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1 Beleid maken in een veranderende wereld 

Voortdurende verandering is een karakteristiek van onze tijd. De Oecumenische Vrouwensynode wil 
enerzijds een vast punt bieden als organisatie die aandacht vraagt voor de positie van vrouwen in 
geloof, kerken en theologie. Anderzijds wil de Vrouwensynode haar beleid flexibel richten op de 
steeds wijzigende omstandigheden.  
De belangstelling en de samenstelling verandert van (groepen) vrouwen geïnteresseerd in 
gendervraagstukken en ‘vrouw en geloof’. Mensen committeren zich eerder aan projecten dan aan 
organisaties. Moderne communicatiemiddelen bieden nieuwe kansen en uitdagingen om velen te 
bereiken.  
Dit levert allerlei initiatieven en ontwikkelingen die van het bestuur van de Vrouwensynode uitgaan 
of op haar afkomen. Wat de eigen organisatie van de Vrouwensynode betreft zijn de middelen en 
menskracht echter beperkt. Daarom is het nodig haalbare doelen te formuleren.  
Bij dit alles past een beleid dat zowel richtinggevend is, als eenvoudig bij te sturen indien externe of 
interne ontwikkelingen daarom vragen.  
 
Utrecht, maart 2016 
Jasja Nottelman, voorzitter 
 

2 Aard en doelstelling 

 De OVS is een platform van netwerken, organisaties, groepen en personen, die betrokken 
zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Een podium voor beweging, waar 
ontmoeting kan plaatsvinden, inspirerend tot verandering en empowerment en waar 
coalities op concrete punten worden gesloten. 

 De juridische vorm is die van een stichting. De OVS heeft dus geen leden, wel donateurs. De 
achterban is echter breder dan de bijna 200 donateurs.  

 Het doel is volgens de stichtingsakte het organiseren van vrouwensynodes in een 
regelmatige frequentie – tot nu toe eens in de vijf jaar – en (doen) uitvoeren van de besluiten 
van deze synodes. Onder dat doel kan alles geschaard worden wat daarmee “verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin des woords.” We formuleren het nu als 
volgt: Vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving, streeft de 
Oecumenische Vrouwensynode naar rechtvaardigheid op het gebied van de wisselwerking 
van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. 

 De synodes maken beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid in de periodes 
tussen de synodes. Aanvankelijk stond hierbij het beïnvloeden van kerkelijke besluitvorming 
voorop. Nu is het accent verschoven naar het zelf nemen van initiatieven. Daarnaast zijn 
onderlinge ontmoeting, uitwisseling en vieren belangrijk elementen. 

 De OVS richt zich op vrouwen (en op mannen die onze genderanalyse delen) in verschillende 
posities: van vrouwen die werkzaam zijn in de kerk tot vrouwen die vanuit een 
(post)christelijke achtergrond zoeken naar een nieuwe invulling van haar spiritualiteit. Dit 
houdt in dat de OVS zowel 'gist in de kerk' als 'vrouwenkerk' wil stimuleren. 
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3 Analyse en uitgangspositie 

3.1 VERANDERINGEN IN DE VROUW-EN-GELOOFBEWEGING 

 De veranderingen in de kerken en de samenleving hebben hun weerslag gehad op de vrouw-
en-geloofbeweging. De vrouw-en-geloofbeweging is sinds haar ontstaan in de jaren zeventig 
sterk van karakter veranderd. Ontstaan als beweging van vrouwen binnen de kerken 
gedragen door de tweede feministische golf, institutionaliseerde zij in de jaren tachtig. 
Dankzij een gunstig kerkelijk en maatschappelijk klimaat was het in die periode mogelijk met 
subsidies betaalde krachten vormingswerk te ontwikkelen en uit te dragen, met name het 
(kerkelijk) vormingswerk. Vanaf eind jaren tachtig is het vormingswerk voor vrouwen 
verdwenen. De subsidie stopte voor de OVS (en daarmee voor een betaald secretariaat). De 
secularisatie en individualisering zette in versneld tempo door en werd het kerkelijk en 
maatschappelijk klimaat conservatiever. De vrouw-en-geloofbeweging vertoonde steeds 
minder het karakter van een protestbeweging,. Zij werd meer een netwerk van diverse 
personen en groepen. Interne verschillen leidden soms tot conflicten. Arme, zwarte en 
katholieke vrouwen protesteerden tegen de dominantie van witte protestantse 
middenklassenvrouwen. Er waren spanningen tussen vrouwen die binnen de kerken wilden 
blijven en zij die daar niet meer op hun plaats voelden. Veel van deze vrouwen zochten hun 
heil in een individuele niet-christelijke spiritualiteit. Enkelen werden boeddhist. Binnen de 
protestantse en katholieke kerken is een beweging zichtbaar naar meer evangelicale 
geloofsbeleving. Binnen de katholieke kerk is tevens met name de leiding steeds 
conservatiever geworden.  

