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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode
over het jaar 2011.
Ook dit jaar heeft het bestuur hard gewerkt, de publiciteit werd verder uitgebouwd en het werven van subsidies nam de nodige tijd in beslag. Daarnaast is
er een werkgroep het hele jaar bezig geweest met de organisatie van het
synodeweekend in maart 2012.
In de vacature van secretaris van het bestuur is voorzien. Sinds augustus 2011 is
Wil Fransen de nieuwe secretaris. Daarmee is het bestuur compleet al bestaan er
nog wensen voor het aantrekken van een bestuurslid voor fondswerving.
We hopen dat u met plezier dit jaarverslag zult lezen.
Jasja Nottelman, voorzitter van het bestuur

Wat is de Oecumenische Vrouwensynode?
De Stichting Oecumenische Vrouwensynode (hierna aan te duiden met OVS) is
een platform voor netwerken, organisaties, groepen en personen, die betrokken
zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Via haar website en
nieuwsbrief en tijdens de synodes die zij organiseert, is zij is een podium voor de
beweging, waar ontmoeting kan plaatsvinden, inspirerend tot verandering en
empowerment. Met synodes en andere bijeenkomsten biedt zij een plaats waar
samen kan worden gevierd, waar bondgenotes kunnen worden gevonden en
coalities op concrete punten kunnen worden gesloten. Vanuit een feministische
visie op mens, geloof en samenleving, streeft de OVS naar rechtvaardigheid op
het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd, seksuele voorkeur en
ecologie. Zij wil een constructieve en kritische bijdrage leveren aan het gesprek
hierover op persoonlijk, maatschappelijk, economisch, ecologisch, interreligieus
en politiek vlak.
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De OVS richt zich op vrouwen (en op mannen die onze genderanalyse delen) in
verschillende posities, zowel kritische vrouwen in de kerken als zij, die vanuit een
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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.
Daarnaast wil de OVS de uitwisseling op theologisch gebied bevorderen tussen
vrouwen die wel en die niet academisch gevormd zijn. De OVS vindt het van
groot belang dat ervaringen van alledag aan de basis liggen van feministische
theologie en dat omgekeerd wetenschappelijke bevindingen worden vertaald
naar de praktijk.
Ter bevordering van de interreligieuze dialoog, streeft de OVS ernaar contacten
met vrouwen uit andere religies en levensbeschouwingen te leggen, te behouden
en te verdiepen. De OVS onderhoudt hiertoe contacten met organisaties zoals de
Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en de Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog.
De OVS heeft haar naam verbonden aan EPIL en is mede-initiatiefnemer van
Vrouwen Verbinden.

Wat doet de Oecumenische Vrouwensynode?
De OVS organiseert meerdaagse synodes en synodedagen. Daarnaast is de OVS
bij gelegenheid medeorganisator van andere bijeenkomsten die qua inhoud en
deelnemers aansluiten bij de platform- en netwerkfunctie van de OVS.
Communicatie vindt plaats via de actuele website www.vrouwensynode.nl, via de
papieren Nieuwsbrief die viermaal per jaar verschijnt en via een emailnieuwsbrief
die maximaal 4 keer per jaar wordt verspreid.
Het bestuur van de OVS neemt deel aan verschillende overlegorganen en
bezoekt bijeenkomsten van verwante organisaties.

