Jaarverslag 2020 GEN-Nederland

Waterstof als energiedrager bij woongemeenschappen

Jaarverslag 2020
Inleiding door Henry Mentink, voorzitter GEN-NL
Op 1 januari 2020 begon ik het jaar zittend op een bankje in bergen rondom Damanhur. Het
was een strak blauwe hemel en dus een heerlijk bergzonnetje. Niets vermoedend wat dit jaar
zou kunnen brengen. De Aarde had echter het plan om ons tot de orde te roepen met
Corona. En . . . heeft dat effect gehad? Ja, de overshoot day is met 25 dagen opgeschoven.
Zijn we nu blij? Iedereen ziet dat het zo ook eigenlijk niet verder kon met de Aarde. Het is wel
even alle hens aan dek. Ik denk vooral aan de ziekenhuizen. Voor het ecodorpennetwerk
hebben we veel evenementen moeten afgelasten, de lockdown maakt je ook niet blij. Los
van Corona hebben we intern in de organisatie ook nog onze perikelen gehad. Het was me
het jaartje wel dus.
We hebben dit jaar toch ook positief kunnen oppakken met online netwerkweekenden, het ontstaan van webinars en diverse
Clipstrainingen en ook een nieuwe EDE, een nieuw Europees samenwerkingsproject met België en Frankrijk en landen in Zuidoost Europa
(project WeSeen), de ontwikkeling van een nieuw beleid voor 2021-2025 in de vorm van enquêtes en online sessies met leden, met
verwante organisaties en een universitair project om te komen tot nieuw beleid.
De bouw van ecodorpen als Boekel en Zuiderveld is gestart en wordt in het nieuwe jaar afgerond. Ook andere ecodorpen zetten stappen
naar realisatie, Bergen heeft de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging rond, Noordeland (nu Land van Aine) is bezig met bouwplannen,
Klein Oers heeft voorstellen ingediend. Overal in Nederland ontstaan initiatieven, zoals hier een foto van Green Tribe in Amsterdam..

Inmiddels benaderen ook verschillende gemeenten GEN-NL vanwege interesse in een
ecodorp in hun gemeente.
Ecodorpen waren volop in de media. Onlangs nog verscheen de 6-delige documentaire
‘Bouwen aan het Paradijs’ over St. Phien in Limburg..
Heel blij zijn we met de oprichting van NEXT-GEN-NL. NEXT-GEN is heel actief
begonnen met het betrekken en inspireren van jongeren in Nederland rondom
ecodorpen
Ik denk dat we met de ecodorpen, waarvan er inmiddels 6000 over de hele wereld zijn,
de creatieplekken voor de maatschappij van de toekomst zijn.
Persoonlijk was er voor mij het toch wel lastige besluit om te willen stoppen als voorzitter. Het idee voor de hele Aarde op de
Werelderfgoedlijst en de Aarde vrijkoop campagne van het Veerhuis bracht mij tot die stap. De Aarde vrijkoop actie konden we op 21
december succesvol afsluiten. Nu nog de hele Aarde op de werelderfgoedlijst. Doen jullie mee?
Ik sluit af met mijn verlangen voor GEN NL.
Mijn wens is dat we veel plezier hebben in het samen bouwen aan een mooie toekomst die voorbij strekt aan de komende generaties. Dat
er nieuwe mensen zich gaan aansluiten die met passie hun huisje in een ecodorp bouwen en weer anderen die met enig lef op de
(nieuwe) Premier afstappen om een prachtig plan voor te leggen met minimaal een Minister voor Ecodorpen.
Mijn wens voor Nederland: Veel nieuwe ecodorpen
En ik hou mij beschikbaar voor ecodorp-duwer
Was getekend Henry Mentink
Henry Mentink
Nawoord:
Henry, dank voor je steun en inzet al deze jaren. We gaan je missen als voorzitter! En fijn dat je verbonden blijft door je persoonlijke
betrokkenheid en contacten in het ondersteunen van de ecodorpen! Succes met het bevrijden van de aarde!
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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).
Tot en met 2020 bestond GEN-NL uit 5 kringen (organisatie-, informatie-, netwerk-, educatie- en belangenkring). Deze vijf kringen hadden
een gezamenlijk maandelijks overleg in de zgn. ‘algemene kring’. Het formele bestuur was een bestuur op afstand. Deze
organisatiestructuur bleek niet voldoende in staat om de veelheid van taken op goede manier uit te voeren en te verantwoorden. Het
bestuur nam haar verantwoordelijkheid om formuleerde een nieuw, meer passend beleid en organisatiestructuur. In januari 2021 komt het
bestuur met een voorstel voor een nieuwe structuur die past bij de activiteiten die het netwerk wil uitvoeren..

