
Interesse in de NVVN?  

De kosten voor het lidmaatschap 
per jaar:

Volwassenen € 45, -
Jongeren tot 25 jaar € 25, -
Organisaties € 70, - 
Leden SIB  € 10,- 
(Studentenvereniging voor 
Internationale Betrekkingen)  
 

Meer informatie over de 
Nederlandse Vereniging voor de 
Verenigde Naties is te vinden 
via 
www.nvvn.nl.

Bellen of mailen kan ook:
Nederlandse Vereniging voor de 
Verenigde Naties
Postbus 93539 
2509 AM Den Haag
Tel 070 374 6602 (ma., di., do.)
E-mail: leden@nvvn.nl

De 8 millenniumdoelen zijn

In 2015 sterven er minder 
vrouwen door zwangerschap en 
bevalling

In 2015 is de verspreiding van 
ziektes als aids en malaria 
gestopt

In 2015 leven meer mensen in 
een duurzaam leefmilieu
 

In 2015 is er meer eerlijke 
handel, schuldenverlichting 
en hulp

In 2015 zijn extreme armoede 
en honger uitgebannen 

In 2015 is kindersterfte sterk 
afgenomen
 

In 2015 gaan alle jongens en 
meisjes naar school 

In 2015 hebben alle mannen en 
vrouwen dezelfde rechten 
 

De VN heeft voor vele mensen moge-
lijk gemaakt dat zij kunnen deelne-
men aan vrije en eerlijke verkiezin-
gen

Dankzij de VN hebben meer dan 80 
landen onafhankelijkheid verworven 
en vormen zij nu soevereine naties

De regeringsleiders van 189 landen 
hebben in 2000 afspraken gemaakt 
om de belangrijkste wereldproble-
men aan te pakken: de acht millen-
niumdoelen

De VN heeft als één van de millenni-
umdoelen dat in 2015 elk kind naar 
school gaat

De gemeente Den Haag noemt zich 
ook wel VN-stad. In deze stad is de 
VN actief, niet alleen met het 
Internationaal Gerechtshof maar ook 
met vele internationale instellingen 
en organisaties

VN-weetjes



Jaarlijkse activiteiten van de 
NVVN 
•	 Cursus over actuele onderwer- 
 pen op het vlak van internatio- 
 naal recht en internationale  
 betrekkingen
•	 Lezingen/seminars over ontwik- 
 kelingen op VN-gebied, zoals de  
 voortgang van de milenniumdoe- 
 len
•	 Excursie naar een VN-instelling
•	 Briefing over de Nederlandse  
 inbreng bij de Algemene   
 Vergadering van de VN i.s.m. het  
 ministerie van Buitenlandse  
 Zaken
•	 De	jaarlijkse	Dag van de   
 Verenigde Naties, op 24 oktober

Wat biedt lid zijn van de 
NVVN? 
Lid zijn van de NVVN brengt de VN 
dichterbij: u hoort bij het netwerk 
van personen en organisaties die 
belangstelling hebben voor en zich 
bezighouden met internationale 
samenwerking. De activiteiten van 
de NVVN zijn inhoudelijk, informa-
tief en leuk en staan open voor al 
onze leden. De NVVN heeft altijd 
ruimte voor de inzet van nieuw 
talent, ervaren idealisten en kriti-
sche krachten. Via de website zijn 
alle actuele vacatures te vinden bij 
de diverse commissies; neem eens 
deel aan de organisatie van een acti-
viteit, of schrijf eens een stuk voor 
VN Forum! 

U kunt ook de doelstellingen van de 
NVVN steunen en de activiteiten vol-
gen, zonder actieve deelname aan 
een commissie. Op de websites  
www.nvvn.nl, www.ypic.nl en  
www.dewereldvandevn.nl staat 
meer informatie. Op LinkedIn.com 
en via Twitter is de NVVN te volgen 
en is mee te praten in VN-discussies.

Wat is de NVVN? 
De Nederlandse Vereniging voor de 
Verenigde Naties (NVVN) is opgericht 
in 1987 en heeft als doel: ”...de doel-
stellingen van de Verenigde Naties 
in Nederland te bevorderen en uit te 
dragen, teneinde de bevolking bewust 
te maken van de noodzaak van internati-
onale samenwerking en de opbouw van 
een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, 
artikel 2) Meer hierover lees je in artikel 
1 van het Handvest van de VN. De NVVN 
streeft naar het overdragen van informa-
tie en het bijdragen aan opinievorming, 
en het creëren en versterken van een net-
werk dat binnen en buiten de vereniging 
de doelstellingen van de VN uitdraagt 
in Nederland. De NVVN werkt hierbij 
nauw samen met onder andere deStu-
dentenverenigingen voor Internationale 
Betrekkingen (SIB), actief in universi-
teitssteden door heel Nederland.

De NVVN doet dit onder ande-
re door
•	 Het	uitgeven	van	kwartaalblad		
 VN Forum over het werk van de  
 Verenigde Naties
•	 Het	ondersteunen	van	de		 	
 Jongerenvertegenwoordiger en  
 de Vrouwenvertegenwoordiger  
 naar de Algemene Vergadering  
 door het geven van advies en  
 informatie
•	 Het	ondersteunen	van	de	organi-	
 satie van ‘Model United Nations’
•	 Het	openlijk	voeren	van	de	dis-	
 cussie rond Nederland en de VN,  
 bijvoorbeeld via lezingen en  
 internet

Werkwijze van de NVVN 
Het	werk	van	de	NVVN	wordt	geor-
ganiseerd door diverse commissies. 
Zij richten zich inhoudelijk op de 
gebieden voorlichting, bewustwor-
ding, politiek en beleid. 

