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2013 

In 2013 start het Ecodorpen Netwerk als initiatief.  Geïnspireerd door de zomerconferenties van de Global Ecovillage Network in Tamera, 

Portugal (2011) en Krishna Valley, Hongarije (2012) en de EDE, de Ecovillage Design Education van Gaia in Sieben Linden, Duitsland, 

besluiten Fredjan Twigt, Monique Wijn en Wouter Extercatte om deze impuls in Nederland te geven en een netwerk in Nederland op te 

richten. Een aantal mensen komen in januari bij elkaar, om te kijken of we hier vorm aan kunnen geven. Behalve de drie bovengenoemde 

personen zijn aanwezig Kyra Kuitert en Paul Schreurs van Vereniging Ecodorp en Marta Resink van Omslag. Op basis van dit gesprek 

wordt besloten om verder te gaan en alle bekende initiatieven te benaderen. Omslag trekt zich terug.  

 

Dit resulteert in een eerste bijeenkomst in mei 2013 van de initiatieven Vereniging Ecodorp, Ecodorp Bergen, Ecodorp Brabant, Olst 

Aardehuizen, Vogelzang, Anastasiadorp Levensland en Anastasiadorp Drenthe. Ook dit leidt tot een vervolgstap, de oprichting van een 

kerngroep en het besluit om een netwerkdag te organiseren en een festival. In de kerngroep zitten Paul Schreurs, voorzitter van 

Vereniging Ecodorp, Fredjan Twigt van ecodorp Bergen, Edgar Kampers van ecodorp Brabant, Monique Wijn van ecodorp Noordeland en 

Wouter Extercatte van de Ecovillage Design Education NL. 

 

Netwerkdag De Kleine Aarde, juli 2013 

De eerste netwerkdag vindt plaats in Boxtel, bij het nieuw gebouwde ecohuis van Ecodorp Brabant. Ruim 40 initiatieven waren aanwezig. 

Kennismaking en open space, wat willen we met elkaar. 
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Netwerkdag Ecodorp Bergen, augustus 2013 

De tweede netwerkdag  is bij Ecodorp Bergen. Alle aanwezige ecodorpen presenteren zichzelf, wat is hun status, hebben ze al land, 

hoeveel deelnemers zijn er, en wat zijn hun behoeften en hun aanbod. We bespreken waar ieders wensen liggen en wat we voor elkaar 

kunnen  betekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2013: Ecodorpenfestival Ecodorp Bergen 

Het eerste ecodorpenfestival is een enorm succes. Tijdens de voorbereidingsweek helpen we het net opgerichte ecodorp Bergen om de 

gebouwen en de enorme pleinen geschikt te maken voor een grote groep gasten, die deels ook blijven slapen. Tijdens het festival zijn er 

ruim 40 workshops rondom de vier dimensies van ecodorpen: de ecologische dimensie, sociale dimensie, economische en spirituele 

dimensie. Voor sommigen ook een nieuwe ervaring, het samengaan van ecologisch bouwen en spirituele ontwikkeling. Een feest van 

ontmoeting:: Friezen en Limburgers - bijna 200 ecodorpers uit het hele land - ontmoeten elkaar voor het eerst in een enorm bruisend feest. 

Tijdens een ritueel helen we de militaire plek, het voormalig vliegveld dat tijdens de oorlog is gebombardeerd en waarvan de kraters nog 

altijd zichtbaar zijn. 
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Visieweekend 

Najaar 2013 vindt een visieweekend plaats met de kerngroep. Er is een conceptvisiestuk geschreven door Wouter Extercatte. Centraal staat 

hierin de visie, missie en doelstellingen om een netwerkorganisatie op te richten, die de gemeenschapsinitiatieven in Nederland gaat 

ondersteunen. Vraag is of we een organisatie willen oprichten en in welke rechtsvorm. Het valt niet mee om elkaar te vinden. Een persoon 

vindt het hebben van een rechtsvorm niet passen in de nieuwe tijd.  Er wordt o.a. besproken of het mogelijk is om samen te gaan met 

Vereniging Ecodorp en hun  ledenbestand en 

website over te nemen. Ook  dit blijkt voor de hand 

liggend, maar lastig.  Vereniging Ecodorp 

heeft al veel ervaring,  tegelijkertijd willen de 

nieuwkomers hun eigen  vorm, naam en structuur 

kunnen vinden. Uitgebreid  gesproken over de 

(sociocratische)  besluitvormings- en 

organisatiestructuur, een  naam voor de 

organisatie..  We komen wel  tot een mooi 

visie/missie/doelstellingen  document.  
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Internationaal 
De GEN-Conferentie is dit jaar in Zwitserland, bij ecovillage 

Schweibenalp. We reizen er met een delegatie uit Nederland naar 

toe. Hier wordt voor het eerst een bijeenkomst gehouden van 

Nationale Netwerken van Europa. 18 landen zijn bij de meeting en 

de energie en herkenning is zo groot, dat besloten wordt om een 

aparte bijeenkomst te gaan organiseren in de winter. Besloten 

wordt om in januari in Italië af te spreken.  
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2014 

Januari 2014: Netwerkweekend in De Vlierhof in Keeken, Duitsland 

In januari 2014 is de derde netwerkbijeenkomst in de Vlierhof. Dit is voor 

het eerst een weekend. Het thema is ‘sociale dimensie’. Er is veel 

uitwisseling en herkenning en workshops Sociocratie, Way of Council, 

Conflictresolutie. 

Vanaf dit moment wordt elk 2e weekend van januari en 2e weekend juni 

een netwerkbijeenkomst georganiseerd, met steeds wisselende thema’s, 

van ecologisch tot sociaal, van economisch tot wereldbeeld en in een ander ecodorp-initiatief.  