 Hoewel de kerken leden verliezen blijft religie wel een belangrijk maatschappelijk thema, 
met name in discussies over de islam en over verlichtingsfundamentalisme, getuige 
bijvoorbeeld het rapport ‘God in Nederland’ (2016). Ook in de vrouw-en-geloofbeweging is 
de dialoog met andere godsdiensten belangrijker geworden.  

 De vrouw-en-geloofbeweging is diverser en minder georganiseerd dan bij de oprichting van 
de OVS in 1987, maar er is nog steeds behoefte aan binding. De strijd om meer zeggenschap 
binnen de kerken is geen bindend element meer. Er zijn minder gedeelde waarden. Tegelijk 
zijn er ook geen heftige onderlinge controverses meer. De diversiteit binnen de OVS is 
vanzelfsprekender geworden. Er is wel behoefte aan gezamenlijkheid, getuige bijvoorbeeld 
de opkomst bij de synodedagen. Op verschillende plaatsen zijn er vrouw-en-geloofgroepen, 
die niet allemaal in contact staan met de OVS.  

 De OVS heeft nieuwe vormen ontwikkeld om de vernieuwing van de vrouw-en-
geloofbeweging een plaats te geven. Op de synodedag in 2014 is het netwerksysteem 
geïntroduceerd. Hiermee wil de OVS vrouwen de gelegenheid bieden om op de website en in 
de ZijSpiegel, het kwartaalblad van de OVS, hun activiteiten op het gebied van gender en 
religie over het voetlicht te brengen.  

 Sinds het beleidsplan van 2011-2014 is het aantal organisaties binnen de vrouw-en-
geloofbeweging verder geslonken. Het genderberaad PKN is door de PKN opgeheven. Het 
tijdschrift FIER, met feministisch-theologisch insteek, is in 2011 opgeven. Daardoor is het 
belang van de bindende functie van de OVS op het gebied van feminisme en religie groter 
geworden. 

 De verzamel-coalitie waarin de OVS met IWFT Expertisenetwerk gender en religie, Unie/NKV, 
Catharina Halkesfonds en Mariënburgvereniging bijeen kwam, lijkt op deze manier niet 
verder voortgezet te worden. Wel onderhoudt de Vrouwensynode met enkele van deze 
organisaties afzonderlijk contact. Momenteel (april 2016) bezinnen Passage en Unie/NKV 
zich op reorganisatie. De Catharinadag wordt niet meer jaarlijks gehouden, en de open 
studiedagen gender en religie in Nijmegen vonden in de zomer van 2015 voor het laatst 
plaats.   
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 De rol van religie in onze samenleving is de afgelopen 20 jaar ingrijpend veranderd. Dat geldt 
ook voor de rol die religie/zingeving spelen in het leven van jonge mensen. Dit lijkt de laatste 
jaren juist weer veel belangrijker te worden voor veel jonge mensen. Enerzijds is het dan in 
een minder “klassieke” vorm, anderzijds in een meer orthodoxe vorm. De OVS wil jonge 
vrouwen een platform bieden zich op verschillende manieren bezig te houden met religie/ 
zingeving en zo de feministische theologie ook een plek te geven in deze nieuwe vorm(en) 
van spiritualiteit/geloofsbeleving. 

