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Jaarverslag 2021

Inleiding door Koen de Kruif, plaatsvervangend voorzitter GEN-NL
Groeiend. Dat is voor mij de term van het jaar 2021. Groeiend omdat meer ecodorp initiatieven zich aansluiten bij de stichting GEN-NL.

Omdat er meer mensen beseffen dat de aarde ‘het moeilijk heeft’. Er zijn twee ecodorpen (in Boekel en op het Zuiderveld/Nijmegen)

gebouwd en een paar andere in bouw- (Land van Aine) of ontwerpfase (Klein Oers). Klimaatverandering, grondstoffen problemen en

aandacht voor de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit. De biodiversiteit is niet groeiend, maar gaat verder achteruit.

Het is duidelijk dat er veel meer aandacht nodig is voor alles wat leeft. Door biodiversiteit ontvangen we voedsel, grondstoffen, brandstoffen

en kleding.  Het zorgt voor de productie van zuurstof en zoet water, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten,

waterzuivering en bodemkwaliteit. Door de grote variatie in biodiversiteit kennen we  producten en diensten die onmisbaar zijn voor

mensen, zoals hout, drinkwater, schone lucht, opslag van CO2 en natuurbeleving. Verlies aan biodiversiteit is dus meer dan alleen het verlies

van (bedreigde) soorten.

De groei van het aantal ecodorp initiatieven laat zien dat er een beweging aan het ontstaan is. In ecodorpen wordt

gewerkt binnen de draagkracht van de enige aarde die we hebben. De nieuwe wooneenheden gebouwd met circulaire

of natuurlijke materialen, gewerkt in tuinen op basis van permacultuur en in leefgemeenschappen met aandacht voor

elkaar en de kwaliteit van de omgeving. In dit jaarverslag staat een overzicht van de inzet van alle betrokkenen die daarbij

helpen, in Nederland en erbuiten. Ook in 2022 zal die groei doorgaan. En daarvoor ook de inzet van al die mensen die zich

vrijwillig inzetten voor onze collectieve woondromen. We wensen ons succes daarmee!

Koen de Kruif, 5 juni 2022



Inhoudsopgave

Jaarverslag 2021 0

Inleiding door Koen de Kruif, plaatsvervangend voorzitter GEN-NL 0
Inhoudsopgave 1
Middenkring 4

Beleidsplan 2021-2026 4
De vier dimensies van het beleid 7
Organisatiestructuur 8
Organisatiekring. 8
Jongerenkring 9
Netwerk- en ontmoetingenkring 9
Communicatiekring 9
Idealen-in-uitvoering kring 9
Medewerkers Middenkring 2021 9

Organisatiekring 10

Financiën 11
Leden in 2021 11
Nieuwe Leden in 2021 12

De Wonne & Landgoed Algoed 12
Het Aarde Collectief & Wij-land Woonpioniers 12

Bouw en realisatie van ecodorpen 13
Yes to sustainability partnership en jeugd uitwisseling 13
Medewerkers van de organisatiekring in 2021 15

GEN-NL - Jaarverslag  2021

1



Idealen-in-uitvoeringkring 16

Nederlandse projecten en werkgroepen 16

Wettelijke belemmeringen voor ecodorpen - Gesprek met Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties 16
Speciale status voor ecodorpen - eigen NUTS-bedrijf 17
Energie oplossingen voor ecodorpen - Go Nuts werkgroep 17
Ecologisch basisinkomen, Achmea en MAEX 18

Impact aantonen met de MAEX Social Handprint 18
Achmea - contact 18

Ecodorp Boekel prijs meest duurzame organisatie 19
Green deal biobased bouwen en ecodorpen als duurzaam, off grid voorbeeldprojecten 19
CLIPS2 20
WeSeen 20
Ecolise 20
Communities for Future 21
Presentaties voor het Europees parlement 21
GEN-Europe gathering 21
Nationale netwerkmeeting 21

Medewerkers voor de internationale contacten in 2021 22

CLIPS in Nederland 23

CLIPS-trainingen in 2021 24
CLIPS-team 24
Trainers en leden CLIPS-team 24

GEN-NL - Jaarverslag  2021

2



Ontmoetingenkring 2021 25

Netwerkkring
Winterweekend 25
Zomerweekend op Ecodorp Land van Aine 27
Vibe of the Earth festival: september 2021 32

NEXT GEN 33

NextGEN Visie 33
NextGEN in 2021 32
Digitaal platform 34
Deelnemers van NEXT-GEN in 2021 34

De Communicatie-kring 35

Beleidsplan 2021-2025, ecodorp oplossingen in bijzondere tijden 35
Nieuwsbrieven 35
Website 36
Documentaire over Nederlandse ecodorpen 36
Medewerkers van de Communicatiekring 2021 37

GEN-NL - Jaarverslag  2021

3



Middenkring
De middenkring 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 elk een coördinator en een afgevaardigde in de middenkring,

de zogenaamde ‘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 en formuleerde een nieuw, meer passend beleid en organisatiestructuur. In

januari 2021 heeft het bestuur een nieuwe structuur ingericht, die meer past bij de activiteiten die het netwerk wil uitvoeren. De algemene

kring heeft nu de middenkring.

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 circa 70 initiatieven in heel Nederland. Hoe gaan we verder, wat willen de ecodorpen? Wat willen we behouden,

wat willen we vernieuwen? Na respectievelijk 6 cq. 8 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 verslag van de bijeenkomst. Op 9 november vond een online gesprek plaats

met aanverwante organisaties, als Vrijcoop, Erfdelen en Gaia-NL.

Tenslotte was er een sessie met phd’er 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 heeft het bestuur het nieuwe beleid en de nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd.

Beleidsplan: . Organisatiestructuur: .Beleidsplan GEN-NL 2021-2025.pdf 2021.01.08 Organisatiestructuur GEN-NL.pdf
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Het beleid focust zich voor de komende jaren op:

● het vergroten van naamsbekendheid

● groei van het aantal leden en ecodorpen in Nederland

● het ondersteunen en professionaliseren van de ecodorpen zelf

● landelijke en internationale samenwerking

● een geïntegreerde benadering op de vier dimensies van ecodorpen.
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De vier dimensies van het beleid
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Organisatiestructuur

In januari 2021 tijdens het netwerkweekend werd ook de nieuwe

organisatiestructuur gepresenteerd en geaccepteerd.

Deze bestaat uit vier hoofdkringen met elk een aantal subkringen en werkgroepen.

De middenkring bestaat uit coördinatoren en afgevaardigden van de vier kringen.

