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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het jaar 2017. Onze 
belangrijkste activiteit dit afgelopen jaar was de 7e Vrouwensynode. Als vooraankondiging is er in 2016 
door ons bestuurslid pr een mooie boekenlegger vervaardigd voor het Synodeweekend in 2017. Een 
enthousiaste groep vrouwen heeft het synodeweekend voorbereid. Hun inzet is beloond. Ongeveer 150 
vrouwen hebben aan de 7e synode van de vrouwensynode deelgenomen. De deelneemsters van het 
synodeweekend vonden wederom onderdak in het WestCord hotel in Delft. Een prima locatie voor een 
dergelijk evenement. Verderop in dit jaarverslag leest u er meer over.  
In mei is het bestuur bijeen geweest voor een beleidsdag. Ook voor deze bijeenkomst hadden wij een 
bijzondere locatie.  
Voorstellen die gedaan zijn tijdens het synodeweekend en plannen die voortgekomen zijn uit de beleidsdag 
zijn gedurende het jaar 2017 verder uitgewerkt. Enkele daarvan vinden hun beslag in 2018.  
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 Oecumenische Vrouwensynode heeft als 
visioen een wereld, waarin mensen in veelkleurigheid naar godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, 
leeftijd en seksuele voorkeur, in gerechtigheid samenleven. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich 
op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerkelijke organisatie. Zij wil een constructieve en 
kritische bijdrage leveren aan het gesprek over gender op persoonlijk, maatschappelijk, economisch, 
ecologisch, interreligieus en politiek vlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vrouwensynode staat open voor vrouwen én voor mannen die onze genderanalyse delen in 
verschillende posities binnen en buiten kerkelijke organisaties en voor hen die vanuit een christelijke 
achtergrond zoeken naar een nieuwe invulling van spiritualiteit.  
Daarnaast wil de Oecumenische Vrouwensynode de uitwisseling op theologisch gebied bevorderen tussen 
vrouwen die zich op academisch niveau bezighouden met feminisme, gender 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 omgekeerd dat wetenschappelijke bevindingen worden 
vertaald naar de praktijk. 
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Wat doet de Oecumenische Vrouwensynode? 
De Oecumenische Vrouwensynode organiseert verschillende activiteiten rondom feminisme, gender en 
theologie, eendaagse of meerdaagse synodes zijn de belangrijkste ontmoetingsmomenten. Daarnaast is de 
Vrouwensynode bij gelegenheid medeorganisator van bijeenkomsten die qua inhoud en deelnemers 
aansluiten bij de platform- en netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode. 
 
Eens per vijf jaar organiseert de Oecumenische Vrouwensynode een synodeweekend. In de tussenliggende 
jaren worden synodedagen georganiseerd. De frequentie van synodedagen is gedurende de laatste 10 jaar 
toegenomen naar eens per jaar. Met deze bijeenkomsten biedt de Oecumenische 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 ZijSpiegel 
en via de digitale nieuwsbrief en het facebookaccount. De Oecumenische Vrouwensynode geeft met haar 
kwartaalblad, haar website, sociale media en synodedagen de gelegenheid aan vrouwen om 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  
Synodeweekend 
De synodeweekenden, die eenmaal per vijf jaar plaatsvinden, hebben tot doel het gesprek over gender en 
religie, geloof en gelovigen in verbinding met actuele maatschappelijke items gaande te houden. Elke 
synode heeft een thema dat in lezingen en workshops op verschillende manieren en met steeds een andere 
invalshoek verder 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. De 
thema’s worden enerzijds vanuit de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode aangedragen en 
anderzijds door het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode gekozen omdat ze actueel zijn voor 
(jonge) vrouwen die geïnteresseerd zijn in thema’s rond vrouw en geloof en gender en religie. Tijdens de 
synode is er onder andere een vergadertafel waar onderwerpen die de deelneemsters na aan het hart 
liggen worden besproken en vinden deelneemsters elkaar om coalities te sluiten en concrete acties te 
ondernemen. De Oecumenische Vrouwensynode heeft hierbij een faciliterende rol en kan indien gewenst 
ook enige financiële middelen ter beschikking stellen opdat initiatieven uitgevoerd kunnen worden. 
 

