Activiteiten jaarverslag 2012
Dit is een overzicht van de belangrijkste activiteiten die de Stichting Transition Town Nederland in
2012 heeft uitgevoerd.
Bestuur
De stichting heeft een bestuur dat bij aanvang van het jaar bestond uit Paul Hendriksen (voorzitter),
Jan van Arkel (penningmeester), Adri Ros (secretaris), Menno Zwaak en Alexander Schrein.
Gedurende het jaar zijn Jan, Menno en Alexander uit het bestuur gegaan en zijn Peter Loomans
(penningmeester) en Pelle Berting toegetreden.
Kerngroep
Naast het bestuur is er het overleg van de kerngroep. In de kerngroep zitten afgevaardigden van de
lokale transition town initiatieven (zonder last en ruggespraak). In de loop van het jaar zijn enkele
leden teruggetreden deels staan zij nu op de cc-lijst, omdat ze nog wel geïnformeerd willen worden
buiten TTLokaal om.
De huidige samenstelling: Peter Polder, Peter Loomans, Pelle Berting, Inge Kouw, Catharina de
Bruin, Paul Hendriksen, Arjan de Vries, Ina Sabanoglu, Émile van Dantzig, Helmut Steeman en Adri
Ros.
CC-lijst: Jan van Arkel, Markus Schmid, Willem Sluys, Godelieve Engbersen, Hylke Hekkenberg, Irma
Lamers, Jeanine Verhagen
Afgetreden: Joris Boons, David Andreae, Alowieke van Beusekom
Overleg
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het bestuur voorafgaand of na een kerngroepoverleg zou
vergaderen. Dit is in de loop van het jaar losgelaten omdat geen behoefte aan bleek te bestaan. De
kerngroep is dan ook belangrijker dan het bestuur, ook in de besluitvorming. Wat recht doet aan het
Transition Town gedachtengoed. In de praktijk zijn de onderwerpen die worden besproken in de
kerngroep voornamelijk beeldvormend.
In 2012 zijn er 6 kerngroepvergadering geweest. Ongeveer elke zes weken was er een vergadering.
Er is een jaarlijks vergaderschema, zodat iedereen rekening kan houden met deze data.
 Zaterdag 28 januari 2012
 zaterdag 17 maart 2012
 zaterdag 21 april 2012
 zaterdag 16 juni 2012
 zaterdag 22 september 2012
 zaterdag 27 oktober 2012
 zaterdag 8 december 2012
Daarnaast zijn we aan het eind van het jaar begonnen met Hangouts (video bellen), maar het bleek
lastig voor de kerngroepleden om allemaal dezelfde avond vrij te maken.
Besproken onderwerpen
 Bestuurswisseling (zie hierboven bij bestuurssamenstelling)
 Donateurscampagne. Doel van de donateurscampagne is om inkomsten te genereren voor de
activiteiten van TT. De helft van de inkomsten is bestemd voor administratie, bankkosten en
trainingen vanuit stg TT NL. De andere helft is voor lokale groepen die een juridische
rechtsvorm hebben of een bankrekening op twee namen. Peter Polder heeft hier in 2011 een
voorstel voor neergelegd, dat hij in de loop van 2012 heeft uitgewerkt. Hij krijgt voor deze
werkzaamheden een vergoeding.
 Inventarisatie van actieve groepen door enkele kerngroepleden en Janny. Dit bleek zeer
weerbarstig. Het project is niet volledig afgerond en krijgt in 2013 een vervolg.
 Plan voor landelijke werkgroepen en idee om hier een aanzet voor te geven tijdens het Treffen
in januari 2013 middels een 3-tal workshops.
 TT Heuvelrug is een sociocratische stichting, ook past men daar de sociocratische
besluitvorming toe. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Émile van Dantzig.
