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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het jaar 2015. Op 8 maart 
2015 heeft de Vrouwensynode op Wereldvrouwendag een synodemiddag gehouden in de Janskerk in 
Utrecht. Ondanks de vele activiteiten die door andere vrouwenorganisaties werden georganiseerd 
bezochten 150 vrouwen deze middag (ruim meer dan ons streefaantal). Het thema was ''Vrouwenverhalen, 
zij vertelt, zij vertelt anders'. Deze middag stond in het teken van de ontmoeting tussen de verschillende 
generaties vrouwen. De synodemiddag is een eerste aanzet naar het synodeweekend in 2017.  
Ook is er extra aandacht besteed aan de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode.  
Het bestuur heeft besloten om voor Vrouwendag 2016 zelf geen bijeenkomst te organiseren maar de 
abonnees van de ZijSpiegel de gelegenheid te geven om zich te presenteren op de bijeenkomst waar zij 
aanwezig zijn met de slogan ‘De Vrouwensynode, dat ben ik’. Voor deze gelegenheid worden buttons 
gemaakt met het logo van de Oecumenische Vrouwen Synode om de slogan te onderstrepen en 
boekenleggers met informatie.  
Wij hopen dat u met plezier dit jaarverslag zult lezen. 
 
Jasja Nottelman, voorzitter van het bestuur 

Wat is de Oecumenische Vrouwensynode?  
De Oecumenische Vrouwen Synode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen, die 
actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. De Vrouwensynode heeft als visioen een 
wereld, waarin mensen in veelkleurigheid naar godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en 
seksuele voorkeur, in gerechtigheid samen leven. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich op de 
gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Zij wil een constructieve en kritische bijdrage leveren 
aan het gesprek over gender op persoonlijk, maatschappelijk, economisch, ecologisch, interreligieus en 
politiek vlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vrouwensynode staat open voor vrouwen (en voor mannen die onze genderanalyse delen) in 
verschillende posities, zowel kritische vrouwen in de kerken als zij, die vanuit een christelijke achtergrond 
zoeken naar een nieuwe invulling van haar spiritualiteit.  
Daarnaast wil de Oecumenische Vrouwen Synode de uitwisseling op theologisch gebied bevorderen tussen 
vrouwen die zich op academisch niveau bezighouden met feminisme, gender en theologie en vrouwen uit 
de praktijk. De Oecumenische Vrouwen Synode vindt het van groot belang dat ervaringen van alledag aan 
de basis liggen van feministische theologie en omgekeerd dat wetenschappelijke bevindingen worden 
vertaald naar de praktijk. 
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Wat doet de Oecumenische Vrouwensynode? 
De Oecumenische Vrouwen Synode organiseert verschillende activiteiten rondom feminisme, gender en 
theologie, Eendaagse of meerdaagse synodes zijn de belangrijkste ontmoetingsmomenten. Daarnaast is de 
Vrouwensynode bij gelegenheid medeorganisator van andere bijeenkomsten die qua inhoud en 
deelnemers aansluiten bij de platform- en netwerkfunctie van de Vrouwensynode. 
 
Eens per vijf jaar organiseert de Vrouwensynode een weekendsynode. In de tussenliggende jaren worden 
synodedagen georganiseerd. De frequentie van synodedagen is gedurende de laatste 10 jaar toegenomen 
naar eens per jaar. Met deze bijeenkomsten biedt de Vrouwensynode een plaats waar samen kan worden 
gevierd, waar bondgenotes kunnen worden gevonden en coalities op concrete punten kunnen worden 
gesloten. 
 
Communicatie vindt plaats via de actuele website www.vrouwensynode.nl, via het kwartaalblad ZijSpiegel 
en via de digitale nieuwsbrief en het facebookaccount. De Vrouwensynode geeft met haar kwartaalblad, 
haar website, sociale media en synodedagen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen en kennis uit 
te wisselen en elkaar te inspireren tot verandering en empowerment.  
 
Het bestuur van de Oecumenische Vrouwen Synode neemt deel aan verschillende overlegorganen en 
bezoekt bijeenkomsten van verwante organisaties. 