Synodedagen 
Om de continuïteit te waarborgen worden tussen de vijfjaarlijkse synodeweekenden synodedagen 
gehouden. Deze hebben verschillende functies. Soms zijn ze vooral bedoeld om de besproken onderwerpen 
en afgesproken concrete acties van voorgaande synodes op de agenda te houden. Andere keren dienen ze 
om een sub thema van de vorige synode uit te diepen of om de volgende synode voor te bereiden. 
Sommige synodedagen hebben een eigen thema. 
 
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 werk- en privésituatie te proberen te realiseren wat zij 
belangrijk vinden voor kerk, geloof, gelovigen en maatschappij. In alle gevallen hebben de synodes ook tot 
doel de onderlinge contacten binnen de achterban te versterken en de deelneemsters te inspireren. Verder 
zijn synodes een uitgelezen plaats om te netwerken.  
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Wat deed de Oecumenische Vrouwensynode in 2017? 
7e Synodeweekend  
Op 24 en 25 maart heeft in Delft de 7e Oecumenische Vrouwensynode plaatsgevonden. Het thema van dit 
weekend was: ‘Do you care’, voor wat je ter harte gaat – en meer. De werkgroep voor het synodeweekend 
had een mooi en afwisselend programma samengesteld waar ongeveer 150 vrouwen van verschillende 
leeftijden aan hebben deelgenomen. Janneke Stegeman, theologe van het jaar 2017, opende dit 
synodeweekend met de keynote lezing ‘Paternalisme voorbij – een zorgeloos gedachte experiment’. Verder 
kwamen Nora Asrami en Marleen Stelling als belangrijkste spreeksters aan het woord. Dr. Hilda Koster, 
speciaal overgekomen uit de Verenigde Staten, gaf een lezing en workshop over haar nieuwste boek op het 
gebied van vrouwen, religie en ecologie. In de verschillende workshops werd het centrale thema, Do you 
Care’, op verschillende, creatieve manieren verder uitgewerkt. Aan de synodetafel, centraal geplaatst in de  
grote hal, schoven veel vrouwen aan om te spreken over de zaken waar zij hun zorgen over hebben en die 
zij onder de aandacht willen brengen.  
Als attentie voor de deelneemsters aan het synodeweekend is door de werkgroep voor dit Synodeweekend 
een feministisch theologisch kwartetspel samengesteld met de meest belangrijke en aansprekende 
vrouwen die hun sporen hebben nagelaten in de ontwikkeling van feministische theologie wereldwijd.  
Er was deze keer een goede samenwerking met vrouwen van de Oudkatholieke kerk. Ook mochten we een 
aantal vrouwen verwelkomen die voor de eerste keer bij de synode aanwezig waren.  
We kunnen als organisatie terugkijken op een geslaagd weekend. Dit zagen we ook terug op de 
enquêteformulieren die de deelneemsters hebben ingevuld.  
 

Beleidsdag bestuur 
Op 10 mei is het bestuur bijeen geweest voor een beleidsdag. Begeleidsters van deze dag waren Mariët 
Tonen en Annegien Simis. ’s Morgens stond ons eigen bestuur centraal. Hoe willen wij ons als team 
opnieuw met elkaar verbinden? Door de opdrachten en gesprekken hebben we elkaar nog beter leren 
kennen. Ook hebben we onze verwachtingen uitgesproken voor de komende bestuursperiode.  
Het middagprogramma draaide om de vraag waar we als organisatie de komende tijd onze aandacht op 
willen richten en hoe we dat gaan aanpakken. Als eerste resultaten zijn daar de lunch met jonge vrouwen 
en de flyer uitgekomen. Begin januari 2018 praten we verder om het beleid voor de periode 2018-2021 uit 
te stippelen.  
 

Uitgave Special ZijSpiegel rondom vrouwen in de Reformatie 
In 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther de reformatie in gang zette. Dit feit is binnen de Protestants 
Christelijke kerken breeduit herdacht. In het kader van 500 jaar reformatie heeft de Oecumenische 
Vrouwensynode met een uitgave van een special van de ZijSpiegel over de rol van vrouwen in de 
Reformatie daar op eigen wijze een bijdrage aan geleverd. Deze ZijSpiegel is door een speciale redactie 
samengesteld. Het uiteindelijke resultaat is een mooi naslagwerk geworden waar we trots op kunnen zijn.  
 

