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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode 
over het jaar 2012. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2012 was het 
Synodeweekend in Delft op 24 en 25 maart met als thema: Vrouwen tussen 
geloven, geld en groen. Dit weekend was een vervolg op de synodedag van 23 
september 2010 in Deventer. Een mooie locatie in Delft, een goed programma en 
enthousiaste inleidsters. Er was een goede opkomst. Er zijn over het gehele 
weekend ongeveer 120 deelneemsters geweest. Tijdens dit weekend is een 
enquête gehouden onder de aanwezige vrouwen. Deze enquête vloeide voort uit 
het advies van de boekgroep om meer informatie te verkrijgen over de 
achterban van de Vrouwensynode. 
 
Wij 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 en synodedagen 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 
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 zich op academisch niveau bezighouden feminisme en theologie en 
vrouwen uit de praktijk en aan de basis. 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 er naar 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. 
 

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 e-
mailnieuwsbrief die maximaal 12 keer per jaar wordt verspreid. 
Het bestuur van de OVS neemt deel aan verschillende overlegorganen en 
bezoekt bijeenkomsten van verwante organisaties. 
 

Synode 2012  
 
Om de vijf jaar organiseert de OVS een tweedaagse synode. Om de continuïteit 
te waarborgen worden in de periode tussen de synodes synodedagen gehouden. 
Het jaar 2012 was een synodejaar. De synode vond plaats in het weekend van 
24 en 25 maart in Delft. 

Synodes in het algemeen 

De synodes hebben tot doel onderwerpen te bespreken, die vanuit de vrouw-en-
geloofbeweging worden aangedragen in verband met hun belang voor kerk, 
geloof en gelovigen. Over deze onderwerpen worden besluiten genomen ten 
aanzien van verder te ondernemen actie. In die zin maken de synodes beleid.  
Daarnaast heeft elke synode een thema dat in lezingen en workshops wordt 
uitgediept. Dit geeft wetenschapsters en vrouwen uit het veld de gelegenheid om 
van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen uit de feministische 
theologie. Verder zijn de synodes een uitgelezen plaats om de contacten binnen 
de vrouw-en-geloofbeweging te versterken. 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 en gelovigen.  
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Synode 2012 Vrouwen tussen geloven, geld en groen 

De synode had als thema ‘Ecologische theologie’ en was opgebouwd rond de 
subthema’s ‘Ecologische feministische theologie’, ‘Landbouw en voedsel’ en 
‘Spanning tussen economie en ecologie’. Er waren inleidende lezingen gevolgd 
door meer specifieke invulling in diverse workshops. Aan de vergadertafel 
werden door de synodegangsters ingebrachte onderwerpen besproken. Uit de 
synode kwam het thema voor de volgende synodedag (8 maart 2014). Op 
verzoek van de synodedeelneemsters zal die dag gaan over duurzame economie 
in de zin van sociale duurzaamheid. 
 
Van de synode is een apart uitgebreid synodeverslag verschenen, Verslag OVS 
Synode 24 en 25 maart 2012. Voor dit jaarverslag volstaan we daarom met de 
volgende korte impressie van de hand van Joanne Seldenrath:  
 
Buiten cirkelen grote vogels. Binnen horen honderddertig vrouwen en een enkele 
man over de spanning tussen economie en ecologie. Binnen, dat is het Atrium 
van Hotel WestCord te Delft waar de zesde Oecumenische Vrouwensynode wordt 
gehouden.  
 
Twee dagen, 24 en 25 maart 2012, zijn de aanwezigen letterlijk ‘vrouwen tussen 
geloven, geld en groen’ zoals het thema luidt. Want de locatie is bewust 
gekozen: het hotel staat op een industrieterrein waarachter een natuurgebied 
begint. In het Atrium hangt een groot doek met een boom. Dat wordt de ruimte 
waarin gevierd wordt (met terugkerend de tekst uit Psalm 1 – Als een boom zal 
zij zijn) en waar de lezingen zijn, steeds gevolgd door een workshopronde en een 
‘belevingsmoment’. In de workshops en excursies vertakt het thema zich, 
bijvoorbeeld in scheppingstheologie, pachamama, wicca, islam en duurzaamheid, 
joodse ecologie, symbolen, duurzaamheid en armoede. 
 