Beleidsplan 2021-2026
Naar aanleiding van de veranderingen heeft het bestuur besloten ook te kijken naar het
beleid van GEN-NL. De organisatie is opgericht in 2013 en staat formeel genoteerd bij de
notaris sinds 2015. Vanaf de start in 2013 heeft GEN-NL talloze activiteiten
georganiseerd en van 7 leden zijn we gegroeid naar 45 initiatieven in heel Nederland.
Hoe gaan we verder, wat willen de ecodorpen? Wat willen we behouden, wat willen we
vernieuwen? Na respectievelijk 7 cq. 5 jaar is het mooi om het beleid te herzien en te
toetsen aan deze veranderende tijden.
In het najaar van 2020 zijn er verschillende online rondes geweest waarin input is
gevraagd op het beleid en de plannen voor de komende 5-7 jaar. Allereerst werden de
leden uitgenodigd mee te denken middels een vragenlijst. De opkomst was hoog, 22
ecodorpen hebben een vragenlijst hiervoor ingevuld. Op 26 oktober hielden we een online bijeenkomst voor input en gesprek. Er
ontstonden talloze ideeën en plannen. Hier vind je de eerste resultaten van de vragenlijst en v
 erslag van de bijeenkomst. Op 9 november
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vond een online gesprek plaats met aanverwante organisaties, als Vrijcoop, Erfdelen en Gaia-NL. Een gesprek met Omslag volgt nog.

Tenslotte was er een sessie met Tim Strasser van de Universiteit van Maastricht en het bestuur, waarin het model getest werd op het beleid
van GEN-NL. Op het netwerkweekend in januari zal het bestuur het nieuwe beleid voorleggen.
Medewerkers Algemene kring 2020
Henry Mentink - voorzitter / Monique Wijn - algemeen coördinator
Bram Breuer - coördinator educatiekring / Marjanne van Ruijven - 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 met uitzondering van de penningmeester niet belast met
dagelijkse activiteiten. Henry Mentink - voorzitter, Koen de Kruif - penningmeester, Paul Hendriksen, Fredjan Twigt, Monique Wijn
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Organisatiekring
Financiën
De begroting 2020 is besproken en goedgekeurd op een netwerkweekend. Het beleidsprincipe van de begroting en de jaarrekening is dat
alle uitgaven voor activiteiten door rechtstreekse inkomsten worden gedekt. Dat kan door bijdragen per activiteit en door bijdragen van
derden (projectbudget, 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 van die
activiteit. Alle leden, zowel de initiatieven als de individuele leden, hebben een verzoek gekregen om per incasso te betalen, maar dat
systeem is nog niet ingevoerd. Vanaf 2021 zal op een nieuwe website de mogelijkheid gecreëerd om elektronisch te doneren. De
voorlopige jaarrekening van 2020 is opgesteld. De boekhouder en penningmeester zijn bedankt voor de uitgevoerde taken. Het financieel
jaarverslag zal in het voorjaar 2021 beschikbaar zijn. De concept-begroting 2021 staat in de link..
Definitie Ecodorp en criteria lidmaatschap
Een van de onderwerpen van het netwerkweekend in januari was de definitie van een ecodorp en criteria voor lidmaatschap. De definitie is
gebaseerd op die van GEN-internationaal en omvat de 4 dimensies van duurzaamheid: ecologie, economie, sociaal en wereldbeeld. Ook
een aannamebeleid en een besluitvormingsmethode zijn essentieel. GEN hanteert een minimum van 8 volwassen bewoners. GEN-NL
hanteert 6-8 als minimum. De GEN-NL definitie staat op de website.

Binnen Europa is er aandacht voor racisme dat in sommige ecodorpen opduikt. Een aanvullend criterium is daarom nu toegevoegd:
‘de activiteiten in een ecodorp of door (de mensen van) een ecodorp mogen geen schade toebrengen aan de mensen van het
ecodorp of daarbuiten.’
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Leden in 2020
Eind 2020 zijn er 31 betalende initiatieven lid van GEN-NL en 34 betalende
individuele leden. I n 2019 waren dit er respectievelijk 29 en 24. In 2018 waren dat 22
initiatieven lid en 16 individuele leden. Een geleidelijk stijgende lijn.
Opvallend is dat een aantal leden die betrokken waren bij initiatieven die om welke
reden dan ook stopten, besloten individueel lid te worden. Nieuwe initiatieven zijn:
Ecowijk Drimmelen, Vereniging Ecobosch, Ecodorp Bolderburen, Ecodorp
Allemansland, Live-to-Be. De initiatieven die stopten zijn: Ecodorp Brabant, New
Earth Nation, Ecodorp Gelderland, Ecodorp Bolderburen, De Groenlingen, Ecodorp
Zeeland en Stichting Eco Talo\Sustainable Development.
Eind 2020 lopen er contacten met verschillende projecten die overwegen lid te
worden. Zij zijn daarop vooruitlopend actief betrokken bij het online
netwerkweekend in januari 2021.

Bouw en realisatie van ecodorpen
Er zijn verschillende ecodorpen in de bouwfase aangekomen.
Ecodorp Boekel en het CVEG Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen
worden begin 2021 opgeleverd.
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Ecodorp Noordeland en Ecodorp Klein Oers zijn met de vergunningsaanvraag bezig.
Ecodorp Bergen heeft de bestemmingsplanwijziging ingediend. Ook De Zwerm, Vereniging Ecobosch en verschillende anderen zijn in een
actief traject voor realisatie.
Automatisering en ICT, nieuwe website en WIKI
In samenwerking met de informatiekring is met Suze van der Lijke van ontwerpbureau Green Marketers in Haren Gn is een traject gestart
om de website te vernieuwen en een WIKI te starten om de schat aan informatie die ecodorpen verzamelen voor elkaar en een breed
publiek toegankelijk te maken.