 

Januari 2014: 1e Nationale Netwerkbijeenkomst met GEN-Europe 

In ecodorp Torri Superiore komen de nationale netwerken voor het eerst bij 

elkaar. 10 Nationale netwerken nemen deel, o.a. Spanje en Italië, Duitsland, 

Denemarken, Slovenië, Estland, Polen, Engeland en Zweden. Een 

kennismaking in de vorm van posters van wat er gebeurd in alle landen. 

We komen tot gezamenlijke plannen. Het blijkt dat in veel landen allerlei 

nieuwe ecodorp-initiatieven ontstaan. We besluiten Europese 

subsidie-aanvragen te schrijven om te kunnen samenwerken, elkaar te 

kunnen bezoeken en om ecodorpen in Europa te kunnen steunen. 
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Educatie 

Eramus+ 

Nederland schrijft mee aan twee internationale Erasmus+ projecten voor volwasseneneducatie.  

De eerste is een zogenaamde KA1-aanvraag en betreft de uitwisseling van Nederlandse trainers naar trainingen in het buitenland over 

gemeenschapsvorming. 10 mensen krijgen kans een training in Europa te volgen. Ook gaat Fredjan van Ecodorp Bergen als trainer naar 

Slovenië, ITalië en Estland, om trainingen sociocratie te geven. Omdat Nederland nog geen rechtsvorm heeft, wordt besloten dat de 

aanvraag wordt ingediend via de rechtsvorm van Wouter Extercatte, EXXIT. Deze aanvraag wordt toegekend.  

Het andere project betreft een idee voor een Europese partnerschap, een incubator training om startende initiatieven te ondersteunen, het 

SCIPP (later CLIPS) project. Deze aanvraag wordt in 2014 afgewezen en in 2015 opnieuw ingediend.  

 

Netwerkweekenden en festival 

Juni 2014: Netwerkweekend Aardewerk De Stegge en Anastasiadorp Levensland, Winterswijk 

In Winterswijk is het thema ‘Leven met de Aarde’. Er zijn workshops natuurbeleving, Anastasia, permacultuur en meer. 
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Juli 2014 Europese GEN-conferentie bij ecodorp ZEGG in Duitsland 

Ook deze zomer gaat weer een delegatie naar de GEN-conferentie, ditmaal in ecodorp ZEGG in Duitsland. We nemen kennis van het 

begrip ‘vrije liefde’ en ontmoeten weer afgevaardigden uit circa 50 landen, uit Europa, maar ook uit alle andere continenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2014: Ecodorpenfestival Ecodorp Bergen 

Eind augustus 2014 vond het tweede ecodorpen festival plaats, bij ecodorp Bergen. Ook hier waren ruim 100 bezoekers aanwezig en een 

uitgebreid workshopprogramma.. Het thema was kleuriformiteit, vieren en omgaan met verschillen. 
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Kerngroep 2014 
De kerngroep werkt ondertussen verder aan de basis van het ecodorpennetwerk.  

Visie, missie, doelstellingen 

Na een uitgebreide bijeenkomst in januari bij ecodorp Bergen komen we gezamenlijk tot een visie, missie en doelstellingen. Deze zijn nog 

steeds op de website te vinden.  

Visie : Wij zien een wereld waarin individuen en gemeenschappen authentiek vanuit eigen kracht hun leven vormgeven op een bewuste, 

wezenlijk duurzame en liefdevolle wijze en daarmee anderen inspireren. 

Missie: Wij zijn een Nederlands samenwerkingsverband dat ondersteuning biedt aan het netwerk van individuen en gemeenschappen die 

een duurzame levensstijl nastreven. 

Doelstellingen: 

● Financiering&fondsen/ grond helpen verwerven 

● Lobby/overheid volgen 

● Hulp/advies/mediation/ 

● Educatie/onderzoek/lesprogramma’s/kennisbank/kraamkamer/ontwikkeling /complementaire financiering 

● Intern beleid/visie vorming/bevorderen van samenwerking 

● Communicatie/website ICT/vraag&aanbod/telefoon-mail-helpdesk/gouden gids-smoelenboek/agenda – externe 

communicatie/PR-pers/WOOFF-bemiddeling – interne communicatie/nieuwsbrief 

● Festival/verhalen vertellen/ onderlinge bezoeken/ uitwisseling/netwerkdagen 
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Naam en logo 

We kiezen ervoor om aan te sluiten bij GEN-Europe. Daarom gebruiken we het logo van GEN-Europe en 

GEN-internationaal: de vlinder. Na een uitgebreide discussie over de naam, variërend van de naam van 

Vereniging Ecodorp overnemen tot aansluiten bij het internationale GEN kiezen  we voor de naam 

Ecodorpennetwerk. Als internationale naam hanteren we naar buiten GEN-NL.  
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2015 
Algemene kring 
Op 24 maart  2015 wordt de Stichting Ecodorpennetwerk officieel opgericht.  

Statuten 

Link statuten: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16nt22xmBIpjLoxJJlTX-dABYL4m8uw3D 

De Stichting stelt zich ten doel:  

1. te fungeren als coördinatiepunt voor activiteiten voor ecodorpen en eco-gemeenschappen die het gezamenlijke belang dienen. Dit 

alles in de breedste zin des woords en het algemeen ecodorp belang en een duurzame wereld dienend. 