Voorbereiding lunch rond 8 maart internationale vrouwendag 2018 
Een probleem voor de Oecumenische Vrouwensynode is de bekendheid van de organisatie onder jonge 
vrouwen. Tijdens het synodeweekend waren er enkele jonge vrouwen en studentes aanwezig. Zij stelden 
voor om met elkaar in gesprek te gaan over wat de Oecumenische Vrouwensynode doet en wat zij voor 
elkaar kunnen betekenen. Daarom worden deze vrouwen en eventuele introducees rond 8 maart 2018 
uitgenodigd voor een lunch om verder met elkaar in gesprek te gaan over nut en noodzaak van een 
organisatie als de Oecumenische Vrouwensynode. 
 

 Flyer ten behoeve van promotiemateriaal 
Zichtbaar zijn is voor veel organisaties moeilijk. Ook voor de Stichting Oecumenische Vrouwensynode. Dat 
kwam nogmaals naar voren tijdens het synodeweekend. Op de beleidsdag is daar binnen het bestuur 
verder over gebrainstormd. We hebben in de vorm van het kwartaalblad de ZijSpiegel een mooi 
visitekaartje. Echter iets kleiner en handzamer als promotiemateriaal is welkom. In het verleden hebben we 
daarvoor pennen en buttons gebruikt. Helaas kan daar niet veel tekst op. In de loop van 2017 is er gewerkt 
aan het maken van een flyer. Op de valreep van 2017 is deze gereed gekomen. Wederom een mooi product 
vervaardigd door het bestuurslid voor pr en de voorzitster.  
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Open Studiedagen 
In juni 2015 vond de laatste bijeenkomst plaats van de open studiedagen die sinds 1999 jaarlijks aan de 
universiteit in Nijmegen werden georganiseerd door prof. dr. Maaike de Haardt. In overleg met prof. dr. De 
Haardt, haar medeorganisatoren en de deelneemsters van deze studiedagen is er afgesproken om samen 
met het IWFT een vervolg te geven aan deze bijeenkomsten. Helaas is tijdens de ledenvergadering van 
november 2016 besloten om het IWFT op te heffen. De Oecumenische Vrouwensynode bezint zich op 
nieuwe vormen en mogelijkheden om het gat, dat door het wegvallen van de open studiedagen en de 
opheffing van het IWFT is ontstaan, op te vullen. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de Rijksuniversiteit 
Groningen en het Dominicanenklooster in Huissen om in één of andere vorm deel te nemen aan de 
activiteiten die daar op het gebied van gender en religie plaatsvinden, ofwel dat zij in samenwerking met de 
Oecumenische Vrouwensynode nieuwe activiteiten op zetten.  
 

Communicatiemiddelen 
Website 
De website, www.vrouwensynode.nl , is 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 deze thema’s staan op de website.  
Na enkele jaren in deze vorm naar tevredenheid te hebben gefunctioneerd is het in 2017 tijd om de 
website aan te passen naar de huidige eisen van het digitale verkeer en om te zetten naar een nieuwe 
versie zodat de website de komende jaren weer up-to-date is. 
Bij de organisatie van een synodeweekend of –dag is het een onmisbaar hulpmiddel geworden.  
Met het wegvallen van de website van het IWFT kan de website van de Oecumenische Vrouwensynode een 
spilfunctie gaan vervullen in berichtgeving over feministisch theologische activiteiten in binnen- en 
buitenland.  
Voor ondersteuning van de werkzaamheden van de webmistress kunnen wij rekenen op technische hulp 
van Harry Veenstra.  
 