In een aantal sessies is input gevraagd en gegeven: door de leden tijdens het netwerkweekend, door de informatiekring en een speciale
sessie met o.a. Ad Vlems van de Sustainable Development Centre, door GEN-Europe, en door het Franse Oasis..
Dit heeft geleid tot een overzicht en model van de toekomstige website. Doel is om deze in 2021 daadwerkelijk te gaan bouwen.
Medewerkers van de organisatiekring in 2020
Monique Wijn

coördinator

Koen de Kruif

penningmeester

Sieger Cuperus

boekhouding

Hans Nusink

ledenadministratie en leden contacten

Vacature

automatisering en ICT

Pepijn Verbrugge

contact jongerenprojecten

Ciska van Stuijvenberg

contact jongerenprojecten
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De informatiekring
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.
Nieuwsbrieven
In 2020 zijn weer drie uitgebreide nieuwsbrieven verschenen met nieuws van het netwerk en de ecodorpen. Eind 2020 waren er 763
abonnees (was 673). Hieronder de link naar de nieuwsbrieven:
Februari 2020: met o.a. de volgende onderwerpen:

●

Vragenlijst Juridische Belemmeringen voor Ecodorpen

●

Manifest Belastinghervorming Circulaire Bouweconomie

●

Conferentie Intentional Communities in de VU Amsterdam

●

Netwerkweekend MasconMenos 19-21 juni 2020

Juni 2020: met o.a. de volgende onderwerpen:
●

Verslag Online Netwerkweekend en Webinars Bouwen en Off Grid Leven

●

Oprichting van NEXT-GEN-Nederland

●

Agenda met veel zomeractiviteiten in binnen- en buitenland, vooral veel mogelijkheden tot ecologisch bouwen

●

Nieuwe film van GEN-Europe: 'Communities of Hope'
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November 2020 met o.a. de volgende onderwerpen:

●

●

12 november webinar 'Recht van Spreken'

●

15 november webinar 'Waterstof'

●

8-10 januari Netwerkweekend 'Wij en de Wereld'

GEN-NL wordt lid van het Europese 'Communities of Future'

Website en WIKI
De website wordt steeds aangepast en geactualiseerd. h
 ttp://ecodorpennetwerk.nl/. GEN-NL is op zoek naar een webbeheerder. Frans
Eenig heeft afscheid genomen na een aantal jaar zich te hebben ingezet. Bedankt Frans!
In samenwerking met de informatiekring is met Suze van der Lijke van ontwerpbureau Green Marketers in Haren Gn een traject gestart
om de website te vernieuwen. In meerdere sessies is input gekomen: van de leden, van de informatiekring, van GEN-Europe, van de Franse
GEN: Oasis. Dit heeft geleid tot een overzicht en model van de toekomstige website. Doel is om deze in 2021 daadwerkelijk te gaan
bouwen.
Social Media
Facebook heeft 2659 volgers (was 2.491 in 2019). h
 ttps://www.facebook.com/GENNederland.
Op LinkedIn kunnen we nog actiever worden, anno eind 2020 zijn 24 (was 22) volgers.
https://www.linkedin.com/company/11822422/admin/
Informatiestand op festivals
GEN-NL was aanwezig met een stand op het festival Vibe of the Earth in Ecodorp Bergen. Dit is het enige
festival dat door mocht gaan, het Living Village festival werd afgelast.
Medewerkers van de Informatiekring 2020
De informatiekring bestaat eind 2020 uit 3 personen. Er zijn verschillende vacatures open.
Monique Wijn,

coördinator
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Bouwie Greenman

huisstijl, foto-archief, redactie

Wim Gersteling

redactie, ledenadministratie nieuwsbrief

GEN-NL - Jaarverslag 2020
12

Educatiekring
Bij de educatie kring veranderde in 2020 veel. Door Corona vervielen veel activiteiten, met name de internationale uitwisselingen die vooral
bij deze kring voorkwamen, zoals de jongerenprojecten en het CLIPS-project.. Ook door interne onrust en onduidelijkheid werd besloten
de kring tijdelijk op te heffen. Vanaf de zomer werd besloten de organisatiestructuur opnieuw te bekijken. De jongerenprojecten werden
bij de organisatiekring ondergebracht en NEXT-GEN-Nederland werd opgericht. Het CLIPS-project werd een onafhankelijke project.
●

Youth Exchanges.

●

European Solidarity Corps (ESC)

●

CLIPS (Community Learning Incubator Project for Sustainability)

Youth Exchanges en ESC - programma (European Solidarity Corps)
GEN-NL zend Nederlandse jongeren uit naar diverse ecodorpen in Europa om een week of 10 dagen deel
te nemen aan een internationale uitwisseling.
Jongeren tot 30 jaar kunnen tot maximaal 1 jaar worden uitgezonden naar een project in het buitenland
via het Europese ESC-programma. Petra Schepens nam de taak op zich om jongeren te werven en te
begeleiden. Helaas konden vanwege Corona geen ESC-projecten plaatsvinden.
De Erasmusplus projecten als Youth Exchanges en European Solidarity
Corps zijn door de corona-maatregelen uitgevallen of doorgeschoven. Deze zomer zijn 3 jongeren via
GEN-NL naar een ESC project in Ecodorp Nature Community voor 2 maanden

