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Balans en Staat Baten en Lasten 2019 
 
In 2019 werd de Stichting Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) opgericht.  
 
Algemene gegevens 
Oprichtingsdatum  : 22 maart 2019 
Naam   : Stichting Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer  
Statutaire zetel   : Zoetermeer 
Adres   : Hildebrandhove 94, 2726 AZ, Zoetermeer 
Website   : www.iloz.org 
Mailadres  : info@iloz.org 
RSIN   : 859864777 
KvK-nummer  : 74343866 
 
Doelstelling 
Het behartigen van belangen van natuurlijke personen en organisaties, zoals de verschillende geloofs-, 
culturele en levensbeschouwelijke gemeenschappen en het bevorderen van de goede onderlinge relatie, 
alsmede het bieden van een platform voor ontmoeting, dialoog, gesprek en samenleven. 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter  : Shamier Madhar 
Secretaris  : Els Alebregtse 
Penningmeester  : Flip Bakker 
 
Benoemen Statutair Bestuur 
De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon 
worden verenigd. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
 
Beloningsbeleid 
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting ILOZ. Aan de bestuurders kan geen beloning worden 
toegekend. Kosten kunnen worden vergoed aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken. In 2019 is een 
kostenvergoeding uitbetaald aan de voorzitter voor het bouwen (eenmalig € 500) en hosten (jaarlijks, € 90) van 
de ILOZ-website. 
 
Beleidsplan 
Het ILOZ heeft haar inzet in 2017 verwoord in het Manifest Waardevol Zoetermeer. Grondslag voor dit 
manifest is het zgn. Charter of Compassion. Dit Charter is door ILOZ geagendeerd in de Zoetermeerse 
samenleving. In 2018 werd het Charter namens de gemeente ondertekend door burgemeester Aptroot. Daarna 
door de verschillende ILOZ-deelnemers en ILOZ-partners in Zoetermeer. 
In het manifest zijn de volgende hoofdstukken onderscheiden: zingeving en burgerschap; informele zorg- en 
hulpverlening aan onze (mede)burgers; participatie en verbinding. 
Zingeving en burgerschap. Levensbeschouwelijke organisaties leveren, elk vanuit hun eigen achtergrond en 
overtuiging, bijdragen op het gebied van waarden en normen die de samenleving in Zoetermeer versterken. 
Juist op het gebied van veiligheid, onderwijs, anti-radicalisering en integratie kan de inbreng van 
levensbeschouwelijke organisaties van toegevoegde waarde zijn. 
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Informele zorg- en hulpverlening aan onze (mede)burgers. Naast de formeel georganiseerde zorg- en 
hulpverlening (gemeentelijke en maatschappelijke organisaties) is er aanvullend ook veel activiteit op 
informeel gebied door vrijwilligersorganisaties vanuit kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke 
organisaties. 
Participatie en verbinding. Juist op het gebied van het verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen en 
hun diversiteiten in achtergrond en levensbeschouwing kan het ILOZ als platform van levensbeschouwingen en 
culturen van belangrijke maatschappelijke betekenis zijn. 
 
Financiën  
De verschillende activiteiten van het ILOZ worden op projectbasis georganiseerd. De kosten worden gedekt uit 
bijdragen van de gemeente Zoetermeer, van goede doelen fondsen, en donaties ILOZ-deelnemers, bedrijven en 
particulieren. 
 
Balans en Staat van baten en Lasten 
 
Balans ultimo 2019 
Activa       
 vorderingen     € -      
 liquide middelen (bank)    € 7.887    
totaal activa      € 7.887    
Passiva       
 bestemmingsreserve    € 6.932    
 crediteuren     €    955*  
totaal passiva      € 7.887    
       
Staat van Baten en Lasten 2019 
       
startkapitaal ILOZ     €   3.881    
bijdrage gemeente      € 10.000    
donaties deelnemers     €       875    
bijdragen vredesweek       
 Fonds 1818     €   3.560    
 Pelgrimshoeve     €       500    
 kas (vredesmaaltijd)    €       175    
totaal baten      € 18.991  
                  Begroting 2019 
stichting ILOZ      €       645    -  
website ILOZ/Vredesweek     €       590    -  
nieuwjaarsbijeenkomst     €         20    €      500  
dialoogavond maart     €       449    €   1.000  
europa-avond      €       185    -  
vredesweek       €    7.593    €   2.000  
dialoogavond november     €       951    €    1.000  
overige kosten       €       671    €   5.500  
totaal lasten      € 11.104    € 10.000  
       
voordelig saldo      €    7.887    
 
*Dit betreft nog te betalen kosten over 2019  in 2020  
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Secretarieel Jaarverslag 2019 
 