In dit jaarverslag worden de kringen respectievelijk besproken.

● Organisatiekring.

Hieronder vallen financiën, ledenadministratie en secretariaat en projecten.
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○ Jongerenkring

projecten als ESC (European Solidarity Corps), Youth Exchanges en het project Yes-to-Sustainability en de contacten met

NEXT-GEN.

● Netwerk- en ontmoetingenkring

Deze kring organiseert de jaarlijkse zomer- en winterbijeenkomsten.

Daarnaast een maandelijkse GEN-filmhuis rondom de vier dimensies van ecodorpen en  een webinar.

Tenslotte verzorgt deze kring een van de onderdelen van het jaarlijkse Vibe of the Earth festival.

● Communicatiekring

De communicatiekring is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar buiten. Dit omvat de website, social media, de

nieuwsbrief, algemene PR en GEN-ambassadeurs.

● Idealen-in-uitvoering kring

Deze kring houdt zich bezig met het beleid en belangenbehartiging rondom de vier dimensies van ecodorpen, zoals in het

beleidsplannen vermeld: ecologie, economie, sociaal en wereldbeeld.

Projecten die hieronder vallen zijn CLIPS (gemeenschapsvorming) en WeSeen (GEN-West Europa met Frankrijk en België).

Medewerkers Middenkring 2021

Koen de Kruif - coördinator Organisatiekring  / Nicoline van de Ven - afgevaardigde Organisatiekring

Monique Wijn - coördinator Ontmoetingenkring / Marian Aarts - afgevaardigde Ontmoetingenkring

Ad Vlems - coördinator Communicatiekring / vacature - afgevaardigde Communicatiekring

Hugo Schönbeck - coördinator Idealen-in-Uitvoering-kring / vacature - afgevaardigde Idealen-in-Uitvoering-kring

Ciska van Stuivenberg - contactpersoon Next GEN

Monique Wijn - algemeen coördinator
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Bestuur

Naast deze dagelijkse leiding heeft GEN-NL een formeel bestuur. Het bestuur delegeert de dagelijkse gang van zaken naar de

middenkring.

Bestuursleden

Voorzitter - vacature

Koen de Kruif - penningmeester/plv voorzitter

Paul Hendriksen

Fredjan Twigt

Monique Wijn
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Financiën

De begroting 2021 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.

Leden in 2021

Eind 2021 waren er 70 initiatieven lid van GEN-NL en 225 individuele/vrienden leden. In 2020 waren dit er respectievelijk 31 en 34. In 2019

waren dat 29 en 24 en in 2018 waren dat 22 initiatieven lid en 16 individuele leden. Wij zien een flinke groei in het aantal initiatieven en

individuele leden. Met name door de eind 2020 gestarte webinars - naar aanleiding van de Corona lock downs - en die in 2021 maandelijks

voortgezet werden, is het aantal individuele leden met name gegroeid. De tarieven voor lidmaatschap zijn in 2021 gelijk gebleven.

Nieuwe lid-initiatieven zijn: De Wonne, Landgoed Algoed, het Aarde Collectief, Wij-land Woonpioniers.
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Nieuwe Leden in 2021

De Wonne Landgoed Algoed

Het Aarde Collectief Wij-land Woonpioniers
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Bouw en realisatie van ecodorpen

Ecodorp Boekel en het CVEG Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen zijn in 2021 opgeleverd.

Bij Ecodorp Land van Aine zijn de eerste funderingen gelegd en Ecodorp Klein Oers heeft

het contract met de gemeente en de woningbouwcorporatie getekend. Begin 2023 kunnen

zij gaan bouwen.

Ecodorp Bergen is bezig met het wijzigen van het bestemmingsplan. Verschillende

ecodorpen zijn actief bezig met het verwerven van grond en het realiseren van hun

ecodorp.

Yes to sustainability partnership en jeugd uitwisseling

in 2021 was GEN NL onderdeel van het Yes to Sustainability partnership project. Yes to

Sustainability is een netwerk wat het creëren van jeugduitwisselingen en trainingen in

Ecodorpen ondersteund. De groep werk vooral online samen, in oktober kwamen ze bijeen

in Ecodorp Sieben linden in Duitsland. Hier werden de visie en toekomstplannen nog

verder uitgewerkt.

Ook is een jeugduitwisseling in Sieben Linden goedgekeurd en deze zal in 2022

plaatsvinden. De jeugduitwisseling gaat over de holistische aanpak van duurzaam leven

waar de participanten in aanraking komen met zowel permacultuur, strobaal bouwen en

non violent communication workshops.

ESC projecten (European Solidarity Corps)

Pepijn Verbrugge is als ESC coördinator en mentor betrokken bij het begeleiden van jongeren die ecodorpen-ervaringen op willen doen

door langere tijd te vrijwilliger op plekken in Europa.

In 2021 zijn er twee jongeren vanuit Nederland uitgezonden naar ESC-projecten in ecodorpen en regeneratieve gemeenschappen in

Europa:
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Jennifer Shek was een jaar lang ESC’er bij het GEN Europe hoofdkantoor in Ecodorp Arterra in Spanje.

Ze schreef zelf een stukje over haar ervaring: Door de pandemie verliepen mijn zomer plannen om ecodorpen te bezoeken anders en

eindigde ik in een Project Creation Training in Estonia om toch nog een ecodorp te kunnen bezoeken. Deze training wekte mijn interesse in

projecten schrijven en opende vele deuren. Niet veel later kwam een 8 maanden ESC plek in Arterra Bizimodu in het GEN Europe kantoor

op mijn pad. In eerste instantie zou ik me vooral focussen op het (verder) onderzoek m.b.t. Legal Obstacles Survey en mocht ik meekijken

met de Projectmanager, Fanny. Al gauw werd mijn hoofd focus verschillende Projecten. In totaal waren we met 10 vrijwilligers uit

verschillende landen. 5 in de tuin en 5 op kantoor. We zijn nog altijd in contact met elkaar en proberen elkaar te bezoeken wanneer het

maar kan. We waren/zijn een ontzettend hechte groep en we voelden ons bijna een kleine community in de Arterra community. Elke dag

voelde heel rijk op alle fronten. Het was een ontzettende mooie tijd waar ik vele mogelijkheden kreeg aangeboden om verder kennis op te

doen, samen een leercurve en wensen te formuleren. Mijn vraag voordat ik er heen ging was of ik in een community kon en wilde leven, of

dat het slechts fijn voelde omdat ik er kort was en het als een vakantie was. Voor nu weet ik het zeker, ik wil in community leven. De

vriendschappen, connecties, ervaringen en leringen zullen me nog lang bij blijven. Zelfs na mijn ESC ben ik nu nog steeds betrokken ben

met verschillende projecten en werkgroep binnen GEN, zoals het Yes to Sustainability netwerk en GEN-NL. Ik schrijf dit nu tijdens een

Project Creation in Sunny Hill, Slovenië, wat mijn eerste echte project is die ik manage met alle support en guidance. En hierna ga ik een

weekje op bezoek bij Arterra!