Oprichting Next GEN-NL
"De jongerenbeweging rondom ecodorpen breidt zich uit met een Nederlandse NextGEN-groep. Het
doel is om samen te werken aan een vreedzame, eerlijke en regeneratieve cultuur, en meer Nederlandse
jongeren te betrekken bij ecodorpen. Na een aantal Zoom-meetings kwam de groep voor het eerst live
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bijeen bij Ecofarm de Foundation in Zelhem om uiting te geven aan haar groene ambities. Next GEN maakte een uitgebreid en inspirerend
eigen verslag van de activiteiten van hun eerste jaar, zie verderop.
Medewerkers Educatie- en Jongerenkring 2020
Marjanne van Ruijven, Ciska van Stuivenberg, Petra Schepens, Pepijn Verburg, Bram Breuer.

Clips (Community Learning Incubator Project for Sustainability)
CLIPS Internationaal
Europese CLIPS2-project: CLIPS-spel en trainingen
In januari 2020 kon nog een CLIPS-bijeenkomst plaatsvinden, aansluitend op de Nationale
Netwerkbijeenkomst in Los Portales in Spanje.
Daarna werden wegens COVID alle internationale bijeenkomsten afgelast. Wel is elke maand een Council-bijeenkomst
geweest, waarbij alle partners uitwisselden en de werkgroepen verslag deden van de voortgang. Er is de hoop
uitgesproken om in 2021 de uitgestelde bijeenkomsten (Denemarken, Spanje, Duitsland) alsnog te laten plaatsvinden.
Inmiddels is wel de vernieuwde website in een verder gevorderd stadium gekomen. Er is een nieuw C
 LIPS-model
ontwikkeld. Dit wordt gedrukt in de vorm van een grote mat, om bij trainingen te gebruiken.
CLIPS in Nederland
Het CLIPS-trainingsprogramma kreeg bekendheid via verschillende kanalen.
GEN-NL werd door verschillende gemeenschappen benaderd om trainingen te
geven. CLIPS blijkt inmiddels dermate bekend, dat we van een ecodorp hoorden
dat ze een financier gevonden hebben, die als eis stelde dat ze de CLIPS-gids
zouden toepassen, als voorwaarde voor succes!
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CLIPS-Trainingen in 2020

●

Verschillende gemeenschappen vroegen om ondersteuning in het gemeenschapsvormingstraject.

●

ecodorp Zuiderveld vroeg om een training van 6 bijeenkomsten. Dit werden vanwege Corona slechts 2 live bijeenkomsten (januari
en september, deze laatste op 1,5 m afstand!). De andere bijeenkomsten werden online verzorgd en twee dagdelen volgen nog in
2021.

●

woon-werkgemeenschap B
 abylon in Beek-Ubbergen vroeg om een training van 2 dagen. Deze werd uiteindelijk omgezet in 1 dag
live en 3 online bijeenkomsten.

●

Aanvragen lopen voor trainingen bij een nieuw project in Zuid-Limburg, een bestaand Centraal Wonen project in Nijmegen en de
Belgische ouderenorganisatie S
 ymbiosis.

Trainingen online
Toen de live trainingen niet door konden gaan ontwikkelden Paul Hendriksen en Monique Wijn online
CLIPS-trainingen. Tegen alle verwachting in bleek gemeenschapsvorming zelfs met deze afstand mogelijk!
CLIPS-trainers - team
Monique Wijn - trainer; Paul Hendriksen - trainer, Fredjan Twigt
Marjanne van Ruijven en Jairus Brandsma wachten op de internationale Train-de-Trainer training om CLIPS-trainer te
kunnen worden.
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Netwerkkring 2020
13e Netwerkweekend bij de InnEssence, een spiritueel centrum in het Limburgse, bij Nederweert-Eind: Januari 2020

InnEssence is een nieuwe gemeenschap in het voormalige klooster Stokershorst. Hun missie is: “Het leven geleefd mag worden vanuit
respect voor mens, natuur en dier. Alles begint bij je eigen kern en waarde.”
Dit sluit perfect aan bij het thema van het weekend: ‘Gemeenschapsvorming en Innerlijk verbinden’. V
 anuit je innerlijk je verbinden met je
omgeving. Hoe creëer je een balans tussen innerlijk en uiterlijk en wat is jouw rol dan in de gemeenschap. Op deze basis kan biocentrisme
herleven en mogen wij ‘zijn’ in de volle breedte van ons menszijn.
Met elkaar verkenden we dit op vrijdagavond in de vorm van een cacao-ceremonie. Onze harten opende zich en van daaruit konden we
ons richten op de gemeenschap, het ecodorpennetwerk. Een heel mooi voorbeeld van hoe vanuit gelijkwaardigheid en een natuurlijk
leiderschap individuele kwaliteiten boven mogen komen drijven en elkaar versterken. Om zo een ideaal in de wereld te zetten. Een mooi
voorbeeld daarvan is InnEssence. De oprichter Pieter van Reeth heeft zijn ziel, zaligheid en geld in deze community gestoken. En het
voormalig klooster omgetoverd tot een centrum voor retreats, met daarbij de steun van bewoners en vrijwilligers. Met name biedt het een
ontmoetingsplek aan gezinnen met kinderen met een beperking..
Een belangwekkend onderdeel van het weekend was een inspirerende presentatie van Ad Vlems, de inspirator en drijvende kracht achter
ecodorp Boekel en Clemens Mol van de stichting Vrijcoöp. Zij legden uit wat solidaire principe van Vrijcoöp inhoudt. Het is
financieringsmodel waarbij de aangesloten groepen een waarborg vormen voor de financiering van een initiatief. Zo ontstaat voor de bank
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een voldoende stevige basis om een project te financiering. Tot nu staan Nederlandse banken hier zeer huiverig tegenover. De Duitse
GLS-bank, bank voor Gemeinschaft, Leihen und Sparen, is op basis van dit principe dat in Duitsland opgeld doet bereid ook in Nederland
projecten te financieren.
14e Netwerkweekend bij Staatje Vrij in Ten Boer, werd online webinar ‘Off grid en Zelfvoorzienend Leven: Juni 2020

