatie over alle aangesloten ecodorpen in Nederland. 
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Nieuwsbrieven 

In 2019 zijn drie uitgebreide nieuwsbrieven verschenen met nieuws van het netwerk en de ecodorpen. Eind 2019 waren er 673 abonnees. 

Hieronder de link naar de nieuwsbrieven: 

Februari 2019  

Juni 2019 

Oktober 2019 

Website en Social media 

De website wordt steeds aangepast en geactualiseerd. http://ecodorpennetwerk.nl/ 

 

Op facebook en LinkedIn zijn posts geplaatst.  

Facebook heeft 2.491 volgers. https://www.facebook.com/GENNederland. 

LinkedIn heeft 22 volgers.  https://www.linkedin.com/company/11822422/admin/ 

Medewerkers van de Informatiekring 2019 

Monique Wijn,  coördinator 

Ashley Weller eindredactie, Facebook 

Bouwie Greenman huisstijl, foto-archief, redactie 

Wim Gersteling redactie, ledenadministratie nieuwsbrief 

Frans Eenig website, ICT 

Marin Leus  social media - markten design 

Wieke Bout markten 

Thomas Peijnenburg website en wiki  

Koen de Kruif LinkedIn   
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https://mailchi.mp/a4cc9e85f6e2/nieuwsbrief-gen-nl-feb-2019
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Educatiekring 
Bij de educatie kring waren in 2019 drie sub kringen actief. 

● Youth Exchanges.  

● EVS / ESC (European Voluntary Service (EVS) / tegenwoordig European Solidarity Corps (ESC) 

● CLIPS (Community Learning Incubator Project for Sustainability) 

Youth Exchanges 

 

GEN-NL zond Nederlandse jongeren uit naar diverse ecodorpen in Europa om een week of 10 dagen 

deel te nemen aan een internationale uitwisseling.  

 Aan het einde van de zomer was er de jeugduitwisseling in Arterra Bizi Modu waar ook het GEN 

Europea kantoor zit. Voor 10 dagen kwamen hier jongeren bij een uit Spanje, Israël,Turkije, Roemenië 

en Nederland. Samen leerde de jongeren over duurzaamheid waar in ze elkaar inspireerde en ook 

tools kregen van het Global Ecovillage Network.  

 

EVS/ESC  

De European Voluntary Service (EVS) heet tegenwoordig European Solidarity Corps (ESC). Jongeren tot 30 jaar kunnen tot maximaal 1 jaar 

worden uitgezonden naar een project in het buitenland. GEN-NL heeft voor het eerst 2 jongeren deze kans kunnen geven. Een persoon 

ging voor een jaar naar een ecodorp in Finland, een tweede persoon naar een ecodorpproject in Slovenië. 

 

Medewerkers Educatiekring 

Mieke Elzinga (coördinator), Fredjan Twigt (afgevaardigde), Marjanne van Ruiven, Jaïrus Brandsma, Ciska van Stuivenberg, Petra Schepens. 

In september trad de coördinator van de educatiekring terug. In het najaar richtte de kring zich voornamelijk op het zich opnieuw 

formeren en overdracht van de coördinator op een nieuw team.  

GEN-NL - Jaarverslag  2019 

11 



 

 

Clips (Community Learning Incubator Project for Sustainability) 

● Internationaal 

Europees project CLIPS-2 gestart 

Op 21 januari 2019 startte het tweede Europese CLIPS-project met een bijeenkomst in 

Slovenië. 

Behalve Nederland doen de komende 2 jaar 9 Europese landen mee: GEN-Duitsland, 

Zweden, Denemarken, Estland, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Italië en Spanje. Er zijn drie 

werkgroepen geformeerd: CLIPS-methodieken, de ontwikkeling van een CLIPS-spel en het 

maken van educatieve films en video's maken van gemeenschaps voorbeelden van 

ecodorpen in Europa. Al deze materialen komen beschikbaar in het Nederlands. Daarnaast 

worden in alle landen ook trainingen gegeven voor gemeenschapsvorming.  

We hebben kennis gemaakt met verschillende collectieve spellen, waaronder spellen voor 

blinden. Heel inspirerend om met gehoor en tast samen te spelen.  

 

In de zomer was een tweede bijeenkomst, ditmaal in Italië, voorafgaand aan de Europese GEN-conferentie in Italië.  

