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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode
over het jaar 2013. Na een succesvol synodeweekend in 2012 is er voor gekozen
om de volgende synodedag in het begin van 2014 te laten plaatsvinden. Als
datum voor de synodedag is gekozen voor Wereldvrouwendag 8 maart 2014.
De voorbereidingen voor deze dag zijn in 2013 van start gegaan.
Wel hebben we in juni 2013 een bijeenkomst gehouden met jonge vrouwen die
in hun studie of in hun werk actief zijn op het gebied van gender en religie. Naar
aanleiding van deze expertmeeting met de jonge vrouwen heeft het bestuur
besloten om bij de organisatie van de synodedag 2014 ook jonge vrouwen te
betrekken. We hopen hiermee de netwerkfunctie van de Oecumenische
Vrouwensynode onder de aandacht te brengen van een nieuwe generatie
vrouwen en ze te interesseren voor het werk en het belang van de
Oecumenische Vrouwensynode. Zo kunnen we een brug slaan naar de toekomst.
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 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 Oecumenische Vrouwensynode 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 Oecumensiche Vrouwensynode 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 Oecumenische
Vrouwensynode zowel 'gist in de kerk' als 'vrouwenkerk' wil stimuleren.
Daarnaast wil de Oecumenische Vrouwensynode de uitwisseling op theologisch
gebied bevorderen tussen vrouwen die zich op academisch niveau bezighouden
met feminisme en theologie en vrouwen uit de praktijk. De Oecumenische
Vrouwensynode 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.

Wat doet de Oecumenische Vrouwensynode?
De Oecumenische Vrouwensynode organiseert meerdaagse synodes en
synodedagen. Daarnaast is de Oecumenische Vrouwensynode bij gelegenheid
mede-organisator van andere bijeenkomsten die qua inhoud en deelnemers
aansluiten bij de platform- en netwerkfunctie van de Oecumenische
Vrouwensynode.
Communicatie vindt plaats via de actuele website www.vrouwensynode.nl, via de
papieren Nieuwsbrief die viermaal per jaar verschijnt en via een email-nieuwsbrief die maximaal 12 keer per jaar wordt verspreid en via de sociale media zoals
LinkedIn en Facebook.
Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode neemt deel aan verschillende
overlegorganen en bezoekt bijeenkomsten van verwante organisaties.

Synodes en synodedagen
Om de vijf jaar organiseert de Oecumenische Vrouwensynode een tweedaagse
synode. Om de continuïteit te waarborgen worden in de periode tussen de
synodes synodedagen gehouden. De eerst volgende synodedag staat gepland op
Wereldvrouwendag zaterdag 8 maart 2014.

Synodes
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. 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 aan de basis 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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Synodedagen
Synodedagen zijn, afhankelijk van het moment, vooral gericht op bewaking van
de uitvoering van besluiten van voorgaande synodes 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.
In 2012 is een synodeweekend gehouden met als thema ‘Vrouwen tussen
geloven, geld en groen’. Als vervolg hierop vindt in 2014 de synodedag
‘Vrouwen houden huis’, geloven in duurzame economie, plaats.

Andere bijeenkomsten
Expertmeeting met jonge vrouwen
Uit de enquête die gehouden is tijdens het synodeweekend in 2012 bleek dat de
leeftijdsopbouw van de aanwezig vrouwen gemiddeld tussen de 50 en 70 jaar
bedroeg. Om de Oecumenische Vrouwensynode ook bij een jongere generatie
vrouwen onder de aandacht te brengen is er in juni 2013 in Utrecht een
bijeenkomst met jonge vrouwen georganiseerd die geïnteresseerd zijn in het
thema van religie en gender. Prof. dr. Maaike de Haardt heeft op deze
expertmeeting een inleiding gehouden over het thema ‘ Tijd’. Wat betekent tijd
voor een jonge generatie vrouwen? Hoe delen zij hun tijd in met alle
verantwoordelijkheden die zij hebben? Ongeveer 25 à 30 vrouwen zijn benaderd
voor deze bijeenkomst. Aan deze dag namen 10 vrouwen deel in de
leeftijdsopbouw van 20-40 jaar. Er bestond meer belangstelling onder de
vrouwen maar door ander bezigheden konden zij deze dag niet aanwezig zijn.
Zie ook het aparte verslag van de Expertmeeting op www.vrouwensynode.nl.