Het zomerweekend was gepland in de provincie Groningen bij MasconMenos/Staatje Vrij van 19 tot 21 juni 2020. Het thema
‘'zelfvoorzienend leven' met het accent op 'bouwen', zoals ontwerpen, bouwmaterialen, duurzame energie, straling, ecotoiletten,
afvalverwerking met ruime plaats om van elkaar te leren, ontwikkelingen, ontdekkingen en ervaringen van initiatieven op bouwgebied.
Maar, het liep anders. Begin maart ging Nederland in een lock down en konden we niet als netwerk bij elkaar komen.
GEN-NL werd benaderd door Cynthia van Schendel van ecodorp Klein Oers, met de vraag of we een webinar konden organiseren over
Bouwen en Energie, zodat we als ecodorpen van elkaar konden leren en uitwisselen. Zo gezegd, zo gedaan! Met hulp van het hele team
van Klein Oers en 2 fantastische technische mensen van CVEG, Marian Aarts en Jasper Hopman organiseerden we onze eerste online
meeting.
Er werden door vele deskundigen, binnen en buiten het netwerk een schat aan informatie gedeeld. 12 sprekers uit het netwerk en
vernieuwende bedrijven deelden hun expertise op het gebied van energieopslag, waterwinning, biowaste verwerken en ecologisch
bouwen. In kleine groepen werd online uitgebreider op het onderwerp ingegaan. In totaal woonden zo’n 70 personen het weekend bij. Een
verslag van het weekend komt binnenkort uit, aangevuld met de informatie van het online webinar over Waterstof.
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Nieuwe loot aan het netwerk: Online webinars
Naar aanleiding van het succes van de eerste webinars werd als nieuwe loot aan de tak van GEN-NL een
werkgroep webinars opgericht. Noodgedwongen door Corona en geïnspireerd door het eerdere succes ging deze
groep voortvarend aan de slag. Tot nu toe werden 2 webinars georganiseerd. Op 15 november het webinar ‘Recht
van Spreken’ en op 18 november het webinar ‘Waterstof voor Gemeenschappen’. Doel is in 2021 elke maand een
webinar te organiseren, over afwisselend onderwerpen rondom ecotechniek, sociale thema’s en juridisch/financiële vraagstukken.
Online workshop Recht van Spreken, 15 november 2020
Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider &
coach verkent in deze workshop de balans tussen het bewaken van wat al
gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: In
hoeverre kunnen oudgedienden openstaan voor inbreng van nieuwe leden en belangstellenden? Hoe vind je als
nieuwkomer je plek in een bestaande groep? Over dit heel herkenbare onderwerp wisselen deelnemers
onderling hun ervaringen uit. Een ecodorp nodigt Birgitta uit voor een vervolgsessie.
Webinar Waterstof voor
Gemeenschappen, 18 november
2020
Dr. Mascha Smit, lector Duurzame
Energie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doet onder andere onderzoek naar een
waterstofopslagsysteem dat onderdeel moet worden van een zelfvoorzienende woning. Een bijzonder
informatieve avond met veel stof tot nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden. Nederland
blijkt anno 2020 hekkesluiter te zijn in de Europese energietransitie...
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Dr. Mascha Smit doet de ecodorpen het aanbod om in 2021 met studenten een aantal pilotprojecten door te rekenen over waterstof.
Living Village festival: afgelast
Helaas werd ook het Living Village festival afgelast. D
 it was uiteindelijk de doodsteek voor dit fantastische
festival. Eind 2020 heeft de organisatie helaas het
faillissement moeten aanvragen. Hier een prachtig filmpje
om nog een keer de sfeer te ervaren.
Vibe of the Earth festival: 18 en 19 september 2020
Wonder boven wonder kon het Vibe of the Earth festival op ecodorp Bergen wel doorgaan. Op
1,5 m en met veel BOA controles. GEN-NL had een eigen stand en verzorgde een aantal
workshops over gemeenschapsvorming, CLIPS en
sociocratie. NEXT-GEN verzorgde ook 2 workshops.
Vibe of the Forest
Daarnaast organiseerden mensen van GEN-NL
(Bouwie Greenman, Monique Wijn) met een aantal mensen van GEN-Rusland het onderdeel ‘Vibe
of the Forest’. Workshops voedselbossen, een ritueel voor de bossen van de aarde, levend bouwen
en talloze andere workshops vormden een mooie aanvulling op het al bestaande, rijke aanbod.
De geëxposeerde foto’s zijn van Mark Kohn.