ZijSpiegel 
De ZijSpiegel heeft door vormgeving en kleurgebruik een positieve uitstraling en is als zodanig een prachtig 
visitekaartje voor de Oecumenische Vrouwensynode. Naast de website is de ZijSpiegel een belangrijk 
communicatiemiddel van de Oecumenische Vrouwensynode om informatie uit te wisselen met haar meest 
betrokken achterban. De ZijSpiegel 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 ZijSpiegel gratis gestuurd aan enkele verwante organisaties. 
De redactieleden van de ZijSpiegel waren in 2017 Joanne Seldenrath, Martina Heinrichs, Haydy Nelson, 
Emsi Hansen vanuit het bestuur. Joanne Seldenrath is tevens eindredacteur. Lieve Wuyts is adviseur voor 
de redactie vanuit de vrouw- en geloofbeweging Vlaanderen. 
 

Nieuwsbrief per email 
De digitale Nieuwsbrief werd in 2017 maandelijks verspreid. Aanmelding voor de digitale Nieuwsbrief is 
mogelijk via de website van de Vrouwensynode. 
 

Facebook en Twitter 
De Vrouwensynode heeft als organisatie een account op Facebook en een Twitteraccount. Vooral Facebook 
wordt door de voorzitster en het pr-bestuurslid ingezet om actuele informatie over en activiteiten van de 
Oecumenische Vrouwensynode te verspreiden. Bij de organisatie rondom de synodes is het een goede 
reminder. Ook andere vrouwen maken inmiddels gebruik van de facebookpagina van de Oecumenische 
Vrouwensynode om hun activiteiten rondom vrouw en geloof, gender en religie in bredere kring kenbaar te 
maken.  

 
 

http://www.vrouwensynode.nl/
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Aanwezig met informatiemateriaal 
Bijeenkomst Unie-NKV 
 

Deelname aan overlegorganen 
De Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.  

• De Oecumenische Vrouwensynode 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. 

• Helaas heeft het bestuur van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie in de ledenvergadering van 5 
november het voorstel op tafel gelegd om de vereniging IWFT op te heffen. Het voorstel is door de paar 
aanwezige leden van het IWFT met meerderheid aangenomen. De Oecumenische Vrouwensynode wil 
zich inzetten om invulling te gaan geven aan deze leeggevallen plaats op academisch niveau wat betreft 
feministisch theologisch geluid. 
Op 2 juni was er een overleg tussen een afvaardiging van het IWFT en een afvaardiging van de 
Oecumenische Vrouwensynode over een subsidie voor de Oecumenische Vrouwensynode van 
€ 3.500,00 uit de vrijgekomen gelden van het IWFT. Deze subsidie is bedoeld om IWFT-ers die nog geen 
ZijSpiegel ontvangen een jaar lang gratis de ZijSpiegel toe te sturen. Daarnaast krijgt de ZijSpiegel 
hiermee, zolang de gelden toereikend zijn, een uitbreiding van 20 naar 24 pagina’s. 

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

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

• Vrouwen Verbinden is een domein naam op de website van de Vrouwensynode. Hier vinden geen 
activiteiten meer plaats. De domeinnaam vervalt.  
 

Vertegenwoordigingen 
In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode vertegenwoordigden bestuurs-
leden de Vrouwensynode in 2017 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: JN=Jasja Nottelman; 
WF=Wil Fransen; FK= Fieke Klaver; EH=Emsi Hansen; JS=Joanne Seldenrath, TL=Tanja van Leeuwen) 
 
2-6 januari  OPP-week      : FK  

13 januari Oecumenelezing met Hendro Munsterman  : JN 
2 maart Overleg 2 of 3 bijeen     : JN 
3 maart Studiedag Genderstudies Groningen   : JN, WF 
8 maart Wereldvrouwendag     : JN 
10 maart Vrijzinnige lezing door ecofeministe Catharine Keller: JN  
11 maart Masterclass Catharine Keller in Amsterdam  : FK  
27 maart Promotie Adriana Balk-van Rossum   : JN FK 
8 april  Novadag OKViB     : JN 
12 april Raad van Kerken vergadering    : JN 
2 juni  Overleg met IWFT     : JN en TL 
20 juni  Overleg EPIL-project     : JN 
21 juni  Afscheid Moely Jansen PIN    : FK 
8 juli  Jaardag OKViB      : TL 
13 september Raad van Kerken     : JN 
23 september Novadag NLVB en OKViB    : JN 

