
 

Naam/Name:  
IFOR (International Fellowship of Reconciliation) 
 
RSIN/Fiscaal nummer ANBI:  
8103.27.144 
 
Het beloningsbeleid/The remuneration policy:  
De bestuursleden van IFOR ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Wel worden hun 
onkosten vergoed. 
The members of the Board of IFOR receive no income or fee for their work, only their costs 
will be reimbursed. 
 
Het Beleidsplan/The Policy Plan: 
 
Nederlands 
Hoofdlijnen uit het beleidsplan: 
IFOR wil het netwerk van de aangesloten organisaties versterken en waar mogelijk 
uitbreiden. Zij wilde aangesloten organisaties steunen in hun werk op het gebied van vrede, 
ontwapening en mensenrechten. Ook zal IFOR aangesloten organisaties met elkaar in contact 
te brengen om gezamenlijk op te treden. Vooral verbindingen tussen het “Noorden” en het 
“Zuiden” worden aangemoedigd. 

IFOR gaat door met het lobbywerk bij de organen van de Verenigde Naties in Genève, 
Wenen, New York en Parijs. IFOR zal aangesloten organisaties uitnodigen om deel te nemen 
aan dit lobbywerk. Ook zal zij verslag doen van het werk bij de VN en de aangesloten 
organisaties oproepen om acties in eigen land te organiseren ter ondersteuning van dit werk 
bij VN. 

Om dit werk mogelijk te maken en verder uit te bouwen wordt er ondersteuning 
gegeven vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Verder zullen er fondsen geworven worden om 
dit werk te financieren. 
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English 
Main features of the policy plan: 
IFOR wants to strengthen the network of the affiliated organizations and expand them 
where possible, support the member organizations in their work in the areas of peace, 
disarmament and human rights. IFOR also brings affiliated organizations into contact with 
each other 
to act jointly. Especially in the creation of connections between the "North" and the "South". 

IFOR continues to lobby with the organs of the United Nations in Geneva, Vienna, 
New York and Paris. IFOR invites member organizations to participate in this lobbying 
work while also reporting on said work at the UN and lastly calls on member organizations to 
take action to organize their own country, to support this important work at the UN. 

In order to make this work possible and to further develop it, support is provided 
from its head office in Utrecht. Funds are continuously being raised to finance this work. 
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