Medewerkers van de Netwerkkring 2020

Webinars:

●

Monique Wijn

coördinator - Noordeland

Cynthia van Schendel webinars - Klein Oers

●

Hans Nusink

organisatie - voormalig Michaelshof

Eric Busman

algemeen - Klein Oers

●

Trudy Geeraets

algemeen - voormalig Land van Een

Maarten Barckhof

webinars - Babylon
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●

Wim Gersteling

algemeen / pr / webinars - Noordeland

Marian Aarts

webinars, techniek - CVEG

Belangenkring
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.
Europese Vragenlijst Wettelijke Beperkingen voor Ecodorpen!
Begin 2020 stuurden we naar alle ecodorpen een
enquête van GEN-Europe over wettelijke belemmeringen
voor ecodorpen. In 15 landen in Europa wordt
tegelijkertijd deze vragenlijst rondgestuurd naar
ecodorpen om zicht te krijgen op problemen op juridisch
gebied. Doel is deze unieke gegevens straks in Nederland
(GEN-NL) te gebruiken en straks ook in Europa voor lobby
voor ecodorpen in Brussel. 8 Ecodorpen hebben de vragenlijst ingevuld. De grootste Europese uitdagingen liggen op het gebied van
bestemmingsplannen en bouwvergunningen, het permanent bewonen van mobiele huizen, waterwinning en afvalwatersystemen, in feite
de wettelijke basis voor gesloten kringlopen. Maar ook opzetten van een school en andere sociale activiteiten zijn niet overal mogelijk.
Lees hier het rapport.
Landelijke ontwikkelingen
Landelijk gebeurt er veel op ecodorpengebied. Verschillende gemeenten benaderen GEN-NL uit interesse.
Koen de Kruif is in gesprek op verschillende locaties over mogelijke ontwikkeling van een project. De
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nieuwe omgevingswet geeft kansen. Er lijkt meer mogelijk te worden op bouwgebied. Zo is de Aardetempel van Earth Awareness als uniek
bouwwerk goedgekeurd.
Ecodorpen in de Duurzame top 100
Een feestelijke bijeenkomst was het in het pakhuis de Zwijger. Vele duurzame burgerinitiatieven hebben zich mogen laten zien in de
afgelopen week in Trouw en ook wij, het Nederlandse ecodorpen netwerk en een aantal van onze leden staan in de lijst. Ecodorp Boekel
kon zich zelfs in een interview extra laten zien. Dat is heel mooi. Zo hebben we kunnen laten zien dat wij de duurzaamheidsthema’s
integraal aanpakken en de ecodorpen aanvullende voorbeelden zijn. L
 ees meer.

Start Europees WE-SEEN project, 1 december 2020
Vanaf 1 december startte GEN-NL een nieuw 2-jarig Europees samenwerkingsproject met 6 landen. GEN-NL diende met GEN-Slovenië en 4
andere landen een voorstel in om twee Europese regio's op te zetten: GEN-Nederland, België (Samenhuizen.be en Habitat & Participation)
en Frankrijk (Cooperative Oasis) vormen samen GEN-WE (GEN-Western Europe). Slovenie, Hongarije en Croatie vormen GEN-SEEN (South
East Europe). We onderzoeken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we kunnen samenwerken. C
 olibri/Oasis bv. bestaat al uit bijna 1 000
initiatieven die net als het Nederlandse Vrijcoop elkaar ook financieel ondersteunen!
Intussen werd in september in België GEN-Belgium: B
 elgeco opgericht.
Koen de Kruif, Ad Vlems en Monique Wijn zijn contactpersonen.

De belangenkring 2020:
Koen de Kruif - coördinator - CVEG
Hugo Schönbeck - afgevaardigde - Ecodorp Midden-Nederland
Henry Mentink - persoonlijke ondersteuning ecodorpen - Veerhuis Varik
Ad Vlems - ecodorp Boekel
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Paul Hendriksen - Aardehuizen Olst
Kyra Kuitert en Monique Wijn - De Zwerm en ecodorp Noordeland

Internationaal
GEN-NL is onderdeel van het Europese netwerk, G
 EN-Europe, wat weer deel is van G
 EN-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 ecodorp ergens in Europa.
Nationale Netwerken bijeenkomst in ecodorp Los Portales, Spanje, januari 2019
Begin januari was de zesde 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.
Ook de jongeren netwerken NEXT-GEN en Yes-to-Sustainability waren wederom aanwezig.
GEN Europe Conference, 28-31 juli 2020 bij Nature Community, Duitsland
Het thema van de geplande zomerconferentie was: “Beyond Climate Crisis: Transforming Ourselves,
Transforming the System’. Helaas werd deze conferentie ook afgelast vanwege Covid 19.
Green Phoenix, Schweibenalp Zwitserland, Oktober 2020
De Green Phoenix conferentie, de denktank van GEN, vond op kleine schaal wel plaats in Zwitserland.
Helaas kon de Nederlandse delegatie niet deelnemen. 2 dagen voor de
start werd Nederland code rood verklaard, en was het niet mogelijk naar Zwitserland te reizen.
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Online conferentie ‘What if, ecovillage solutions in extraordinary times’, 7-8 november 2020
Ook GEN-Europe week uit naar online bijeenkomsten en organiseerde een inspirerende gathering, bezocht door een duizenden
deelnemers van over de hele wereld: de online gathering ‘What if’. Paul Hendriksen en Monique Wijn gaven als Nederlandse
CLIPS-trainers een bijdrage aan een online CLIPS-training door het inbrengen van interactieve tools en afwisselende werkvormen.
Communities for Future
In 2020 werd Communities for Future opgericht, vanuit het netwerk Ecolise in Brussel. GEN-NL werd lid.
Medewerkers voor de internationale contacten in 2020
Monique Wijn (National Networks Working Group), Fredjan Twigt (Governance Working Group), Ad Vlems, Communities for Future.