Synodes en synodedagen  

Synodes 
De synodes hebben tot doel te spreken over gender en religie, geloof en gelovigen en/of over actuele 
maatschappelijke items. Elke synode heeft ook een thema dat in lezingen en workshops wordt uitgediept. 
Dit geeft wetenschapsters en vrouwen aan de basis de gelegenheid om van gedachten te wisselen over 
actuele onderwerpen vanuit een feministisch theologisch perspectief. De thema’s worden enerzijds vanuit 
de achterban van de Vrouwensynode aangedragen en anderzijds door het bestuur van de Vrouwensynode 
gekozen omdat ze actueel zijn voor (jonge) vrouwen die geïnteresseerd zijn in thema’s rond vrouw en 
geloof. Tijdens de synode is er onder andere een vergadertafel waar onderwerpen worden besproken en 
vinden deelneemsters elkaar om coalities te sluiten en concrete acties te ondernemen. De Vrouwensynode 
heeft hierbij een faciliterende rol en kan indien gewenst ook enige financiële middelen ter beschikking 
stellen opdat initiatieven uitgevoerd kunnen worden. 
Verder zijn de synodes een uitgelezen plaats om contacten te versterken en te netwerken. De synodes 
bieden de deelneemsters de mogelijkheid om zich te laten inspireren, om te genieten van samen vieren en 
om energie op te doen om in hun thuissituatie te proberen te realiseren wat zij belangrijk vinden voor kerk, 
geloof, gelovigen en maatschappij.  

Synodedagen 
Om de continuïteit te waarborgen worden synodedagen gehouden. Deze hebben in het verleden 
verschillende functies gehad. Soms waren ze vooral bedoeld om de besproken onderwerpen en 
afgesproken concrete acties van voorgaande synodes op de agenda te houden. Andere keren dienden ze 
om een subthema van de vorige synode uit te diepen of om de volgende synode voor te bereiden. 
Sommige synodedagen hadden een eigen thema. In alle gevallen hebben de synodedagen ook tot doel de 
onderlinge contacten binnen de achterban te versterken en de deelneemsters te inspireren. 
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Wat deed de Oecumenische Vrouwen Synode in 2015? 

Synodemiddag 2015 

In 2015 organiseerde de Oecumenische Vrouwen Synode op Wereldvrouwendag zondag 8 maart in de 
Janskerk in Utrecht een middagbijeenkomst. Thema van deze middag was ontmoeting van generaties. De 
titel van het programma voor deze middag was: ‘Vrouwenverhalen, zij vertelt, zij vertelt anders’.  
Ongeveer 150 vrouwen namen deel aan deze middag, deels van boven de vijftig – de oude garde – en deels 
van onder de dertig. Uit beide leeftijdscategorieën waren er veel vrouwen voor de eerste keer. De 
waardering voor deze middagbijeenkomst was hoog. Zowel het inhoudelijke gedeelte, als de goed 
verzorgde high-tea, als het afsluitende muzikale programma oogstte veel lof.  
Zie voor een uitgebreid verslag de website van de Vrouwensynode. Een officieel verslag met financiële 
verantwoording is te vinden op de ANBI-pagina. 

Bijeenkomst met jonge vrouwen in Casella 

Op 19 september 2015 is er een bijenkomst geweest met jonge vrouwen in retraitecentrum Casella in 
Hilversum. Een waardevolle bijeenkomst waarbij enkele jonge, academische vrouwen met elkaar in gesprek 
zijn gegaan over de waarde van feministische theologie en de bekendheid van feministische theologisch via 
de nieuwe media. Een mooi gesprek heeft plaatsgevonden over wat hen bezighoudt  als het gaat om 
genderverschillen. Dat varieerde van  communicatieverschillen tussen mannen en vrouwen tot de vrouw in 
het  ambt als toch niet een vanzelfsprekendheid in alle kerken en op grond  waarvan? En tegelijkertijd ook 
de eigen constatering dat hen zelf niet  zoveel in de weg heeft gezeten om te komen waar ze nu zijn. Ze 
vonden het leuk om als generatiegenoten met elkaar van gedachten te  wisselen. Graag willen zij in eigen 
kring de discussie over feminisme, gender en religie voortzetten.  