Synodes en synodedagen
Om de vijf jaar organiseert de OVS een tweedaagse synode. Om de continuïteit
te waarborgen worden in de periode tussen de meerdaagse synodes
synodedagen gehouden.
De synodes hebben tot doel onderwerpen te bespreken, die vanuit de vrouw-engeloofbeweging worden aangedragen in verband met hun belang voor kerk,
geloof en gelovigen. Deelneemsters kunnen zaken aan de orde stellen, die hen
aan het hart liggen en daarbij bondgenotes zoeken. Daarnaast heeft elke synode
een thema dat in lezingen en workshops wordt uitgediept. Verder zijn synodes
zijn een uitgelezen plaats om de contacten binnen de vrouw-en-geloofbeweging
te versterken. Tenslotte bieden de synodes 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 en gelovigen.
Synodedagen zijn, afhankelijk van het moment, vooral gericht op verslaglegging
over initiatieven voortkomend uit de voorgaande synode of meer bedoeld als
voorbereiding op de volgende synode. In alle gevallen hebben de synodedagen
ook tot doel de contacten binnen de vrouw-en-geloofbeweging te versterken en
de deelneemsters te inspireren.
Het verslagjaar 2011 stond geheel in het teken van de voorbereiding van de
zesde vrouwensynode in maart 2012. Op de synodedag van september 2010 was
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het thema van die synode, ecologische theologie, al geïntroduceerd. Begin 2011
werd een werkgroep samengesteld om de synode voor te bereiden. Tijdens een
brainstormweekend in februari werd het thema uitgewerkt, de indeling van het
programma gemaakt en de locatie gekozen.
Het complexe en brede thema van feministische ecologische theologie werd
verdeeld over drie pijlers: 1) Ecologische theologie en filosofie 2) Landbouw &
voedsel 3) De spanning tussen economie en ecologie. Voor het inhoudelijke
programma van iedere pijler werd een dagdeel gereserveerd met een plenaire
inleiding gevolgd door diverse workshops. Om recht te doen aan de
interreligieuze dialoog werden 4 workshops gepland met bijdragen van vrouwen
uit andere dan de christelijke traditie. Na iedere pijler werd een spiritueel
moment voorzien. Parallel aan het thematische programma werd de synodetafel
ingepland waaraan vergaderd wordt over agendapunten die deelneemsters
tevoren en ter synode kunnen inbrengen en waaraan geïnteresseerden per
onderwerp kunnen aanschuiven. Als locatie voor de synode werd het WestCord
hotel in Delft gekozen vanwege de moderne uitstraling en de ligging ervan, die
aansluit bij het thema.
Er werd op grond van deze beslissingen een projectplan geschreven als basis
voor de verdere organisatie. Subsidiegevers werden benaderd. De onderhandelingen met het hotel werden gevoerd. Spreeksters, workshopleidsters en
andere medewerksters werden aangezocht. De overige programmaonderdelen
werden ingevuld. De synode werd aangekondigd en de inschrijving geopend.

Andere bijeenkomsten
De OVS vindt het van belang om waar mogelijk in samenwerkingsverbanden met
andere organisaties bijeenkomsten te beleggen die aan de doelstellingen van de
OVS voldoen en die tegelijkertijd het netwerk waarin de OVS opereert verbreden.
Vrouwen Verbinden
Eind 2010 werd door de OVS, het PvdA vrouwennetwerk Amsterdam en het
Servicepunt Emancipatie Amsterdam het plan opgevat om op internationale
vrouwendag 2011 een ontmoeting te organiseren tussen wel en niet religieuze
vrouwen met wortels in diverse religies en culturen. Het doel van die bijeenkomst was om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en elkaar te bevragen,
om begrip en respect voor elkaar tot stand te brengen en samen te werken in de
strijd voor vrouwenemancipatie. Jasja Nottelman was mede-initiatiefneemster en
vertegenwoordigde de OVS in de organiserende werkgroep. Kerk en Wereld en
de PvdA maakten de bijeenkomst financieel mogelijk.
Op de 100ste Internationale Vrouwendag op 8 maart 2011, vond de
inspiratiebijeenkomst ‘Vrouwen Verbinden’ plaats in debatcentrum De Nieuwe
Liefde in Amsterdam. Het thema van de avond was ‘Religie en vrouwenemancipatie: splijtzwam of bindmiddel?’ en vele vrouwen met verschillende
achtergronden kwamen op deze bijeenkomst af.
Het welkomstwoord kwam van Gritta Nottelman, die sprak over inspiratie, haar
persoonlijke passie voor de sociaal democratie en het verbinden van vrouwen
met diverse (religieuze) achtergronden door krachten te bundelen en over
(eigen) grenzen heen te kijken. Daarna gaf theologe Manuela Kalsky een lezing
over religie en vrouwenemancipatie, waarbij ze wees op de verscheidenheid
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binnen religies, de autonomie van vrouwen om zelf religieuze bronnen te
bestuderen en op het feit dat vrijheid niet voor elke vrouw ‘vrij zijn van geloof ’
betekent. Ook thema’s als internationale solidariteit, compassie en de zoektocht
naar een pluriform ‘Wij’ in de Nederlandse samenleving kwamen aan bod. Net als
Nottelman, benadrukte ook Kalsky het belang van het verbinden van verschillende vrouwen en het definiëren van diversiteit als maatschappelijke verrijking
en niet als bedreiging. Gespreksleider van de avond was Lammy Garming.
Na deze inspirerende woorden, was het tijd om de aanwezige vrouwen in
groepjes op te splitsen en persoonlijke inspiratiebronnen te bespreken onder
leiding van deskundige gespreksleiders zoals Amma Asante, Judith Belinfante,
Tanja Jadnanansingh, Riet Bons-Storm, Petra Hoogerwerf, Songul Mutluer,
Margreet Elings en Khadija Bentaher. Een verscheidenheid aan vragen, zoals
‘Hoe zie je religie?’ ‘Welke waarde heeft religie in je leven?’ ‘Hoe kunnen we (als)
vrouwen verbinden?’, ‘Wat kunnen we als vrouwen voor elkaar betekenen?’
passeerden de revue. Begrippen als pluriformiteit, samenwerking, zingeving,
verbinding met jezelf en God en het maken van (religieuze) verbindingen om
polarisatie tegen te gaan, kwamen aan de orde.
In het afsluitende plenaire gedeelte lag nadruk op de vraag welke nieuwe
inzichten de aanwezige vrouwen hadden gehoord. Door de verscheidenheid
tussen de interreligieuze gespreksgroepjes, kwamen veel verschillende onderwerpen ter sprake. Niet alleen religieuze achtergronden of waarden, maar juist
ook groepssolidariteit werd als verbinding gezien. Als kernwaarden bij het zoeken
naar verbindingen kwamen ‘openstaan voor verwondering’ en ‘luisteren om
elkaar te verstaan’ naar voren. De bewogenheid met thema’s als religie en
vrouwenemancipatie bleek uit de vele open en inspirerende bijdragen. Elkaar
verhalen vertellen bleek een mooie manier om verbindingen te vormen, ook
wanneer je het niet exact met anderen eens bent.
Tenslotte lanceerde Jasja Nottelman de website www.vrouwenverbinden.nl. Een
website, naast het facebook en linkedin account, om ook digitaal vrouwen te
verbinden en onderling gedachten te kunnen uitwisselen over thema’s als religie,
politiek en emancipatie. Hiermee gaf zij de aftrap voor vervolgactiviteiten van
Vrouwen Verbinden. Zij riep de aanwezigen op de op de website geplaatste
petitie te ondertekenen en anderen te motiveren zich aan te sluiten bij het idee
van een samenleving waarin mensen mét elkaar willen leven in plaats van elkaar
uit te sluiten.