2. te fungeren als Nederlandse tak van het Global Ecovillage Network 

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door onderstaande doelstellingen  

Het nemen van besluiten gebeurt met ‘consent’. Het consentbeginsel is de wijze van besluitvorming waarbij de argumentering voor het 

nemen van een besluit centraal staat, hetgeen tot uiting komt doordat geen van de aanwezige leden een overwegend en 

beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. 

Bestuur 

Er zijn 5 bestuursleden, afkomstig van ecodorpen. 

● Henry Mentink, voorzitter (Veerhuis Varik) 

● Monique Wijn, penningmeester (Ecodorp Noordeland) 

● Koen de Kruif, algemeen bestuurslid (Ecodorp Brabant) 

● Fredjan Twigt, algemeen bestuurslid (Ecodorp Bergen) 

● Paul Hendriksen, algemeen bestuurslid (Olst Aardehuizen) 
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Organisatiestructuur 

Er wordt een organisatiestructuur opgezet volgens de sociocratische principes. Dit houdt in dat 

de besluitvorming plaatsvindt met consent. 

Daarnaast is de organisatie verdeeld in kringen. Elke kring heeft  een eigen domein, waarvoor 

ze verantwoording neemt en aflegt. Elke kring heeft een coördinator. De coördinatoren 

vormen samen een algemene kring. Daarnaast kiest elke kring een afgevaardigde, die 

eveneens in de algemene kring zitting heeft en de kring vertegenwoordigt, de zogenaamde 

dubbele koppeling. 

Organisatiekring 
Het domein van de organisatie-kring heeft 2 hoofdelementen: organisatie en informatie.  

De organisatie omvat de juridische en financiële organisatie, maar ook (leden)administratie en 

archivering, emails en telefonische aanvragen om ondersteuning etc. 

De informatiekring houdt zich bezig met informatie in- en extern. Er wordt een website 

gebouwd, een nieuwsbrief opgezet en gewerkt aan een algemene folder, visitekaartjes etc.  

Lidmaatschap en de eerste leden 

Met consent wordt besloten dat elk ecodorp lid kan worden van het ecodorpennetwerk door 

het betalen van een contributie. De contributie voor deelname aan dit netwerk is afhankelijk 

van het aantal leden van het dorp, met een minimum van tien euro per persoon met een 

adviescontributie van 100 euro. Voor mensen die niet bij een ecodorp zijn aangesloten is het 

mogelijk lid te worden vanaf 10 euro per jaar. Alle aanwezige ecodorpen worden lid.  

De eerste officële leden zijn Ecodorp Brabant, ecodorp Bergen, ecodorp Noordeland, 

Anastasiadorp Levensland, Levende Dorp in Dalfsen, De Vlierhof, Anastasiadorp Drenthe en Olst-Aardehuizen. 
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Europese Erasmus+ subsidie 

Omdat we een rechtsvorm zijn kunnen we in maart als officiële partner meedoen met de SCIPP aanvraag, de incubator training voor 

startende ecodorpen. 

Google drive en skype 

Een van de opvallende zaken van een landelijk netwerk zijn de overleggen en bijeenkomsten. Door de verbinding met GEN-Europe leren 

we om online te werken, via bv. google drive, en om te overleggen via skype. Voor een aantal heel erg wennen, het is veel fijner elkaar life te 

zien, maar bij de enorme afstanden is het vrijwel onmogelijk tot onbetaalbaar om elke vergadering bij elkaar te komen.  

Alle stukken worden daarom bewaard op google drive en zo een archief opgezet, zodat iedereen er bij kan, waar je ook bent in Nederland 

(of de wereld).. 

Informatiekring  
In 2015 ontwikkelt de informatiekring een online nieuwsbrieven. In 2015 verschijnen 4 nummers. 

  

Educatiekring EEN 

Tijdschrift New We 

De informatiekring noemt zichzelf EEN en gaat heel actief aan de gang. Ze willen in Nederland het 

ecodorpengedachtengoed verspreiden en trainingen geven over gemeenschapsvorming. Als eerste activiteit 

zetten ze een tijdschrift op, de New We.  

Ecovillage Design Education (EDE) 

De educatiekring organiseert de eerste Ecovillage Design Education (EDE) in NEderland. Deze vindt plaats in 

zomer 2016. De EDE is ontwikkeld door Gaia Education in samenwerking met de Global Ecovillage Netwerk 

en wordt wereldwijd gegeven en is ook online te volgen. Het behelst een programma gebaseerd op de 4 

dimensies van duurzame gemeenschappen, de ecologische, sociale, economische en culturele dimensie.  
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Europese Partnerschap CLIPS (oorspronkelijke naam SCIPP) 

In juli horen we dat ons gezamenlijke Europese project SCIPP is toegekend! In oktober komt 

deze 2 jarige Europese partnerschap voor ecodorpen-educatie en trainingen voor het eerst bij 

elkaar in ecodorp Torri Superiore in Italië. De 8 partnerlanden maakten kennis met elkaar en 

presenteerden hun bestaande trainingen voor ecodorp-initiatieven. Er werden vier 

werkgroepen gevormd om deze materialen tot een gezamenlijk educatiepakket te gaan 

vormen. Nederland is actief als internationaal coördinator (Monique Wijn),  in de ICT-groep 

(Henk Petter), in de communicatiegroep (Monique Wijn) en in de NEST-groep (Monica Petter).  