Leven in die ruimte tussen geloven, geld en groen is spannend. Milieufilosofe 
Agnes Grond zegt in haar openingslezing: ‘Zo lang ik wegkijk, hoef ik niet na te 
denken. Afstand maakt de wereld overzichtelijk.’ Maar mensen zoeken ook 
nabijheid. In feministische theologie en filosofie worden de alledaagse en lijfelijke 
ervaringen van vrouwen serieus genomen: ‘Wat ons raakt, bepaalt niet alleen 
wat wij geloven, maar ook wat wij denken en doen.’ We kunnen ons laten raken 
door de autonome wereld van de natuur omdat mensen niet alleen een lichaam 
hebben, maar evenals de andere wezens op aarde ook een lichaam zijn. Vanuit 
die lotsgemeenschap pleit ze ervoor dat we niet de belangen van ander leven 
opofferen aan die van ons. 
 
Het tweede blok ‘Landbouw en voedsel’ begint met een lezing van Ineke van 
Middendorp, predikant in Noord-Holland. Zij vraagt hoe we met eten omgaan. 
Volgens schrijfster Lulu Wang eten Chinezen God op, maar ook bij het christelijke 
avondmaal eten we het lichaam van Christus. Juist daarom is het erg als zoveel 
goed eten afval wordt.  
 
Bij het avondeten zeggen mijn tafelgenoten – alle drie met een moestuin – dat je 
ongeveer 200 m2 grond nodig hebt om je eigen voedsel te verbouwen. En nee, 
wat je zelf hebt gezaaid en zien opkomen, gooi je niet weg. 
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Zondagmorgen na de viering leidt theologe Irmgard Busch het derde blok in: 
Spanning tussen economie en ecologie. Ze herinnert aan de betekenis van de 
twee woorden en onderscheidt met econome Irene van Staveren drie 
economische circuits: de markt, de herverdeling (door bijvoorbeeld de overheid) 
en de wederkerigheid (vrijwilligerswerk, opvoeding, mantelzorg). Er ontstaan 
problemen als het evenwicht daartussen verdwijnt. Vrouwen moeten economisch 
leren denken anders verliezen ze in alle circuits. 
 
Het vierde en laatste blok ‘De verdieping’ bestaat uit alleen workshops. De 
slotviering gaat over de vruchten van de levensboom (Openbaringen 22: 1-2). 
De ontmoeting met zoveel vrouwen tijdens de synode voedt. Maar de synode 
versterkt ook het bewustzijn van de spanning. Er zijn zachte grenzen nodig. 
Zoals de biologes vertellen tijdens de excursie ‘Natuur bij de boer’: land wordt 
weer aantrekkelijk gemaakt voor plant en dier door verschillende niveaus tussen 
water en land.  
 
De grote zwevende vogels buiten blijken ooievaars. Zij foerageren ‘bij de boer’ 
maar nestelen op een hoog kantoorgebouw! 
 

Andere bijeenkomsten 
 
Het bestuur van de OVS heeft in 2012 geen andere bijeenkomsten 
georganiseerd. De OVS Amsterdam heeft het thema van het synodeweekend 
'Vrouwen tussen geld en groen' met een bijeenkomst in eigen kring onder de 
aandacht gebracht.  
 

Onderzoek naar de achterban van de Vrouwensynode 
 
In opdracht van het bestuur voerde Van Montfoort Communicatie & Journalistiek 
een onderzoek uit naar de achterban van de Vrouwensynode op basis van een 
enquête gehouden tijdens het synodeweekend. De resultaten zijn gepubliceerd in 
het rapport Onderzoek naar de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode 
(te vinden op www.vrouwensynode.nl). De belangrijkste conclusies: De 
deelneemsters aan de Synode2012 zijn voor het grootste deel boven de vijftig, 
betrokken bij een kerk, een of meer vrouw-en-geloofgroepen of -organisaties en 
veel van hen hebben een opleiding of cursus gevolgd op het gebied van theologie 
of religiewetenschappen. 40% was niet eerder betrokken bij de Oecumenische 
Vrouwensynode. Er is een verschuiving te zien naar verjonging en meer 
oecumene. De deelnemers komen vooral om inspiratie op te doen vanuit de 
feministische theologie, minder dan vroeger voor maatschappelijke en kerkelijke 
actie. De resultaten zullen de basis vormen van het beleid van de OVS voor de 
komende jaren. 
 