Communicatiemiddelen
Website
De website, www.vrouwensynode.nl, wordt als modern communicatiemiddel
meer en meer van belang. Aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten
van de OVS zijn erop te vinden. Daarnaast zorgt webmaster Trees van Montfoort
voor actuele berichtgeving in en rond het brede veld van oecumene, feminisme
en gender. Op de wensenlijst voor de website staat een boekenpagina. Hiervoor
zoekt het bestuur nog iemand die dit kan coördineren.
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Nieuwsbrief op papier
De Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel tussen de OVS en haar
meest betrokken achterban. De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Er zijn
185 betalende abonnees. Daarnaast wordt de Nieuwsbrief gratis gestuurd aan
enkele verwante organisaties. De redactieleden zijn Joanne Seldenrath, Olga van
Kollenburg en Lieve Wuijts en Trees van Montfoort. Joanne Seldenrath is tevens
eindredacteur.
Bij opheffen van het tijdschrift Fier is de Nieuwsbrief in september eenmalig aan
alle Fierabonnees gestuurd vanuit de gedachte dat de Nieuwsbrief sommigen
wellicht een alternatief voor Fier zou bieden. Dit heeft niet geleid tot een
toestroom van nieuwe abonnees.
De Nieuwsbrief van september 2011 telde 8 extra bladzijden en had een
gekleurde omslag omdat enerzijds dit nummer naar de Fierabonnees werd
gestuurd en anderzijds de aanmeldingsinformatie voor de synode van 2012 erin
stond.
Nieuwsbrief per email
Tijdens de synodedag in september 2010 is gestart met het verzamelen van
emailadressen van belangstellenden die langs elektronische weg regelmatig op
de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van de OVS en
geattendeerd willen worden op nieuws van verwante organisaties. Met ingang
van 2011 is er 4 maal een actuele emailnieuwsbrief verstuurd.
Project Achterban
In 2011 is een eerste inventarisatie gemaakt van welke informatie een
onderzoek naar de achterban van de OVS zou moeten opleveren.