Communicatiemiddelen
Website
De website, www.vrouwensynode.nl, wordt als modern communicatiemiddel
meer en meer van belang. Zeker in ons beleid om meer jonge vrouwen te
interesseren voor het werk van de Oecumenische Vrouwensynode.
Aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten van de Oecumenische
Vrouwensynode zijn erop te vinden. Daarnaast zorgt de webmaster voor actuele
berichtgeving in en rond het brede veld van oecumene, feminisme, religie en
gender. Ook nieuwe uitgaven van boeken met het thema zijn op de website te
vinden. Inmiddels heeft het bestuurslid voor communicatie, Trees van Montfoort,
aangegeven haar activiteiten voor het bestuur en de website begin 2014 neer te
leggen. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe webmaster.

Nieuwsbrief op papier
De Nieuwsbrief is vanaf de start van de Oecumenische Vrouwensynode een
belangrijk communicatiemiddel om informatie uit te wisselen met 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.
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De redactieleden zijn Joanne Seldenrath en Trees van Montfoort. Lieve Wuijts
adviseert de redactie vanuit de vrouw- en geloofbeweging Vlaanderen. In 2013 is
ook Marina Heinrichs aangetrokken als lid van de redactie. Joanne Seldenrath is
tevens eindredacteur.

Nieuwsbrief per email
In de enquête die gehouden is tijdens het synodeweekend in 2012 is er ook
gevraagd naar de behoefte aan een digitale nieuwsbrief. Hiervoor is wel
belangstelling. Met enige regelmaat wordt een digitale nieuwsbrief verzonden.
Deze vorm van informatieverstrekking zou gezien de inzet om jonge vrouwen te
interesseren voor de activiteiten van de Oecumenische Vrouwensynode verder
uitgebouwd kunnen en mogen worden.

Linkedin en Facebook
Sinds 2012 heeft de Vrouwensynode als organisatie ook een account op Linkedin
en Facebook. Vooral Facebook wordt door de voorzitster ingezet om informatie
over en activiteiten van de Oecumenische Vrouwensynode te verspreiden. Het
gebruik van deze media wil het bestuur verder uitbouwen. In de aanloop naar de
synodedag in 2014 heeft Inger van Nes in 2013 veelvuldig gebruik gemaakt van
de faceboekpagina van de Oecumenische Vrouwensynode om vorderingen ter
voorbereidingen van de synodedag in een brede kring te verspreiden.

Wikipedia
In mei 2013 vierde Riet Bons-Storm haar 80ste verjaardag. Mede door inzet van
het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode heeft zij een Koninklijke
onderscheiding ontvangen voor haar werk voor feminisme, religie en gender op
universitair terrein, maar ook voor haar inzet in basisprojecten zoals de Trialoog.
Ter gelegenheid van deze feestelijkheden heeft de Oecumenische
Vrouwensynode haar als cadeau een wikipedia-pagina aangeboden. Deze pagina
kan ertoe bijdragen om de feministische theologie in een breder kader te
plaatsen en de bekendheid te vergroten. Tevens is het van belang om de
vrouwen die zich actief inzetten of hebben ingezet voor feministische theologie
voor het voetlicht te plaatsen.