Inventarisatie vervolg Openstudiedagen 

In juni 2015 vond de laatste bijeenkomst plaats van de openstudiedagen die sinds 1999 jaarlijks aan de 
universiteit in Nijmegen werden georganiseerd door prof. dr. Maaike de Haardt. In overleg met prof. dr. De 
Haardt, haar medeorganisatoren en de deelneemsters van deze studiedagen is er afgesproken om samen 
met het IWFT een vervolg te geven aan deze bijeenkomsten.  Over vorm en inhoud van deze 
vervolgbijeenkomsten zijn het bestuur van de Oecumenische Vrouwen Synode en IWFT in gesprek.  

Communicatiemiddelen 

Website 
De website, www.vrouwensynode.nl, wordt als modern communicatiemiddel meer en meer van belang, 
zeker gezien het beleid om meer jonge vrouwen te interesseren voor het werk van de Oecumenische 
Vrouwensynode. Aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten van de Vrouwensynode zijn erop te 
vinden. Daarnaast zorgt de webmisstres voor actuele berichtgeving in en rond het brede veld van 
oecumene, feminisme, religie en gender. Ook nieuwe uitgaven van boeken over die thema’s staan op de 
website.  

Nieuwsbrief is nu ZijSpiegel 
De Nieuwsbrief, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwen Synode,  heeft sinds het eerst nummer 
van 2015, een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk gekregen. Onder de naam ZijSpiegel is het eerste 
nummer op 8 maart 2015 gepresenteerd. De reactie op deze vernieuwing is zeer positief.  
De Zijspiegel is een belangrijk communicatiemiddel van de Oecumenische Vrouwen Synode om informatie 
uit te wisselen met haar meest betrokken achterban. De ZijSpiegel verschijnt viermaal per jaar. Er zijn een 
kleine 200 betalende abonnees. Opzeggingen – veelal door ouderdom of overlijden – worden 
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gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Daarnaast wordt de ZijSpiegel gratis gestuurd aan enkele 
verwante organisaties. 
De redactieleden van de ZijSpiegel waren in 2015 Joanne Seldenrath, Martina Heinrichs, Haydy Nelson, 
Emsi Hansen vanuit het bestuur. Lieve Wuyts adviseert de redactie vanuit de vrouw- en geloofbeweging 
Vlaanderen.  Joanne Seldenrath is tevens eindredacteur. 

Nieuwsbrief per email 
De digitale Nieuwsbrief werd in 2015 maandelijks verspreid. Het uiterlijk is in de loop van 2015 aangepast 
en heeft een fris en moderner vorm gekregen. Ook op deze vernieuwing is door de ontvangers van de 
digitale Nieuwsbrief positief gereageerd. Het is mogelijk je via de website van de Vrouwensynode op te 
geven voor de digitale Nieuwsbrief.  

Facebook en Twitter 
De Vrouwensynode heeft als organisatie een account op Facebook en een Twitter account. Vooral 
Facebook wordt door de voorzitster en het pr-bestuurslid ingezet om actuele informatie over en 
activiteiten van de Oecumenische Vrouwen Synode te verspreiden. 

Aanwezig met informatiemateriaal 

-5 juni 2015 open studiedagen Nijmegen 

Deelname aan overlegorganen 

De Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.  
• De Oecumenische Vrouwen Synode, het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie en de Unie-NKV zijn 

coalitiepartners. Zij informeren elkaar over en weer aangaande activiteiten en zaken die de aandacht 
vragen. Indien gewenst wordt overleg gevoerd.  

• De Oecumenische Vrouwen Synode heeft banden met organisaties als de Stichting Oudkatholieke 
Vrouwen in Beweging, de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en Al Nisa. 

• Namens de Oecumenische Vrouwen Synode neemt Trees van Montfoort deel aan een denktank bij 
Oikos over Theologie en Duurzaamheid. 