Ruhsar is van begin juni 2021 tot eind november 2021 als vrijwilliger onderdeel geweest van het Balkan Ecology Project in het landelijke

gebied van Bulgarije. Het project was een mix van vrijwilligerswerk en stage, aangezien het vrijwilligerswerk omvat met een

studieprogramma gericht op regeneratief landbeheer en permacultuur-ontwerp. De hele missie van het Balkan Ecology Project is het

ontwikkelen en promoten van praktijken die zorgen voor voedsel en hulpbronnen en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren. Het is een

demonstratieve en educatieve plek voor bezoekers. De vrijwilligers richten zich ook op gemeenschapsopbouw en gemeenschaps

ondersteuning, waarmee vooral de oudere inwoners van Shipka actief ondersteunt worden. Door hen te helpen, worden we direct

blootgesteld aan de waardevolle hoeveelheden van hun geërfde kennis en hun traditionele en lokale tuinieren. We willen ook de lokale

jongeren ondersteunen door hen te helpen bij het plannen, voorbereiden en schrijven van een ESC-solidariteitsproject, waarmee ze de
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EU-financiering kunnen aanvragen om een sportclub in Shipka op te richten. We zijn momenteel ook studenten van de Permaculture

Design Course (PDC) met Green School Village en zullen helpen bij het co-creëren van het lesmateriaal voor een online permacultuur

ontwerp cursus. Ons belangrijkste doel met betrekking tot regeneratief ontwerp is het ontwerpen en implementeren van polycultuur

tuinen op verschillende percelen in en rond Shipka, en het monitoren van de prestaties van deze in termen van productiviteit, biodiversiteit

en beheer/onderhoud.

Eind 2021 is een aanvraag gedaan voor accreditatie van ESC-projecten. Deze is begin 2022 toegekend. Dit betekent dat GEN-NL makkelijker

ESC-projecten kan indienen en erkend is als ESC-sending en ESC-lead organisatie.

Medewerkers van de organisatiekring in 2021

Koen de Kruif coördinator en penningmeester

Sieger Cuperus boekhouding

Nicoline van de Ven ledenadministratie en leden contacten

Monique Wijn algemeen

Pepijn Verbrugge contact jongerenprojecten European Solidarity Corps (ESC)

Ciska van Stuijvenberg contact jongerenprojecten Youth Exchanges (YE) en Yes to Sustainability

Jennifer Shek contact jongerenprojecten, Yes to Sustainability, projecten schrijven.
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Idealen-in-uitvoeringkring

De idealen-in-uitvoeringkring als nieuwe kring is de opvolger van de belangenkring en houdt zich bezig met belangenbehartiging van

ecodorpen bij externe organisaties als overheden en bedrijven. Nieuw is dat deze kring zich bezig houdt met de vier dimensies van

ecodorpen: sociaal, ecologisch, economisch en wereldbeeld/cultuur. Deze kring is nog in de opstartfase, maar er zijn al verschillende

activiteiten gestart.

Nederlandse projecten en werkgroepen

Wettelijke belemmeringen voor ecodorpen - Gesprek met Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Een van de werkgroepen tijdens het netwerkweekend in juni 2021 boog zich over de wettelijke beperkingen voor ecodorpers. Dit mondde

uit in een document waar ook online velen aan hebben bijgedragen. Veel ecodorpen streven naar off grid of low impact bouw- en

woonvormen, die veel verder gaan vaak dan de reguliere bouw. Daarbij lopen ze tegen de volgende punten aan:

● omgevingsplannen - geïntegreerde, multifunctioneel gebruik van de grond sluit niet aan bij gangbaar

● energieprestatieberekening (BENG) - afwijken van standaard bouwgrootte

● materiaal certificering - afwijken van gestandaardiseerde materialen

● zelfbouw - afwijken van bouw certificering in de BENG

● collectief energie opwekken - energie opwekking regelen per groep ipv per huishouden

● microgrid - Experimenten Elektriciteitswet is in 2018 gestopt.

● water en drinkwaterbesluit - Gebruik van regenwater voor drinkwater is (nog) niet mogelijk.

● sanitatie - droogtoiletten en helofytenfilters vereisen een aanpassing in de wet

● rioolwater belasting - ontheffing van belasting hoort bij off grid sanitatie-oplossingen

● gemeentelijke afvalheffing - ontheffing in geval van eigen verwerking

● straling - 5G ontheffing moet mogelijk zijn

● Sociale en groene koopprijs van de grond - grondprijs verlagen voor sociale en eco bouw

● challenge-wet - deze wet biedt mogelijk mogelijkheden tot experimenten op bovenstaande.
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Lees hier het volledige document: 2021-06-22 Wettelijke beperkingen voor ecodorpen in Nederland.

Speciale status voor ecodorpen - eigen NUTSbedrijf

Op 6 september 2021 ging GEN-NL in gesprek met Monique Arnolds, ambtenaar bij het ministerie van binnenlandse zaken en

koninkrijksrelaties. Aan de orde kwam of er een speciale status voor Ecodorpen kan komen, zodat er een aansluitpunt aan de poort komt

voor NUTSvoorzieningen en het ecodorp als het ware als een eigen water-, energie, afval- en sanitatie bedrijf gaat functioneren.

Een dergelijke constructie bestaat al voor woningcorporaties die sociale huur bouwen, deze hebben ook speciale status en kortingen.

Aanwezig waren Cynthia van Schendel, Ward Oud (Kein Oers), Fedde Jorritsma en Monique Wijn (Land van Aine) en Ferdi Hummelink

(Aardehuizen) (online)

Verslag gesprek: https://docs.google.com/document/d/1raufY2SBieUXdFb5fXKzkhZRxcvSdPmblL73zv6hmZg/edit

Energie oplossingen voor ecodorpen - Go Nuts werkgroep

Naar aanleiding van twee webinars (waterstof en wettelijke beperkingen duurzame energie) en het gesprek met Monique Arnolds is een

GO NUTS werkgroep opgezet met onderzoekers en eigen deskundigen om samen te werken aan energie oplossingen voor ecodorpen.