2 oktober Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid  : JN 
3 oktober Mini - Symposium EPIL    : JN FK EH 
6 oktober Jubileum 7e Hemel     : JN FK 
7 oktober  Bijeenkomst NKV     : TL 
25 oktober Afscheid Jeannette Deenik VPSG   : FK 
31 oktober Raad van Kerken – Hervormingsdag   : JN 
9 november Overleg 2 of 3 bijeen     : JN 
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21 november Studiemiddag 2 of 3 Bijeen    : JN  
22 november Studiemiddag VPSG     : JN FK 
12 december Promotie Hanna Rijken     : JN FK 
13 december Plenaire Raad van de Raad van Kerken   : JN 

Wat betreft vertegenwoordigingen is het goed om te melden dat onze voorzitster Jasja Nottelman 
namens 2 of 3 Bijeen in de Raad van Kerken zit. Deze jaren, vanaf september 2016, bezet de 
Vrouwensynode deze post. Dit betekent 7 vergaderingen per jaar, met daarnaast een aantal 
representatieactiviteiten, zoals de oecumenelezing op 13 januari 2017 en de bijeenkomst van In 
Vrijheid Verbonden op 23 januari 2017. 
 

Internationale contacten 
Internationale contacten zijn er met de Oecumenische vrouwengroepen in Europa. Redactielid Martina 
Heinrichs is vertegenwoordigster bij de organisatie van de Ecumenical Forum of European Christian 
Women, EFECW.  

 
Publicaties 
Artikel in De Volkskrant over het synodeweekend 
Interview met Marie-Christine Hansen-Couturier in Volzin 
Interview met Fieke Klaver in Volzin 
 
Naamsvermelding/ondersteuning 
Sinds mei 2010 geeft het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode haar morele 
ondersteuning aan het project EPIL, European Project For Interreligieus Learning. 

 

Organisatie 
De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt bij het uitvoerend 
werk, wanneer nodig, bijgestaan door werkgroepen met een speciale opdracht. Bij het afsluiten van het 
jaar 2016 is er een nieuwe kandidate voor de functie van penningmeester gevonden. In de loop van 2017 
heeft Tanja van Leeuwen het penningmeesterschap en de administratie op zich genomen. Tot die tijd heeft 
de voormalige penningmeester Arine Benschop als interim-penningmeester de financiële en 
administratieve zaken voor de Oecumenische Vrouwensynode behartigd. Tijdens het Synodeweekend in 
maart 2017 hebben wij alvast publiek afscheid van haar genomen, onder dankzegging voor het vele werk 
dat zij voor de Oecumenische Vrouwensynode heeft gedaan.  
In de loop van 2016 kampte het bestuurslid die de portefeuille netwerk onder haar hoede heeft met 
gezondheidsklachten. Het herstel verliep langzamer dan gehoopt en bij de organisatie van het 
synodeweekend kon zij geen bijdrage leveren. In de loop van 2017 heeft zij haar taak weer opgenomen 
zover als haar gezondheid dat toelaat.  
In 2017 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode 
onder de loep genomen. De statuten zijn ongewijzigd. In het huishoudelijk reglement zijn enkele kleine 
wijzigingen aangebracht.  
 

Bestuur 
Gedurende het jaar 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Voorzitter     drs. Jasja Nottelman 
Secretaris      drs. Wil Fransen 
Penningmeester    dr. drs. Tanja van Leeuwen 
Bestuurslid communicatie   Marie-Christine Hansen- Couturier, BA 
Bestuurslid netwerk    drs. Fieke Klaver 
 
Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode is in 2017 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Plaats 
van samenkomst is de vergaderzaal van de Remonstranten aan de Nieuwegracht in Utrecht.  
Daarnaast hebben bestuursleden zitting gehad in de werkgroep ter voorbereiding van het Synodeweekend.  
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Adviesraad 
Er was in 2017 geen reden om een nieuwe adviesraad of alternatief daarvoor bijeen te roepen. Het 
beleidsplan 2015-2018 roept geen grote vragen op voor extern advies. Bij de totstandkoming van het 
beleidsplan 2018-2021 zal hier opnieuw naar gekeken worden.  
 