 Ook de rol die “gender” speelt, is in de afgelopen jaren veranderd. We zien een toenemend 
interesse in de wetenschap en in het publieke debat voor dit onderwerp. Vanuit feministisch-
theologisch perspectief wordt hier en daar de zorg geuit dat met deze veralgemenisering van 
het onderwerp de belangen van het feminisme/de feministische theologie onder tafel 
geschoven worden. Vanuit de Oecumenische Vrouwensynode willen we ons vanuit een 
feministisch-theologisch perspectief bezighouden met dit onderwerp, en zullen we het 
meenemen in ons beleid de komende jaren: hoe dat vorm zal krijgen, moet nog verder 
uitgedacht worden.  
 

3.2 HUIDIGE SITUATIE VAN DE OECUMENISCHE VROUWENSYNODE 

Uit de enquêtes, gehouden tijdens het synodeweekend in 2012 en de synodedag in 2014, blijkt dat 
de achterban aan verjonging toe is . Hiertoe is in juni 2013 al een eerste stap gezet door een 
bijeenkomst te houden voor jonge vrouwen die raakvlakken hebben met theologie. Tijdens deze 
bijeenkomst werd inhoudelijk van gedachten gewisseld over thema’s die de deelneemster bezig 
houden. Ook kwam het belang van inzet van sociale media in PR naar voren.  
In 2014 is een synodedag met het thema Vrouwen houden huis, over economie en duurzaamheid 
geweest. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze dag zijn een aantal jonge vrouwen betrokken 
geweest. Sinds deze gelegenheid worden de sociale media (Twitter, Facebook) door de OVS actief 
gebruikt.  
In maart 2015 werd opnieuw een synodedag georganiseerd met als thema VrouwenVerhalen: zij 
vertelt, zij anders, waarbij verbinding werd gelegd tussen de verschillende generaties. Deze dag had 
een grote opkomst en er waren een heel aantal jonge vrouwen actief in de voorbereiding als ook op 
de dag zelf.  
Vervolgens werd er in september van ditzelfde jaar een bijeenkomst speciaal voor jonge vrouwen 
georganiseerd. Tijdens deze dag konden zij feedback geven op de nieuw ontwikkelde website en de 
ZijSpiegel, en kwamen er thema’s aan de orde die hen op dit moment bezig houden.  
Voor 2017 staat een synodeweekend op de agenda – ook hierbij zal er aandacht zijn voor het 
aantrekken van jonge vrouwen.   
 

Media 
 
In 2014 is gewerkt aan een nieuwe vorm en nieuwe naam voor de Nieuwsbrief. Introductie van de 
ZijSpiegel heeft plaatsgevonden op de synodemiddag  op 8 maart 2015 in de Janskerk in Utrecht en is 
positief ontvangen. Ondanks de iets hogere productiekosten levert de ZijSpiegel momenteel (situatie 
maart 2016) geen verlies op.  
 
De mailing die eens per maand plaatsvindt voor degenen die zich daarvoor hebben opgegeven heeft, 
sinds de nieuwe naam van de ZijSpiegel, de titel “digitale nieuwsbrief” gekregen. Deze wordt ca. eens 
per maand verstuurd naar een groeiend aantal lezers, de stand staat momenteel op 220 ontvangers 
(situatie maart 2016).  
 
De website www.vrouwensynode.nl is in de zomer van 2015 vernieuwd en wordt nog verder 
uitgebouwd. De website wordt door de webmistress beheerd, met technische ondersteuning waar 

http://www.vrouwensynode.nl/
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nodig door een vrijwilliger. De website wordt ook inhoudelijk bijgehouden door de webmistress. 
Voor financiering van haar activiteiten is een subsidie aangevraagd bij het Halkesfonds. Deze subsidie 
is toegezegd voor 2015 en 2016.  
 