Elk kwartaal verschijnt het blad VN 
Forum, het visitekaartje van de ver-
eniging.	Het	blad	wordt	samenge-
steld en deels geschreven door de 
redactie, bestaand uit NVVN-leden. 

Wat is de VN? 
VN staat voor Verenigde Naties, de 
organisatie die wereldwijd werkt aan 
vrede, veiligheid, duurzame ontwikke-
ling en internationale gerechtigheid. 
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, 
werd deze organisatie opgericht door 51 
landen; inmiddels zijn dat er 192. Kort 
gezegd is de VN gericht op het verbete-
ren van het leven van mensen in de hele 
wereld, door middel van internationale 
samenwerking.

De vijf hoofdthema’s waar de VN 
aan werkt, zijn
•	 Vrede	&	veiligheid
•	 Economische	&	sociale	ontwik-	
 keling
•	 Mensenrechten
•	 Humanitaire	hulp
•	 Internationaal	recht

Vanuit hoofdkantoren in New York 
en Geneve en afdelingen in heel de 
wereld doet de VN haar werk. Zij 
vervult een belangrijke rol bij 
milieubescherming, armoedever-
lichting, onderwijs en duurzame 
ontwikkeling, gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, noodhulp, 
rampenbestrijding en mensenrech-
ten.

Het VN-systeem
De VN doet haar werk via zes hoofd-
organen: Algemene Vergadering, 
Veiligheidsraad, Economische en 
Sociale Raad, Trustschapsraad, 
Internationaal Gerechtshof en het 
Secretariaat. Daarnaast bestaan ook 

vele VN-programma’s en 
VN-fondsen, zoals UNICEF en 
het	Hoge	Commissariaat	voor	
de Vluchtelingen. Verder is er 
een aantal autonome organi-
saties die hun werk coördine-
ren met de VN, zoals de orga-
nisatie voor onderwijs en cul-
tuur UNESCO, deWereldge-
zondheidsorganisatie	WHO:	
een volledig overzicht van 
alle VN-instellingen is te vin-
den via www.un.org.

In VN Forum wordt ingegaan op 
actuele onderwerpen met betrek-
king tot de VN, door middel van 
interviews, achtergrondartikelen, 
korte nieuwsberichten en opinie-
stukken. Ook wordt verslag gedaan 
van de verschillende activiteiten die 
de NVVN organiseert.

De Activiteitencommissie organi-
seert de NVVN-activiteitenagenda. 
Met deze activiteiten wil de NVVN 
haar leden op actieve wijze betrek-
ken bij en informeren over de VN, 
door in te gaan op geselecteerde the-
ma’s rondom de VN en internationa-
le samenwerking. Sommige activitei-
ten zijn ook te bezoeken voor niet-le-
den. Actuele informatie is te vinden 
in de agenda op www.nvvn.nl.

De MUN-commissie ondersteunt 
diverse universiteiten, scholen en 
individuen die betrokken zijn bij het 
organiseren van een rollenspel over 
de VN: een Model United Nations 
(MUN). 
Model UN-simulaties zijn voor de 
NVVN een podium om meer over de 
werking van de VN te vertellen. 
Meer informatie over de MUN-
commissie en Model UN-activiteiten 
in Nederland is te vinden op 
www.nvvn.nl. 

De Young Professionals for 
International Cooperation (YPIC) is 
een snel groeiend netwerk van 
young professionals en laatstejaars-
studenten. Zij organiseren voor hen 
die geïnteresseerd zijn een platform 
om samen te komen en ideeën uit te 
wisselen. Thema’s waar de VN aan 
werkt, worden uitgebreid bespro-
ken. Via www.ypic.nl is meer infor-
matie te vinden.

Alle berichtgeving over de NVVN en 
de VN wordt verzorgd door het 
bestuur en de Externe Communi-
catiecommissie (ECC). Zij verzorgen 
persberichten, de website en de 
nieuwsbrief. 

De NVVN maakt deel uit van het 
wereldwijde netwerk van 
VN-verenigingen via de World 
Federation of United Nations 
Associations (WFUNA) en heeft 
daarmee directe toegang tot alle 
VN-organen

Het brede netwerk van de NVVN 
maakt deze organisatie tot een 
spin het in het Nederlandse 
VN-web 

Jaarlijks spreken de leden van de 
NVVN met de Nederlandse rege-
ringsdelegatie over de boodschap 
van ons land bij de Algemene 
Vergadering van de VN. 

De NVVN is betrokken bij de jaar-
lijkse verkiezing van VN 
Jongerenvertegenwoordiger, die 
de Algemene Vergadering in New 
York toespreekt over een internati-
onaal jongerenthema

De NVVN-commissies YPIC (Young 
Professionals for International 
Cooperation) biedt een platform 
om samen te komen en ideeën uit 
te wisselen, en young professio-
nals te betrekken bij het werk van 
de VN en andere internationale 
organisaties; www.ypic.nl

Op www.LinkedIn.com (bij de groe-
pen De Wereld van de VN en UNA 
Netherlands) voert de NVVN discus-
sies over het werk van de VN en 
over de rol van Nederland in de 
internationale context

Via de WFUNA  staat de NVVN mak-
kelijk in contact met zusterorgani-
saties over de hele wereld

NVVN-weetjes 