Cynthia van Schendel van ecodorp Klein Oers is de trekker van deze groep. Dit kan in de toekomst mogelijk tot een symposium leiden.

Hugo Schönbeck kreeg naar aanleiding van de opslag van zonne-energie in warmte in ecodorp Boekel het idee voor een vervolgproject,

waarbij de netbeheerder zorgt voor opslag van overschotten op het net in warmte zodat geen of minder eigen energieopwekking nodig is.

Aardehuizen, Klein Oers, Land van Aine liggen allemaal in het gebied van Enexis-netbeheer, dat geeft verbinding in het werken aan dit

project. Cynthia en Hans van Klein Oers, Ferdi Hummelink van de Aardehuizen en Fedde Jorritsma van Land van Aine, evenals Ad Vlems

van ecodorp Boekel hebben de GO-NUTS werkgroep opgericht. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor Enexis. Innovencio,

bemiddelingsbureau voor subsidies, kan mogelijk ook helpen. In de planning staat een voorstel opstellen over criteria voor samenwerking

met bedrijven.
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Deelnemers Go-Nuts - Energie en Sanitatiewerkgroep

Cynthia van Schendel - ecodorp Klein Oers

Hugo Schönbeck - Ecodorp Midden-Nederland

Ad Vlems - ecodorp Boekel

Fedde Jorritsma- ecodorp Land van Aine

Ferdi Hummelink - Olst Aardehuizen

Ecologisch basisinkomen, Achmea en MAEX

Een ander project waar aan gewerkt wordt het ecologisch basisinkomen. Het Sociaal-ecologisch of Transitie inkomen waarover we al eerder

een artikel hebben geschreven. Het transitie-inkomen is geïnspireerd op het boek De Vlinder Economie van Jack Cox. , werd ook

beschreven in het betreffende beleidsplan. Koen de Kruif en Ad Vlems zijn hier de trekkers van.

Impact aantonen met de MAEX Social Handprint

De MAEX Social Handprint helpt ecodorpinitiatieven om aan te tonen welke maatschappelijke waarde hun project heeft als het eenmaal

gerealiseerd heeft. Samen met MAEX is gewerkt aan de uitwerking van ‘sustainable development goals’ die van toepassing zijn op

ecodorpen. https://maex.nl/#/organizations/impact-analysis . Inmiddels hebben verschillende ecodorpen zich hierbij aangemeld.

Achmea - contact

Er zijn ook veelbelovende contacten met verzekeringsmaatschappijen en banken, waaronder met Achmea over financiering ecodorpen.

Gekeken wordt ook naar een speciale verzekering voor ecodorpen, met ecodorp Land van Aine.
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Ecodorp Boekel prijs meest duurzame organisatie

Ecodorp Boekel won de Duurzaam Bouwen Award Nederland, voor meest duurzame organisatie. Het

gevolg van deze prijs is dat ecodorpen-ontwerpen: serieus genomen worden in de bouwsector. In het

juryrapport staat dat met name de Integrale aanpak heel interessant beoordeeld werd. Ad Vlems

stuurde een mail met de vermelding van de prijs gestuurd naar Jan Rotmans en Jan Willem van der

Groep. Zij vormen de ‘gideonsbende’, die de bouwsector wil omvormen en een belangrijke rol willen

laten spelen in de benodigde verandering voor een duurzaam Nederland. Daar wordt in 2022 verder

aan gewerkt.

Green deal biobased bouwen en ecodorpen als duurzame en off grid voorbeeldprojecten

GEN-NL kreeg contact met een inspirator en visionair voor duurzaam bouwen, Monique Juffermans. Zij is oprichter van de organisatie en

schrijver van het boek ‘Het Ei van Columbus’. Haar missie is om de bouw duurzaam te maken. De EU heeft veel geld uitgetrokken om in

2030 de bouw sterk te verduurzamen. GEN-NL heeft bemiddeld om haar met verschillende ecodorpen in contact te brengen om een

voorbeeldproject te worden voor nieuwe bouwmaterialen en -technieken. Met CVEG (2021  Green Deal  Biobased bouwen - Overleg CVEG -

Monique Juffermans .docx) is gewerkt aan een Green Deal Biobased Bouwen. Met ecodorp Bergen en ecodorp Land van Aine worden

gesprekken gevoerd om een ecobouw-voorbeeldproject te worden. Mogelijke toekomstige kandidaten zijn Ecobosch, Land van Een,

ecodorp Boekel (groepsgebouw). GEN-NL wil helpen de doelen van de Green Deal te bereiken. GEN probeert te faciliteren voor de

verschillende rollen van de  ecodorpen.
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Internationale projecten en samenwerking

CLIPS-2

Het CLIPS2 project eindigde in 2021. Na 2 jaar lockdown en uitgestelde bijeenkomsten konden we elkaar eindelijk weer ontmoeten bij een

afsluitende Transnational Meeting in Denemarken eind juni. Aansluitend was een pilottraining in Denemarken, waar Shanti van Hout

namens Nederland naar toe kon.

In augustus was de TOT-training in Spanje, bij Arterra Bisimodu. Hieraan namen Shanti van Hout en Mara Andriessen deel.

De tijdens het project ontwikkelde materialen werden gepresenteerd, waaronder de CLIPS-mat en hoe deze te gebruiken. Ook de

Europese CLIPS-website kreeg veel nieuwe informatie en een make-over naar een frisse, moderne look. In 10 talen zijn de CLIPS-gidsen te

downloaden, evenals een online boek met alle CLIPS-methoden en het CLIPS-spel.

WeSeen

GEN-WE (West Europa) en SEEN (South and East Europe Network) zijn actief geworden,

met als doel samenwerking en van elkaar leren. Er was een kickoff bijeenkomst in Slovenië

in juni. Besloten is dat het  geen aparte organisaties met eigen rechtsvorm worden.

GEN-We is een samenwerking met België en Frankrijk. Koen, Monique en Nicoline gingen

naar een bijeenkomst in Frankrijk bij de gemeenschap Karma Ling, waar zijn zes

werkgroepen zijn gestart voor vormen van samenwerking en kennisdeling. Ook was er een

training over ‘The art of Networking’ in Nature Community in Duitsland waar we met de

GEN-WE groep aan onze eigen netwerk verder werkten.