• Vrouwen Verbinden (moet nog ingevuld, zie opmerking bij financiën) 

Vertegenwoordigingen 

In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwen Synode vertegenwoordigden bestuurs-
leden de Vrouwensynode in 2015 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja Nottelman; 
AB=Arine Benschop; WF=Wil Fransen, FK= Fieke Klaver, EH=Emsi Hansen, JS=Joanne Seldenrath) 
 
4 t/m 8 januari, OPP-week 2015 FK, AB, WF 
16 januari, Crowdfunding  JN 
16 januari, Oecumene lezing  FK 
30 januari, Goed gerucht  JN 
9 februari, Overleg IWFT JN, AB, FK 
22 maart, Gelderse ontmoetingsdag WF 
4 juni, Overleg IWFT  JN, WF 
20 mei, Hendrik Kreamerlezing  EH 
30 mei, Mariënburg Leerhuisdag  WF 
5 juni, Afsluiting open studiedagen  JN, WF 
22 augustus, Brainstorm IWFT/OVS  JN, EH, WF 
12 september, Nationale Vredesdag Den Bosch FK 
September, Storytelling Vrijwilligerscentrale Utrecht  WF 
10 oktober, OVS Amsterdam  WF 
25 oktober, Novadag OKV AB 
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17 oktober, ALG Ledenvergadering IWFT  JN, WF 
31 oktober, Mariënburgcongres  FK 
 
Internationale contacten 
Internationale contacten zijn er met de Oecumenische vrouwengroepen in Europa. Redactielid Martina 
Heinrichs is voorzitster van de organisatie van de Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW.  
 
Publicaties 
-ingezonden stuk Reformatorisch Dagblad naar aanleiding van het overlijden van Luise Schottroff door 
Arine Benschop, februari 2015. 
- Website Geloven in Nederland, VIP-interview, geplaatst 2 maart 2015 
http://geloveninnederland.ning.com/page/emsi-hansen VIP-interview: Emsi Hansen, bestuurslid binnen de 
Oecumenische Vrouwensynode. 
-interview Jasja Nottelman in Christelijk Dagblad nav van de synodemiddag 2015, 6 maart 2015.  
-Gepubliceerd op website Mirre http://www.netwerkmirre.nl/index.php/nieuws/ 204-bezoek-
synodemiddag-van-de-oeucmenische-vrouwensynode. 13 maart 2015. 
- aanhalen artikel Lautenbach ZijSpiegel,  in Trouw  
-interview Marie Christine Hansen in Predikant en samenleving. Augustus 2015.  
 

Naamsvermelding/ondersteuning 

• Sinds mei 2010 geeft het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode haar morele ondersteuning 
aan het project EPIL, European Project for Interreligious Learning. 

Organisatie 
De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt bij het uitvoerend 
werk wanneer nodig bijgestaan door werkgroepen met een speciale opdracht. Daarnaast is er een 
fondsenwerfster als vaste vrijwilligster en is er in november 2015 een bureaumedewerkster aangetrokken. 
De penningmeester heeft aangegeven per 1 januari 2016 haar taak neer te leggen. De vacature voor een 
nieuwe penningmeester is uitgezet bij de vrijwilligerscentrale in Utrecht en op de mediakanalen van de 
Oecumenische Vrouwen Synode.  

Bestuur 

Het bestuur was gedurende het jaar 2015 als volgt samengesteld: 
Voorzitter     ds. Jasja Nottelman 
Secretaris      drs. Wil Fransen 
Penningmeester    ir. drs. Arine Benschop 
Bestuurslid communicatie   Emsi Hansen, BA 
Bestuurslid netwerk    drs. Fieke Klaver 
De penningmeester genoot het tweede half jaar van 2015 een sabbatical. 