NEXT GEN - jaarverslag 2021
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NextGEN Visie
Met de blik op de toekomst bewegen we met NextGEN Nederland toe naar de vorming van een bruisend netwerk en platform dat
inspiratie, verbinding en uitwisseling faciliteert voor én door jongeren die (ambiëren te) wonen in een ecodorp.

Oprichting
Al langere tijd was er het idee om een jongerengroep te vormen vanuit GEN Nederland. Uiteindelijk kwam Bram, vanuit de GEN-NL
Educatiekring, met het initiatief om een meeting te organiseren voor het oprichten van een jongerennetwerk. Bij de eerste meeting op 20
april 2020 waren Pepijn en Ciska vanuit de educatiekring ook betrokken om te brainstormen over een visie voor NextGEN Nederland. In
deze beginfase ontwikkelde onze ideeën zich tot een collectieve droom en sloten meer mensen zich aan bij ons jongerennetwerk.
Als NextGEN Nederland willen wij ecodorpen toegankelijker maken voor jonge mensen door als levende voorbeelden te staan voor een
nieuwe regeneratieve cultuur. Meer over onze missie kun je lezen in het volgende document:
https://docs.google.com/document/d/1VDdmn3x2OQ0zzEcfy8U3A_m2BL4bAqIJFx03Ib8lE6U/edit

Zomerviering bij Ecofarm de Foundation
Van de zomer kwamen we voor het eerst fysiek bijeen met de NextGEN-familie tijdens de
zomerviering op Ecofarm de Foundation in Zelhem. Een prachtige plek waar gewerkt wordt
aan een zelfvoorzienende community met een biologische moestuin, een voedselbos en
zoveel mogelijk biodiversiteitsherstel!
Een lang weekend om de energie van de zomer te vieren met zijn uitbundige natuur vol
groei en vitaliteit. Wanneer je leeft met de seizoenen ervaar je
dat de langste dagen van het jaar alle reden en gelegenheid
bieden om het leven aan te pakken, met je plannen te
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beginnen, iets nieuws te leren, krachten te bundelen, dromen na te streven en je te verbinden met de aarde en elkaar.
Deze mooie bijeenkomst was dus ook een goed moment om rond het vuur het ontstaan van NextGEN Nederland te vieren en onze groei
als groep in de eerste maanden. Naast het verbinden met elkaar hebben we onze tijd nuttig ingezet door onkruid te wieden, een levende
wilgenhut te bouwen en heerlijke maaltijden te koken met de verse oogst.
Vibe of the Earth-festival
Op 19 en 20 september vond in Ecodorp Bergen het Vibe of the Earth-festival plaats. Via het EcodorpenNetwerk waren wij als NextGEN
gevraagd om een workshop te verzorgen op het Vibe of the Ecosolutions-veld. Vanuit NextGEN Nederland hebben Ciska, Bram en Pepijn
twee workshops verzorgd geïnspireerd op ‘het werk dat weer verbindt’ van ecofilosofe Joanna Macy. De workshop ‘deep ecology’ richt zich
op het ontdekken van onze waarden, talenten en verlangens om vervolgens in actie te komen en onze bijdrage te leveren aan de
regeneratie van onze planeet! Voor NextGEN een mooie leerervaring en bevestiging dat we zichtbaar zijn als jongerennetwerk en onze
passie kunnen delen!
Sociale media
Een vrolijke eye-catcher, boordevol inspirerende quotes, boeken, films, ecodorpen verhalen en
weetjes, dat is waarschijnlijk wat bijna meer dan 650 volgers (643) dachten toen ze
@nextgennederland gingen volgen op Instagram. De eerste publicaties vanaf 30 september 2020
werden toen al door meer dan 100 volgers geliked. Over het algemeen zien we een tendens dat er
meer likes volgen op persoonlijke foto's met een stukje tekst.
Beeldmateriaal voor publicaties kunnen we putten uit mappen vol met foto's van ecodorp bezoeken,
al dan niet via Erasmus+. We hebben daarnaast een lijst opgesteld met content ideeën die
regelmatig wordt bijgewerkt. Zo hebben we het idee om tips te geven over boeken, docu's en
inspirerende quotes; ecodorp-begrippen te introduceren op een creatieve manier; duurzame
toepassingen in ecodorpen te showcasen; ecodorpen in Nederland en Europa een gezicht te geven
in de vorm van fotoseries en persoonlijke portretten; en misschien nog wel het meest activerend en
motiverend, om Youth Exchange, trainingen en ESC's te promoten.
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Dit account maakt het makkelijker voor ons om een wijder en jonger publiek te bereiken. Bij deze hopen we hen een helderder beeld te
kunnen geven waar ze allemaal aan kunnen denken bij het woord 'ecodorp'. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om zelf te vrijwilligen in
ecodorpen of binnen NextGEN.
Ook bestaat er een groeiende, kleinere community met 46 deelnemers in de Broadcast Whatsapp groep.
Hier delen we updates over NextGEN en ecodorpen in Nederland, Erasmus+ trainingen en
vrijwilligersprojecten, open-space bijeenkomsten en alles wat met ecodorpen te maken heeft. Een aantal
van de deelnemers in de groep is zelf ook actief in het delen over aanverwante, inspirerende thema's
(evenementen, films, artikels) of persoonlijke berichtjes (zoals een gedicht of zelfgeschreven liedje).
Sommige deelnemers deelden af en toe in het Engels en hoogstwaarschijnlijk zullen een aantal van hen
geen Nederlands spreken. Toch hebben we uiteindelijk besloten zelf in elk geval Nederlands als voertaal in
te zetten, met het oog op onze doelgroep - Nederlandse jongeren geïnteresseerd in ecodorpen - en alleen
daar waar nodig een Engelse vertaling te geven.
Daarnaast hebben we begin december deze groep uitgenodigd om zichzelf voor te stellen in een
PowerPoint op Google Drive en in één slide toe te lichten wat ze zoeken en zouden willen bijdragen aan
NextGEN, om een beter beeld te kunnen vormen wie achter die 46 mensen schuilgaan. Dit heeft al een
aantal hele mooie presentaties opgeleverd.