Deelname aan overlegorganen
De Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.
• De Oecumenische Vrouwensynode, 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.
• In het OOG, Overleg Oecumenische groepen, zijn vertegenwoordigd het
Landelijk Oecumenische Platform, Basisbeweging Nederland, de
Mariënburggroep en de Oecumenische Vrouwensynode.
• De band met organisaties als de Bond voor Oudkatholieke Vrouwen en
Passage willen we graag aanhalen. Een eerste stap is gezet door de
medewerking van een lid van de Bond voor Oudkatholieke Vrouwen in
werkgroep voor de organisatie van de synodedag 2014
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Vertegenwoordigingen
In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode
vertegenwoordigden bestuursleden de Vrouwensynode in 2013 bij verschillende
gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja Nottelman; TvM=Trees van Montfoort;
AB=Arine Benschop; WF= Wil Fransen, Anne-Francine van Gogh = A-FvG)

Bijeenkomsten van verwante organisaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubileum Martina Heinrichs (Huissen 25/1 TvM)
Lezing Margot Kässmann (Amsterdam 26/1 TvM).
Algemene Ledenvergadering IWFT (Utrecht 1/3 JN, AB, TvM, WF)
KNR Vrouwen met Passie (Tilburg 12/4 AB)
Lezing Karen Armstrong (Utrecht 12/4 JN)
Jubileum Womanistische Theologie (Den Dolder 9/5 AB, TvM)
Bondsdag Oud-Katholieke Vrouwen (Gouda 14/5 AB)
Symposium Riet Bons-Storm 80 jaar (Groningen 15/5 JN, AB, TvM)
Presentatie Nieuwe Liedboek (25/5 JN, TvM)
Catharina Halkeslezing (Utrecht 25/5 WF)
Jubileum vrouw-en-geloof Vlaanderen (Leuven 22/6 JN,WF)
Tentoonstelling Female Power(TvM)
Symposium 25 jaar Dominicaans Studiecentrum (Amsterdam 7/9 WF)
Symposium EVA/Arme kant (Utrecht, 27/9 TvM, A-FvG)
Landelijke Oecumenische Ontmoetingsdag (Nijmegen 28/9 WF)
Expertmeeting OIKOS over stand en toekomst theologische bezinning op
duurzaamheid in Nederland en Vlaanderen (Utrecht 4/10 TVM)
Algemene Ledenvergadering IWFT (Utrecht 12/10 JN,AB, TvM)
Op het eerste gezicht, seminar Vrouwentrialoog (Utrecht 21/11 JN)

Internationale contacten
Internationale contacten zijn er met de Oecumenische vrouwengroepen in
Europa. Martina Heinrichs is voorzitster van de organisatie van de Ecumenical
Forum of European Christian Women, Efecwomen.
In 2013 is er vanuit het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode geen
afvaardiging naar buitenlandse bijeenkomsten geweest.

Publicaties
Dit jaar zijn er geen schriftelijk bijdragen geweest.

Naamsvermelding/ondersteuning
•
•

Sinds mei 2010 geeft het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode haar
morele ondersteuning aan het project EPIL, European Project for
Interreligious Learning.
Sinds 2011 is de band met de Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog
geformaliseerd. Jaarlijks ontvangen zij een financiële bijdrage ter
ondersteuning van hun werkzaamheden en activiteiten.
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Organisatie
De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur
wordt bij het uitvoerend werk wanneer nodig bijgestaan door werkgroepen met
een speciale opdracht. In 2013 is er een werkgroep geweest ter voorbereiding en
uitvoering van de expertmeeting voor jonge vrouwen. Daarnaast is de werkgroep
ter voorbereiding en uitvoering van de synodedag 2014 ingesteld.
In de statuten is voorzien in een adviesraad die het bestuur adviseert en
controleert. De leden van de adviesraad hebben tevens een
ambassadeursfunctie.

Bestuur
Het bestuur was gedurende het jaar 2013 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 in 2013 zeven maal. Tweemaal vond er een vergadering
plaats van bestuur met de werkgroep voor organisatie van de synodedag.
Daarnaast was er geregeld e-mailcontact. Het bestuur kijkt nog uit naar een
bestuurslid met fondswerving in de portefeuille en een bestuurslid
communicatie/webmaster.