Netwerkkring 
Januari 2015: Netwerkweekend De Groene Golf in Olst 

Na de sociale en ecologische thema’s (Vlierhof en Winterswijk) is het thema deze keer ‘wereldbeeld’. De ‘Reis van de Held’ en proceswerk 

zijn onderdeel van het weekend. Paul Hendriksen presenteert de rocket stove. Bas Visser geeft als jurist een inkijkje in juridische 

mogelijkheden voor ecodorpen, geïnspireerd op ervaringen van Native Americans. 
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Juni 2015: Netwerkweekend Levende Dorp in Dalfsen 

Het laatste weekend van juni was er bij de Meewerkplaats van Het Levende Dorp in Dalfsen het tweede netwerkweekend van ecodorpen 

van dit jaar. Dit weekend was ‘geld en grond’ het thema. Er waren interessante sprekers en leuke activiteiten. Ad Vlems van Boekel vertelt 

over Holacratie. Er wordt ook een filmpje gemaakt en een youtube kanaal geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2015: Ecodorpenfestival bij de Vlierhof 

In het zonovergoten Vlierhof. Het thema was dit jaar 'Bevrijding'!  

Er was volop ruimte voor eigen inbreng, door workshops, muziek of door zelfgemaakte producten te verkopen. 
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Internationaal 

Januari 2015: Nationale Netwerkbijeenkomst in Los Portales, Spanje 

In 2015 in Los Portales is de 2e netwerkbijeenkomst van Nationale Netwerken. Een bijzonder ecodorp waar droomwerk centraal staat, 

gebaseerd op Jung. We ervaren ook droomuitleggingen en spelen deze zelfs uit. Vervolgprojecten worden besproken, met name de 

mogelijkheid om in Europa jongerenuitwisseling te gaan organiseren en faciliteren, deels via EVS en deels via Youth Exchanges. 

 

 

 

 

 

 

Juli 2015: GEN-conferentie in Findhorn 

De Global Ecovillage Network viert haar 20-jarig bestaan. GEN-International wordt opgericht, een samenwerking van 5 regionale 

netwerken, waaronder GEN-Europe, GEN-Afrika, GEN-Latijns Amerika (CASA), GEN Noord Amerika en GEN Azie (GENOA).   

GEN-NL is deze keer niet aanwezig. 
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2016 
Algemene kring 
Bij het netwerkweekend in januari in Olst worden voor de sociocratisch kringen 4 coördinatoren gekozen: Monique Wijn voor de 

organisatiekring, Monica Petter voor de, educatiekring, Fredjan Twigt voor de netwerkkring en Koen de Kruif voor de belangenkring. 

Organisatiekring 
We zijn erg blij met een heuse boekhouder: Sieger Cuperus gaat deze eer op zich nemen.  

Informatie kring 
De informatiekring brengt dit jaar weer twee nieuwsbrieven uit.  

De website wordt geupdate door de nieuwe webmaster, Henk Petter.  

 

Educatiekring 

SCIPP/CLIPS 

Het CLIPS-project is in volle gang. In januari 2016 vindt de tweede bijeenkomst van  SCIPP/CLIPS plaats in 

Slovenië, bij ecodorp Park Istra. Hier presenteerden de werkgroepen de eerste resultaten. Vooral het 

curriculum krijgt langzaam vorm. In het  voorjaar wordt de website gelanceerd en het curriculum afgemaakt.  
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19 oktober - 22 oktober 2016: CLIPS pilot-training in Denemarken 

In Denemarken vindt een pilot-training plaats van het Europese SCIPP/CLIPS-project. 18 Deelnemers uit 9 landen krijgen een inzicht in het 

nieuwe CLIPS-programma. Over 5 dagen verspreid worden de 4 velden van gemeenschapsvorming behandeld, het ‘IK’, het ‘WIJ’, de 

‘INTENTIE’ en ‘STRUCTUUR’. Twee Nederlandse ecodorpvertegenwoordigers kunnen meedoen. De gelukkigen zijn Nati Visser van ecodorp 

Noordeland en Anneke Eenig van ecodorp Akasha.  

 

September 2016: Sieben Linden training: ‘Ontwikkelen Youth Exchanges’  

In september 2016 reizen vier personen, waaronder Manouk Eenig, Monica Petter  en Mieke Elzenga naar ecodorp Sieben Linden in 

Duitsland voor een training ‘ontwikkelen en aanvragen van Youth Exchanges’. 

 

EVS-trainingen 

Mei 2016: EVS-training in Zweden 

Mieke Elzinga, Feike en ? van ecodorp Akasha volgen de training voor accreditatie EVS.  

November 2016: EVS-training in Sieben Linden, Duitsland 

Koen de Kruif, Monique Wijn en Petra Schepens van ecodorp Bergen volgen de training voor accreditatie EVS. GEN-NL schrijft een 

accreditatie aanvraag.  
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Belangenkring 
In de belangenkring ontstaat het eerste idee om een symposium te organiseren voor gemeenten. Een groep komt bij elkaar en heeft een 

bijeenkomst, deels via skype. 

Netwerkkring 
Januari 2016: Netwerkweekend bij de Aardehuizen in Olst 

Januari: Van 8-10 januari 2016 werd het zevende EcodorpenWeekend gehouden, in Aardehuis Olst. Het thema is ecologische bouwen. 

Verschillende workshops en rondleidingen geven ons een inkijkje in het ontstaansproces van dit unieke project. 22 prachtige Earthships 

zijn gebouwd door de bewoners zelf, een traject dat al met al 9 jaar geduurd heeft, 4,5 jaar voorbereiding en 4,5 jaar bouwen....  
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Juni 2016: Netwerkweekend Levende Dorp bij Ecotribe Teuge en Earth Awareness 

Het achtste EcodorpenWeekend bij Ecotribe: Aarde & Spiritualiteit. Het thema was Aarde & Spiritualiteit, holistische inspiratie. Het was een 

bijzonder weekend, we mochten meebouwen aan de aarde-tempel en kregen een workshop hierover. Op de laatste dag is een wereldcafé 

gehouden over de toekomstplannen van het netwerk.  