Activiteiten in 2019 
 
In 2019 is het ILOZ op 22 maart 2019 een stichting geworden met een bestuur (zie boven). Het ILOZ 
kent deelnemers en partners en bereikt samen met haar deelnemers en partners een groot deel van 
de Zoetermeerse samenleving (zie bijlagen). 
Samen met de ambassadeur van Vrede zoeken we de verbinding met de Zoetermeerse politiek en de 
samenleving. In 2018/2019 hebben we de heer Arco Weening, raadslid voor de SGP/CHU bereid 
gevonden om onze eerste Ambassadeur van Vrede te worden. In september 2019 hebben we 
mevrouw Derya Yula, raadslid voor Groen links als zijn opvolger mogen benoemen. 
Het ILOZ houdt ca 5 keer per jaar bijeenkomsten, waarin door de deelnemers overlegd wordt over 
actuele zaken en over de inhoud van het jaarprogramma. Het jaarprogramma bestaat uit een aantal 
vaste activiteiten: de nieuwjaarsbijeenkomst voor deelnemers en ILOZ-partners, samen voor de stad 
in het voorjaar, de vredesweek in september en de dialoogavond in november. In 2019 zijn daarnaast 
georganiseerd: een extra dialoogavond in maart, en een Europa-verkiezingsdebat in mei. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst: 
Op woensdag 9 januari 2019 vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de kerk van één van de 
deelnemers, het Apostolisch genootschap. Hier werd het Handvest van Compassie ook door hen 
ondertekend. De website van het ILOZ www.iloz.org werd tijdens deze bijeenkomst gelanceerd. Op 
deze website kunnen we laten zien, wie we zijn en welke activiteiten we organiseren voor de stad 
Zoetermeer. 
 
Dialoogavond: De Ander, dat ben jij 
Donderdag 28 maart was er een extra dialoogavond in het Forum met als thema: De Ander, dat ben 
jij met als spreker en dialoogvoorzitter Madelon Grant, destijds werkzaam bij PAX Nederland en met 
medewerking van onze Ambassadeur van Vrede, Arco Weening. Diverse partijen hebben zich solidair 
verklaard met onze uitgangspunten, zoals verwoord in het Manifest van Compassie door op die 
avond ook hun handtekening onder het Handvest van Compassie te zetten. Het was een goed 
bezette avond met ca. 50 mensen. 
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Overleg en herdenking 
Op 17 april is het ILOZ op uitnodiging van de gemeente aangeschoven bij een overleg met gemeente 
en moskeebesturen over veiligheid van religieuze gebouwen mede naar aanleiding van de aanslagen 
in Christchurch (15 maart 2019) 
Op 4 mei is er ook namens het ILOZ een bloemstuk gelegd bij het herdenkingsmonument tijdens de 
herdenkingsplechtigheid aan de Julianalaan. 
 
Europadebat 
Op 8 mei is er in het Forumcafé een debat gehouden over vrede, veiligheid en Europese waarden 
met Dion van den Berg van PAX Nederland en over Europese (des)integratie met prof. Jan Rood van 
Clingendael, het instituut van internationale relaties. Gesprekleider was Peter Veld, politicoloog en 
oud-topambtenaar. Hierbij waren een kleine 50 personen aanwezig. 
 
Vakantietassen en vertegenwoordiging 
Op 15 juni is het ILOZ aanwezig geweest en heeft gesproken bij de oprichting van de stichting Dosar, 
een Syrisch Culturele partnerorganisatie. Hierbij waren ongeveer 80 mensen aanwezig. 
Zaterdag 20 juli zijn er door het ILOZ in samenwerking met stichting Present zo’n 70 vakantietassen 
samengesteld en uitgedeeld aan kinderen van gezinnen, die niet met vakantie kunnen. 
 
Vredesweek 2019 
In de Vredesweek van 22-28 september hebben we samen met de diverse partners in de stad een 
mooi Vredesprogramma neergezet. Het was het eerste jaar, waarin zoveel Zoetermeerse partijen 
elkaar gevonden hebben voor samenwerking in de Vredesweek. Vanuit het ILOZ beschouwen we dit 
als het eerste succes van het Vredesweek-thema: “Vrede verbindt over grenzen”. 
 
De Vredesweek werd geopend met de “Walk of Peace” in het stadscentrum, met medewerking van 
een Bosnisch theatergezelschap en in het Forum met de speciale gezant voor religie en 
levensovertuiging, Jos Douma. De afsluiting vond plaats in het museum de Voorde. Hier vond de 
uitreiking van de ILOZ-vredes award plaats aan Atlin Sandvliet, die zich met Stichting IDb inzet voor 
inclusie in de sport, en de wisseling van ambassadeur van Vrede. 
  
