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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het jaar 2014. In 
maart 2014 heeft de Vrouwensynode op Wereldvrouwendag 8 maart een synodedag gehouden in de 
Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Ondanks de vele activiteiten die door andere vrouwenorganisaties 
werden georganiseerd bezochten 145 vrouwen deze dag (meer dan ons streefaantal). Het thema was 
'Vrouwen houden huis. Geloven in duurzame economie'. Deze synodedag was een vervolg op het 
thema van het synodeweekend van 2012. Bij de organisatie van de synodedag 2014 hebben veel 
jonge vrouwen een bijdrage geleverd als spreeksters en workshopleidsters. Ook was er extra 
aandacht voor de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode.  
Bij de evaluatie van de synodedag werd door jonge vrouwen de suggestie gedaan om jaarlijks op of 
rond Wereldvrouwendag iets te organiseren. In 2014 zijn daarom de voorbereidingen gestart voor 
een middagprogramma op 8 maart 2015 met als titel 'Vrouwenverhalen, zij vertelt, zij vertelt anders'.  
 
Wij hopen dat u met plezier dit jaarverslag zult lezen. 
 
Jasja Nottelman, voorzitter van het bestuur 

Wat is de Oecumenische Vrouwensynode?  

De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen, 
die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. De Vrouwensynode heeft als visioen 
een wereld, waar in veelkleurigheid naar godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en 
seksuele voorkeur, in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode 
zich op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Zij wil een constructieve en kritische 
bijdrage leveren aan het gesprek hierover op persoonlijk, maatschappelijk, economisch, ecologisch, 
interreligieus en politiek vlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vrouwensynode staat open voor vrouwen (en voor mannen die onze genderanalyse delen) in 
verschillende posities, zowel kritische vrouwen in de kerken als zij, die vanuit een christelijke 
achtergrond zoeken naar een nieuwe invulling van haar spiritualiteit. 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 
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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 Vrouwensynode bij gelegenheid mede-organisator van andere bijeenkomsten die qua inhoud en 
deelnemers aansluiten bij de platform- en netwerkfunctie van de Vrouwensynode. 
 
Eens per vijf jaar organiseert de Vrouwensynode een weekendsynode. In de tussenliggende jaren 
worden synodedagen georganiseerd. De frequentie daarvan is gedurende de laatste 10 jaar 
toegenomen naar eens per jaar. Met deze bijeenkomsten biedt de Vrouwensynode een plaats waar 
samen kan worden gevierd, waar bondgenotes kunnen worden gevonden en coalities op concrete 
punten kunnen worden gesloten. 
 
Communicatie vindt plaats via de actuele website www.vrouwensynode.nl, via het kwartaalblad en 
via de digitale nieuwsbrief. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de sociale media zoals LinkedIn, 
Facebook en Twitter. De Vrouwensynode geeft met haar kwartaalblad, haar website, social media en 
synodedagen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar te 
inspireren tot verandering en empowerment.  
 
Het bestuur van de Oecumenische 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.  

Synodes 

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

Synodedagen 

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

Wat deed de Oecumenische Vrouwensynode in 2014? 

Synodedag ‘Vrouwen houden huis’, 8 maart 2014 

In 2014 organiseerde de Oecumenische Vrouwensynode een synodedag op Wereldvrouwendag 
zaterdag 8 maart in de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Het bestuur zette bewust in op het 
interesseren van jonge vrouwen voor de Vrouwensynode door de het inhuren van een professionele 
kracht. Het thema ‘Vrouwen houden huis. Geloven in duurzame economie’ was een uitdieping van 
een deelthema van de synode van 2012. De volgende tekst komt uit het verslag van de dag, dat te 
raadplegen is op de pagina met ANBI-verantwoording op onze website. 
 
De werkgroep Synodedag bestond uit Monique Wekker-Bergers, Anne-Francine van Gogh, Wil 
Fransen, Trees van Montfoort en Arine Benschop. Inger van Nes werd aan de werkgroep toegevoegd 
voor advies en publiciteit gericht op jonge vrouwen. 
 
