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JAARVERSLAG 2020/2021: WERELD VREDESVLAM VLISSINGEN 

Het initiatief van de Wereld Vredesvlam Vlissingen is voortgekomen uit het vredeswerk 

van diverse kerkelijke organisaties (PKN- en Apostolisch Genootschap Vlissingen) en 

van diverse maatschappelijke organisaties (o.a. Walcheren Mozaïk). 

Stichtingsbestuur(vergaderingen): 10 personen. Er zijn 5 vergaderingen geweest. In 

de zomer van 2020 is ons bestuurslid Hans Koeman overleden. 

Werkgroep(vergaderingen). De werkgroep bestaat uit 8 personen. Els van Venrooij 

van World Peace Flame Foundation volgt de vergaderingen van de werkgroep en het 

bestuur. In totaal zijn 5 vergaderingen geweest, waarvan 4 samen met het bestuur. 

Comité van aanbeveling: 5 personen. 

Website: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl 

Facebook: wordt bijgehouden door Conny den Heijer, Els van Venrooij en Christine 

Leedy. 

ANBI: de stichting heeft de ANBI-status. Notaris Oonk-Sauer geeft advies mbt. “De Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”(WBTR) (januari 2022). 

Stichting “GEEF”; Houden administratie bij. Via deze stichting kan een bedrag gestort 

worden. Staat op de website. 

Flyer; Er is een flyer; deze wordt in 2022 vernieuwd. 

Lopend vuurtje: project over vrede ter ondersteuning/lesprogramma scholen. 

Doorgeschoven naar 2021/2022. 

Jaarplan: is beschikbaar. 

Aanbevelingsbrief; opgesteld door de gemeente Vlissingen. 

Overeenkomst; Door beide partijen ondertekent (WPFF/WVVV). 

Monument; Adres: Bellamypark te Vlissingen, tegenover nr.19 “Den Gouden Nagel”, het 
voormalige stedelijke museum. Bezoekadres voor info etc. Sint Jacobs Café, Oude Markt 
22(naast de kerk). 4381 ES Vlissingen. In overleg met de gemeente (John Joosse) komt 
er een hekje (corten staal) voor het bevestigen van vredeswensen en de bevestiging van 
een plaquette met info. Tevens komt er een QR-code op. Info verstrekt aan stadsgidsen. 

Financiën/sponsoring: Er is een grote lijst van verenigingen/instanties voorhanden 

waar mogelijke subsidies aangevraagd kunnen worden. Er is een sluitende begroting 

door een lening van World Peace Flame Foundation te Arnhem. Deze moet eind 2022 

terugbetaald zijn. I.v.m. problemen met de techniek van het monument en de corona 

waren er een groot deel van beide jaren geen inkomsten. 

http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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Sponsoring door: Damen, Van Koeveringen, Harthoorn, stichting Meijaard, Rotary 

Club Walcheren, Molukse kerken, Walcheren Mozaïk, Apostolisch Genootschap 

Vlissingen, individuelen. Oliehandel Dekker. Verdere samenwerking met de 

werkgroep “Vredesweek Vlissingen”. 

Shirts/kaarsen; Er zijn nog 70 zwarte shirts met het logo van het monument te koop; 

diverse heren/dames maten. Prijs: €15,- 

Club van Vijftig; Er zijn inmiddels 15 leden die jaarlijks €50,- over maken. Bijeenkomst 

in de “Herberg”op het Bellamypark op 15 december 2020. 

Info stand; Op 5 mei 2020/2021 bij het bevrijdingsfestival in Vlissingen. 

Onderhoud; bij de boom, bankje en de grond om/nabij het monument kunnen we om 

niet gebruiken. Zelf onderhouden volgens een schema. 

Pers; persvoorlichting door Conny den Heijer. 

Problemen; De brander is kapotgegaan. Tijdelijk brand de vlam op lampenolie. Op 

voorstel van de ontwerper van het monument, Hans Bommeljé, is Sjaak Colijn 

ingeschakeld. Hij zou zorgen voor een nieuwe brander, met een vlam op flessengas. Ook 

zijn pogingen zijn op niets uitgelopen en is met zijn werkzaamheden in september 2021 

gestopt. De gasfles is verwijderd. Aanpassingen aan het monument i.v.m. warmte afvoer 

zijn uitgevoerd. 

Hans Schaap 
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JAARVERSLAG 2019: WERELD VREDESVLAM VLISSINGEN  

Het initiatief van de Wereld Vredesvlam Vlissingen is voortgekomen uit het 

vredeswerk van diverse kerkelijke organisaties(PKN- en Apostolisch 

Genootschap Vlissingen) en van diverse maatschappelijke organisaties(o.a. 

Walcheren Mozaïk). 