Gedurende de week zijn er in verschillende wijken bijeenkomsten rond het thema geweest.  Tijdens 
een buurtmaaltijd, georganiseerd door Piëzo, schoven deelnemers aan de klimaatestafette van 
Wageningen naar Den Haag aan en namen deel aan de gesprekken over het onderwerp wat vrede 
voor jou betekent. ZoSamen (ouderen), Buurtwerk (jongeren) en Vluchtelingenwerk deden mee met 
het organiseren van activiteiten in het kader van de Vredesweek. Pax-Nederland leverde een spreker 
bij een activiteit in een moskee. In diverse kerken en op pioniersplekken werden bijeenkomsten 
gehouden met verhalen, gedichten en muziek. Tijdens het muziekfestival in de kerk van het 
Apostolisch Genootschap vertelden oorlogsveteranen over hun vredesinzet. 
 
Midden in de week was er een mini-vredesfilmfestival. Filmhuis Cameo organiseerde samen met het 
Stadstheater een middagfilm en een avondfilm. Het avondprogramma werd geopend door 
burgemeester Charlie Aptroot, die het ILOZ complimenteerde over de wijze waarop het de 
verschillende levensovertuigingen verbindt door regelmatig met elkaar te praten en activiteiten te 
organiseren. 
 
De FIFA-gamecompetitie voor jongeren, en de multiculturele markt op het Nicolaasplein konden 
wegens slechte weersomstandigheden en gebrek aan belangstelling helaas niet doorgaan. De 
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afsluitende interculturele maaltijd in de Kapelaan, was door de muzikanten vanuit het CKC en de 
culinaire bijdragen van diverse deelnemers van het ILOZ met een opkomst van circa 50 mensen een 
succes. (Voor een compleet overzicht zie bijlage) 
 
Vertegenwoordiging bij Leiden, 10 jaar Stad van Compassie 
Op 12 november zijn we met een vertegenwoordiging van het ILOZ  aanwezig geweest bij de 
feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van het Handvest van Compassie georganiseerd door 
de stichting Leiden, stad van compassie in samenwerking met de Stichting Handvest voor Compassie 
Nederland. Hier heeft onze Ambassadeur van Vrede, Derya Yula namens het ILOZ een toespraak 
gehouden. 
 
Dialoogavond Wij-zijgevoel: Hoe inclusief zijn wij eigenlijk? 
Op 27 november heeft het ILOZ in samenwerking met stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding 
een tweede dialoog avond in het Forum georganiseerd over discriminatie en inclusie. Şeydâ 
Buurman-Kutsal trad die avond op als Spraakmaker. Şeydâ is bekend van het Grote Racisme 
Experiment van BNN/VARA. Hoe is het om louter op uiterlijke kenmerken veroordeeld te worden? 
Şeydâ heeft dat in een tv-experiment ‘het sluimerende proces van racisme inzichtelijk en invoelbaar 
gemaakt’ en het ‘wij-zij- gevoel blootgelegd’. Die erkenning dat mensen allemaal anders en toch 
gelijk zijn, is niet zo vanzelfsprekend. Niet in Nederland, niet in Zoetermeer. 
Ook deze avond in het gemeentehuis is bezocht door ca. 50 mensen. 
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Bijlage: Vredesweek Zoetermeer 2019: Thema: Vrede verbindt over grenzen; Programma 22-29 september 

Datum/plaats Tijd Activiteit 

Zondag 22 september: 14.30 - 18.00 uur Walk of Peace 
 

Diverse kerken  Vredeszondag 

Cadenzaplein 14.30 uur  Keepers: Straattheater uit Bosnië 

 14.45 uur Introductie 

 15.00 uur Start wandeling 

Bibliotheek in het Forum 15.30 uur Intermezzo met de gezant voor religie en 
levensovertuiging Jos Douma 

 16.00 uur Vervolg wandeling 

Nicolaasplein 16.20 uur Keepers: Straattheater 

Museum de Voorde 17.00 uur Korte Pauze met koffie en thee 

 17.15 uur Ambassadeurswisseling en uitreiking 
awards 

 17.30 uur Interactieve rondleiding museum 

 18.00 uur Afsluiting 

Maandag 23 september   

PiëzoCentrum Palenstein, Rakkersveld 253, 
2722 BN Zoetermeer 

9.15 - 11.15 uur Vrede in de opvoeding, 
Informatiebijeenkomst voor wijkbewoners 
en belangstellenden. 

Dinsdag 24 september   

   

Woensdag 25 september   

Halte 2717, Busken Huethove 63 10.00-11.30 Jannie van Maldegem organiseert op de 
haar eigen, persoonlijke manier een 
speciaal schrijfcafé met als onderwerp 
Vrede verbindt over grenzen. 