Ecolise

GEN-NL heeft het lidmaatschap van Ecolise aangevraagd. ECOLISE is een Europees netwerk van netwerken van ecodorpen, Transition

Networks en Permacultuurnetwerken. Het voornaamste doel van ECOLISE is om hun kennis en ervaring te verspreiden naar de rest van
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Europa. De kracht van ECOLISE ligt in het netwerken met de EU. Toen ECOLISE het project Communities for Future opstartte, waren drie

Europarlementariërs aanwezig, een Commissaris en een Vice-President van de Europese Commissie. Eén van hun zei letterlijk: The goal of

these communities (wij, dus) is actually the same as the European Union. Namens GEN-NL en Ecodorp Boekel hebben twee leden van

Ecodorp Boekel, Ad Vlems en Ronald Hazelzet daarna bijgedragen aan het schrijven van een bottom up beleidsplan voor de EU met

voorbeelden vanuit de Nederlandse ecodorpen. Dat is september 2021 aangeboden aan enkele leden van de Europese commissie. Meer

hierover kun je vinden op de website van Ecodorp Boekel.

Communities for Future

Een van de initiatieven van Ecolise is Communities for Future. Ad Vlems. Dit initiatief betreft samenwerking en uitwisseling tussen

burgerinitiatieven als Transition Towns, permacultuurprojecten en ecodorpen - met elk hun eigen verhalen over de toekomstige wereld en

een duurzame en herstellende manier van leven. In deze zware tijd van vele crises is het nodig om deze mooie verhalen als zaadjes over de

hele wereld te verspreiden.

Presentaties voor het Europees parlement

Ad Vlems gaf namens GEN-NL en ecodorp Boekel twee presentaties voor leden van het Europees parlement over ‘working with nature’ en

‘economic diversity’. Daar waren ook mensen aanwezig van de Europese Commissie, GEN europa en ecodorpen in Europa. Deze notities

zijn goed ontvangen. https://communitiesforfuture.org/wp-content/uploads/2020/12/Exec-summaries-for-Monday-20th-Sept-2021.docx.pdf

GEN-Europe gathering

De Gen-Gathering in 2021 is afgelast vanwege de Corona-maatregelen. Online zijn er 2 gatherings georganiseerd in het najaar, een rondom

de sociale dimensie en CLIPS en een rondom nieuwe economie.
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Nationale netwerkmeeting

Ook de nationale netwerkmeeting kon niet doorgaan. In plaats hiervan is een online weekend gehouden.

Medewerkers van de Idealen in uitvoering-kring 2021

Coördinator Hugo Schönbeck Ecowonen Midden Nederland

Koen de Kruif CVEG vereniging ecodorpen Gelderland

Ad Vlems Ecodorp Boekel (Ecolise en Communities for Future)

Paul Hendriksen Aardehuizen

Monique Wijn Land van Aine

Fredjan Twigt Ecodorp Bergen

Ciska van Stuivenberg NEXT GEN

Medewerkers voor de internationale contacten in 2021

Monique Wijn (GEN-Europe National Networks Working Group)

Fredjan Twigt (GEN-Europe Governance Working Group)

Ciska van Stuivenberg (NEXT GEN Europe)

Jennifer Shek (GEN-Europe Projects Working Group)

Ad Vlems, (Ecolise, Communities for Future)
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CLIPS in Nederland
In 2021 werden er meerdere trainingen op maat verzorgd bij ecodorp-initiatieven. Vanwege de geldende beperkingen om met groepen

samen te komen zijn verschillende trainingen afgelast of uitgesteld en vonden enkele trainingen online plaats. Gezien de uitdaging om in

grote groepen de anderhalve meter afstand te waarborgen, hebben we ook een hybride vorm van online en fysiek geprobeerd. Deze vorm

was lastig te organiseren en leidde niet tot het gewenste gemeenschapsvormende effect. Voor de toekomst houden we de optie van

geheel online trainingen open, afhankelijk van de samenstelling en wensen van de groep.

Links: een training volgen vanuit huis | Rechts: screenshot van een online groepsbijeenkomst (CVEG)

In de zomer van 2021 vond een multiplyer event van het CLIPS-project plaats in Ecodorp Bergen

(foto rechts en volgende pagina). Het doel van deze training was om meer draagvlak te creëren

voor CLIPS in Nederland en om het landelijke team verder uit te breiden en vorm te geven. Dit is

gelukt, en met een team van zes mensen zijn we aan de slag gegaan om de CLIPS-trainingen

verder te professionaliseren. Twee personen hebben in het kader van hun opleiding als
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CLIPS-trainer (in navolging van de training in Bergen) een ToT (Training of Trainers) gevolgd in het Spaanse ecodorp Arterra.

CLIPS-trainingen in 2021

● 27 maart, Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (online)

● 24 april, Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (online)

● 21 mei, Ecodorp Zuiderveld (combi van fysiek en online)

● 25-27 juni, CLIPS Multiplyer event in ecodorp Bergen

● 30 oktober, Ecodorp Zuiderveld (fysieke training)

● Overige trainingen niet doorgegaan / uitgesteld vanwege corona-maatregelen

● Verschillende aanvragen binnengekomen voor trainingen in 2022

CLIPS-team

Het CLIPS-team dat aanvankelijk bestond uit twee trainers groeide in 2021 dankzij het

multiplyer event uit tot zes leden. We hebben verschillende themabijeenkomsten

gehouden waarin we afspraken hebben gemaakt over de organisatie en taken. Zo hebben

we elkaar leren kennen als trainers, zijn er teksten voor de website geschreven, zijn er

standaard procedures voor intakes en trainingen op schrift gesteld en is er gewerkt aan

plannen om CLIPS (financieel) draagkrachtig te maken. Helaas was het geven van

trainingen zelf in de rest van het jaar niet mogelijk vanwege de aanhoudende

Corona-beperkingen.

Trainers en leden CLIPS-team

Monique Wijn, Paul Hendriksen, Fredjan Twigt, Shanti van Hout, Mara Andriessen, Christiane Custers.
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Ontmoetingenkring 2021

Netwerkkring

Winterweekend online

In januari hadden vond traditiegetrouw het netwerkweekend plaats op het 2de weekend van januari., 9 en 10. Helaas ontmoetten we elkaar

niet in levende lijve, al ging daar de voorkeur van eenieder naar uit, maar via zoom. Toch was een geslaagd weekend, met een sfeer van

verbondenheid. Dit ook dankzij een spetterende zaterdagavond met samenzang

en muziek én een ceremonie gewijd aan het thema en de inspirerende

voorbeelden en verrijkende gesprekken rond het thema.

Het thema was “Wij en de Wereld’, Ecodorpen inspireren de Samenleving.