Stichtingsbestuur(vergaderingen): 10 personen. Samen met de 

werkgroep zijn er 4 vergaderingen geweest. 

Werkgroep(vergaderingen) . De werkgroep bestaat uit 9 personen. Els 

van Venrooij van World Peace Flame Foundation volgt de vergaderingen van de 

werkgroep en het bestuur. In totaal zijn 7 vergaderingen geweest, waarvan 4 

samen met het bestuur. 

Comité van aanbeveling: 7 personen. 

Website: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl 

Facebook: wordt bijgehouden door Conny den Heijer, Els van Venrooij en 

Christine Leedy. 

ANBI: de stichting heeft de ANBI status. 

Stichting “GEEF”; Houden administratie bij. Via deze stichting kan een 

bedrag gestort worden. Staat op de website. 

Flyer; Er is een flyer; deze wordt in 2020 vernieuwd. 

Lopend vuurtje: project over vrede ter ondersteuning/lesprogramma 

scholen. Doorgeschoven naar 2020. 

Jaarplan: is beschikbaar. 

Aanbevelings brief; opgesteld door de gemeente Vlissingen. 

Overeenkomst; Door beide partijen ondertekent(WPFF/WVVV). 
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Monument; gerealiseerd. Adres: Bellamypark te Vlissingen, tegenover 

nr.19 “Den Gouden Nagel”, het voormalige stedelijke museum. 

Financiën/sponsoring: Er is een grote lijst van verenigingen/instanties 

voorhanden waar mogelijke subsidies aangevraagd kunnen worden. Er is een 

sluitende begroting door een garantstelling/lening van de PKN St.Jacobskerk. 

Deze is afgelost door een lening van World Peace Flame Foundation te 

Arnhem. Ivm problemen met de techniek van het monument waren er een 

groot deel van het jaar geen inkomsten. 

Sponsoring door: Damen, Van Koeveringen, Harthoorn, stichting Meijaard, 

Rotary Club Walcheren, Molukse kerken, Walcheren Mozaïk, Apostolisch 

Genootschap Vlissingen, individuelen. 

Shirts/kaarsen; Er zijn nog 75 zwarte shirts met het logo van het 

monument te koop; diverse heren/dames maten. 

Club van Vijftig; Er zijn inmiddels 15 leden die jaarlijks €50,- over maken. 

Bijeenkomst in de “Herberg”op het Bellamypark op 15 december 2020. 

Info stand; Op 5 mei 2019 bij het bevrijdings festival in Vlissingen. 

Onderhoud; bij de boom, bankje en de grond om/nabij het monument 

kunnen we om niet gebruiken. Zelf onderhouden volgens een schema. 

Pers; persvoorlichting door Conny den Heijer. 

Problemen; De brander is kapot gegaan. Het gasverbruik was veel hoger dan 

gepland. Ruim een half jaar is het monument buiten werking geweest. Tijdelijk 

brand de vlam op lampenolie. OK Solutions is verantwoordelijk en moet dit 

oplossen! Er is een ingebrekestellings brief verzonden. Vervolgens ook een 

aansprakelijkheids stellings brief. Er zijn geen juridische stappen ondernomen. 

Op voorstel van de ontwerper van het monument, Hans Bommeljé, is Sjaak 

Colijn ingeschakeld. Hij zorgt voor een nieuwe brander, met een vlam op 

flessengas. Aanpassingen zijn noodzakelijk ivm warmte afvoer. 

Hans Schaap 



 

 

Stichting World Peace Flame Gemeente Vlissingen 
Bankrekening: NL05 RABO 0312 2847 72 
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Website: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl  

  

 

Pagina 1 van 3 

 

JAARVERSLAG 2018: WERELD VREDESVLAM VLISSINGEN 

 
De Wereld Vredesvlam Vlissingen is voortgekomen uit een initiatief van diverse 
maatschappelijke (o.a. Walcheren Mozaïek) en kerkelijke organisaties (PKN- en Apostolisch 
Genootschap Vlissingen). 
 

Stichtingsbestuur: 10 personen. Er zijn 4 vergaderingen geweest. 
 

Werkgroep (vergaderingen):. De werkgroep bestaat uit 9 personen. Els van Venrooij 

van World Peace Flame Foundation volgt de vergaderingen van de werkgroep en het 

bestuur. Er zijn 8 vergaderingen geweest. 
 

Comité van aanbeveling: 7 personen. 
 

Website: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl 
 

Facebook: Gerealiseerd. 
 

ANBI: De stichting heeft de ANBI status verkregen. 
 

Stichting “GEEF”: Staat op de website. Via deze stichting kan een bedrag gestort 

worden. Houden administratie bij. 
 

Flyer: Er is een nieuwe kleuren flyer gemaakt. 

  

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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Lopend vuurtje: Project over vrede ter ondersteuning/lesprogramma scholen. 
 