 

Europese CLIPS2-project: CLIPS-spel en trainingen 

Tijdens de GEN-conferentie in Italië werd voor het eerst het CLIPS-spel 

gedemonstreerd in een testfase.  
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Er werd een introductie workshop gehouden, met een rollenspel gebaseerd op een reële case. Met de 

CLIPS-trainersgroep hebben we het spel uitgetest, het ziet er veelbelovend uit. Zomer 2020 wordt de definitieve versie verwacht. 

● CLIPS-training Spanje 

In november werden 4 mensen van Nederlandse ecodorpen uitgezonden naar een CLIPS-training in Spanje. Het waren deelnemers van de 

projecten Natuurdorp Maashorst in Uden, Ecodorp Klein Oers in Oerle en ecodorp Brundtland uit Breda. 

CLIPS-Nederland 

Er werd in 2019 een Nederlandse groep  CLIPS trainers gevormd, die een aantal keer bij elkaar kwam en een 

plan ontwikkelde voor CLIPS in Nederland. Het CLIPS-trainingsprogramma kreeg bekendheid via 

verschillende kanalen.  

 

● CLIPS-handboek  

Het CLIPS handboek over het opzetten en ondersteunen van ecodorp- of andere initiatieven is nog steeds te 

koop. In het boek worden vele onderdelen besproken, die voor het opzetten en onderhouden van een 

ecodorp onmisbaar zijn, zoals jij als individu, de gemeenschap op zich, de intentie van de gemeenschap, de 

structuur en vele voorbeelden uit de praktijk.  

Van de CLIPS-gids werden vele exemplaren verkocht.  

 

● Trainingen 

30 maart vond bij Omslag een 1-daagse kennismakingsworkshop plaats, 

een inspirerende kennismaking in Eindhoven..  inloopmiddag bij Omslag Paul Hendriksen verzorgde een 

introductie van dit nieuwe model voor gemeenschapsontwikkeling. Bekijk hier het verslag. 

Ook op het Living Village festival werd een kennismakingstraining gegeven.  
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● CLIPS-weekendtraining 

In juni vond de eerste meerdaagse CLIPS-training plaats in 

Olst-Aardehuis. Hieraan namen deelnemers deel uit 5 verschillende 

ecodorpen, waaronder het Levende Dorp, CVEG, de Oersprong en 

ecodorp Moerwijk.  

Paul Hendriksen en Monique Wijn verzorgden een weekend-training 

Gemeenschapsvorming aan de hand van het CLIPS-model. 8 

Inspirerende mensen met hun projecten namen deel. Dragon 

Dreaming, Deep Democracy, Deep Sharing en Engines and Brakes 

passeerden de revu.  

 

● CLIPS in de Media 

In het voorjaar verscheen een uitgebreid artikel over GEN-NL en CLIPS in het Nederlandse permacultuur 

magazine nummer 14. 

Tevens verscheen een artikel in OMSLAG en wordt de CLIPS-gids via Omslag verkocht. 

 

CLIPS-trainers - team 

Monique Wijn - coördinator 

Paul Hendriksen 

Marjanne van Ruijven 

Fredjan Twigt  

Jairus Brandsma 
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Netwerkkring 2019 

13e Netwerkweekend bij de Hof van Moeder Aarde: Januari 2019 

Het thema was ‘Een ecodorp als gezamenlijke onderneming’. Elke gemeenschap en ecodorp heeft te 

maken met een bepaalde mate van ondernemerschap. Hoe geef je dat vorm? Een gezamenlijke 

onderneming kan een prachtige reis of een hachelijk avontuur worden. Hoe voorkom je dat laatste? 

De Hof van Moeder Aarde is een grote onderneming waarbinnen de bewoners weer een eigen 

onderneming hebben. Om die reden sloot het thema mooi aan bij hen als gemeenschap. Tijdens het 

weekend onderzochten we met inspirerende bijdragen van de Hof deze elementen op drie niveaus: 

individueel,  op ecodorp niveau .en voor het netwerk als geheel. Een familieopstelling was de start. 