Lunchpauzeconcert, Oude Kerk 12.45-13.15 Duo Pageluza - Paulien van der Werff 
(sopraan) en Gert de Vries (luit) 

St. Vluchtelingenwerk  14.00-15.30 IDB verzorgt voor de vrijwillige 
medewerkers van Vluchtelingenwerk en de 
bezoekvrouwen van Piëzo een voorlichting 
over discriminatie en het hoe ermee om te 
gaan bij signalering. Medewerkers kunnen 
dit meenemen in hun begeleiding van 
statushouders in de gemeente. Na afloop 
van de voorlichting is er ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan over de nieuw-
geleerde dingen en hoe deze in te zetten 
om meer verbinding tot stand te brengen. 

Cameo, Stadstheater kleine zaal  Minifilmfestival 

 15.00-17.00 Film voor jongeren: The little Comrade 

 20.00 - 22.00 Film voor 12+, Ballon, voorafgegaan door 
toespraak door burgemeester Aptroot en 
na afloop discussie rondom thema, inloop 
vanaf 19.30 uur. 

Pink Forum Café, Bibliotheek en buurtwerk 18.00-20.00 Pink Forumcafé met als thema “Vrede 
verbindt over grenzen”, dus ook de 
“gender-grenzen”.) Tijdens deze speciale 
meeting is iedereen van harte welkom. 
Zowel LHBTI als straight. Onder het genot 
van een hapje en drankje gaan we met 
elkaar in gesprek over diversiteit en het 
recht om te zijn, wie je bent. Waarbij we 
afsluiten met de vraag, wat kan jij doen, 
om hieraan jouw steentje bij te dragen? 

Halte 2717, Carry van Bruggenhove 25 20.00 uur Gespreksavond met als thema: Vrede in 
Koran en Bijbel – maar tot welke prijs?  
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Met medewerking van Shamier Madhar, 
voorzitter Anwar-e-Ashrafia Moskee te 
Zoetermeer en tevens voorzitter van het 
ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg 
Zoetermeer) en ds. Rein Algera (predikant 
Protestantse Gemeente Zoetermeer 
Noord). 

Donderdag 26 september   

Piëzo, ambachtenwerkplaats Teldersrode 
25 

10.30 - 12.00 uur Vrede, gesprekken en activiteiten voor 
Jongeren Entree Schakelklas 

Oase, Kerkenbos 8 10.30-11.30 uur Een brief schrijven aan je (klein)kind. 

Halte 2717, Busken Huethove 63 10.00 uur In een korte workshop leren we hoe we 
een vredesduif kunnen maken en praten 
we met elkaar over wat dat symbool ons 
zegt. Uiteraard onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 

Beraad van kerken 18.00 - 20.00 uur Kennismakingmaaltijd oude/nieuwe kerken 

Piëzo, PiëzoCentrum Oosterheem, 
Zanzibarplein 21 1 

17.30 - 20.00 uur In vrede dineren voor wijkbewoners en 
belangstellenden 

   

Vrijdag 27 september   

Turkse Moskee, Schoolstraat 50 20.00 uur Vredesoproepen 

Zaterdag 28 september 14.00 - 20.00 uur Slotmanifestatie 

Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 
782 

14.00 – 16.30 uur Muziekfestival 

Kapelaan, Nicolaasplein 15.00 - 20.00 uur Bazaar en Informatiemarkt 

 17.00 - 20.00 uur e-fifatoernooi 

 17.00 - 20.00 uur Interculturele maaltijd 

Zondag 29 september   

Diverse kerken  Vredeszondag 

En verder…..   

Dinsdag 1 oktober, commissiezaal 
stadhuis, Palet Welzijn, de bibliotheek 
Zoetermeer en het IDb 

15.00-17.00 uur Een informatiebijeenkomst voor 
professionals en betrokken burgers die 
bijdragen aan het bestrijden van 
discriminatie en kennis willen maken met 
IDb. 

Doorgestreepte activiteiten zijn helaas niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling of slechte 

weeromstandigheden. 

  

 
1 In aanwezigheid van enkele deelnemers aan de klimaatmars naar de klimaatdemonstratie in Den Haag op 27 
september 2019 
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Bijlage Deelnemers: 
Beraad van Kerken,   
Moskee gemeenschappen Al Qibla, Anwar-E-Ashrafia Moskee, HDV Oranje Moskee,  
Hindoestaanse gemeenschap Shri Sanatan Dharm Sabha,  
Bahaí-gemeenschap,  
Liberaal Joodse gemeenschap en  
Humanistisch Vredes Beraad (HVB) en  
Syrisch culturele gemeenschap (SCH). 
 
 
 
Bijlage Partners: 
Piëzo 
Vluchtelingenwerk Zoetermeer  
Inclusie en Discriminatiebestrijding 
Buurtwerk   
ZoSamen 
Present,  
Gemeente Zoetermeer  
Forum  
Stadstheater  
Filmhuis Cameo, 
Museum de Voorde  
CKC  
Zoetermeer Actief 
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