Jaarplan: Is beschikbaar. 
 

Aanbevelings brief: Opgesteld door de gemeente Vlissingen. 
 

Overeenkomst: Door beide partijen ondertekend (WPFF/WVVV). 
 

Bouw monument: Opdracht is verleend, fundament gestort, plaatsing. 
 

Financiën/sponsoring: Er is een grote lijst van verenigingen/instanties voorhanden 

waar mogelijke subsidies aangevraagd kunnen worden. Sponsor werving door Art House te 
Middelburg. Nog geen resultaat. Er is een sluitende begroting door een garantstelling van de 
PKN St.Jacobskerk. 
 

Sponsoring door: Damen, Van Koeveringen, Harthoorn, Rotary Club Walcheren, Molukse 
kerken, Walcheren Mozaïek, Apostolisch Genootschap Vlissingen, individuelen. 
 

Shirts/kaarsen: In totaal zijn er 100 zwarte shirts met het logo van het monument 

aangeschaft, in diverse heren/dames maten. Verkoop ook bij OK Solutions in Oost-Souburg. 
 

Club van Vijftig: Mogelijkheid om jaarlijks €50,- over te maken. 

 

Info stand: Op 5 en 26 mei 2018. 
 

Onderhoud: De boom, bankje en de grond om/nabij het monument kunnen we om niet 

gebruiken. Zelf onderhouden volgens een schema (1e Hans Koeman). 
 

Pers: Uitgenodigd zijn: Omroep Zeeland, PZC, De Faam, De Bode, Walcheren FM. 
 

  

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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Programma/draaiboek: beiden gemaakt/beschikbaar. 
 

Onthulling/aansteken vlam: Zaterdag 15 september 2018. Vanaf 13.30 uur een 

programma in de St.Jacobskerk, met sprekers en muziek (koor Te Quiero/Kim Himpens). 
Overbrengen vlam vanuit Cadzand. Overtocht met een vaartuig van het loodswezen in 
aanwezigheid van de burgemeester van de gemeente Sluis, Marga Vermue (toespraak). 
Kinderen van groep 4 van de Burght-Rietheim met de vlam naar de St.Jacobskerk. Opening 
door de voorzitter Letty Demmers en een toespraak door de burgemeester van de gemeente 
Vlissingen Bas van den Tillaar. Eveneens een toespraak door de voorzitter van de World 
Peace Flame Foundation Nederland, mevrouw Nanna Coppens. Brede uitnodiging aan 
personen en instellingen etc. Er was veel belangstelling. 
 

Problemen: Het gasverbruik is veel hoger dan gepland en de brander is kapot gegaan. OK 

Solutions is verantwoordelijk en moet dit oplossen! 
 

Hans Schaap. 

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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JAARVERSLAG 2017: WERELD VREDESVLAM VLISSINGEN 

 
Het Apostolisch Genootschap Vlissingen is aangewezen als ‘Ambassade van Vrede’. Vanuit 
de organisatie van de vreesweek is voortgekomen het initiatief om in Vlissingen een 
monument met eeuwig brandende vlam (World Peace Flame) op te richten. 
 

Werkgroep (vergaderingen) . De werkgroep bestaat uit 8 personen. Er zijn 12 

vergaderingen geweest. 
 

Comité van aanbeveling: 7 personen. 
 

Stichtingsbestuur: 10 personen. 
 

Stichting: “Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen”. 
 

Kamer van Koophandel: Ingeschreven eveneens op 5 september 2016. 
 

Rabo bank rekening: Verstrekt op 13 september 2016. 
 

Plan van aanpak/Beleidsplan: In overleg met de leden van de werkgroep opgesteld. 
 

Flyer: Er is een flyer gemaakt. 
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Plaats monument: Na overleg in de werkgroep en op voorstel van de ambtelijke 

afdeling is unaniem gekozen voor de locatie Bellamypark, tegenover het oude museum, 
perceel nr.19 “Den Gouden Nagel”. 
 

Monumentencommissie: Een vertegenwoordiging van de werkgroep heeft haar 

plannen voorgelegd aan de monumentencommissie. Deze gaf een positief oordeel. 
Overleg/akkoord met de stedenbouwkundige van de gemeente. 
 

Omgevings vergunning: Verleend op 21 september 2017. 
 

Technische uitvoering monument/vlam en begroting: Gekozen is voor het 

ontwerp van Hans Bommeljé; advies Leon Riekwel; constructie door De Lange uit 
Koudekerke en de technische uitvoering door OK Solutions te Oost-Souburg. Streefdatum 
onthulling: 5 mei 2018. 
 

Website: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl 
 

Facebook: Gerealiseerd. 
 

ANBI: De stichting heeft de ANBI status verkregen. 
 

Lopend vuurtje: Project over vrede ter ondersteuning/lesprogramma scholen. 
 