Adviesraad 

In het huishoudelijk reglement is voorzien in een adviesraad die het bestuur adviseert en controleert. Er is 
geen adviesraad bijeen geweest in 2015. Samenstellen van een nieuwe adviesraad of alternatief hiervoor 
wacht op het beleidsplan 2015-2018. 
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Werkgroepen 

Werkgroep Synodemiddag 2015 
Voor de organisatie van de Synodemiddag 2015 is geen speciale werkgroep samengesteld. Het bestuur 
heeft de organisatie zelf ter hand genomen. Een grote groep jonge en enthousiaste vrijwilligsters verzorgde 
de high-tea. 

Werkgroep Synode 2017 
Het bestuur heeft werkgroepleden gezocht en gevonden voor de werkgroep Synode 2017 die in 2016 van 
start zal gaan.  

Vrijwilligers 

Na de synodemiddag in maart 2015 kreeg het bestuur een spontane aanmelding van Marian Geurtsen om 
zich in te zetten voor de Stichting Oecumenische Vrouwen Synode. Zij heeft de taak van fondswerfster op 
zich genomen en is in augustus 2015 van start gegaan met haar werkzaamheden.  
Voor de administratie van de Vrouwensynode is het bestuur van de Stichting Oecumenische 
Vrouwensynode actief op zoek gegaan naar de bureaumedewerkster. In november 2015 heeft 
Monique Bergers zich aangemeld voor deze functie. Met enthousiasme is zij aan dit werk begonnen.  
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Financieel jaarverslag 2015 
Utrecht, maart 2016 
Arine Benschop, penningmeester over het jaar 2015 

Een degelijke en toekomstgerichte financiële basis 

De financiële situatie van de Vrouwensynode stemt tot tevredenheid. Alle plannen voor 2015 konden 
worden uitgevoerd. Voorzieningen voor toekomstige synodebijeenkomsten konden worden aangevuld. 
Voor de verdere toekomst stemt de lage rentestand wel tot enige zorg, omdat in eerdere jaren uit de rente 
veel van de gewone kosten voor bestuur betaald werden. Het actief benaderen van donateurs in 2015 
heeft veel vruchten afgeworpen, maar dat kan in de toekomst het dalen van de rente-inkomsten 
waarschijnlijk niet volledig compenseren.  

ANBI-status 

De Vrouwensynode is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties aan de 
Vrouwensynode zijn dus aftrekbaar van de belasting. Volgens de voorwaarden voor ANBI’s zijn verplichte 
gegevens zoals jaarverslagen en financiële verantwoordingen op de website van de Vrouwensynode 
gepubliceerd. Het oude beleidsplan dient zo spoedig mogelijk vervangen te worden door een nieuw. 

Controle van de boeken 

De controle van de boeken heeft op 16 maart 2016 plaatsgevonden door de kascommissie bestaande uit 
Madzy van der Kooij en Janneke Velders. Zij hebben de financiële administratie en de jaarstukken 2015 van 
de Stichting Oecumenische Vrouwensynode gecontroleerd en in orde bevonden. Zij merken op dat de 
financiële administratie buitengewoon minutieus wordt bijgehouden. Zij adviseren het bestuur de 
penningmeester over 2015 decharge te verlenen.  

Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 

Inkomsten uit rente 
Door de lage rentestand waren de rente-inkomsten met € 522 wederom lager dan voorgaande jaren (€ 200 
lager dan in 2014, € 500 lager dan in 2013). 

ZijSpiegel inkomsten en uitgaven 
Inkomsten voor de ZijSpiegel waren groter dan de uitgaven omdat een deel van de uitgaven betaald kon 
worden uit de organisatiekosten van de Synodedag 2015. 