Adviesraad
De adviesraad is een orgaan waarin mensen met expertise zitten, die betrokken
zijn bij het oecumenische gedachtegoed, voldoende kennis hebben van
feministische theologie en gender, en spreken van uit een achterban. De
adviesraad kan: fris tegen zaken aankijken, heeft contacten met persoonlijke
achterban, geeft feed-back aan het bestuur. De adviesraad kan op verschillende
punten adviseren. Diversiteit is daarbij belangrijk.
In september 2012 heeft het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode het
besluit genomen om de adviesraad in huidige vorm op te heffen, omdat de leden
weinig naar adviesraadvergaderingen kwamen. In 2013 heeft het bestuur zich
beraden over het samenstellen van een adviesraad. Aangezien er geen concrete
vragen waren en het beleidsplan van de Oecumenische Vrouwensynode nog loopt
tot 2014 achtte het bestuur het niet noodzakelijk. Het bestuur is van mening dat
een adviesraad nodig is als er een conceptbeleidsplan ligt voor de komende
jaren. Leden voor de adviesraad zullen dan worden gezocht in verschillende
generaties vrouwen met elk een eigen expertise.

Werkgroepen
Werkgroep Expertmeeting
De organistie van de Expertmeeting was in handen van de voorzitter en de
secretaris van het bestuur, Jasja Nottelman en Wil Fransen.

7

Werkgroep Synodedag
In 2013 is een werkgroep geformeerd voor de organisatie van de synodedag in
2014. In deze werkgroep hebben zitting: Arine Benschop (projectleidster vanuit
het bestuur), Trees van Montfoort (communicatie), Monique Wekker-Bergers (lid
Bond voor Oudkatholieke Vrouwen, Anne-Francine van Gogh (basisbeweging) en
Wil Fransen (secretaris). Inger van Nes werd als betaalde kracht aangetrokken
en toegevoegd aan de werkgroep met als speciale taak communicatie met jonge
vrouwen.

Financieel jaarverslag 2013
Utrecht, mei 2014
Arine Benschop, penningmeester

Financiële plannen gericht op de toekomst
De financiële situatie van de Vrouwensynode stemt tot tevredenheid. Alle
plannen voor 2013 konden worden uitgevoerd. In verband met de
toekomstplannen heeft er een herschikking van de voorzieningen
plaatsgevonden. Reserves uit twee “erfenissen” zijn nu geoormerkt. Het positief
resultaat uit de gewone “bedrijfsvoering” is aan de voorzieningen toegevoegd.

Toelichting op posten
“Dagelijkse” kosten
Voor de website en vertegenwoordiging van de Vrouwensynode bij diverse
gelegenheden waren de kosten ongeveer zoals begroot. Reis- en overige kosten
van bestuur vielen lager uit. Omdat de werkzaamheden van het bestuur
grotendeels in het kader van de organisatie van de expertmeeting met jonge
vrouwen en van de synodedag 2014 werden uitgevoerd, zijn kosten daarvoor
ook uit de betreffende budgetten betaald.

Expertmeeting met jonge vrouwen
Voor de expertmeeting van 1 juni werd een aparte begroting gemaakt. Voor
tweederde van de kosten werd subsidie geworven en verkregen. Voor het
gedeelte dat de Vrouwensynode zelf financierde werd de voorziening “Inzet op
jonge vrouwen” aangesproken. Zie de aparte Staat van baten en lasten.