Er is een Facebookpagina aangemaakt waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt om berichtgeving 
over activiteiten aan te kondigen. Het LinkedInprofiel van de Vrouwensynode is verwijderd vanwege 
weinig activiteit op die pagina.  
Het bestuurslid voor PR heeft een nieuw logo ontwikkeld (zie boven) dat gebruikt zal worden voor 
verspreiding van de naamsbekendheid van de Vrouwensynode. Ook zijn er nieuwe visitekaartjes 
gedrukt en zijn er pennen en buttons met het nieuwe logo beschikbaar voor de bestuursleden om bij 
activiteiten uit te kunnen delen.  
 
Financiën 
 
De financiën zijn gezond. Grote donateurs worden nog niet apart benaderd. Dat is een punt waar in 
deze beleidsperiode meer aandacht aan wordt geschonken. Om dit mogelijk te maken was er van 
september 2015 – april 2016 een fondsenwerfster aangetrokken om ondersteunende taken te 
verrichten voor de penningmeester. Momenteel (april 2016) wordt gezocht naar mogelijkheden om 
deze vacature opnieuw te vullen.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds januari 2016 uit voorzitter, secretaris, bestuurslid voor PR, bestuurslid voor 
opbouw en onderhoud netwerkrelaties en (niet aanwezig op de vergaderingen) een redacteur 
ZijSpiegel. De positie van penningmeester is momenteel (situatie maart 2016) vacant, evenals de 
positie van de fondsenwerfster (situatie april 2016).  
Tevens wordt het bestuur sinds december 2015 ondersteund door een administratief medewerkster. 
 

4 Doelen  

4.1 JAARLIJKSE ACTIVITEIT OP INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART  

In 2014 viel internationale vrouwendag 8 maart op een zaterdag. Op deze dag heeft de 
Vrouwensynode een synodedag georganiseerd in de Thomaskerk in Amsterdam. Bij de evaluatie van 
deze dag door de werkgroep kwam naar voren dat een feministische organisatie zoals de 
vrouwensynode juist op deze dag een jaarlijks evenement/een jaarlijkse activiteit zou moeten 
organiseren. Dit kan in de vorm van een synodedag, een lezingenmiddag of muziekavond, cabaret 
etc.  
De eerste jaarbijeenkomst vond dan ook plaats op zondagmiddag 8 maart 2015 in de Janskerk in 
Utrecht, onder het motto “VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders.” Aan deze middag namen ruim 
160 deelnemers deel, van jong tot oud. Doel was om te netwerken en een verbinding tussen de 
verschillende generaties te leggen.  
In 2016 heeft de OVS initiatieven willen ondersteunen die door andere organisaties, groepen of 
personen rond vrouwendag 8 maart georganiseerd werden. Dit deed zij door onder de abonnees van 
de ZijSpiegel en de deelneemsters aan de laatste open studiedagen religie en gender in Nijmegen 
(zomer 2015) een button te sturen die vrouwen naar een activiteit konden dragen, onder het motto 
“De Vrouwensynode, dat ben ík” – zo wilde de Vrouwensynode gezicht geven aan wat zij in wezen is: 
een breed, landelijk verspreid netwerk van diverse vrouwen. De button kon tevens via de website 
besteld worden.  
In maart 2017 staat een synodeweekend op de agenda. Er is inmiddels (april 2016) een 
voorbereidingsgroep georganiseerd die het weekend verder vorm gaat geven.  
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4.2 NAAMSBEKENDHEID EN ACTIVITEITEN VROUWENSYNODE ONDER JONG VROUWEN VERBETEREN  

Tijdens de organisatie van de synodedag 2014 kwam naar voren dat er onder de jonge generatie 
vrouwen die zich bezig houden met theologie weinig tot geen bekendheid bestaat over feministische 
theologie in het algemeen en de Vrouwensynode in het bijzonder. Het bestuur van de OVS acht het 
noodzakelijk om de strijd die de oudere generatie vrouwen hebben gevoerd om feministische 
theologie op de kerkelijke en wetenschappelijke kaart te zetten en de activiteiten die zij daarvoor 
hebben georganiseerd onder de aandacht te brengen van deze jonge vrouwen en geïnteresseerde 
mannen. Tevens wil de OVS jonge vrouwen blijven uitdagen zich te verhouden tot deze vraagstukken 
en duidelijk maken dat feministische theologie geenszins iets van “vroeger” is maar tot op heden 
actueel en nodig blijft. De Vrouwensynode werkt hierbij samen met het IWFT.  
 