Werkgroepen 
Werkgroep Synode 2017 
De werkgroep voor de organisatie van het Synode weekend 2017 dat op 25 en 26 maart in Delft heeft 
plaatsgevonden bestond uit: 
Projectleiding  : Arine Benschop 
Voorzitster  : Jasja Nottelman 
PR   : Marie-Christine Hansen-Couturier 
Publicatie  : Dullyna van den Herik-van der Weit 
Notuliste  : Aletta Eshuis 
Vieringen  : Marga Jolij 
Redactie verslag: Joanne Seldenrath 
Ondersteuning : Eleonora Hof, Jeanneke Bruggeling en Gonnie van der Meer 
Jasja Nottelman en Marie-Christine Hansen-Couturier zaten namen het bestuur in de werkgroep.  
 

Vrijwilligers 
Helaas is het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode er in 2017 niet in geslaagd om vervanging te 
vinden voor de fondsenwerfster als vaste vrijwilligsters ter ondersteuning van het bestuur. Gezien de 
fondsenwerving rondom het synodeweekend van 2017 vindt het bestuur van de Oecumenische 
Vrouwensynode het op dit moment niet noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar een fondsenwerfster. 
Mocht zich iemand aandienen dan wordt het opnieuw in overweging genomen of een fondswerfster nodig 
is.   
 

Financieel jaarverslag 2017 
 
Utrecht, 
 

Uitgangspunten financieel beleid 
De Stichting Oecumenische Vrouwensynode streeft naar een stabiel eigen vermogen en het tijdig aanvullen 
van de Voorzieningen voor toekomstige activiteiten. Het tijdig aanvullen van de Voorzieningen zorgt ervoor 
dat toekomstige activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een stabiel eigen vermogen. 
De financiële situatie van de Vrouwensynode stemt tot tevredenheid. Dankzij toekenning van 
aangevraagde subsidies zijn alle plannen voor 2017 uitgevoerd. Voorzieningen voor toekomstige 
activiteiten konden worden aangevuld. Voor de verdere toekomst stemt de lage rentestand nog steeds tot 
enige zorg omdat in eerdere jaren veel van de gewone kosten voor bestuur uit de rente betaald werden. 
We zijn daarvoor in toenemende mate afhankelijk van giften en subsidies. 
 

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 verplichte 
gegevens zoals jaarverslagen en financiële verantwoordingen op de website van de Vrouwensynode 
gepubliceerd. 
 

Controle van de boeken 
De controle van de boeken heeft op 16-4-2018 plaatsgevonden door de kascommissie bestaande uit 
Marian Geurtsen en Theo van Heijningen. Zij hebben de financiële administratie en de jaarstukken 2017 
van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode gecontroleerd en in orde bevonden.  
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Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 
Inkomsten uit rente 
Door de lage rentestand waren de rente-inkomsten met € 213,00 weer lager dan voorgaande jaren. In 2018 
zal er nog minder rente bijgeschreven worden. 

ZijSpiegel inkomsten en uitgaven 
De uitgaven voor de ZijSpiegel betreft druk- en portikosten en redactionele kosten. De uitgaven lagen hoger 
dan begroot. Dit heeft te maken met de special rond Vrouwen en de Reformatie. De kosten voor die special 
werden gedekt door de speciaal voor dit nummer verstrekte subsidies.  

Inkomsten uit giften 
De inkomsten uit niet geoormerkte giften van particuliere donateurs bedroegen € 1849,00. Er zijn 9 
donateurs met een overeenkomst periodieke gift. Zij hebben zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd. De 
overige giften kwamen binnen via incasso of door overschrijvingen. 

Synode 2017 
Voor de synode 2017 werd in 2015 een aparte begroting opgesteld. In 2015 en 2016 werd een voorziening 
opgebouwd. De uitgaven voor het synodeweekend werden verder gedekt door subsidies en 
deelnamegelden. 
 

Bestuurskosten 
De bestuurskosten bestaan uit bureaukosten en uit reiskosten van bestuursleden. Daarnaast zijn er 
uitgaven geweest in het kader van ‘wel en wee’. 
De uitgaven lagen hoger dan begroot. Dit komt door een onvoorziene uitgave van € 950,00 voor de 
beleidsdag. 