Synodedag
Voor de synodedag van 2014 werd eveneens een aparte sluitende begroting
opgesteld die de jaargrens 2013-2014 overschrijdt. Hierover zal bericht worden
in het jaarverslag over 2014.
Er werd in 2013 al ruim € 2000 aan kosten gemaakt voor de synodedag en al €
3250 aan inkomsten genoten uit subsidies en deelnamegelden van
vroeginschrijvers. Om geen vertekend beeld te krijgen wat betreft het totale
financiële resultaat over 2013 werd het verschil op 31 december toegevoegd aan
de voorziening “Werkkapitaal synodes”.
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In de synodedagbegroting staan twee eigen bijdragen van de Vrouwensynode. In
de reguliere eigen bijdrage van € 2000 was op 31 december 2013 volledig
voorzien met de reserve “Synodedag 2014”. Voor een eigen bijdrage van € 1000
om de extra inspanning te financieren om meer jonge vrouwen te trekken is per
31 december 2013 ook voldoende beschikbaar in de voorziening “Inzet op jonge
vrouwen”.

Nieuwsbrief
In voorgaande jaren werd een positief resultaat van de Nieuwsbrief toegevoegd
aan de voorziening “Reserve Nieuwsbrief”. Begin 2013 bedroeg deze voorziening
al € 1162. Het bestuur heeft besloten een bovengrens van € 1000 aan deze
voorziening te stellen. Zie voor de bestemming van de overblijvende € 162 de
paragraaf over de herschikking van voorzieningen.
De gewone baten en lasten van de Nieuwsbrief leverden een positief resultaat
van € 790 omdat de Nieuwsbrief mede werd gebruikt voor pr en verslaglegging
voor de expertmeeting voor jonge vrouwen en voor de synodedag. De kosten
daarvoor werden betaald uit de pr-budgetten van die projecten. Het positief
resultaat komt ten goede aan het resultaat uit gewone bedrijfsvoering.

Project Achterban
De laatste factuur ad € 750 van Project Achterban (uitgevoerd in 2012) is begin
2013 volgens plan betaald uit de voorziening voor “Speciale projecten”.

Andere activiteiten
De Vrouwensynode heeft uit de voorziening “Subsidies werkgroepen etc”€ 200
beschikbaar gesteld aan de Werkgroep Landelijke Vrouwentrialoog. De
Vrouwensynode betaalt de webhosting voor Vrouwen Verbinden.

Inkomsten uit giften
De inkomsten uit niet geoormerkte giften van particuliere donateurs bedroegen €
1309. Hiervan kwam ongeveer de helft binnen via periodieke overschrijvingen en
via machtigingen tot jaarlijkse automatische incasso. Het overige bestond uit
giften via eenmalige overschrijvingen. Het bedrag aan giften loopt jaarlijks iets
terug. Voor de organisatie synodes en synodedagen kwam € 196 aan extra giften
binnen bij de opgaven voor de synodedag. Van een kloosterorde werd € 500
ontvangen. De laatste twee bedragen kwamen ten goede aan voorzieningen voor
toekomstige activiteiten.

Inkomsten uit rente
De gunstige hoogte van de rente-inkomsten (€ 1015) was er vooral aan te
danken dat bij de organisatie van de synode van 2012 de baten grotendeels voor
de lasten uitgingen. Over de eerste maanden van 2012 werd daardoor ondanks
de lage rentevoet toch een mooi bedrag aan rente opgebouwd.
Als de rentestand zo laag blijft, moet voor de komende jaren rekening gehouden
worden met een vermindering tot ¾ of zelf ½ van het bedrag van 2013.
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Herschikking van voorzieningen
Ter ondersteuning van de toekomstplannen van de Vrouwensynode werden in
2013 de voorzieningen opnieuw verdeeld en duidelijker geoormerkt.

Wat blijft bestaan
Werkkapitaal synodes. Om zonder financieel risico voor de bestuursleden
synodes en andere grote bijeenkomsten te kunnen blijven organiseren blijft deze
voorziening bestaan. Het positief saldo per 31 december van de organisatie van
de synodedag van 2014 werd hieraan toegevoegd. Dit bedrag wordt in 2014
weer onttrokken, zodat na afsluiten van de financiën van de synodedag de
voorziening weer € 20.000 zal zijn.
Subsidies werkgroepen etc. De voorziening blijft bestaan. Er werd € 200 aan
onttrokken om de Kerngroep Landelijke Vrouwen Trialoog te ondersteunen.