 

September 2016: Ecodorp-festival in Ecodorp Bergen 

Het vierde festival is een enorm succes, we vieren hier de transformatie van rups naar vlinder. 
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Internationaal 

Januari 2016: Nationale Netwerkbijeenkomst in Slovenië 

De Nationale netwerkbijeenkomst is gecombineerd met de tweede CLIPS-training, om reiskosten te sparen. We zijn op bezoek bij het 

nieuwe ecodorp Park Istra, dat onlangs is opgericht en waar de leem op de muren nog nat is, bij wijze van spreken… 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2016: GEN-conferentie in Arterra, Spanje 

De conferentie is dit jaar in het grote nieuwe ecodorp Arterra, in Baskenland. Daar is ook de GEN-office naar toe verhuisd. Een heel nieuw 

team is actief om GEN te faciliteren. GEN-International is afgesplitst van GEN-Europe en heeft haar zetel in Findhorn. 
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2017 
Algemene kring 
 

Organisatiekring 
EVS  

GEN-NL verwerft accreditatie om jongeren te gaan uitzenden via het Europese EVS-programma.  Het Europese project EVS - European 

Voluntary Service - maakt het voor jongeren onder de 30 jaar mogelijk om een vrijwillig jaar te doen, met volledige vergoeding van 

onkosten. We streven er naar om jongeren in Nederland de kans te geven om een jaar in een ecodorp in Europa mee te maken. 

 

 Leden 

Nieuwe leden in 2017 zijn o.a. het Land van Een in Surhuizum en de Groenlingen in 

Tilburg en Samenbeleving uit Amersfoort. 

 

Informatie kring 
Nieuwsbrieven 

De informatiekring brengt dit jaar drie nieuwsbrieven uit.  

Website 

De website ligt wat stil. We zijn op zoek naar een nieuwe webmaster. 

Folder 

Er wordt een algemene folder ontwikkeld door de informatiekring.  
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Educatiekring 
Educatiekring splitst zich af van het Ecodorpennetwerk 

Zij gaat verder als Gaia Nederland. Ze organiseren de 2e EDE in Nederland van 27 juli - 20 augustus 2017 bij ecodorp Bergen en Hof van 

Moeder Aarde in Neede.  

 

16-20 januari 2017: vierde bijeenkomst van CLIPS (voorheen SCIPP) in 

Lebensbogen, Duitsland 

Het SCIPP verandert zijn naam in CLIPS:  Community Learning Incubator 

Programme for Sustainability. Het project komt in de communicatiefase. Een 

nieuwe website-design werd gepresenteerd en is in de maak. Uitgebreid werd 

gesproken over een vervolgproject, CLIPS2, waarbij een spel ontwikkeld gaat 

worden, meer landen betrokken worden (Finland, Hongarije, Zwitserland) en meer 

trainers getraind gaan worden. 

20 t/m 24 januari 2017: Train-de-Trainer bijeenkomst in ecodorp Lebensbogen 

2 mensen uit Nederland nemen deel aan de Train-de-traininer bijeenkomst, Fredjan Twigt en Roos Kanis van Ecodorp Bergen zijn vijf 

dagen deel van een intensieve training voor het CLIPS-programma. 

 

8 juni 2017: introductiedag CLIPS 

Eerst trainingsdag in Nederland door Paul Hendriksen en Monique Wijn, ter kennismaking met het CLIPS-programma. 

 

23-27 mei 2017: laatste en afsluitende bijeenkomst van de CLIPS in Estland 

Evaluatie, laatste afronding en kennismaken met de Baltische verbondenheid en heiligheid van de natuur. 
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Juli - augustus 2017: eerste Youth Exchanges in Nederland en vanuit Nederland 

Een samenwerking met GEN-Finland. Bij ecodorp Bergen komen 25 jongeren uit Finland, Slovenië, Spanje en Nederland komen 12 dagen 

bij elkaar voor de Ecovillage Design Youth Exchange. Ook gaan er jongeren voor het eerst naar ecodorpen in het buitenland. Via Yes to 

Sustainability gaan 10 jongeren naar Spanje en Slovenië. In Zweden vindt een LARP-jongeren uitwisseling plaats met 8 landen. Vanuit 

Nederland gaan 5 jongeren op deze survival life action role play.  

 

Belangenkring 
Symposium De meerwaarde van Ecodorpen 

De belangenkring  maakt een begin met de voorbereiding van een symposium voor Nederlandse gemeenten over ecodorpen. 

 

14 september  Transit project symposium 

In november zijn een aantal mensen aanwezig bij het Transit symposium in Rotterdam georganiseerd door Drift. Het thema is de 

transformative social innovation. 
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Netwerkkring 
Januari 2017: Netwerkweekend in Winterswijk bij De Zwerm. 

Op  de leegstaande camping in Huppel van Ton Heshof en Veronique Roest. Met veel interessante sprekers zoals  Onno van Bekkum 

(coöperatief de aarde beheren) en Marc Siepman (voor wat hoort niks). Andere sprekers waren de internationale leraar Christian Pankhurst 

van het Heart IQ centrum (delen vanuit het hart) en Simone Vos van Agriton (ecologische bodemsanering). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2017: Netwerkweekend in de Michaelshof, Den Oever.  