Inkomsten uit giften 
De inkomsten uit niet geoormerkte giften van particuliere donateurs bedroegen € 1806 ten opzichte van 
€ 1317 in 2014. De toename is grotendeels te danken aan een actie van de penningmeester om donateurs 
te werven bij de aankondiging van het nieuwe abonnementsgeld toen de Nieuwsbrief werd vervangen door 
de ZijSpiegel. Er zijn 9 donateurs met een overeenkomst periodieke gift, die zich dus voor minimaal 5 jaar 
hebben vastgelegd. Van de giften kwam iets meer dan de helft binnen via periodieke overschrijvingen en 
via machtigingen tot automatische incasso. Het overige bestond uit giften via eenmalige overschrijvingen. 
Tot 2014 was de trend dat het bedrag aan giften jaarlijks terugliep. In 2014 stabiliseerde het bedrag. In 
2015 is door de donateursactie een zeer positieve verandering opgetreden.  
Voor de organisatie van synodes en synodedagen kwam € 562 aan extra giften binnen bij de opgaven voor 
de synodemiddag 2015. Dit bedrag werd toegevoegd aan de reservering Synode 2017. Van een 
kloosterorde werd € 500 ontvangen. 
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Synodemiddag 2015 
Voor de synodemiddag van 2015 werd een aparte sluitende begroting opgesteld die de jaargrens 2014-
2015 overschreed. In 2015 binnengekomen subsidies en diaconale bijdragen waren ongeveer zoals begroot. 
Door de grote belangstelling voor de middag kwamen meer deelnamegelden binnen dan verwacht. 
Daardoor was het ook mogelijk niet op alles te beknibbelen en wat meer uit te geven voor organisatie. De 
Vrouwensynode gebruikte zoals gepland voor de financiering van de synodemiddag € 1000 aan eigen geld 
uit de voorziening Activiteit 2015. Het verschil tussen reeds in 2014 genoten inkomsten en gedane uitgaven 
voor de synodemiddag, dat 31 december 2014 onttrokken was aan de voorziening Werkkapitaal synodes 
werd daar weer aan toegevoegd. De synodemiddag werd met een resultaat van € 0 afgesloten. Zie voor 
een uitgebreidere financiële verantwoording van de synodemiddag het verslag VrouwenVerhalen. Zij 
vertelt, zij anders. Verslag van de Synodedag van 8 maart 2015, dat onder “verslagen van synodes, 
synodedagen en andere bijeenkomsten” te vinden is op de ANBI-pagina van de website. 

Bijeenkomst met jonge vrouwen 
De bescheiden kosten voor de bijeenkomst met jonge vrouwen in Casella van € 120 kwamen ten laste van 
de voorziening Inzet op jonge vrouwen. 

Inkomsten activiteit 2016, Openstudiedag 2016 en Samenwerking met IWFT 
Na het opheffen van de Openstudiedagen besloten IWFT en Vrouwensynode samen hieraan in 2016 een 
vervolg te geven. Kosten voor het bezoeken van de laatste Openstudiedag en overleg met het IWFT ad € 
128,12 werden betaald uit de voorziening Activiteit 2016. Daarnaast werden reiskosten voor samenwerking 
met het IWFT geboekt als lopende uitgaven. Er waren in 2015 geen inkomsten gerelateerd aan een 
eventueel te organiseren bijeenkomst in 2016. 

Synode 2017 
In 2015 werd een bescheiden begin gemaakt met de organisatie van de Synode 2017. Hiervoor werd € 238,- 
onttrokken aan Werkkapitaal synodes. 

Website 
De reguliere kosten voor de website van de Vrouwensynode en voor die van Vrouwen Verbinden waren 
iets lager dan begroot, doordat de website van Vrouwen Verbinden niet meer in de lucht was. De extra 
kosten voor beveiliging van de website kwamen volledig ten laste van de Synodemiddag 2015 omdat 
beveiliging van opgeven van gegevens via een webformulier nodig was. Voor het restylen van de eigen 
website was de reservering Aanpassing website van € 700 beschikbaar. Hiervan werd € 595 gebruikt. De 
webmistress kreeg een vrijwilligersvergoeding van € 1500 uit de voorziening Webmistress 2015. In 2015 
heeft de fondsenwerfster wederom bij het Catharina Halkesfonds een aanvraag ingediend voor een 
vrijwilligersvergoeding voor de webmistress voor het jaar 2016. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het bedrag 
is in 2015 binnengekomen en toegevoegd aan de voorzieningen onder de naam Webmistress 2016. 