Ongeveer 145 vrouwen namen deel aan de Synodedag, deels vanboven de vijftig – de oude garde – 
en deels van onder de dertig. Uit beide categorieën waren er veel vrouwen voor de eerste keer. De 
waardering van alle onderdelen van de dag was hoog. De meeste onderdelen scoorden gemiddeld 
rond de 8. ‘Leuke dag, divers publiek, goede organisatie’, schreef iemand, een ander: ‘Dank voor de 
prachtige en bemoedigende dag!’ 
 
Voor haar blog over de Synodedag koos Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland, als titel ‘Vrouwensynode maakt echte verjongingsslag’. Ze schreef: 
  
De jongste groep vrouwen laat een nieuwe vorm van strijdbaarheid zien. Zij halen verhalen naar 
voren van vrouwen uit onze samenleving die niet tot de witte christelijke middenklasse behoren en 
wier positie in onze samenleving heel wat minder gemakkelijk is. Zij laten iets zien van vrouwen 
wereldwijd, voor wie educatie nog altijd niet vanzelfsprekend is. Zij stellen opnieuw fundamentele en 
kritische vragen bij de wijze waarop wij denken en doen in samenleving en kerk. Zij hebben het niet 
nodig om voor zichzelf iets te bevechten, maar zij voelen zich verbonden met seksegenoten die op veel 
plaatsen kwetsbaarder blijken dan mannen. 
 
Het thema ‘economie’ staat centraal tijdens deze oecumenische vrouwensynode. Duurzaamheid is 
een thema waarvoor in kerken veel aandacht is. Het past bij het rentmeesterschap waartoe we 
geroepen zijn. De jongste groep vrouwen laat tijdens de vrouwensynode zien hoe vrouwen en mannen 
daar baat bij hebben. Sociale duurzaamheid. Vormen van samenleven die de kracht van vrouwen en 
mannen gebruiken. Omdat God met ieder mens onderweg is naar het land waar mensen willen 
wonen. 
 
Mooi dat het de vrouwensynode gelukt is om een echte verjongingsslag te maken. Vrouwen die het 
niet zozeer nodig hebben om voor zichzelf iets te bevechten, maar die zich wel bewust zijn van de 
kwetsbaarheid van veel vrouwen op aarde. Ze hebben mij weer aan het denken gezet. 
 
Marianne van Waterschoot schreef op de website van NieuwWij: 
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Anneleen Decoene zorgde met haar presentatie voor de nodige gespreksstof. Haar inzichten in het 
verschijnsel feminisme geven vrouwen van nu, vooral de jonge garde, handvatten om de positie van 
de vrouw in Nederland en elders vanuit een nieuw perspectief te bezien en te versterken. De 
ogenschijnlijke eenzijdigheid van vrouwen die voor vrouwen opkomen, blijft vooral internationaal 
broodnodig. Maar ook in eigen land is er nog veel tegenstelling. Het is de kunst een beweging op 
gang te houden die niet tegen iets is, maar vooral voor iets gaat zoals veel van de jongere 
vertegenwoordigers duidelijk aangaven. Het gaat om duurzaam leven in gelijkwaardigheid. 
 
Tijdens de dag waren de jonge vrouwen heel zichtbaar als vrijwilligsters, workshopleidsters of met 
een bijdrage in de slotviering. 

Voorbereiding Synodedag ‘VrouwenVerhalen’, 8 maart 2015 

Aan het eind van de Synodedag van 2014 zeiden veel vrouwen: “Tot volgend jaar!”. Aan zoveel 
enthousiasme wilde het bestuur gehoor geven. Het organiseren van een Synodedag met workshops 
kost veel tijd en (financiële) middelen. Als vrijwilligersorganisatie zonder vaste inkomstenbron kan de 
Vrouwensynode niet jaarlijks zo’n evenement organiseren. Daarom besloot het bestuur voor 8 maart 
2015 te kiezen voor een Synodemiddag getiteld 'Vrouwenverhalen, zij vertelt, zij vertelt anders' met 
een programma dat zou bestaan uit plenaire onderdelen en onderlinge uitwisseling tussen de 
deelneemsters. De titel sluit aan bij de het thema van het synodeweekend van 2007 ‘Zij gelooft, zij 
gelooft anders’. De voorbereiding ging in augustus 2014 van start. De organisatie berustte geheel bij 
het bestuur van de Vrouwensynode. Er werd geen aparte werkgroep voor samengesteld.  