Wat wordt opgeheven
Speciale projecten. De voorziening werd in 2013 opgebruikt en zal in 2014 niet
meer voorkomen.
Synode/dag bijdrage OVS. In plaats hiervan komen voorzieningen per geplande
activiteit in de komende jaren.
Reserve Nieuwsbrief. Deze reserve groeit al jaren aan en blijkt niet nodig te zijn.
In plaats hiervan komt een reservering voor restyling van de Nieuwsbrief.
Erfenis Werkgroep F&L en Erfenis V&G Overijssel. Deze erfenissen worden
geoormerkt voor inzet op jonge vrouwen, verbreding van de achterban en
ontwikkeling van nieuw beleid.

Wat is nieuw
Synodedag 2014. Dit bevat de begrote eigen bijdrage ad € 2000 van de
Vrouwensynode aan de synodedag van 2014.
Activiteit 2015. Meer en meer vragen mensen om een jaarlijkse activiteit van de
Vrouwensynode. Dit zal een kleinere activiteit zijn dan een synodedag. Daarom is
€ 1000 voorzien.
Activiteit 2016. In 2016 zal waarschijnlijk weer een synodedag georganiseerd
worden. Hiervoor zal maximaal € 2000 aan eigen bijdrage van de
Vrouwensynode gereserveerd worden. Werkelijk gereserveerd is wat er
beschikbaar was, € 1284.
Synode 2017. Als eigen bijdrage voor een weekendsynode is € 5000 nodig.
Hiervoor zijn nog geen gelden beschikbaar.
Inzet op jonge vrouwen. Deze reservering is gevuld met de Erfenis V&G
Overijssel. In 2013 is daarvan € 195 gebruikt voor de Expertmeeting met jonge
vrouwen. In 2014 zal er € 1000 van gebruikt worden voor de extra inzet op
jonge vrouwen bij de synodedag.
Verbreding achterban. In 2014 wordt het bestuur uitgebreid met een bestuurslid
dat de contacten met de achterban gaat verstevigen en verbreden. Hiervoor is €
1000 gereserveerd te verdelen over meer toekomstige jaren.
Beleid 2014-2017 . € 1000 voor ontwikkeling van nieuw beleid met betaalde
input van een professional op gebied van het interesseren van de jongere
generatie.
Restyling Nieuwsbrief. € 1000 voor een nieuw uiterlijk van de Nieuwsbrief.
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Aanpassing website. € 1000 voor een technisch noodzakelijke conversie van de
website en het koppelen van een contactenadministratie eraan.

Resultaat 2013
Met bovengenoemde voorzieningen blijft het eigen vermogen eind 2013 gelijk
aan dat van eind 2012. Het resultaat komt hiermee dus op € 0. Het resultaat van
€ 2000 uit de gewone bedrijfsvoering is geheel gebruikt voor voorzieningen.

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 nieuwe voorwaarden voor ANBI’s vanaf 1 januari 2014 zijn alle
verplichte gegevens waaronder jaarverslagen en financiële verantwoordingen
eind 2013 op de website van de Vrouwensynode gepubliceerd.

Controle van de boeken
De controle van de boeken heeft op 1 september 2014 plaatsgevonden door de
kascommissie bestaande uit Thea van Harberden en Joke Tupan-Kaiser. Zij
hebben de financiële administratie en de jaarstukken 2013 van de Stichting
Oecumenische Vrouwensynode gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen dat
de nauwkeurige administratie en de uitstekende uitleg lof verdienen. Zij
adviseren het bestuur de penningmeester over 2013 decharge te verlenen.
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Balans
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Staat van baten en lasten
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Staat van baten en lasten Expertmeeting

14