PR 
Voor public relations werden visitekaartjes aangeschaft met het nieuwe logo. Andere uitgaven, zoals die 
voor nieuwe ecopennen met logo en webadres van de Vrouwensynode, werden gedaan op kosten van de 
Synodemiddag 2015. 

Representatie bestuur 
Het bestuur was in 2015 vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van verwante organisaties en andere 
gelegenheden. De kosten daarvoor bestonden voornamelijk uit reiskosten en voor een klein deel uit 
entreekosten. 
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Overige kosten bestuur, kosten voor fondsenwerving, bureaukosten 
De overige kosten bestuur bestonden uit kosten voor betalingsverkeer en € 75 voor het bijsluiten van 
brieven naar donateurs en abonnees bij de eerste ZijSpiegel. Bureaukosten bestonden voornamelijk uit de 
kosten voor de digitale omgeving van de administratie van de Vrouwensynode. 

Reiskosten bestuur 
De reiskosten voor het bestuur vielen heel laag uit, omdat reiskosten voor activiteiten anders dan gewone 
bestuursvergaderingen op die activiteiten werden geboekt en omdat de penningmeester de tweede helft 
van het jaar een sabbatical had. 

Werkgroepen  

In 2015 maakte de Werkgroep Landelijke Vrouwentrialoog geen gebruik van de mogelijkheid om € 200 aan 
kosten bij de Vrouwensynode te declareren. 

Bureaumedewerker  
Vanwege het besluit om voor 2016 een bureaumedewerker aan te trekken met vrijwilligersvergoeding, 
werd hiervoor € 1500 gereserveerd. 

Herschikking voorzieningen en resultaat 2015 

Zoals hierboven verantwoord onder de kopjes Inkomsten uit giften, Synodedag 2015, Bijeenkomst met 
jonge vrouwen, Openstudiedag 2016, Synode 2017 en Website werden volgens plan bedragen toegevoegd 
en onttrokken aan de voorzieningen voor Werkkapitaal synodes, Activiteit 2015, Activiteit 2016, Synode 
2017, Inzet op jonge vrouwen, Aanpassing website, Webmistress 2015 en Webmistress 2016. Het 
overblijvende positief resultaat van € 2565,47 werd vervolgens gebruikt voor de voorziening 
Bureaumedewerker 2016 ad € 1500 en wat daarna nog resteerde ad € 1065,47 werd geheel toegevoegd 
aan de voorziening Synode 2017. Daarmee komt het resultaat na voorzieningen op € 0 en blijft het eigen 
vermogen eind 2015 gelijk aan dat van eind 2014. 
Vervolgens is een aantal voorzieningen waarvoor geen reden meer was opgeheven ten gunste van andere, 
deels nieuwe voorzieningen.  
Omdat begin 2016 duidelijk werd dat de Openstudiedag 2016 niet door zou gaan, is van de voorziening 
Activiteit 2016 slechts € 276,50 nodig om de uitgaven voor de Buttonactie 2016 te dekken. Van wat 
overblijft van de voorziening Activiteit 2016 werd € 1542,63 verschoven naar Synode 2017 en de resterende 
€ 52,75 naar Activiteit 2018. Ook het restant van Activiteit 2015 ad € 300 ging naar Activiteit 2018. Daarmee 
kwam de reservering Synode 2017  op € 5000 en de reservering Activiteit 2018 op € 352,75. 
De bedragen van Inzet op jonge vrouwen en Verbreding achterban werden samengevoegd tot de 
voorziening Verjonging/verbreding achterban ad € 1675,71. 
De bedragen van Subsidies werkgroepen etc en Beleid 2014-2017 werden samengevoegd tot de voorziening 
Ondersteuning nieuwe initiatieven ad € 514,88 om daarmee bijvoorbeeld initiatieven die voortkomen uit de 
Synode 2017 een startsubsidie te kunnen geven. 
De bedragen van Restyling Nieuwsbrief en Aanpassing website werden samengevoegd tot de voorziening 
Restyling externe communicatie ad € 1105,00. 
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Overzicht voorzieningen 
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Balans 
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Staat van baten en lasten 

 