Communicatiemiddelen 

Website 

De website, www.vrouwensynode.nl, wordt als modern communicatiemiddel meer en meer van 
belang, zeker gezien het beleid om meer jonge vrouwen te interesseren voor het werk van de 
Oecumenische Vrouwensynode. Aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten van de 
Vrouwensynode zijn erop te vinden. Daarnaast zorgt de webmistress voor actuele berichtgeving in en 
rond het brede veld van oecumene, feminisme, religie en gender. Ook nieuwe uitgaven van boeken 
over die thema’s staan op de website. In 2014 moest de website om technische redenen grotendeels 
met de hand omgezet worden naar een nieuwe versie van de software. Dit werd door vrijwilliger Pim 
Geurts gedaan. 

Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwensynode, is een belangrijk 
communicatiemiddel om informatie uit te wisselen met haar meest betrokken achterban. De 
Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Er zijn een kleine 200 betalende abonnees. Opzeggingen – 
veelal door ouderdom of overlijden – worden gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Daarnaast 
wordt de Nieuwsbrief gratis gestuurd aan enkele verwante organisaties. 
De redactieleden waren in 2014 Joanne Seldenrath, Martina Heinrichs, Trees van Montfoort en vanaf 
september Emsi Hansen vanuit het bestuur. Lieve Wuyts adviseert de redactie vanuit de vrouw- en 
geloofbeweging Vlaanderen.  Joanne Seldenrath is tevens eindredacteur. 
Mede op aandringen van uitgeverij Narratio besloot het bestuur in 2014 de Nieuwsbrief vanaf 2015 
onder een nieuwe naam en met een nieuw, aantrekkelijker uiterlijk uit te brengen. Belangrijke 
overweging daarbij was dat de Nieuwsbrief in Nederland het enige christelijke tijdschrift is op gebied 
van gender en religie. Werkzaamheden ter voorbereiding van de make-over werden in 2014 gestart. 
Uitgeverij Narratio adviseerde daarbij en ontwierp kosteloos een nieuwe lay-out. 
 

http://www.vrouwensynode.nl/
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Nieuwsbrief per email 

De digitale Nieuwsbrief werd in 2014 8 keer verspreid, met een toename in frequentie in de tweede 
helft van het jaar. Sinds november is het uiterlijk professioneler en sinds december 2014 is het 
mogelijk je via de website van de Vrouwensynode op te geven voor de digitale Nieuwsbrief.  

LinkedIn, Facebook en Twitter 

De Vrouwensynode heeft als organisatie een account op Linkedin en Facebook. Sinds 2014 is daar 
een Twitter account aan toegevoegd. Vooral Facebook wordt door de voorzitster en het pr-
bestuurslid ingezet om informatie over en activiteiten van de Oecumenische Vrouwensynode te 
verspreiden. 

Nieuw Logo Oecumenische Vrouwensynode 

Het logo van de Vrouwensynode was aan modernisering toe. Het oude logo werd op het eerste 
gezicht zelden herkend als krullig geschreven “Vrouwensynode”. Er was behoeft aan een duidelijker 
en wat zakelijker logo. Het pr-bestuurslid heeft dat in 2014 ontworpen. (Zie bovenaan dit 
jaarverslag.) 

Aanwezig met informatiemateriaal 

Op uitnodiging was de Vrouwensynode op 13 september met een informatietafel aanwezig op de 
Nationale Vredesdag van de Religieuzen in Den Bosch. 