Deelname aan overlegorganen
De Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.
 De OVS, het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie en de Unie NKV zijn
zogenaamde coalitiepartners. Zij informeren elkaar over en weer aangaande
activiteiten en zaken die de aandacht vragen. Indien gewenst wordt overleg belegd.
 In het OOG, Overleg Oecumenische groepen, zijn vertegenwoordigd het Landelijk
Oecumenische Platform, Basisbeweging Nederland, de Mariënburggroep en de
OVS. Jasja Nottelman bezocht de jaarlijkse vergadering op 9 maart.
 De voorzitters van de OVS en Al Nisa overleggen met regelmaat.
 De voorzitter van de OVS bezoekt regelmatig bijeenkomsten van Vrouwen
Verbinden

Vertegenwoordigingen
In verband met de netwerkfunctie van de OVS vertegenwoordigden bestuursleden de OVS in 2011 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja
Nottelman; TvM=Trees van Montfoort; AB=Arine Benschop, WF= Wil Fransen)
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Bijeenkomsten van verwante organisaties
 gesprek met afvaardiging redactie FIER mogelijkheden vervolg feministisch
theologisch tijdschrift (JN en TvM)
 Honderd jaar vrouwen op de kansel (JN)
 Nieuwe moskee live (JN)
 Looddag 2011 (TvM)
 Overleg EPIL (JN)
 Congres emancipatie (WF)
 Volzinlezing (JN)
 Ontmoetingsdag LPVP (AB)
Overige bijeenkomsten
 Expertmeeting aansluitend bij het thema van de Boekgroep Groningen (AB);
 Uitvaart Tine Halkes (JN, TvM, AB)
 Overleg Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog, OVS, Vrouwen Verbinden (JN)
Internationale contacten
 Voorbereiding ICETH Interreligious Conference of European Women
Theologians (9 mrt namiddag, JN);
 ICETH Conferentie Vrouwen en Leiderschap (8 t/m 11 jul, JN)
 Mevrouw Shunila Ruth van de CoP-Synodical WomensDesk (Church of
Pakistan) kwam van 1-4 juni 2010 naar Nederland. Van haar kwam het
verzoek via Jaantje Vink van Kerk In Actie van de PKN om vrouwen van de
oecumenische vrouwensynode te ontmoeten en van ons te horen waar we
mee bezig zijn hier in Nederland op het gebied van vrouw en geloof. Jasja
Nottelman heeft met haar een gesprek gehad.
Naamsvermelding/ondersteuning
 Sinds mei 2010 geeft het bestuur van de OVS haar morele ondersteuning aan
het project EPIL, European Project for Interreligious Learning.
 In 2011 is de band met de Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog
geformaliseerd.

Organisatie
De OVS is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt bij het uitvoerend werk
bijgestaan door werkgroepen met een speciale opdracht. De adviesraad adviseert
het bestuur. De leden ervan hebben een ambassadeursfunctie.

Bestuur
Het bestuur was per 1 januari 2010 als volgt samengesteld:
Voorzitter
ds. Jasja Nottelman
Secretaris
drs. Wil Fransen
Penningmeester
ir. drs. Arine Benschop
Bestuurslid communicatie
drs. Trees van Montfoort
Nieuwsbrief
drs. Olga van Kollenburg.
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Het bestuur vergaderde dit jaar 8 maal, waarvan twee keer met de adviesraad.
Daarnaast was er tussen de bestuursleden geregeld emailcontact. Sinds
augustus 2011 is het bestuur voltallig. Wel wordt er nog uitgekeken naar een
bestuurslid met fondswerving in de portefeuille en een coördinator voor de
boekenpagina.

Adviesraad
De adviesraad kwam in 2011 tweemaal bijeen. Op de vergadering in december is
er veel aandacht geweest voor nut en noodzaak van de adviesraad voor het
bestuur van de OVS. De adviesraad is een orgaan waarin mensen met expertise
zitten, die betrokken zijn bij het oecumenische gedachtegoed, spreken van uit
een achterban. De adviesraad kan: fris tegen zaken aankijken, heeft contacten
met persoonlijke achterban, geeft feedback aan bestuur. De adviesraad kan op
verschillende punten adviseren. Diversiteit is daarbij belangrijk. De vraag om
advies moet echter duidelijk zijn.
De adviesraad was per 1 januari 2011 als volgt samengesteld:
prof. dr. Riet Bons-Storm
drs. Freda Dröes
mr. Annego Hogebrink
prof. dr. Annelies Knoppers
mw. Haydy Nelson
dhr. Kees Posthumus
drs. Menso Rappoldt
drs. Wilbert Sentenie
Prof. dr. Riet Bons-Storm en Menso Rappoldt hebben aangegeven dat zij niet
langer deel willen uitmaken van de adviesraad. Het bestuur heeft aangegeven
zich te beraden op de huidige formule van de adviesraad. Medio augustus 2012
komt het bestuur van de OVS met een besluit.