Het thema deze keer is ‘plekken die roepen’. Michael, de oprichter van de Michaelshof, vertelt hoe deze plek hem uitgekozen heeft. Een 

energetische samenwerking met de aarde. Een uiteenlopend programma, van wadlopen tot aan lezingen over coöperaties.  
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18 - 21 Mei 2017: Living village festival  

In Dalfsen, op 35 hectare langs de Overijsselse Vecht, vond dit jaar voor het eerst, en nu echt,  het Living Village festival plaats. 

GEN-Nederland had een grote tent en een vol programma van workshops en presentaties van ecodorpen. Talloze bezoekers kwamen 

kennismaken en heerlijk ontspannen in de sfeervolle omgeving. Een dating van ecodorpen en zoekers leverde verrassende matches op. 

 

 

 

NEXT-GEN Nederland 
Oprichting jongeren Platform. Manouk Eenig is initiatiefnemer en samen met een groep jongeren wil ze zich inzetten om andere 

jongeren/jongvolwassenen in Nederland een plek te bieden binnen het Ecodorpennetwerk. Dit platform of werkgroep wordt Next Gen 

Nederland (GEN=Global Ecovillage Network) genoemd.  

 

Internationaal 
Januari 2017: Nationale Netwerkbijeenkomst in Lebensbogen, Duitsland 

In januari was de derde bijeenkomst van Europese Nationale Netwerken, in het in dat jaar daarvoor nieuw gestarte ecodorp Lebensbogen 

in Duitsland.. In een wit besneewde omgeving, bij het Keltische heiligdom de 'Helfensteinen' werden we warm ontvangen. Verrassend 
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waren de presentaties van Rusland en Frankrijk. GEN-Russia was voor het eerst via skype aanwezig en toonde de 

450 ecodorpen en anastasiadorpen, sommige van over de 1000 bewoners. De Franse organisatie Colibri bereikte door een online gratis 

MOOK, met een serie video’s over de opzet van een community ruim 9000 deelnemers waaruit 350 ‘oasis’ zijn ontstaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 21 Juli 2017: GEN Europe Conference In ecodorp Angsbacka in Zweden.  

In Zweden, in het ecodorp Ängsbacka kwamen over de 600 mensen bij elkaar voor de conferentie met als thema 'Living the Future Today: 

Solidarity, Resilience & Hope'. Veel workshops en presentaties, kunst, muziek, dans, film en tentoonstellingen. Wat betekent het om 

vandaag de toekomst te leven?  
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2018 
Algemene kring 
Nieuwe coördinatoren en afgevaardigden worden gekozen. Mieke Elzinga volgt Fredjan Twigt op als coördinator van de educatiekring. 

Ashley Weller wordt afgevaardigde van de informatiekring en Matthijs Brandsma van de netwerkkring.  

In het netwerkweekend in mei wordt een begin gemaakt met een gezamenlijk brondocument aan de hand van 6 ‘sleutels’ of 

kernwaarden. Deze worden door een groep van 6 mensen verder uitgewerkt en vormen de basis voor een te ontwikkelen ‘Green Deal 

Ecodorpen’. 

Deze Green Deal Ecodorpen wordt voorbereidt tijdens het in september gehouden symposium, ‘De Meerwaarde van Ecodorpen’, waar 

ruim 100 aanwezigen de intentieverklaring voor de Green Deal ondertekenen.  

Mieke Elzinga nam het initiatief voor een SWOT-analyse en Mieke Elzinga en daaruitvolgend een beleidsplan voor de komende 3 jaren.  

Koen de Kruif, Henry Mentink en Monique Wijn bereiden de aanzet voor een subsidie voor bij Stichting Doen. 

We nemen met verdriet afscheid van Michael van de Michaelshof. We zijn dankbaar voor de inspiratie die hij gegeven heeft.  

 

Organisatiekring 
Leden in 2018 

Eind 2018 zijn er 20 betalende initiatieven lid van GEN-NL en 16 betalende individuele leden. Er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven in 

Nederland. Nieuwe leden van dit jaar zijn:  

● Mas con Menos/Staatje vrij in Ten Boer,  

● Anastasia Buurtschap Grote Beverborg 

● Ecodorp 13e stichting 

● Klein Oers 

● Ecodorp Uden 

● Coöperatie Brundtland B.A. 
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http://www.13de.nl/
http://www.droomwonenbrabant.nl/portfolio/cpo-ecowijk/


 

● Nieuwe Wereld Dorp 
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http://www.nieuwewereld.nu/samenleven


 

Informatie kring:  
Nieuw logo en naam 

Het Ecodorpen Netwerk heeft een nieuwe naam: GEN-Nederland of Global Ecovillage Network Nederland. Een naam die aansluit bij het 

internationale Global Ecovillage Network (GEN) waar Nederland sinds 2015 lid van is. Het logo is een samenstelling van de al eerder 

bestaande vlinder – symbool voor transformatie en metamorfose – gecombineerd met een lotus: het teken voor oprijzen uit de 

onderstroom – de modder – en groeiend naar het licht. 

 

September 2018: grafisch faciliteren in Denemarken 

Een aantal leden van de informatiekring (en een aantal buiten deze kring) bezocht een cursus “Grafisch Faciliteren” in een van de 

ecodorpen in Denemarken.  

Website 

De website krijgt een nieuwe impuls met de toetreding van Frans Eenig van ecodorp De Zwerm. Er wordt een nieuwe ‘boom’ gemaakt en 

de bestaande website wordt geupdate. 

Nieuwsbrieven 

Ook in 2018 verschijnen weer 3 nieuwsbrieven. 