Jaarplan: Is beschikbaar. 
 

Motivatiebrief: Opgesteld. 
 

  

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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Financiën/sponsoring: Er is een grote lijst van verenigingen/instanties voorhanden 

waar mogelijke subsidies aangevraagd kunnen worden. Middels Prior advies te Middelburg 
zijn subsidies verkregen van: RABO bank Walcheren-Noord Beveland, Moerman stichting, 
Stichting van de Sande. 
 

Sponsor werving door Art House te Middelburg. Nog geen resultaat. 
 

Sponsoring door: Damen, Harthoorn, Rotary Club Walcheren, Molukse kerken, Walcheren 
Mozaïek, Apostolisch Genootschap Vlissingen, individuelen. 
 
Hans Schaap. 

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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JAARVERSLAG 2016: WERELD VREDESVLAM VLISSINGEN 

 
Even een korte historie: Vanuit de vredesbeweging PAX werd het Apostolisch Genootschap 
Vlissingen aangewezen als ‘Ambassade van Vrede’. Het Apostolisch Genootschap Vlissingen 
organiseert al enige jaren een vredesweek. Hieruit is voortgekomen het initiatief om in 
Vlissingen een monument met eeuwig brandende vlam (World Peace Flame) op te richten. 
 

Werkgroep (vergaderingen): De werkgroep bestaat uit 9 personen. In januari 2016 

vond de eerste werkgroep vergadering plaats. In totaal zijn er 10 vergaderingen geweest. 
 

Comité van aanbeveling: 5 personen. 
 

Stichtingsbestuur: 9 personen. 
 

Stichting: De acte bij de notaris Sauer & Oonk is gepasseerd op 5 september 2016. 
 

Kamer van Koophandel: Ingeschreven eveneens op 5 september 2016. 
 

Rabo bank rekening: Verstrekt op 13 september 2016. 
 

Plan van aanpak/Beleidsplan: In overleg met de leden van de werkgroep opgesteld. 
 

Flyer: Er is een flyer gemaakt. Gedrukt bij SVRZ. 

  

mailto:schaap331@kpnmail.nl
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Overleg gemeente Vlissingen: Van begin af aan was het streven de samenwerking 

met de verantwoordelijke ambtenaren (ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige) een 
goede start te geven. Hieruit volgde een ambtelijke (power point) presentatie van 4 
mogelijke locaties voor het monument. Na overleg in de werkgroep en op voorstel van de 
ambtelijke afdeling is unaniem gekozen voor de locatie Bellamypark, tegenover het oude 
museum. 
 

Monumentencommissie: Een vertegenwoordiging van de werkgroep, in 

aanwezigheid van 2 ambtenaren, kon haar plannen in een eerste presentatie 
voorleggen aan de monumentencommissie. Deze gaf een voorlopig zeer positief oordeel 
over de plannen met daarbij enkele ‘indringende’ aanwijzingen, zoals uitstraling van het 
monument en plaatselijke inbedding in de omgeving. 
 

Technische uitvoering monument/vlam en begroting: Verstrekt door WPF. 

Niet bestemd voor derden!! 
 

World Peace Flame Foundation: Middels een brief sprak het bestuur haar grote 

waardering uit over de inzet van de werkgroep en over de plannen. 
 

Website: In december is contact gezocht met de Hoge School Zeeland met betrekking tot 

de mogelijkheden voor het maken van een Website (ANBI verplichting). Van de werkgroep 
gaan 3 personen in overleg met een student of groep van studenten. Hoe wordt de website 
ingericht en waar moet deze aan voldoen! 
 

Financiën/sponsoring: Leden van de werkgroep hebben een ‘growdfunding’ 

bijeenkomst in Goes bijgewoond. Er zijn 3 personen/instanties benaderd voor het genereren 
van gelden. Geen resultaat! Wel is een grote lijst van verenigingen/instanties voorhanden 
waar mogelijke subsidies aangevraagd kunnen worden. 
 

Inmiddels sponsoring door: Rotary Club Walcheren, Molukse kerken, Walcheren Mozaïk, 
Apostolisch Genootschap Vlissingen, individuelen. 
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Realisatie monument/vlam: Leon Riekwel is gevraagd voor ondersteuning en 

advisering. 
 

Werkafspraken tussen werkgroep en stichtingsbestuur: Opgesteld door de 

voorzitter van het bestuur. Akkoord leden werkgroep. 
 

Voorbereiding 1e vergadering van het stichtingsbestuur: Deze vindt plaats 

op woensdag, 11 januari 2017 te 19.00 uur. Tevens vinden er die avond 2 presentaties plaats 
(World Peace Flame Nederland en Vlissingen). 
 

Hans Schaap. 
 

mailto:schaap331@kpnmail.nl
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/