Het webinar begon om met een korte film ‘Shamballa Warrior’ van Joanna Macy.

Daarna gingen de ruim vijftig deelnemers in op de centrale vraag wat kunnen

wij als Ecodorpen bijdragen om de wereld in een ander jasje te steken. In

concreto kwamen de volgende voorbeelden naar voren:

● Ecodorp Zuiderveld vertelde over hun samenwerking met

asielzoekers

● Ecodorp Bergen over hun boerderijschool

● Woongemeenschap Babylon hield een korte inleiding over hun

buurtproject met een restaurant, een voko en een school

● Ecodorp Boekel deelde hun initiatief m.b.t. aanleunwoningen en artists in residence

● Ecodorp Aya vertelde over hun Natuur- en Gezondheidscentrum.
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Iets meer uitgewerkt: Verrijken we de buurt met een natuurschool, waar de kinderen de magie, de onzichtbare wereld van de natuur

ontmoeten, zich verliezen in hun verwondering? Of toveren we een oud en verlaten verzorgingshuis om tot een levendig buurtcentrum

met een biologische winkel, een plek voor een voedselcoöperatie, een ontmoetingscentrum voor jong en oud.

De middag ging over hoe we ons als GEN-NL verbinden met andere maatschappelijke bewegingen en initiatieven als Extinction Rebellion.

En; gaan we een pleisterplaats bieden aan jongeren en ouderen. Mantelzorgvragers en degenen die dat gevenen. Pubers begeleiden op

hun weg naar volwassen zijn. “It takes a village to raise a child” is een toepasselijke frase in deze. Een geheel andere optie is mogelijk een

ecologisch basisinkomen. Dé oplossing om actieve ecodorpers de gelegenheid te geven zich voltijds te wijden aan hun roeping zonder dat

zij buiten het dorp moeten werken voor het levensonderhoud van hun en hun eventuele naasten. Zo kunnen de uitgangspunten van

GEN-NL op gebieden als een kleinschalige economie, ecologisch verantwoord bouwen en in verbondenheid met de natuur en elkaar leven,

versneld geconcretiseerd worden. Verbonden, net als op het weekend, met alle verschillen die er zijn tussen mensen, met ook de hang-ups.

En aan de andere kant, juist die verschillen maken het leven zo boeiend. En zijn ook nodig. Je kunt toch geen huis bouwen met alleen de

loodgieter of de dakdekker?! De dag leverde een hele reeks aanbevelingen en plannen op om GEN-NL nog meer op de kaart te zetten.

Naast deze wervelende stroom van plannen en ideeën was er een vertederend moment van afscheid van onze voorzitter, Henry Mentink.

Hij gaat zich nu geheel wijden aan zijn roeping de Aarde naar de beurs brengen en zorgen dat onze planeet op de Werelderfgoedlijst van

de UNESCO komt. Je bent nooit te oud om de meest originele ideeën aan de mens te brengen. En op de achtergrond blijf je zeker

betrokken bij GEN-NL. ‘t Gaat je goed Henry. https://wheelbarrow-walk.com/
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Zomerweekend op Ecodorp Land van Aine

11-13 juni met als thema: “Ecodorpen, Samen Overvloed en Vrijheid ervaren.”

De ongeveer tachtig deelnemers kampeerden op het prachtige terrein van het

Ecodorp Land van Aine in Ter Apel en genoten, naast het mooie weer, van

elkaar, de eerst ontmoeting in levende lijve na anderhalf jaar, en van het

interessante programma.

Dit begon op vrijdagavond met een inleiding van Mascha Haselager van

Eco-Intention over het waarnemen en ervaren van de energie van de plek waar

we zijn en ons zo te verbinden met energie van de Aarde. Een hele reis waar we

contact maakten met

een andere laag dan

waar we gewoonlijk

zijn. Een geheel

nieuwe dimensie om

te kijken naar de

energie van de plek

van je ecodorp.

Op de

zaterdagmorgen en -middag zetten de deelnemers de reis voort door een scala

van workshops over één van de vier dimensies van ecodorpen: ecologie, economie,

sociaal/gemeenschap en cultuur/wereldbeeld. Parallel hieraan was er een

rondleiding op Land van Aine. Ook was er een Ecodorpenmarkt waarop de

aanwezige Ecodorpen zich presenteerden met foto’s, flyers en lekkers. Geanimeerde gesprekken vulden de ruimte buiten.
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Zaterdagavond vierden we het leven, te beginnen met een midzomer ritueel en life-muziek.

De zondagmorgen stond in het teken van ons netwerk met name het uitwisselen van ideeën rondom verschillende onderwerpen zoals: 

● wettelijke beperkingen van ecodorpen en gezamenlijke lobby

● Extinction Rebellion en GEN-NL, kunnen we elkaar versterken?

● Post Corona: gaan we terug naar normaal, of zien wij een heel nieuwe wereld, en hoe ziet die er uit? 

Er ontstond een werkgroep die in gesprek ging met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de wettelijke beperkingen waar

Ecodorpen tegenaan lopen.  Een groep die in de organisatie van het festival Vibe of the Earth stapte en een groepje wat nadacht over de

wens om vraag en aanbod via de website bij elkaar te brengen.

Met een aantal leuke klussen sloten we het geslaagde weekend af.

Tijdens het Netwerkweekend op het Land van Aine is er een film gemaakt door Vika Kova:
Global Ecovillages Network (GEN) NL Summit, edited by Viktoria Kova - YouTube

EDE:  kleine inspirerende bijeenkomsten

De EDE heeft uiteraard niet volledig kunnen plaatsvinden door de ongewisse situatie, de Corona lockdown.

Besloten werd dat een geheel online EDE te veel zou vergen van organisatie en de deelnemers. Er zijn

enkele inspirerende live weekenden gehouden op locatie met verschillende docenten, o.a. bij de

Aardehuizen en De Zwerm en ecodorp Land van Aine. Kleine maar inspirerende bijeenkomsten. Om een

echte EDE te organiseren zijn meer mensen nodig dan het huidige team van Marian Aarts en Hugo

Schönbeck. MInstens vijf mensen die een behoorlijk deel van de tijd actief kunnen zijn.
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Medewerkers van de  Netwerkkring 2021

Coördinator Monique Wijn, Wim Gersteling, Cynthia van Schendel, Trudy  Geraerts, Eric Busman

Nicoline van de Ven, Hans Nusink

Eric, Trudy, Cynthia en Wim namen in de loop van het jaar afscheid. Wim bleef bereid bepaalde werkzaamheden op zich te nemen,

geweldig. Nicoline kwam in de loop van het jaar onze groep versterken. We zijn erg blij met haar inzet en enthousiasme. Al met al een fijne

groep waarin we prettig samenwerken en samen bouwen, steeds weer, aan een mooi, interessant en leuk weekend, waarin steeds

verschillende facetten van waar we als GEN voor staan aan de orde komen.
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Online webinars en films

Op 14 januari werd het eerste filmhuis aangeboden. We keken met een grote groep naar de film “Blue Print”. Dit eerste online filmhuis werd

gratis aangeboden.