Communicatiemiddelen 

Website 

De website, www.vrouwensynode.nl, wordt als modern communicatiemiddel 
meer en meer van belang. Aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten 
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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. Ook nieuwe uitgaven van boeken met die thema’s zijn op de website 
te vinden. De synode werd via de website uitgebreid aangekondigd, opgeven 
voor de synode en doorgeven van workshopvoorkeuren gebeurde via de website. 

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 
184 betalende abonnees. Opzeggingen – veelal door ouderdom of overlijden – 
worden gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Daarnaast wordt de 
Nieuwsbrief gratis gestuurd aan enkele verwante organisaties. 
De Nieuwsbrief verscheen in februari/maart, juni, september en december. De 
redactieleden waren Joanne Seldenrath, Olga van Kollenburg (tot maart), Lieve 
Wuijts en Trees van Montfoort (vanaf maart). Joanne Seldenrath is tevens 
eindredacteur. De redactie kwam 4 keer bijeen. 
De Nieuwsbrieven van februari/maart en juni telden 8 extra bladzijden en 
hadden een gekleurde omslag omdat ze mede gebruikt werden voor het 
verstrekken van programmainformatie over en verslag doen van de synode. 

Nieuwsbrief per e-mail 

In februari en september is een e-mailnieuwsbrief verstuurd naar ruim 120 
adressen. Redactie: Trees van Montfoort. 
 
 
Linkedin en Facebook 

Sinds 2012 heeft de OVS als organisatie ook een account op Linkedin en 
Facebook. Vooral Facebook wordt door de voorzitster ingezet om informatie over 
activiteiten van de OVS te verspreiden. 
 

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 Mariënburg-
groep en de OVS. Jasja Nottelman bezocht de jaarlijkse vergadering. 

 De voorzitters van de OVS en Al Nisa overleggen met regelmaat. 
 De voorzitter van de OVS onderhoudt contact met Vrouwen Verbinden, een 

samenwerkingsverband met het Servicepunt Emancipatie Amsterdam en het 
PvdA vrouwennetwerk Amsterdam. 

 Als uitvloeisel van de synode was er overleg tussen Oikos en de OVS over met 
name de feministisch theologische benadering van ecologische vraagstukken. 
In het kader daarvan bezocht Arine Benschop de Oikos-bijeenkomst met als 
thema 'De toekomst die wij willen'. 
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Vertegenwoordigingen 
 
In verband met de netwerkfunctie van de OVS vertegenwoordigden bestuurs-
leden de OVS in 2012 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja 
Nottelman; TvM=Trees van Montfoort; AB=Arine Benschop, WF= Wil Fransen) 

Bijeenkomsten van verwante organisaties 

Afronding Fier (JN, TvM, WF ). 
Dubbele dialoog (TvM) 
OPP-week (TvM, WF) 
Opening tentoonstelling “Vrouwen voor het voetlicht’ Catharijneconvent (JN, 
TvM) 
LOP (JN) 
Beraad van kerken (JN) 
Raad van Kerken (JN) 
Alledaags en Buitengewoon (JN, WF) 
EPIL (JN, TvM, WF) 
Jubileum Al Nisa (JN) 
Oikos (AB, TvM) 
Symposium Manuela Kalsky (WF) 
Inauguratie Manuela Kalsky (JN,WF) 
Lezing Kerk en Wereld (JN, TvM, AB) 
De toekomst die wij willen, Oikos (AB) 
Netwerkbijeenkomst IWFT ‘Spinnen of weven’ (JN) 
CSW57 maatschappelijk middenveld consultatie (AB) 

Internationale contacten 

In 2012 is er geen afvaardiging naar buitenlandse bijeenkomsten geweest. 