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.  

• De Vrouwensynode participeert in het OOG, Overleg Oecumenische Groepen. Door 
veranderingen bij deelnemende organisaties is in 2014 geen overleg geweest. Het bestuur houdt 
de vinger aan de pols en zal indien nodig naar nieuwe vormen van overleg zoeken. 

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

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

Vertegenwoordigingen 

In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode vertegenwoordigden 
bestuursleden de Vrouwensynode in 2014 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja 
Nottelman; AB=Arine Benschop; WF=Wil Fransen, TM=Trees van Montfoort, FK= Fieke Klaver, 
EH=Emsi Hansen, JS=Joanne Seldenrath) 
 
31 januari Op goed gerucht Marktdenken binnen de kerk  JN 
17 februari Atria Wikipediaschrijfmiddag    WF 
15 maart Uitvaart Doreen Hazel     JN,AB 
  5 april  Junia Jubileum en opheffing    WF,AB 
12 mei  Atria Aan tafel bij Sneeuwwitje en Sherazade  AB 
13 mei   Bondsdag Oud-Katholieke Vrouwen   AB,JN 
16 mei  Afscheid EVA/Arme Kant    JN 
17 mei  Female Leadership, Esther Mombo, Nieuwe Liefde JN,WF 
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10 juli  Workshop crowdfunding Vrijwilligerscentrale Utrecht AB 
14 juli  Workshop Haal meer uit je website   EH 
25 juli  De dag buiten de tijd     AB 
12 september Open huis Raad van Kerken    FK  
12 september Opening expositie Catharijneconvent   TM 
13 september Nationale Vredesdag van de Religieuzen  JN,EH 
20 september Studiedag Meerstemmig Geloven Klooster Huissen WF 
25 september Prinsjesdagborrel Atria     AB  
  7 oktober Jubileum Vrouw-en-geloof Ermelo   JN 
  7 oktober Themabijeenkomst Gender en Religie BuZa  AB 
11 oktober Algemene ledenvergadering IWFT   AB 
14 oktober Symposium VPSG     FK 
17 oktober Symposium Maria – ZIJkant van God   JS 
30 oktober Inaugurele rede prof. dr. Heleen Zorgdrager  EH,WF 
10 november Cursus Verdienmodellen voor vrijwilligersorganisaties AB 
16 november Graalbeweging Wie redde Mozes uit de Nijl?   AB 
21 november Kerk en Wereld Masterclass gelden werven  AB,FK 
21 november Kerk en Wereld Conferentie    JN 
25 november Catharinadag      FK,AB 

Internationale contacten 

Internationale contacten zijn er met de Oecumenische vrouwengroepen in Europa. Redactielid 
Martina Heinrichs is voorzitster van de organisatie van de Ecumenical Forum of European Christian 
Women, EFECW.  
In 2014 is er vanuit het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode geen afvaardiging naar 
buitenlandse bijeenkomsten geweest. 

Publicaties 

Friesch Dagblad, 15 februari 
Interview met voorzitter Jasja Nottelman i.v.m. de synodedag op 8 maart 2014 
 
Nederlands Dagblad, 8 maart 
Interview met hoofdspreekster van de synodedag Anneleen Decoene 
 
Kerkblad Doopsgezinde gemeente Amsterdam, april 
Verslag synodedag 
 
Website De wereld van morgen, april 
Interview met hoofdspreekster van de synodedag Anneleen Decoene. 
 
Woord & Dienst, april 
Interview met hoofdspreekster van de synodedag Anneleen Decoene. 
 
De Linker Wang, mei 
Verslag synodedag 
 
PThUnie, juli 
Interview met Jasja Nottelman, Anne-Claire Mulder en Wielie Elhorst over gendertheologie 
 
Intergraal!, december 
Bijdrage Arine Benschop over bijeenkomst Wie redde Mozes uit de Nijl? 
 