 

14e Netwerkweekend bij Ecodorp Bergen: Juni 2019 

Het thema was Transitie. Innerlijke en uiterlijke 

transitie: van militair-(industrieel/agrarisch) 

terrein naar ecodorp, innerlijke transitie van 

ego naar gemeenschap, transitie van aarde 

naar voedsel. Dit vanuit het motto: 

‘Ecodorpen zijn een vorm in deze tijd, om te 

komen tot een wezenlijk andere vorm van 

samenleven, samenwonen en samenleven. Op 

deze manier willen we een bijdrage leveren 

aan de hoognodige fundamentele 

verandering van de maatschappij waarin we leven.’ 
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Ecodorpenbingo, ecodorpenpanel en ‘bestemmingsplan Ecodorp’. Tijdens een aanvankelijk stormachtig en later 

zonnig weekend passeerden allerlei vrolijke en belangrijke zaken de revu in dit 14e netwerkweekend, ditmaal sinds lang weer in Ecodorp 

Bergen. Voor het eerst waren er ook kinderen bij, een verrijking. Lees hier het verslag van Terra de Graaf.   

Vermeldenswaard is dat we de werkvorm Open Space veel gebruikt hebben: de deelnemers verzorgden zelf een programmaonderdeel. 

Deze nieuwe vorm voor deze weekenden geeft individuen en initiatieven de ruimte om thema’s in te brengen. Op deze manier wordt 

direct ingespeeld op vraag en aanbod en wat er leeft. 

 

 

Living Village festival: 18 juni - 25 juni 2019   

Op het Living village festival was GEN-NL aanwezig met een informatietent als ontmoetingsplek voor individuen en ecodorpen in 

Nederland om zo kennis te maken met elkaar en wat er gebeurt op ecodorpengebied in Nederland en elders in Europa en de wereld. Het 

was een levendige ontmoetingsplek waar veel interesse voor was. Volop aanmeldingen voor de nieuwsbrief, een aantal nieuwe initiatieven 

op de kaart van Nederland, de kaart van België is toegevoegd en CLIPS-gidsen verkocht. Informatie van ruim 50 ecodorpen was te 

bekijken. We hebben velen geïnspireerd door zichtbaar te maken wat er allemaal gebeurt in Nederland en wat er mogelijk is. En ook fijn en 

warm samengewerkt en elkaar gesteund en afgewisseld. Zo samen de ecodorpensfeer neergezet. Ecodorpers uit het hele land hielpen 

mee. 
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Twee mensen uit het netwerk organiseerden op persoonlijke titel de Eco Transition Area, met ruim 150 workshops over de vier dimensies 

van ecodorpen: sociaal, economie, ecologie en wereldbeeld.  GEN-NL en veel leden van het netwerk verzorgden daar workshops op allerlei 

gebied, van eetbare wilde planten en voedselbossen tot CLIPS- en gemeenschapstrainingen. Veel jongeren verbonden met GEN-NL 

hielpen mee op the transition area. 

 

Vibe of the Earth festival: 20 -22 september 2019 

Van 21-22 september was in ecodorp Bergen het eerste Vibe of the Earth festival. GEN-NL had een eigen stand en verzorgde een aantal 

workshops over gemeenschapsvorming, CLIPS, voedselbossen en sociocratie. 
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Medewerkers van de Netwerkkring 2019 

● Monique Wijn  coördinator 

● Hans Nusink  organisatie 

● Trudy Geeraets algemeen  

● Wim Gersteling algemeen / pr  

● Matthijs Brandsma algemeen / pr 

● Terra de Graaf (afscheid genomen in 2019) 
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Belangenkring in stroomversnelling 

GEN-NL behartigt belangen van ecodorpen in Nederland. Wet- en regelgeving zijn niet altijd aangepast aan de behoeften van ecodorpen 

(bestemmingsplannen, bouwvergunningen). Ook de financiering is vaak een probleem. Waar mogelijk ondersteunen we ecodorpen met 

advies op maat. Op landelijk niveau proberen we te lobbyen voor betere wet- en regelgeving.  

 

De belangenkring diende een aanvraag in bij stichting Doen voor algemene ondersteuning van GEN-NL en het organiseren van 

bijeenkomsten over onderwerpen als financiering, vergunningen en rechtsvormen en een symposium over het bevrijden van land.  