Schriftelijke bijdragen 

Zowel Atria, de Koninklijke Bibliotheek als het Katholiek Documentatiecentrum 
archiveren de Nieuwsbrief van de OVS. De Koninklijke Bibliotheek en het 
Katholiek Documentatiecentrum vanaf 2012. 
Op de website en in het jaarbericht van Kerk en Wereld verscheen een kort 
verslag van de synode. Zo ook in de jaarbrief van het Catharina Halkesfonds. In 
Woord en Dienst jrg.61/4, april 2012 p.32-34 verscheen een uitgebreid verslag 
door Marleen Stelling met foto’s van Trees van Montfoort. Laatstgenoemde 
leverde ook de foto’s voor het verslag in De Linker Wang. Trees van Montfoort 
schreef een theologisch verslag voor het herfstnummer van het Tijdschrift voor 
Theologie, evenals een artikel voor Herademing (verschenen maart 2013, jrg. 
21, nr. 79 p. 8-13 als Voedsel voor lichaam en ziel) en een artikel voor het blad 
Wijs van de EUG (Oecumenische Studentengemeente Utrecht). Coby Jacobs, 
deelneemster aan de synode, schreef daarover in het Nieuwsblad Protestantse 
Gemeente Steenwijk. In het Protestants Kerkblad Delft verscheen een interview 
met Arine Benschop vlak voor de synode. In juli verscheen het officiële 
synodeverslag Verslag OVS Synode 24 en 25 maart 2012. 
Van de hand van de boekgroep verscheen De weg van de aanbeveling... 
Exploratief onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de 
oecumenische vrouwensynodes (23 maart 2012). 
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Het rapport Onderzoek naar de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode 
werd in oktober gepubliceerd. 

Naamsvermelding/ondersteuning 

 Ook in 2012 gaf het bestuur van de OVS haar morele ondersteuning aan het 
project EPIL, European Project for Interreligious Learning. 

 De OVS ondersteunt de Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog met een 
financiële bijdrage. 

 
 

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 2012 als volgt samengesteld: 
Voorzitter    ds. Jasja Nottelman 
Secretaris     drs. Wil Fransen 
Penningmeester   ir. drs. Arine Benschop 
Bestuurslid communicatie drs. Trees van Montfoort 
 
Het bestuur vergaderde dit jaar 7maal. 2 maal een vergadering van bestuur met 
de werkgroep voor organisatie van de synode en 1 maal met de adviesraad en 
de boekgroep. Daarnaast was er geregeld e-mailcontact. Het bestuur kijkt nog 
uit naar een bestuurslid met fondswerving in de portefeuille.  
 

Adviesraad 
 
De adviesraad is een orgaan waarin mensen met speciale expertise zitten, die 
betrokken zijn bij het feministisch theologische en oecumenische gedachtegoed 
en/of spreken vanuit een achterban. De adviesraad kan fris tegen zaken 
aankijken en geeft feedback aan het bestuur. Diversiteit is daarbij belangrijk. De 
adviesraad bestond uit een vaste groep leden. In de praktijk bleek het moeilijk 
ze allemaal voor de halfjaarlijkse vergaderingen bij elkaar te krijgen. 
 
Het bestuur heeft in 2011 aangegeven zich te beraden op de huidige formule van 
de adviesraad. In september 2012 heeft het bestuur het besluit genomen om de 
adviesraad in de huidige vorm op te heffen. Er is een afsluitende vergadering 
geweest met bestuur en enkele leden van de adviesraad. De afwezige leden van 
de adviesraad hebben per mail een bedankje ontvangen. 
 
In de toekomst zal de adviesraad bestaan uit leden die ad hoc gevraagd worden 
deel te nemen op grond van hun expertise of contacten. 
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Werkgroepen 
 
Werkgroep Synode 
De voorbereiding en afronding van de synode van 24 en 25 maart 2012 werd 
gerealiseerd door een werkgroep bestaande uit Eva Kersbergen, Dullyna van den 
Herik, Alie Brandwijk, Edith van der Meulen en Ineke van Middendorp en de 
bestuursleden Jasja Nottelman, Wil Fransen en Arine Benschop.  