Vanaf februari werd op de derde donderdagavond van de maand een film via zoom aangeboden waarna er na afloop de mogelijkheid was

om met elkaar te delen wat de film op riep. Op elke vierde donderdagavond werd een webinar georganiseerd, vaak met eenzelfde thema

als de film. Daarbij wisselden we af rondom drie hoofdthema’s: Ecotechniek, Sociale thema’s en Juridisch/financiële onderwerpen.

In 2021 streamden we de volgende films:

18 februari ‘We the Uncivilised’ - 25 aanmeldingen.

18 maart ‘Kiss the Ground’ - 23 aanmeldingen.

15 april  ‘Separation versus Interbeing’ by Charles Eisenstein. - 12 aanmeldingen.

20 mei  ‘My Witness Statement’, by David Attenborough. - 6 aanmeldingen

8 juni keken we naar de première van ‘The Wisdom of Trauma’. - 35 aanmeldingen. Dit

was op een andere dag en tijdstip omdat het een première was. In de maanden juli en

augustus hebben wij niet samen naar een film gekeken.

16 september zijn wij weer van start gegaan met de film ‘Fantastic Fungi’. - 8

aanmeldingen.

14 oktober ‘The Seeds of Vandana Shiva’ - 28 aanmeldingen. Omdat er veel

aanmeldingen waren wij deze film maar 3 dagen konden bekijken, hebben wij een extra filmavond ingepland. We waren blij dat Cynthia bij

deze extra filmavond host wilde zijn.

15 oktober extra filmavond van ‘The Seeds of Vandana Shiva’ -  5 aanmeldingen.

18 november ‘Intelligent Trees’ - 19 aanmeldingen.

Elke vierde donderdagavond van de maand organiseerden we een webinar.
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De volgende inspirerende webinars vonden in 2021 plaats:

28 januari ‘Ander geld’ met Edgar Kampers. - 35 aanmeldingen.

25 februari ‘Leiderschap’ met Damaris Matthijsen. - 30 aanmeldingen.

25 maart ‘Biochar’ met Rakesh Rootsman Rak  - 28 aanmeldingen.

22 april ‘Kijk Doorbraak voor de Aarde’ door Henry Mentink - 73 aanmeldingen.

27 mei ‘Klimaat Urgentie’ door Paul Hendriksen van Extinction Rebellion.- 18 aanmeldingen.

28 oktober ‘Go Nuts!’- 9 aanmeldingen. Deze webinar kwam tot stand na het gesprek met het ministerie. Uit de webinar is een expertgroep

ontstaan die de kennis die er is met elkaar deelt en wil aanbieden aan het gehele netwerk.

25 november ‘Big Tech’ - 35 aanmeldingen. Deze webinar is ontstaan vanuit de training “Art of Networking” waar Monique en Nicoline bij

aanwezig waren. Angel Matilla, webmaster van GEN-Europe, gaf de presentatie. Er waren deelnemers uit verschillende landen aanwezig.

Deze inzichten hebben we gedeeld met de communicatiekring, die onderzoekt hoe we binnen GEN-NL verantwoord om kunnen gaan met

onze online communicatie.

Veel webinars zijn opgenomen en op ons YouTube kanaal geplaatst.

Medewerkers van de webinar-kring 2021:

● Monique Wijn (algemeen, coördinator en pr)

● Marian Aarts (algemeen en techniek)

● Cynthia van Schendel (algemeen tot de zomerstop)

● Mara Andriessen (algemeen tot de zomerstop)

● Emre Iskender (YouTube)

● Nicoline van de Ven (algemeen en pr)
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Vibe of the Earth festival: september 2021

Vibe of the Earth festival bij ecodorp Bergen is wegens Corona afgelast..

Medewerkers Festival Vive of the Earth

Fredjan Twigt Ecodorp Bergen

Manouk Eenig Next GEN

Godert Verbiest De Oersprong
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NEXT GEN

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.

NextGEN in 2021

Vanwege de aanhoudende Corona-beperkingen was het lange tijd niet mogelijk om

fysieke bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Ondanks dat hebben we

regelmatig online overleggen gehad en verschillende Open Space-bijeenkomsten

georganiseerd. In januari faciliteerde Pepijn een workshop van Joanna Macy (The

Council of All Beings, foto rechts). In maart vond een workshop Embodied Citizenship

plaats, geleid door Noemi. Ook volgden we met het kernteam een workshop over online

faciliteren, gefaciliteerd door Leona vanuit GEN Europa. Een maand later deelden Ilonka

en Mali in een Open Space-bijeenkomst over hun internationale vrijwilligerservaring in

bioconstructie projecten in de Baltische staten en Argentinië. In de Open Space van juni

organiseerden Ciska en Mara een uitwisseling rondom het thema ‘leven in community’.

We zagen het animo voor online bijeenkomsten sterk teruglopen en hebben toen besloten ons

te richten op fysieke bijeenkomsten zodra dat weer mogelijk was. In mei organiseerden we een

ontmoeting in ecodorp Zuiderveld (Nijmegen) voor jongeren die benieuwd waren naar

NextGEN en het leven in een ecodorp (foto links). Het was een gezellige dag met een gedeelde

lunch en een spontane muzikale invulling. In de zomer organiseerden we een kampeerweekend

bij Ecofarm De Foundation in Zelhem. Ook planden we een workshop voor tijdens het Vibe of

the Earth festival in Bergen, dat helaas werd afgelast vanwege de Corona-beperkingen.
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In de tweede helft van 2021 nam de activiteit van NextGEN Nederland af. Doordat het in het najaar en

de winter opnieuw lastig bleek om fysieke bijeenkomsten te plannen, nam het enthousiasme om

actief betrokken te zijn af, zowel bij de NextGEN community als bij het kernteam. Hierbij speelde ook

een rol dat veel van ons te maken kregen met veranderende levensomstandigheden en prioriteiten.