In ontwikkeling is een plan voor het opzetten en uitvoeren van een project voor het maken van een GEN-Wiki. Daar zijn al voorbeelden van 

op Europees niveau en wereldniveau. Dat gaat voor een deel vertaald worden en voor een ander deel komen daar Nederlandse ervaringen 

bij, dat alles in tekst en in beeld. 

Er werd naar alle ecodorpen een enquête van GEN-Europe verstuurd over wettelijke belemmeringen voor ecodorpen. Doel is op Europees 

niveau hier meer inzicht in te krijgen en te lobbyen voor verbetering van regelgeving.  

 

Landelijke ontwikkelingen: 

Een doorbraak in 2019 is het bestemmingsplan ‘Ecodorp’, dat Ecodorp Noordeland heeft weten te 

creëren in Ter Apel, gemeente Westerwolde.  

● Ecodorp Noordeland krijgt als eerste bestemmingsplan "Ecodorp" 

Na jaren overleg met een erg meewerkende verkopende partij, een “out of the box” denkende 

gemeente en een soepel en creatief denkend adviesbureau is het zover. Het concept 

bestemmingsplanwijziging voor de bestemming “Wonen Ecodorp”  is door de gemeenteraad 

van Westerwolde goedgekeurd. (Lees meer...) 

 

GEN-NL heeft contact met de coöperatie VrijCoop. Deze is opgezet om initiatieven te ondersteunen met de financiering. Meerdere 

ecodorpen worden momenteel door VrijCoop begeleid.  
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● Financiering voor gemeenschappen mogelijk via garantstelling VrijCoop en het Duitse 

Miethaüserverlag. 

VrijCoop is de Nederlandse zusterorganisatie van het oudere Duitse Mietshäuser Syndikat. Ecodorp Boekel is het eerste project van 

VrijCoop, Bajesdorp (Amsterdam) waarschijnlijk het tweede project. Alle ecodorpen die VrijCoop-project worden, leggen in hun 

statuten vast dat ze al het geld dat ze jaarlijks overhouden, gebruiken om nieuwe woongemeenschappen te financieren. (Lees 

meer...) 

 

Het appartementsrecht is door de jurist Elmar Prinsen uitgebreid tot kavels. Dit biedt mogelijkheden voor gemeenschappen: 

● Anastasiadorpen krijgen unieke VVE (Vereniging van Eigenaren) 

De publiekrechtelijke jurist Elmar Prinsen regelde een unieke rechtsvorm voor Anastasia-dorpen. Zowel Anastasiadorp Drenthe als 

Stichting Phien in Noord-Limburg gaan gebruikmaken van het appartementsrecht voor kavels. Dit geeft de ruimte om gezinnen 

toegang te geven tot land in plaats van een woning, zoals bij de Vereniging van Eigenaren normaal toegepast wordt. Voor meer 

informatie neem contact op met Elmar. 

 

Individuele ondersteuning (Henry Mentink) 

● De projecten Earth Awareness, Stichting Phien, ecodorp Bergen en Ruigoord Amsterdam zijn of worden door Henry Mentink 

ondersteunt in hun transitie naar een nieuwe fase. Earth Awareness was in 2018 de winnaar van de SteenGoed Benutten Challenge 

2018 en is sindsdien bezig het gehele terrein te ontwikkelen.  

 

Medewerkers van de belangenkring 2019 

Koen de Kruif - coördinator  

Hugo Schönbeck - afgevaardigde 

Henry Mentink - ondersteuning ecodorpen 

Kyra Kuitert en Monique Wijn - ondersteunend 
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Internationaal  

GEN-NL is onderdeel van het Europese netwerk, GEN-Europe, wat weer deel is van GEN-International. Daarin werken we mee aan de 

belangenvertegenwoordiging binnen de EU en voor verbetering van  Europese wetgeving. Dat gebeurt onder andere door deelname aan 

Europese netwerk bijeenkomsten van landelijke netwerken en aan de jaarlijkse Europese conferentie en de internationale denktank van 

GEN: Green Phoenix. Met twee andere Europese netwerken heeft GEN-NL contact: Ecolise, netwerkorganisatie van burgerinitiatieven in 

Europa (ecodorpen, Transition Towns en permacultuur) en met BEN, Baltic Ecovillage Network. Elk jaar is in januari een bijeenkomst van 

Nationale Ecovillage Networks in Europa. Elke zomer is een GEN-Gathering, bij een groot ecodorp ergens in Europa. 