De “boekgroep” 

Deze werkgroep, voortgekomen uit de 5e synode, heeft onderzocht 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 en in herziene vorm in 2012 
plaatsgevonden. In 2012 is het rapport van de boekgroep besproken met het 
bestuur. De aanbevelingen die uit dit rapport naar voren komen worden door het 
bestuur opgepakt, met als eerste actie een enquête onder bezoeksters van het 
synodeweekend om informatie te verkrijgen over de achterban van de OVS. Ook 
staat er een bijeenkomst met jonge vrouwen in juni 2013 op de agenda. 
De boekgroep heeft haar taak afgrond en is ontbonden. De leden waren 
Jeannette Deenik-Moolhuizen (2006-2012), Bets Evers (2006-2012), Henny 
Heldring-Klok  (2006-2011), Anne-Claire Mulder  (2007-2012), Jansje Sick-
Vernhout  (2007-2008), Joke Westerhof-Goedvolk (2006-2010). 
 
Werkgroep Synodeweekend 
Voor de voorbereiding van de synodedag in maart 2014 is in december 2012 
begonnen met het werven van een projectleidster (op vrijwillige basis) om de 
organisatie rond deze dag te coördineren. 
 

Financieel jaarverslag 2012 
Utrecht, mei 2013 

Arine Benschop, penningmeester 
 

Er gaat veel geld om 
 
De financiële situatie van de OVS stemt tot tevredenheid. Alle plannen voor 2012 
konden uitgevoerd worden. De “dagelijkse” kosten van bestuur waren significant 
lager dan begroot. Omdat de werkzaamheden van het bestuur grotendeels in het 
kader van de synode werden uitgevoerd, zijn kosten daarvoor ook uit de synode-
inkomsten betaald. Door de synode was 2012 een jaar waarin er veel geld om 
ging. Daarbij hielden de inkomsten en de uitgaven elkaar goed in balans. De 
synode werd geheel kostendekkend afgesloten. Het positief resultaat uit de 
gewone “bedrijfsvoering” kwam ten goede aan de voorziening voor de eigen 
bijdrage van de OVS aan de organisatie van synodes en synodedagen. 
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Synode 

Een uitgebreide verantwoording van de synodefinanciën is te vinden in het 
verslag van de synode. Zowel de werkelijke baten als de werkelijk lasten 
kwamen € 4000 lager uit dan de begrote. Tegenvallende subsidie-inkomsten 
dwongen tot bezuinigingen. Daarnaast waren er financieel gezien ook enige 
meevallers.  
Voor de synode werd een aparte boekhouding gevoerd die de jaargrens 2011-
2012 overschrijdt. Er werd in 2011 al bijna € 5000 aan kosten gemaakt en rond 
€ 10.700 aan inkomsten genoten. Om geen vertekend beeld te krijgen wat 
betreft het totale financiële resultaat over 2011 werd het verschil op 31 
december 2011 toegevoegd aan de voorziening “Werkkapitaal synodes”. Dit 
bedrag werd in 2012 ten behoeve van de synode volgens plan weer onttrokken. 
Daarmee kwam de voorziening weer op € 20.000 zoals vereist voor een veilige 
financiële organisatie van een volgend evenement. 
Volgens plan heeft de OVS uit de voorziening “Synode/dag bijdrage OVS” € 2500 
bijgedragen aan de synode. Ondanks dat is deze voorziening in 2012 maar 
weinig afgenomen. Dit is mede te danken aan dotatie van de giften die in 2012 
voor de synode binnenkwamen ad € 990. Daarnaast is het positief resultaat over 
2012 aan deze voorziening toegevoegd (zie hieronder). 
 