Werkgroepen
Werkgroep synodeweekend 2012
De werkgroep synodeweekend 2012 bestond uit acht vrouwen van wie twee uit
het bestuur van de OVS. De werkgroep vergaderde 10 keer in 2011 waarbij ook
een brainstormweekend in Delft. Er heeft daarnaast zeer intensief emailcontact
plaatsgevonden.
De “boekgroep”
Deze werkgroep, voortgekomen uit de 5e synode, onderzoekt wat er de oorzaken
van zijn dat er in 25 jaar vrouwenbeweging in de kerken weinig is veranderd ten
aanzien van de positie van vrouwen. Hierbij is de aandacht gericht op het proces
van beleidsvorming binnen de oecumenische vrouwensynodes en haar
verhouding tot de kerken. In 2010 heeft de boekgroep haar werk afgerond.
Publicatie van de resultaten heeft in 2011 plaatsgevonden en is te lezen op de
website van de OVS.
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Financieel jaarverslag 2011
Utrecht, oktober 2012
Arine Benschop, penningmeester

Financiën naar tevredenheid
De financiële situatie van de OVS stemt tot tevredenheid. Alle plannen konden
wat dit betreft uitgevoerd worden. De “dagelijkse” kosten van bestuur en
werkgroepen weken niet veel af van de begroting. In 2011 heeft de OVS de
ANBI-status gekregen. Giften en donaties aan de OVS zijn dus aftrekbaar van de
belasting.
Synode
Voor de synode werd een aparte sluitende begroting opgesteld die de jaargrens
2011-2012 overschrijdt. Hierover zal bericht worden in het jaarverslag over
2012. Er werd in 2011 al bijna € 5000 aan kosten gemaakt voor de synode,
onder andere voor aanbetaling van de accommodatie. Er werd al rond € 10.700
aan inkomsten genoten uit subsidies, deelnamegelden van vroeginschrijvers en
sponsoring door een bedrijf. Om geen vertekend beeld te krijgen wat betreft het
totale financiële resultaat over 2011 werd het verschil op 31 december
toegevoegd aan de voorziening “Werkkapitaal synodes”.
In de synodebegroting staat een eigen bijdrage van de OVS van € 2500. De
voorziening voor “Synode/dag bijdrage OVS” was daarvoor op 31 december ruim
voldoende, nl. € 3068.
Vrouwen Verbinden
De OVS was eindverantwoordelijk voor de financiën van “Vrouwen Verbinden”.
De PvdA droeg € 650,- bij, er werd € 750,- subsidie verkregen van Kerk en
Wereld en er werd een vrijwillige bijdrage gevraagd van deelnemende vrouwen.
Hiermee moest de avond kostendekkend georganiseerd worden.
De totale werkelijke lasten waren € 147,- lager dan de begrote lasten.
Daartegenover stonden ook € 169,- minder inkomsten dan begroot. Dit laatste
was geheel het gevolg van een lagere opbrengst dan begroot van de vrijwillige
bijdrage van de deelneemsters. Vooraf was er binnen de organisatie verschil van
inzicht of op de uitnodiging voor de debatavond de vrijwillige bijdrage genoemd
moest worden. Er is besloten dit niet te doen, omdat sommigen meenden dat dit
mogelijke deelneemsters zou afschrikken. Bij de “collecte” achteraf gaven veel
vrouwen aan het jammer te vinden dat ze er niet van wisten en dus geen
contanten bij zich hadden. Voor de toekomst is aan te raden in een vergelijkbaar
geval een vrijwillige bijdrage inclusief richtbedrag op de uitnodiging te
vermelden.
Het uiteindelijk financiële resultaat, slechts € 22,- negatief, was prima. Zie ook
de Staat van baten en lasten van de debatavond aan het einde van dit
jaarverslag.
Nieuwsbrief
De gewone baten en lasten van de Nieuwsbrief leverden een positief resultaat
van € 550,-. Dit is te danken aan € 140,- meer uit abonneegelden dan begroot, €
8