Voorzieningen 
Zoals in de hierboven genoemde Uitgangspunten financieel beleid vermeld, zijn de posten Voorzieningen 
van belang voor een gezonde financiële toekomst. 

• Synode 2017 en Werkkapitaal synodes 
De Voorziening Synode 2017 werd onttrokken aan de Voorzieningen en, aangevuld met een bedrag van € 
9.029,29 uit de Voorziening Werkkapitaal synodes, ingezet voor de financiering van het synodeweekend. 

• Ondersteuning nieuwe initiatieven 
De post Ondersteuning nieuwe initiatieven is opgeheven en is verdeeld over Verjonging/Verbreding 
achterban en Restyling externe communicatie. 

• Bureaumedewerker 
De post Bureaumedewerker 2017 is niet gebruikt en overgeheveld naar Bureaumedewerker 2018. 

• Webmistress 
De webmistress kreeg een vrijwilligersvergoeding van € 1500,00 uit de voorziening Webmistress 2017. In 
2017 heeft het bestuur wederom bij het Catharina Halkes Fonds een aanvraag ingediend voor een 
vrijwilligersvergoeding voor de webmistress voor het jaar 2018. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het bedrag 
is in 2017 binnengekomen en toegevoegd aan de Voorzieningen onder de naam Webmistress 2018. 
De voorziening Webmistress 2017 is opgeheven. 

• Restyling externe communicatie 
Aan de post Restyling externe communicatie is een bedrag toegevoegd vanwege te verwachten kosten in 
verband met onder andere een restyling van de website. 

• IWFT ZijSpiegel 
Bij het opheffen van het IWFT heeft de Stichting Oecumenische Vrouwensynode een bedrag van € 3.500,00 
ontvangen om IWFT-leden die nog geen ZijSpiegel ontvangen een jaar lang gratis de ZijSpiegel toe te 
sturen. Tevens kan van dit geld, zolang de voorraad strekt, de ZijSpiegel met 4 pagina’s uitgebreid worden 
tot 24 pagina’s. 

• Laptop Vrouwensynode 
Ter vervanging van de laptop van de Vrouwensynode is € 200,00 gereserveerd. 
 

Resultaat 2017 
Het overblijvende positief resultaat van € 39,87 werd toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee 
nagenoeg gelijk blijft aan het eigen vermogen eind 2016. 
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Balans 
 
 

STICHTING OECUMENISCHE VROUWENSYNODE         

        

BALANS 2017       

        

ACTIVA  Per 31 dec 2017   Per 31 dec 2016 

        

Vaste activa       

Laptop aangeschaft 1 jan 2016  €                269,50     €                404,24    

Totaal vaste activa   €                269,50     €                404,24  

        

Vlottende activa       

Nog te ontvangen abonn. gelden  €                        -       €                  22,50    

Liquide middelen  €           44.246,90     €           52.735,83    

Totaal vlottende activa   €           44.246,90     €           52.758,33  

        

Totaal activa   €           44.516,40     €           53.162,57  

        

PASSIVA       

        

Eigen vermogen   €           10.093,90     €           10.054,03  

        

Voorzieningen       

Werkkapitaal synodes  €           20.000,00     €           29.020,29    

Synode 2017  €                        -       €             5.000,00    

Activiteit 2018  €             4.000,00     €             2.552,67    

Verjonging/verbreding achterban  €             2.000,00     €             1.675,71    

Restyling externe communicatie  €             1.500,00     €             1.105,00    

Ondersteuning nieuwe initiatieven  €                        -       €                514,88    

Bureaumedewerker 2017  €                        -       €             1.500,00    

Bureaumedewerker 2018  €             1.500,00     €                        -      

Webmistress 2017  €                        -       €             1.500,00    

Webmistress 2018  €             1.500,00     €                        -      

IWFT ZijSpiegel  €             3.500,00     €                        -      

Vervanging laptop  €                400,00     €                200,00    

Totaal voorzieningen   €           34.400,00     €           43.068,54  

        

Langlopende schulden   €                        -       €                        -    

        