Volzin, december 
Interview met Jasja Nottelman, Anne-Claire Mulder en Karin van den Broeke over vrouwelijke 
predikanten in de PKN. 
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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. 

Organisatie 

De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt bij het 
uitvoerend werk wanneer nodig bijgestaan door werkgroepen met een speciale opdracht. 

Bestuur 

Het bestuur was gedurende het jaar 2014 als volgt samengesteld: 
Voorzitter     ds. Jasja Nottelman 
Secretaris      drs. Wil Fransen 
Penningmeester    ir. drs. Arine Benschop 
Bestuurslid communicatie tot 8 maart   drs. Trees van Montfoort 
Bestuurslid communicatie vanaf augustus Emsi Hansen BA 
Bestuurslid netwerk sinds juni   drs. Fieke Klaver 
 
Trees van Montfoort heeft haar activiteiten als bestuurslid pr en de website begin 2014 neergelegd. 
Het bestuur heeft inmiddels een nieuw bestuurslid pr gevonden in de persoon van Emsi Hansen, 
theologiestudente aan de PThU. Na de synodedag meldde Fieke Klaver zich als bestuurslid. Zij richt 
zich in het bijzonder op het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van de Vrouwensynode. 
Het bestuur vergaderde in 2014 6 maal. Daarnaast vergaderden drie bestuursleden 5 keer als leden 
van de werkgroep synodedag 2014. Er vond een buitengewone (brainstorm)vergadering plaats met 
de twee nieuwe bestuursleden voor pr en netwerkfunctie. Daarnaast was er geregeld e-mailcontact. 
Het bestuur kijkt nog uit naar een bestuurslid met fondswerving in de portefeuille. 

Adviesraad 

In het huishoudelijk reglement is voorzien in een adviesraad die het bestuur adviseert en controleert. 
Er is geen adviesraad bijeen geweest in 2014. Samenstellen van een nieuwe adviesraad of alternatief 
hiervoor wacht op het beleidsplan 2015-2018. 

Werkgroepen 

Werkgroep Synodedag 2014 

Er was begin 2014 een werkgroep ter voorbereiding en uitvoering van de synodedag 2014. In deze 
werkgroep zaten drie bestuursleden: Arine Benschop (projectleidster vanuit het bestuur), Trees van 
Montfoort (communicatie) ) en Wil Fransen (secretaris). Verder bestond de werkgroep uit: Monique 
Wekker-Bergers (lid Bond voor Oudkatholieke Vrouwen), Anne-Francine van Gogh (basisbeweging). 
Inger van Nes werd als betaalde kracht aangetrokken en toegevoegd aan de werkgroep met als 
speciale taak communicatie met jonge vrouwen.  
Na een evaluatiegesprek op 26 maart is deze werkgroep onder dankzegging voor hun inzet 
ontbonden. 
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Werkgroep Synodedag 2015 

Voor de organisatie van de synodedag in 2015 is geen speciale werkgroep samengesteld. Het bestuur 
fungeert in deze als werkgroep synodedag.  

Financieel jaarverslag 2014 

Utrecht, maart 2015 
Arine Benschop, penningmeester 

Een degelijke en toekomstgerichte financiële basis 

De financiële situatie van de Vrouwensynode stemt tot tevredenheid. Alle plannen voor 2014 konden 
worden uitgevoerd. Voorzieningen voor toekomstige synodebijeenkomsten konden worden 
aangevuld. De lage rentestand had nog geen nadelige gevolgen voor 2014 omdat er twee grote 
donaties werden ontvangen. Voor de verdere toekomst stemt de lage rentestand wel tot enige zorg, 
omdat in eerdere jaren uit de rente veel van de gewone kosten voor bestuur betaald werden. Eind 
2014 is daarom een begin gemaakt met het actiever benaderen en bedanken van donateurs dan 
voorheen het geval was.  

ANBI-status 

De Vrouwensynode is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties 
aan de Vrouwensynode zijn dus aftrekbaar van de belasting. Volgens de voorwaarden voor ANBI’s 
zijn alle verplichte gegevens waaronder jaarverslagen en financiële verantwoordingen op tijd op de 
website van de Vrouwensynode gepubliceerd. 