4.3 NIEUWSBRIEF WERD ZIJSPIEGEL: VAN NIEUWSBULLETIN NAAR TIJDSCHRIFTVORM  

Met het wegvallen van het tijdschrift FIER in Nederland en ‘Vrouw en Geloof’ in België is de ZijSpiegel 
van de OVS het enige informatie bulletin in het Nederlandse taalgebied dat publiceert over 
feminisme en theologie. In 2014 heeft de publicatie plaatsgevonden van de 100ste uitgaven van de 
Nieuwsbrief. Het bestuur heeft daarop in 2015 een restyling van de Nieuwsbrief gedaan en haar een 
nieuwe naam gegeven: de ZijSpiegel. Deze restyling is zeer positief ontvangen. Ook de website kan 
door het aantrekken van een bestuurslid PR die tevens website, goed up-to-date gehouden worden.  
  

4.4 SYNODEDAG/WEEKEND ORGANISEREN 

Op dit moment staat er een synodeweekend gepland in 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van 
de organisatie van dit weekend heeft de OVS een projectleidster aangesteld en een werkgroep met 
leden van verschillende generaties vrouwen samengesteld. De keuze voor mengeling van generaties 
komt voort uit de behoefte om de dialoog tussen de verschillende generaties op gang te brengen en 
gaande te houden over de noodzaak van een feministisch theologisch debat over posities van 
vrouwen.  
 

4.5 RELATIE MET DE KERKEN 

De relatie tussen de OVS en de kerken verdient opnieuw de aandacht. In 2014 is duidelijk interesse 
vanuit de Protestantse Kerk gebleken toen de voorzitter van de Generale Synode (Karin van den 
Broeke) actief deelnam aan de synodedag 2014. Ook met de Raad van Kerken wordt de relatie 
opnieuw onder de loep genomen.  
 

4.6 SAMENWERKING MET IWFT EXPERTISENETWERK GENDER EN RELIGIE  

In de zomer van 2015 vond een gemeenschappelijk overleg plaats tussen de besturen van de OVS en 
het IWFT. Met het verdwijnen van de open studiedagen religie en gender is een belangrijk deel van 
het aanbod van studiedagen voor de achterban van zowel OVS als IWFT weggevallen. Er is besloten 
dat beide organisaties gaan samenwerken om te voorzien in aanbod voor deze doelgroep.  
 

5 Middelen, organisatie en financiën 

5.1 MIDDELEN 

 Zowel doel als middel zijn de vijfjaarlijkse vrouwensynodes. 

 Het organiseren van synodedagen in verschillende regio's ter versterking van de achterban. 
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 Het versturen van een ZijSpiegel aan de donateurs, vier keer per jaar.  

 Het bijhouden van een website www.vrouwensynode.nl, de Facebookpagina en een 
Twitterpagina om de platformfunctie te versterken. 

 Het organiseren, stimuleren en/of meewerken aan acties, netwerken, onderzoeken, 
rapporten, studiedagen etc.  

 Samenwerking en contacten met verwante organisaties, met name:  
o IWFT expertisenetwerk gender en religie, de Unie/NKV, Mariënburgvereniging 
o Al Nisa, organisatie van moslimvrouwen 
o andere maatschappelijke organisaties (bijv. politieke partijen, milieuorganisaties) 

 

5.2 ORGANISATIE 

Het bestuur bestaat uit vijf personen:  
ds. Jasja Nottelman, voorzitter 
drs. Wil Ebbelaar-Fransen, secretaris 
Vacature: penningmeester 
drs. Fieke Klaver, bestuurslid netwerken 
Marie Christine (Emsi) Hansen, BA, bestuurslid public relations en sociale media 
 
Tevens wordt het bestuur ondersteund door een bureaumedewerkster in de persoon van drs. 
Monique Bergers.  
 