 Jongeren betrekken. Pelle wilde zich hiervoor inzetten. Doordat hij veel afwezig was, is het














punt steeds doorgeschoven en uiteindelijk van de agenda afgehaald. Emile heeft een
lesprogramma ontwikkeld wat geschikt is voor basisschoolleerlingen.
Subsidie aanvragen voor trainingen. Als mensen via stg TT NL subsidie aanvragen voor een
training ´willen we er wat voor terug hebben´. Dit is besproken.
Transition 2 Resilience training. Adri en Catharina hebben begin subsidie aangevraagd voor
deze training. In december zijn zij naar Findhorn geweest en hebben de eerste module van dit
programma gevolgd met het doel het geleerde in te zetten voor lokale TT groepen, wat zij in
2013 verder vormgeven.
2-jarig EU-project aanvraag van Joris Boons (soort uitwisseling tussen een aantal EU-landen
gericht op participatieve methoden). De aanvraag is afgewezen.
In Transition 2.0 is verschenen, we hadden graag een landelijke première georganiseerd,
maar kregen daar niet voldoende mensen bij elkaar.
afstudeeronderzoek vanuit Stichting Oikos door Wieke Russman. Diverse TT'ers zijn door
haar geïnterviewd. Conclusies zijn wollig, is verder niets mee gedaan.
Dag van de Duurzaamheid samen met Urgenda iets organiseren, geen draagvlak.
Subsidie aanvraag bij de stichting Doen is afgewezen.
Hoe maken we vacatures bekend (m.n. landelijke)? Een idee is om op de website vacatures
te melden. Een andere mogelijkheid is TTLokaal, maar die levert vaak onvoldoende op. Hier is
in 2012 geen oplossing voor gevonden. We zijn nog steeds dringend op zoek naar
meewerkenden voor de financiële administratie en de website/nieuwsbrief.
Paul heeft deelgenomen aan de Internationale TT Conferentie en de landelijke hubs in
Londen.
Voorbereiding TT Treffen januari 2013.

Trainingen vanuit TT Nederland
Maart 2012 training in Overijssel.
8 t/m 10 juni gepland volledige TT Training, maar door gebrek aan belangstelling besloten om een
alternatief programma aan te bieden. Uiteindelijk resulteerde dit in een 1-daagse hart&ziel training
onder leiding van Émile van Dantzig en Sofie Bakker. Deze was met 15 betalende deelnemers een
succes. De deelnemers waren erg enthousiast. Helaas zorgden de kosten van de accomodatie ervoor
dat we toch verlies draaiden op deze training.
2 t/m 4 november TT Training onder leiding van Paul Hendriksen en Selma Fransen. Met 27
deelnemers boven verwachting. Liep gesmeerd. Doordat niet alle deelnemers betaald hebben en de
fee van de trainers hoger uitviel dan gedacht, sloten we ook deze training met een verlies af.
Treffen
Op 16 maart 2012 organiseerde Godelieve Engbersen in samen werking met Genoeg de landelijke
genoegdag. Oorspronkelijk was het de bedoeling om er op de zondag een Transition Town
programma aan te koppelen. Door een gebrek aan deelnemers is hier vanaf gezien.
Communicatie
De website werd in 2012 beheerd door Barry Voeten en Antoine Martens. De inhoud werd weer
geheel verzorgd door Adri Ros. Eind 2012 is hij begonnen met het Transitie Nieuws, een maandelijkse
nieuwsbrief van Transition Towns gebaseerd op de artikelen die in de maand daarvoor op de website
zijn gepubliceerd. Men kan zich op de website abonneren.
Ook de nieuwsgroep TTLokaal wordt door Adri beheerd/gemonitord.
Publiciteit
Paul stond in 2012 op de 25e plaats van de Duurzame top 100.
Er zijn artikelen over TT verschenen in de volgende media:
– Verbeter de wereld, begin bij jezelf / Dick Pels. – De Groene Amsterdammer
– Aanvullingen zijn welkom.