Controle van de boeken 

De controle van de boeken heeft op 5 februari 2015 plaatsgevonden door de kascommissie 
bestaande uit Thea van Harberden en Madzy van der Kooij. Zij hebben de financiële administratie en 
de jaarstukken 2014 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 2014 decharge te verlenen.  

Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 

Inkomsten uit rente 

Door de lage rentestand waren de rente-inkomsten met € 710 ruim € 300 lager dan in 2013. 

Nieuwsbrief inkomsten en uitgaven 

Inkomsten en uitgaven voor de Nieuwsbrief hielden elkaar in evenwicht en waren iets lager dan 
begroot. Extra’s zoals meer pagina’s en een gekleurde omslag werden betaald uit de budgetten van 
de Synodedag 2014 en de Synodedag 2015. 

Inkomsten uit giften 

De inkomsten uit niet geoormerkte giften van particuliere donateurs bedroegen € 1317 (€ 1309 in 
2013). Hiervan kwam ongeveer de helft binnen via periodieke overschrijvingen en via machtigingen 
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tot jaarlijkse automatische incasso. Het overige bestond uit giften via eenmalige overschrijvingen. De 
trend dat het bedrag aan giften jaarlijks terug loopt, heeft zich in 2014 niet voortgezet.  
Voor de organisatie van synodes en synodedagen kwam € 743 aan extra giften binnen bij de opgaven 
voor de synodedag 2014. Van een kloosterorde werd € 500 ontvangen. Bij de opheffing van vrouw- 
en geloofgroep Junia ontving de Vrouwensynode € 1000. De laatste drie bedragen vormden de 
grootste bijdragen aan het positief resultaat vóór voorzieningen over 2014. 

Synodedag 2014 

Voor de synodedag van 2014 werd een aparte sluitende begroting opgesteld die de jaargrens 2013-
2014 overschreed. In 2014 binnengekomen deelnamegelden, subsidies en diaconale bijdragen waren 
ongeveer zoals begroot. Dat geldt ook voor de uitgaven voor organisatie. De Vrouwensynode 
gebruikte zoals gepland voor de financiering van de synodedag de voorzieningen Synodedag 2014 
van € 2000 en Inzet op jonge vrouwen van € 1000. Het verschil tussen reeds in 2013 genoten 
inkomsten en gedane uitgaven voor de synodedag 2014, dat 31 december 2013 toegevoegd was aan 
de voorziening Werkkapitaal synodes werd daar weer aan onttrokken. De synodedag werd met een 
resultaat van € 0 afgesloten. 

Synodedag 2015 

Voor de synodedag van 2015 werd een aparte sluitende begroting opgesteld die de jaargrens 2014-
2015 overschrijdt. Er werd in 2014 al € 321 aan kosten gemaakt voor de synodedag en € 83 aan 
inkomsten genoten. Om geen vertekend beeld te krijgen wat betreft het totale financiële resultaat 
over 2014 werd het verschil op 31 december onttrokken aan de voorziening Werkkapitaal synodes. 

Website 

De reguliere kosten voor de website van de Vrouwensynode en voor die van Vrouwen Verbinden 
waren iets lager dan begroot. Voor het overzetten van de eigen website naar een nieuwe versie van 
de software was de reservering Aanpassing website van € 1000 beschikbaar. Hiervan werd slechts 
€ 300 gebruikt voor een vrijwilligersvergoeding. Wat overgebleven is van de voorziening kan in 2014 
eventueel voor een ander doel bestemd worden. In 2014 heeft de penningmeester bij het Catharina 
Halkesfonds een aanvraag ingediend voor een vrijwilligersvergoeding voor een webmistress voor het 
jaar 2015. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het bedrag is in 2014 binnengekomen en toegevoegd aan 
de voorzieningen onder de naam Webmistress 2015. 