Synodedagen en tweedaagse synodes worden voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden 
van het bestuur en anderen. 
 

5.3 FINANCIËN 

Door een strak gevoerd financieel beleid zijn de financiën van de Stichting gezond. De kosten en 
baten van de ZijSpiegel zijn in evenwicht. Voor de synodedagen en –weekenden wordt er naar 
gestreefd deze kostendekkend te organiseren.  
De financiële situatie en het gevoerde financiële beleid worden samengevat in de volgende punten. 

 De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften en rente-inkomsten.  

 Verder zijn er inkomsten waar evenredig uitgaven tegen overstaan, nl. voor bewezen diensten: 
abonnementsgelden voor de ZijSpiegel en deelnamegelden en subsidies van particuliere fondsen 
voor de organisatie van synodes en synodedagen. 

 Het vermogen van de Stichting staat geheel op spaarrekeningen. Er zijn geen beleggingen. 

 De kosten van werving en beheer zijn zeer laag. Kosten bestaan uit uitgaven voor de website, 
kosten voor de zakelijke bankrekening, bureaukosten en PR-kosten.  

 Om synodes en synodedagen te kunnen blijven organiseren heeft de Oecumenische 
Vrouwensynode één noodzakelijke voorziening, namelijk een werkkapitaal van € 20.000. Dit 
bedrag is bedoeld om het financiële risico van synodes en synodedagen te kunnen aangaan en om 
uitgaven voor synodes en synodedagen te kunnen betalen op het moment dat er nog geen of niet 
voldoende inkomsten zijn binnengekomen. Deze reservering dient bij afsluiten van de financiën 
van een synode of synodedag weer € 20.000 te zijn. 

 Synodes en synodedagen worden zoveel mogelijk kostendekkend georganiseerd. Ze worden 
betaald uit deelnemersbijdragen, subsidies en een bescheiden eigen bijdrage van de Stichting zelf. 
Een eventueel positief jaarresultaat wordt gewoonlijk gereserveerd om gebruikt te worden voor 
een dergelijke bijdrage.  

 Kosten en baten van de Zijspiegel zijn in de regel met elkaar in evenwicht. De ZijSpiegel wordt als 
belangrijk communicatiemiddel gebruikt bij de organisatie rond de synodes. Een deel van de 
inkomsten van de dag of weekend komt dan ten goede aan de ZijSpiegel. Daardoor ontstaat er 

http://www.vrouwensynode.nl/
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enige reserve om rond een dag of weekend de Zijspiegel onder de aandacht te brengen van een 
breder lezerspubliek. 

 Leden van het bestuur en werkgroepen ontvangen vergoeding van hun werkelijk gemaakte 
kosten. 

 Voor de activiteiten van de bureaumedewerkster en de webmistress wordt een 
vrijwilligersvergoeding verstrekt. Voor de vergoeding van de webmistress wordt subsidie vanuit 
het Catharina Halkesfonds gegeven.  

 In de statuten is bepaald dat een eventueel batig saldo bij opheffing van de stichting zoveel 
mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 

 Bijlage 1 bevat de balans bij de jaarovergang 2015-2016. 
 
 

6 Samenvatting 

De Oecumenische Vrouwensynode heeft in het sterk veranderde landschap van zowel religie als 
vrouwenbeweging een nieuwe relevantie gekregen als  platform voor de vrouw-en-geloofbeweging.  
Vanuit de christelijke traditie richt de OVS zich op zowel christelijke als postchristelijke vrouwen, met 
een breed interreligieus perspectief. De platformfunctie willen we verder uitbouwen de uitbreiding 
van de naamsbekendheid onder jonge vrouwen en met het vergroten van het bereik van de 
ZijSpiegel en actief gebruik van de website www.vrouwensynode.nl, de Facebookpagina en de 
Twitterpagina. Financieel is de stichting Oecumenische Vrouwensynode gezond. Het vinden van 
bekwame vrijwilligers is soms lastig, maar tot nu toe steeds gelukt.  

http://www.vrouwensynode.nl/
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7 BIJLAGE 1 

 