 

Nationale Netwerken bijeenkomst in Sunny Hill, Slovenia, januari 2019 

Begin januari was de vijfde Nationale Netwerkbijeenkomst van GEN-Europe. Een volle meeting met talloze onderwerpen. Meer dan 18 

landen waren aanwezig en over 40 deelnemers, waaronder veel jongeren. De Nationale Netwerken spelen een steeds belangrijker rol, 

GEN-Europe heeft nu 25 nationale netwerken. Voor het eerst waren ook de jongeren netwerken NEXT-GEN en Yes-to-Sustainability 

aanwezig. (Lees verder...) 

GEN Europe Conference, 14 - 17 Juli 2019  in La 

Comune di Bagnaia, Italië 

Het thema van de zomerconferentie was dit jaar: 

“Ecovillages in 

the world, the 

world in 

ecovillages: 

peace, ecology 

and social 

justice.” La Comune di Bagnaia’s werd opgericht in 1979 en heeft als kerndoelstellingen om 
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zelfvoorzienend te leven, ecologische zorg uit te oefenen en bij te dragen aan positieve sociale transformatie door 

vredeswerk en sociale rechtvaardigheid. Deze thema’s stonden ook centraal op de 

conferentie van 4 dagen. 

De conferentie werd bezocht en geholpen door een aantal leden van GEN-NL. 

Hieronder een verslag van Ashley Weller:  

Van 14 tot 17 juli 2019 was de Global Ecovillage Network Conferentie in La Comune di 

Bagnaia in Italië. Het was een van de grootste avonturen van mijn leven. Het was een 

week van het ontmoeten van ecovillagers en diegenen die geïnteresseerd waren in 

deze visie en levensstijl en het was gewoon geweldig. Ik heb zoveel mooie mensen 

ontmoet en fantastische workshops gevolgd die voor altijd bij me blijven. Lees meer..  

Nederlanders bij de GEN-conferentie in Bagnaia, Italië 

 

Green Phoenix, Heilhaus community Kassel, Oktober 2019 

 

Van 23-27 oktober was bij de Heilhaus Community in Kassel, Duitsland de denktank van GEN - Green Phoenix - bij 

elkaar. Een bijeenkomst met hartverscheurende verhalen uit het Zuiden, maar ook met oplossingsrichtingen en 

concrete plannen voor de toekomst. Lees meer... 

 

 

Medewerkers voor internationale contacten 

Monique Wijn (Nationale Netwerken) 

Fredjan Twigt (Gouvernance) 
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Financieel Jaarverslag 2019 
Inkomsten 

Uitgaven 

Balans 

 
 

GEN-NL - Jaarverslag  2019 

23 



kruispost Ye Komorebi                1588,89

kruispost Hastekasten         2438,09

kruispost Ye Rive                       1856,96

kruispost clipstraining zuiderveld                    1900,00

organisatie kosten symposium ecodorpennetwerk          30,00

kosten living village                           51,11

entree symposium ecodorpennetwerk             91,58

lidmaatschap                   100,00

pr                            114,93

bankkosten                         133,30

telefoonkosten              169,26

drukkosten clipshandboek            177,58

inkoop boeken                     198,00

algemene kosten             233,77

kosten Gen internationaal                     305,12

ict                           262,33

verblijfskosten clips 2                       709,00

kosten clips nl           1285,00

kruispost EVS             144,00 

mangement vergoedingen         1500,00 

reiskosten clips 2            1599,75  

onkosten netwerk weekend       3006,38

Totaal Resultaat                 €  19231,05 

opbrengsten EVS/ESC               100,00

donaties                     192,18

opbrengsten individuele donateurs             356,00

winst netwerkweekend                   410,85

opbrengst clips handboek              668,15

opbrengsten clips nl                   1090,00

opbrengsten groepsdonateurs                                    1230,00

entree netwerkweekend volgend  jaar                       1475,00

kruispost Ye Komorebi                  1588,89

entree netwerkweekend                         1660,00   

kruispost Hastekasten             2355,00

kruispost Ye Rive              2356,96 

kruispost clipstraining zuiderveld           4200,00

subsidie clips              6539,20 o

2019 Kosten              Opbrengsten
omschrijving                 bedrag omschrijving           bedrag

Totaal Resultaat         €  24262,23