Open space bijeenkomsten
Maandelijks organiseren wij als NextGEN een digitale open space bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn een interactieve en leerzame
manier voor geïnteresseerde jongeren om in aanraking te komen met NextGEN en de ecodorp-beweging. De bijeenkomsten zijn
laagdrempelig opgezet en gaan over verschillende thema’s rondom ecodorpen. De open space-sessies zijn erop gericht om jongeren
informatie te geven, evenals een gesprek aan te gaan met elkaar. De nadruk ligt op luisteren naar elkaar en het delen van ervaringen.
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In 2020 hebben we onder andere een avond gehouden over vrijwilligers mogelijkheden in ecodorpen. In deze sessie gaven drie jongeren
van NextGEN-NL voorbeelden van hun ervaringen met vrijwilligen en de verschillende vormen waarin dat mogelijk is. Na die verhalen zijn
we een uur met elkaar in gesprek gegaan over waar iedereens interesse en mogelijke belemmeringen liggen met betrekking tot
vrijwilliger worden in ecodorpen. Een andere open space ging over de zoektocht naar een community om in te wonen en had een
soortgelijke opzet.
Iedereen kan ideeën aandragen voor de open space avonden en gezamenlijk beslissen we waar de avond over zal gaan. Achteraf krijgen
we telkens heel positieve reacties van deelnemers. Ook in 2021 zijn we daarom van plan de maandelijkse open space sessies voor te zetten.
We merken dat het een heel goede manier is om in gesprek te komen met geïnteresseerde jongeren, een netwerk op te bouwen en de
ecodorp-beweging zo te versterken! NextGEN Europe heeft ons voorbeeld nu gevolgd en is ook van plan om in 2021 open space
bijeenkomsten te gaan organiseren.

Deelnemers aan NEXT-GEN in 2020:
Ciska van Stuivenberg, Pepijn Verburg, Bram Breuer, Mara Andriessen, Jennifer Shek en veel anderen
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Jaarrekening 2020 			

Credit								

omschrijving						

bedrag

omschrijving					 bedrag

algemene kosten			
			
donatie netwerkweekend 					
entree netwerkweekend 					

€
0,01
€
5,55
€ 795,00

algemene kosten					
€ 721,10
bankkosten		
				
€ 165,36
onkosten netwerkweekend
		
€ 2099,58		
ict		 					€ 1.048,83
kosten Gen internationaal		
		
€ 300,00
uitgaven clips2					
€ 583,55
uitgaven educatiekring				
€ 755,80
kosten nationale netwerkenbijeenkomst
€ 320,00
kosten webinar		
			
€ 115,00
uitgaven KA1						€ 534,08
uitgaven clipstraining zuiderveld		
€ 1150,04

opbrengsten clips2							€ 2541,90
opbrengsten educatiekring
				
€ 245,00
opbrengsten ESC 						
€ 850,80
opbrengsten EVS 						
€ 960,00
opbrengsten KA1
						
€ 100,00

Debet

				

€ 5.300,00

nalatenschap Michaelshof			

opbrengst clips handboek
				
opbrengsten clips nl
					
opbrengsten groepsdonateurs 				
opbrengsten individuele donateurs
			
opbrengsten webinar
					
verkoop overig
						

€
119,00
€ 1.587,00
€ 1.660,00
€ 465,00
€ 730,50
€
10,00

pr							€ 270,00		
vrijwilligersvergoeding		
		
€ 1.700,00

nalatenschap Michaelshof

Eindtotaal 			

			

€ 15369,60

Eindtotaal 			

		

€ 1.700,00

€ 11654,60