 

Educatiekring 

Januari en oktober 2018: Clips introductie bijeenkomsten in Amersfoort en in Varik 

Van 2015-2017  is door GEN Europe hard gewerkt aan het Europese samenwerkingsproject Community Learning Incubator Programme for 

Sustainability, kortweg CLIPS. Ook het Nederlandse Ecodorpennetwerk heeft hierin deelgenomen. Het project is nu afgerond en een 

'CLIPS2'-programma zit in de pijplijn.  Vanaf januari 2019 start het vervolg op het CLIPS project. Dit maal met nog meer Europese landen: 
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behalve Nederland doen Duitsland, Zweden, Denemarken, Estland, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Italië en Spanje 

mee. Er wordt o.a. een CLIPS-spel ontwikkeld en in alle landen komen CLIPS-trainingen voor ecodorpen en voor trainers. 

EVS - European Voluntary Service 

In 2018 zijn voor het eerst 2 jongeren voor een jaar stage naar een 

ecodorp in het buitenland: Solbacka Circle in Finland en Sunny Hill in 

Slovenië gegaan. 

Youth Exchanges vanuit Nederland 

Dit jaar begint met een jongerenuitwisselingen naar Findhorn en naar 

Spanje. In Zweden vindt wederom een LARP-jongeren uitwisseling 

plaats met 8 landen. Vanuit Nederland gaan 5 jongeren op deze survival life action role play.  

 

Subkringen  

● Youth Exchanges (met Mieke, Jaïrus, Manouk, Gilly en Simon) YE ontwikkelen, door en voor jongeren 

● Trainers (Jaïrus, Monique Wijn, Fredjan Twigt en Paul Hendriksen) 

● EU projecten / EVS & ESC (was in 2018 onder verantwoordelijkheid van Mieke, iov Monique en Henry) 

 

Belangenkring 

Symposium 

Op 27 september werd een symposium gehouden over de positieve rol die 

ecodorpen kunnen spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving 

en het halen van verschillende duurzaamheidsdoelen. Initiatiefnemers van 
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ecodorpen, provincies, gemeenten en andere geïnteresseerden ontmoetten elkaar en wisselden ervaringen uit.  

Hoogtepunt was de presentatie van Monique Arnolds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningszaken. Ze deed de uitspraak 

en belofte dat ecodorpen in Nederland mogelijk moeten zijn en dat men haar vrij kan benaderen mocht dit nodig zijn. Zij ondertekent als 

eerste de intentieverklaring voor een Green Deal ecodorpen, waarna de ruim 100 aanwezigen van gemeenten, politieke partijen en 

ecodorp-initiatieven volgen.  

 

 

 

 

Netwerkkring 

Januari 2018: Elfde Netwerkweekend in Veerhuis Varik 

Netwerkweekend in Veerhuis Varik, de inspirerende plek van onze voorzitter, Henry 

Mentink.  Het thema is: 'Verbinden met jezelf, elkaar, het netwerk en vooral de omgeving'. 

Henry geeft een introductie van een nieuwe verbindende rechtsvorm, het 
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Deelgenootschap. Er wordt een ecodorpenlied geboren en een gezamenlijk schilderij gemaakt.  

Mei 2018: Netwerkweekend bij het Land van Een 

Vuurlopen, soul meditatie en natuurlijk het opstellen van een brondocument over de essentie en visie van ecodorpen. In het 

netwerkweekend werkten we gezamenlijk aan de waarden van ecodorpen: waar staan we voor. Aan de hand van de 6 kernwaarden of 

‘sleutels’ van organisaties in transitie voor de nieuwe tijd bespreken we interactief in groepjes wat de kernwaarden van ecodorpen voor ons 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juni - 25 jun. 2018: Living Village festival 

Waar GEN-NL haar eigen yurt had en 4 dagen workshops heeft verzorgd, plus lezingen in de grote tent.  
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Internationaal 

Januari 2018: Europese Nationale Netwerkbijeenkomst in Ecoaldea Amalura, Spanje 

De nationale netwerkbijeenkomst was deze keer in Baskenland, bij het project Amalura, dat ‘Moeder Aarde’ betekent. Een ecodorp dat zich 

baseert op schaduwwerk, om projecties in de buitenwereld innerlijk te onderzoeken en te verwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

18 - 21 Juli 2018: GEN Europe Conference bij de spirituele gemeenschap Lilleoru, Estland.  

De conferentie “The Wisdom of Conscious Communities” werd bezocht en geholpen door een aantal leden van GEN-NL: Kyra, Terra, 

Monique, Fredjan, Mieke, Matthijs en Jaïrus. Met indrukwekkende presentaties van Albert Bates van ecovillage The Farm in de US, van de 

groene ondernemer Gunther Pauli en de oprichter van GEN, Ross Jackson uit Denemarken. 
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2013 
Kosten           Opbrengsten

omschrijving           bedrag

netwerkdag boxtel        —

GEN-int reiskosten       100,00

GEN-int entree         150,00

netwerkdag Bergen         20,00

Festival Bergen       620,00

Visieweekend          70,00

Totaal        960,00 
 

omschrijving     bedrag

netwerkdag boxtel      —

donatie Ver. Ecodorp   250,00

Netwerkdag Bergen      20,00

Festival Bergen    620,00

Visieweekend       70,00

Totaal      960,00 



2014 
Kosten           Opbrengsten

omschrijving      bedrag

Vlierhof        900,00
Nationale Netwerkbijeenkomst Europa   750,00 

Totaal       1650,00

omschrijving     bedrag

Vlierhof             900,00
Nationale Netwerkbijeenkomst Europa  750,00 
     

Totaal           1650,00

 

 



2015 
Kosten           Opbrengsten

omschrijving          bedrag

EDE                  4948,04
ecodorpenfestival 2015           33,80
ecodorpenfestival 2014        498,00
scipp          1230,00
ict              88,31
algemene kosten              7,50
bankkosten             33,17