50,- minder aan administratiekosten dan begroot, een eenmalige losse verkoop
van nummers ad € 100,- en doordat rond € 260,- van de gewone kosten werden
betaald uit het synodebudget (omslag in kleur die 1x per jaar was voorzien en
bladzijden in gewone oplagen gewijd aan de synode). De extra bladzijden van de
Nieuwsbrief van september werden ook betaald uit het synodebudget. De extra
oplage en de kosten voor het meesturen met Fier werden gefinancierd uit het
positieve resultaat aangevuld met een onttrekking van € 246,- aan de
voorziening “Reserve Nieuwsbrief”. Daarmee is het totale resultaat van de
Nieuwsbrief € 0.
Inkomsten uit giften
De inkomsten uit giften van particuliere donateurs bedroegen € 1486,-. Hiervan
kwam de helft binnen via periodieke overschrijvingen en via machtigingen tot
jaarlijkse automatische incasso. Het overige bestond uit giften via eenmalige
overschrijvingen. Er kwam € 300,- meer binnen dan in 2010. De indruk bestaat
dat er meer giften binnen komen als de achterban (terecht!) de indruk krijgt dat
er veel gebeurt bij de OVS.
Van een kloosterorde werd € 500,- ontvangen. Bij de opgaven voor de synode
kwam € 1070,- aan extra giften binnen. Beide bedragen werden toegevoegd aan
de voorziening “Synode/dag bijdrage OVS”.
Als erfenis van Vrouw Geloof Samenleving Overijssel ontving de OVS € 1990,-.
Van dit bedrag is een aparte voorziening getroffen. Indien nodig kan het bedrag
besteed worden bij een tekort op de eindafrekening van de synode 2012. Als dat
niet gebeurt, moet er een bestemming voor aangewezen worden in de begroting
over 2013.
Inkomsten uit rente
Gewoonlijk ontvangt de OVS begin januari rente over het voorgaande jaar op
haar spaarrekening. In verband met het samenvoegen (door ASN bank) van drie
spaarrekeningen tot één in de loop van 2010 werd een deel van de rente over
2010 al in 2010 ontvangen, namelijk € 306,-. Dit bedrag is in boekjaar 2010
gereserveerd voor 2011 en in 2011 onttrokken aan die voorziening ten bate van
de gewone, lopende uitgaven. In januari 2011 is het resterende bedrag aan
rente-inkomsten over 2010 binnengekomen ad € 545,-. Het totaalbedrag van €
851,- is door een lagere rentevoet minder dan de rente over 2009.
Project Achterban
Hoewel Project Achterban wel gestart is in 2011 zijn er nog geen kosten voor
gemaakt. De voorziening voor Speciale projecten is daarom nog niet
aangesproken.
Eigen vermogen en voorzieningen in 2011, resultaat 2011
De al eerder door het bestuur vastgestelde streefbedragen voor eigen vermogen
en voorzieningen zijn voor 2011 onveranderd.
Over de voorzieningen “Werkkapitaal synodes’, “Synode/dag bijdrage OVS”,
“Speciale projecten”, “Reserve Nieuwsbrief”, “Rente tbv boekjaar 2011” en
“Erfenis V&G Overijssel” werd hierboven al uitleg gegeven. De voorziening
“Erfenis Werkgroep F&L” werd volgens plan niet aangesproken.
Rekeninghoudend met dit alles was het resultaat over 2011 € 644,43. Om
enerzijds eventuele initiatieven voortkomend uit de synode van 2012 te kunnen
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steunen en om anderzijds
bedrag voorzien onder de
het resultaat over 2011 €
daardoor gelijk aan dat per

het eigen vermogen niet te laten oplopen werd dit
naam “Subsidies werkgroepen etc.”. Daarmee werd
0,00. Het eigen vermogen per december 2011 blijft
31 december 2010, namelijk € 10.054.

Controle van de boeken
Door de grote drukte rond de organisatie van de synode begin 2012 en door
persoonlijke omstandigheden heeft er nog geen controle van de boeken
plaatsgevonden. De boeken over 2011 zullen tegelijk met de boeken over 2012
en de synodeadministratie in het eerste kwartaal van 2013 gecontroleerd
worden.

Balans
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Staat van baten en lasten
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Staat van baten en lasten “Vrouwen Verbinden”
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