Als combinatie van gedaalde motivatie en gebrek aan tijd en energie om te investeren, nam de

draagkracht van NextGEN af. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om de continuïteit te

herstellen en de groep bij elkaar te houden. Zo kwam het kernteam in november bij elkaar in ecodorp

Zuiderveld. Toch blijkt het een grote uitdaging om een project te dragen met een dynamische groep

jongeren bij wie het leven letterlijk alle kanten op gaat. Dit is een vraagstuk waar we ons in het nieuwe

jaar opnieuw over zullen buigen.

Gedurende het jaar werd NexGEN Nederland vertegenwoordigd in de middenkring door Ciska. Ook

werden in 2021 de internationale Youth Exchanges en ESC projecten gecoördineerd door Jennifer,

Pepijn en Ciska.

Digitaal platform

In 2021 ging veel aandacht uit naar het bijhouden van de social media-pagina’s, waarop inspiratie en informatie werd gedeeld over

uitwisselingen, trainingen en activiteiten rondom ecodorpen. Ook werd de Broadcast WhatsApp-groep aangehouden als platform voor het

delen van relevante activiteiten en ontwikkelingen en om gelijkgestemde Nederlandse jongeren met elkaar in contact te brengen.

Deelnemers van NEXT-GEN in 2021

Ciska van Stuivenberg, Pepijn Verbrugge, Mara Andriessen, Jennifer Shek, Ilonka Marselis, Manouk Eenig, Mali Boomkens, en veel anderen.
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De Communicatie-kring

Deze kring is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het communicatieplan, zoals geformuleerd in het beleidsplan.

Beleidsplan 2021-2025, ecodorp oplossingen in bijzondere tijden

https://drive.google.com/file/d/10Aw02-wplb4MD-YlHoBURNgCX1pCh3Dz/view?usp=sharing

Activiteiten
De communicatie en PR van het netwerk omvatten o.a. verzorgen van de website, meerdere nieuwsbrieven en agenda’s per jaar en andere
communicatiemiddelen zoals social media.

Nieuwsbrieven

In 2021 zijn weer drie uitgebreide nieuwsbrieven verschenen met nieuws van het netwerk

en de ecodorpen. Eind 2021 waren er 836 abonnees (2020 - 763). Hieronder de link naar de nieuwsbrieven:

Juni 2021: EDE special (Ecovillage Design Education)

September 2021 Film en Webinar Agenda

December 2021 Onderwerpen:

● Netwerkweekend juni 2021,

● Oprichting Nederlands CLIPS-team,

● EDE proeverij 2021,

● Start internationaal netwerk GEN-WEst-Europa,

● Ecodorpen in het Nieuws,

● Extinction Rebellion in Den Haag,

● GEN-Europe Resilience and Regeneration Series
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Website

De website wordt steeds aangepast en geactualiseerd. http://gen-nl.nl. We zijn gestart met het bouwen van een nieuwe website en hopen

deze in 2022 te lanceren. Een van de gewenste onderdelen is een vraag- en aanbod onderdeel. Hiermee is een begin gemaakt. Gekeken is

onder andere naar een programma waarmee ook in lokale of eigen ontwikkelde munt betaald zou kunnen worden, zoals Cyclos.

Social Media

Bij Facebook zijn er 3145 volgers (was 2.942 eind 2020). https://www.facebook.com/GENNederland.

Op LinkedIn kunnen we nog actiever worden, anno eind 2021 zijn er 46 volgers. https://www.linkedin.com/company/11822422/admin/

We zijn ook actief op twitter. https://twitter.com/home

We hebben een eigen YouTube account geopend, waar o.a. diverse webinars op te zien zijn. GEN NL - YouTube Eind 2021 waren er 27

abonnees. .

GAFAM

Wij zijn aan het onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om weg te gaan van de grote Tech bedrijven (Google, Amazon, Facebook,

Apple en Microsoft) Wat zijn goede alternatieven en hoe blijven wij onze doelgroep bereiken?

Documentaire over Nederlandse ecodorpen

Tijdens het Netwerkweekend op het Land van Aine is er een film gemaakt door Vika Kova:
Global Ecovillages Network (GEN) NL Summit, edited by Viktoria Kova - YouTube

Er is een concept plan geschreven voor het maken van een Nederlandse Ecodorpen film. In 2022 hopen we dit verder te realiseren.
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Medewerkers van de Communicatiekring 2021

De communicatiekring bestaat eind 2021 uit 8 personen. Er zijn verschillende vacatures.

Ad Vlems Coördinator, Twitter, Facebook

Monique Wijn Nieuwsbrief, website, Facebook, jaarverslag

Bouwie Greenman Huisstijl, foto-archief, redactie

Wim Gersteling Redactie, nieuwsbrief, layout, jaarverslag

Nicoline van de Ven Nieuwsbrief, website, Facebook, jaarverslag

Kyra Kuitert Nieuws uit de Ecodorpen, vakbladen

Godert Verbiest Film

Emre Iskender YouTube
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entree netwerkweekend         € 3030,00 

inkomsten clips 2          €   1174,05

inkomsten ESC          €    214,20

inkomsten KA!          €     141,49

inkomsten we seen         € 11079,20

kruispost clipstraining zuiderveld       €  4125,00

kruispost Henry Mentink         €  1363,02

kruispost incorrectbetalingen        €      64,53

opbrengst clips handboek        €     40,00

opbrengst EDE          €   690,50

opbrengst yts          € 4308,00

opbrengsten clips nl         €  2022,00

opbrengsten groepsdonateurs        €   1410,00

opbrengsten individuele donateurs       €    983,72

opbrengsten webinar         €   2163,61 

algemene kosten     € 55,48

bankkosten      €       204,46

ict       €        545,89

inkomsten clips 2     €   17,25

kosten Clips      €       7279,93

kosten clips nl     €         782,00

kosten EDE      €        1288,81

kosten Gen internationaal    €         300,00

kosten we seen     €       4498,80

kosten webinar     €  679,21

kosten YTS      € 1196,87

kruispost Henry Mentink    €        3434,46

kruispost incorrectbetalingen   €              25,53

nalatenschap Michaelshof   €   550,00

onkosten netwerk weekend   €          1729,55                                                                                                                                          

opbrengsten groepsdonateurs   €     60,00

pr       €  645,00

uitgaven ede     €      17,24

uitgaven ESC     €            214,20

vrijwilligersvergoeding    €          1800,00 

Jaarrekening 2021    Credit               Debet
omschrijving                bedrag omschrijving      bedrag

Eindtotaal                   €  32809,32 Eindtotaal            €  25324,68