PR 

Voor public relations werd promotiemateriaal aangeschaft in de vorm van ecopennen met logo en 
webadres van de Vrouwensynode. 

Representatie bestuur 

Het bestuur was in 2014 zeer actief vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van verwante organisaties 
en andere gelegenheden. De kosten daarvoor, ruim € 100 meer dan begroot, bestonden 
voornamelijk uit reiskosten en voor een klein deel uit entreekosten. 

Overige kosten bestuur, kosten voor fondsenwerving 

De overschrijding met € 194 van het begrote bedrag voor overige kosten van het bestuur is te wijten 
aan reiskosten van bestuursleden naar cursussen over fondsenwerving en uitgaven voor het 
versturen van dankbrieven en nieuwjaarskaarten aan donateurs. 

Reiskosten bestuur 

De reiskosten voor het bestuur vielen heel laag uit, omdat reiskosten voor activiteiten anders dan 
gewone bestuursvergaderingen op die activiteiten werden geboekt. 
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Werkgroepen  

In 2014 maakte de Werkgroep Landelijke Vrouwentrialoog geen gebruik van de mogelijkheid om 
€ 200 aan kosten bij de Vrouwensynode te declareren. De kosten van de werkgroepen voor de 
synodedagen 2014 en 2015 werden geheel op die synodedagen geboekt. 

Nieuwsbrief nieuwe stijl  

Door de sponsoring in natura van uitgeverij Narratio bij het ontwerpen van de lay-out van de 
opvolger van de Nieuwsbrief werden daarvoor geen kosten gemaakt. De voorziening Restyling 
Nieuwsbrief kan in 2015 een andere bestemming krijgen. 

Uitbreiding achterban  

Om de achterban uit te breiden heeft het bestuur zich in 2014 gericht op aanwezigheid bij veel 
gelegenheden. De kosten daarvoor zijn geboekt op Representatie bestuur. De voorziening Verbreding 
achterban is daarom nog niet aangesproken.  

Toekomstvisie  

Onder professionele leiding kwam het bestuur in augustus in nieuwe samenstelling bij elkaar voor 
teambuilding en brainstormen over het beleid voor de beleidsperiode 2015-2018. De kosten voor 
reizen, huur ruimte, consumpties en begeleiding voor 5 personen bedroegen € 790. Daarmee blijft 
€ 210 over van de voorziening Beleid 2014-2017. In weerwil van de naam van de voorziening zal het 
nieuwe beleidsplan – dat binnenkort op de website gepubliceerd zal worden – de periode 2015-2018 
beslaan. Het van de voorziening overgebleven bedrag kan in 2015 een andere bestemming krijgen.  

Voorzieningen en resultaat 2014 

Zoals hierboven verantwoord onder de kopjes Synodedag 2014, Synodedag 2015, Website en 
Toekomstvisie werden volgens plan bedragen onttrokken aan de voorzieningen voor Werkkapitaal 
synodes, Synodedag 2014, Inzet op jonge vrouwen, Aanpassing website en Beleid 2014-2017. De 
subsidie voor de webmistress werd gedoteerd aan de voorziening Webmistress 2015. Het 
overblijvende positief resultaat van € 2845,41 werd vervolgens geheel toegevoegd aan voorzieningen 
voor te organiseren bijeenkomsten in 2015, 2016 en 2017. Aan de bestaande reservering voor de 
synodedag van 2015 Activiteit 2015 werd € 300 toegevoegd omdat er bij sluiten van het boekjaar 
2014 nog onzekerheid was over de hoogte van de voor die activiteit te verkrijgen subsidies. Aan 
Activiteit 2016 werd € 715,71 toegevoegd, waarmee die voorziening komt op € 2000. Het resterende 
bedrag van € 1829,70 werd gereserveerd voor Synode 2017. Daarmee komt het resultaat na 
voorzieningen op € 0 en blijft het eigen vermogen eind 2014 gelijk aan dat van eind 2013. 
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Balans 
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Staat van baten en lasten 
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