Totaal        6838,82

omschrijving     bedrag

EDE        9595,00
ecodorpenfestival 2015       525,00
ecodorpenfestival 2014     1340,07
donateurs         295,00

Totaal      11755,07

Huidig saldo      4916,25

 

 Eindtotaal      € 12,495.57



gbr  omschrijving          bedrag

250  kruispost jongeren ede Bergen     € 2,000.00

260 kruispost findhorn       € 1, 760.27

425 entree symposium ecodorpennetwerk    €      163.32

425 onkosten netwerk weekend       € 1,484.00

426 kosten living village        €      50.00

440 drukkosten clipshandboek       € 1,  221.71

451 reiskosten symposium ecodorpen netwerk    €    233.08

453 org. kosten symposium ecodorpennetwerk      €    742.00

454 catering symposium ecodorpen netwerk     €      93.91

454 huur symposium ecodorpen netwerk     €   834.45

459 overige kosten symposium ecodorpen netwerk    €      28.00

460 lidmaatschap         €    100.00

461 kosten nationale netwerkbijeenkomst     €    491.50

470 vrijwilligersvergoeding scipp       € 1,500.00

480 ict           €    208.66

490 algemene kosten         €      110.00

491 bankkosten          €      117.07

495 pr           €       49.10

 Eindtotaal      € 11,187.07 

gbr omschrijving     bedrag

260 kruispost findhorn            €  1,760.27

825 entree netwerkweekend           €    878.00

825 entree netwerkweekend          €    544.00

826 entree netwerkweekend volgend jaar      €    470.00

828 winst netwerkweekend            €      20.00

830 subsidie scipp             € 3,586.00

840 clips handboek             €    429.50

850 entree ecodorpsymposium           €  3,017.80

890 opbrengsten individuele donateurs          €    260.00

891 opbrengsten groepsdonateurs          €   1,415.00

892 verkoop overig             €       75.00

893 donaties               €     40.00

 

Eindtotaal        € 12,495.57

2016 
Kosten           Opbrengsten



gbr  omschrijving          bedrag

250 kruispost jongeren eder bergen           13833,20

251 kruispost larp                 1190,00

252 kruispost Verbey                    90,00

253 kruispost jongerenuit slovenie               1911,39

254 Kruispost jongerenuitw Spanje            2238,60

410 Algemenekosten EDE               2210,00

415 pr EDE                  790,00

425 kosten netwerkweekend                239,00

426 kosten living village                 153,50

433 reiskosten partnershipmeetings scipp            1407,32

434 vrijwilligersvergoeding opzetten opleidingen scipp     1650,00

435 vrijwilligersvergoeding ict platform scipp            1800,00

436 vrijwilligersvergoeding internationale coordinatie       2450,00

437 vrijwilligersvergoeding vertaling documenten               90,00

437,1 vrijwilligersvergoeding vertaling documenten           1050,00

480 ict                     88,31

490 kosten algemeen                    72,50

491 bank                     110,33

492 (leeg)                    100,00

435.1 kosten inernationale coordinatie scipp              190,00 

 Totaal Resultaat            €  31664,15 

 

gbr omschrijving     bedrag

250 kruispost jongeren eder bergen  15834,00

251 kruispost larp        1190,00

252 kruispost Verbey         190,00

253 kruispost jongerenuit slovenie      1911,39

254 Kruispost jongerenuitw Spanje   2239,05

425 kosten netwerkweekend         10,00

436 vrijwilligersvergoeding intern. coordinatie    300,00

825 entree netwerkweekend      300,00

826 donatie netwerkweekend       100,00

830 Subsidie scipp       4291,00

890 opbrensten individuele donateurs      245,00

891 opbrengsten groeps donateurs     220,00To

Totaal Resultaat             €  26830,44

2017 
Kosten           Opbrengsten



gbr  omschrijving          bedrag

250  kruispost jongeren ede Bergen       € 2,000.00

260 kruispost findhorn         € 1, 760.27

425 entree symposium ecodorpennetwerk      €     163.32

425 onkosten netwerk weekend        € 1,484.00

426 kosten living village          €     50.00

440 drukkosten clipshandboek         €  1, 221.71

451 reiskosten symposium ecodorpen netwerk      €    233.08

453 organ. kosten symposium ecodorpennetwerk        €    742.00

454 catering symposium ecodorpen netwerk       €      93.91

454 huur symposium ecodorpen netwerk       €   834.45

459 overige kosten symposim ecodorpen netwerk      €      28.00

460 lidmaatschap           €    100.00

461 kosten nationale netwerkbijeenkomst       €    491.50

470 vrijwilligersvergoeding scipp         € 1,500.00

480 ict             €   208.66

490 algemene kosten           €     110.00

491 bankkosten            €      117.07

495 pr             €     49.10 

 Eindtotaal                                € 11,187.07
  

gbr omschrijving     bedrag

260 kruispost findhorn             €  1,760.27

825 entree netwerkweekend            €    878.00

825 entree netwerkweekend            €    544.00

826 entree netwerkweekend volgend jaar       €     470.00

828 winst netwerkweekend             €      20.00

830 subsidie scipp              € 3,586.00

840 clips handboek              €    429.50

850 entree ecodorpsymposium            €  3,017.80

890 opbrengsten individuele donateurs           €    260.00

891 opbrengsten groepsdonateurs           €   1,415.00

892 verkoop overig              €       75.00

893 donaties               €      40.00

 

 Eindtotaal        € 12,495.57

2018 
Kosten           Opbrengsten