Nieuwsbrief 

De baten en lasten van de Nieuwsbrief leverden een positief resultaat van € 409. 
Dit is te danken aan € 164 meer uit abonneegelden dan begroot, € 45 uit losse 
verkoop van Nieuwsbrieven en doordat € 200 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 
Nieuwsbrieven van februari/maart en juni en nog een 2e omslag in kleur werden 
ook betaald uit het synodebudget. Het positief resultaat is toegevoegd aan de 
voorziening “Reserve Nieuwsbrief”. Daarmee is het totale resultaat van de 
Nieuwsbrief € 0 en bedraagt de voorziening eind 2012 € 1162. Om een idee te 
geven wat dit betekent: daarvan kunnen bijvoorbeeld de totale kosten van 
vervaardigen en versturen van ruim 1 Nieuwsbrief voldaan worden of daarvan 
kan eventuele opzegging van 58 abonnees gedurende 1 jaar opgevangen 
worden. 

Inkomsten uit giften 

De inkomsten uit giften van particuliere donateurs bedroegen € 1373. 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 ruim € 100 minder binnen dan in 2011. Toch is het 
een goed resultaat, in aanmerking genomen dat er ook nog € 990 aan extra 
giften binnenkwam bij de opgaven voor de synode. Dit laatste bedrag werd 
toegevoegd aan de voorziening “Synode/dag bijdrage OVS”. 

Inkomsten uit rente 

De gunstige hoogte van de rente-inkomsten (€ 937) was er vooral aan te danken 
dat bij de organisatie van de synode de baten grotendeels voor de lasten 
uitgingen. Door in 2011 het geld zoveel en zolang mogelijk op de spaarrekening 
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te zetten, werd er ondanks de lage rentevoet toch een mooi bedrag aan rente 
ontvangen. 

Project Achterban 

De voorziening voor “Speciale projecten” is in 2012 volgens plan aangesproken 
voor de financiering van Project Achterban. De helft is in 2012 uitbetaald, de 
andere helft zal begin 2013 uitbetaald worden.  

Andere activiteiten  

De OVS heeft € 200 beschikbaar gesteld aan de Werkgroep Landelijke Vrouwen-
trialoog. De overige kosten van de post “Werkgroepen” zijn gemaakt bij 
afronding van het werk van de Boekgroep.  
Naar aanleiding van de synode heeft Oikos verschillende mensen die op de 
synode aanwezig waren uitgenodigd om door te praten over hoe duurzaamheid 
theologisch binnen de kerken te verankeren. Twee van hen namen deel aan de 
bijeenkomst “De toekomst die wij willen”. Kosten voor deze spin-off van de 
synode (€ 140) zijn betaald uit de reservering “Subsidies werkgroepen etc”, die 
in 2011 gedaan is om synode-initiatieven financieel te kunnen ondersteunen. 

Eigen vermogen en voorzieningen in 2012, resultaat 2012 

De al eerder door het bestuur vastgestelde streefbedragen voor eigen vermogen 
en voorzieningen zijn voor 2012 onveranderd.  
Over de voorzieningen “Werkkapitaal synodes’, “Speciale projecten”, “Reserve 
Nieuwsbrief” en “Subsidies werkgroepen etc” werd hierboven al uitleg gegeven. 
De voorzieningen “Erfenis Werkgroep F&L” en “Erfenis V&G Overijssel” werden 
volgens plan niet aangesproken. 
Rekeninghoudend met dit alles was het resultaat over 2012 € 1061. Dit bedrag 
werd – naast de giften die bij de synode binnenkwamen – ook gedoteerd aan de 
voorziening “Synode/dag bijdrage OVS”. De eigen bijdrage OVS is van groot 
belang om in de toekomst weer subsidies te kunnen aanvragen omdat 
subsidiegevers een eigen bijdrage van de organisatie vaak als eis stellen.  
Zo werd het resultaat over 2012 € 0. Het eigen vermogen per december 2012 
blijft daardoor gelijk aan dat per 31 december 2011, namelijk € 10.054. 

Controle van de boeken 

De controle van de boeken over 2011, over 2012 en van de synodeadministratie 
heeft op 25 februari 2013 plaatsgevonden. De kascommissie bestaande uit 
Irmgard Busch en Charlotte van Rooijen-Bergholtz heeft alles in orde bevonden.  
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Balans 
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Staat van baten en lasten 
 

 



  

13 

Staat van baten en lasten Synode 24 en 25 maart 2012 
 

 
 
 