Kortlopende schulden       

Vooruitontvangen abonn. gelden  €                  22,50     €                  22,50    

Vooruitontvangen giften  €                        -       €                  17,50    

Nagekomen declaraties  €                        -       €                        -      

Totaal kortlopende schulden   €                  22,50     €                  40,00  

        

Totaal passiva    €           44.516,40       €           53.162,57  
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Staat van baten en lasten 

STICHTING OECUMENISCHE VROUWENSYNODE               

           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017         

  Werkelijk   Begroting 2017  Begroting 2018 

Baten          

Rente-inkomsten  €      213,44     €       213,44     €         80,00    

ZijSpiegel inkomsten  €   4.174,26     €    4.000,00     €    4.000,00    

Giften  €   1.849,04     €    1.600,00     €    1.600,00    

Grote donaties, niet geoormerkt  €              -       €               -       €               -      

Subsidies synode 2017  €   4.208,44     €    4.910,53     €               -      

Deelnamegelden synode 2017  €   7.974,00     €    9.494,00     €               -      

Giften synode 2017  €   1.074,51     €       100,00     €               -      

Diaconale bijdrage synode 2017  €   1.000,00     €    1.950,00     €               -      

Gift IWFT ZijSpiegel  €   3.500,00     €               -       €               -      

Gift Synodeboekje  €      262,50     €               -       €               -      

Subsidie webmistress 2018  €   1.500,00     €    1.500,00     €               -      

Subsidie webmistress 2019        €    1.500,00    
Subsidie reformatienummer 

ZijSpiegel  €   1.800,00     €               -       €               -      

Handverkoop  €        40,94     €               -       €               -      

  € 27.597,13 + € 23.767,97 + € 7.180,00 

Lasten          

ZijSpiegel  €   4.815,20     €    3.980,00     €    5.500,00    

Website  €      410,90     €       133,00     €       150,00    

PR  €      124,78     €       230,00     €       250,00    

Bestuurskosten  €   2.037,46     €    1.150,00     €    1.200,00    

Webmistress  €   1.500,00     €    1.500,00     €    1.500,00    

Organisatie synode 2017  € 26.631,84     €  29.482,02     €               -      

Verwervingskosten synode 2017  €      570,88     €       892,80     €               -      

Onvoorzien  €              -       €         85,69     €               -      

   €   36.091,06   € 37.453,50  € 8.600,00 

Afschrijvingen          

Afschrijving laptop (01-01-2016)  €      134,75     €       134,75     €       134,75    

  € 134,75  - € 134,75 - € 134,75 

Mutaties voorzieningen          

Toevoeging voorzieningen          

Activiteit 2018  €   1.447,33     €               -       €               -      

Verjonging/verbreding achterban  €      324,29     €               -       €               -      

Restyling externe communicatie  €      395,00     €               -       €               -      

Ondersteuning nieuwe initiatieven  €              -       €               -       €               -      

Bureaumedewerker 2018  €   1.500,00     €               -       €               -      

Webmistress 2018  €   1.500,00     €    1.500,00     €               -      

IWFT ZijSpiegel  €   3.500,00     €               -       €               -      

Vervanging laptop  €      200,00     €       200,00     €       200,00    

Activiteit 2019  €              -       €               -       €    4.500,00    

Webmistress 2019  €              -       €               -       €    1.500,00    

  € 8.866,62  € 134,75  € 6.200,00 

Onttrekking aan voorzieningen          

Werkkapitaal synodes  €   9.020,29     €    9.020,29     €               -      

Synode 2017  €   5.000,00     €    5.000,00     €               -      

Ondersteuning nieuwe initiatieven  €      514,88     €               -       €               -      

Bureaumedewerker 2017  €   1.500,00     €    1.500,00     €               -      

Webmistress 2017  €   1.500,00     €    1.500,00     €               -      

IWFT ZijSpiegel  €              -       €               -       €    1.500,00    

Bureaumedewerker 2018  €              -       €               -       €    1.500,00    

Activiteit 2018  €              -       €               -       €    4.000,00    

Webmistress 2018  €              -       €               -       €    1.500,00    

  € 17.535,17  € 17.020,29  € 8.500,00 

Resultaat € 39,87 + € 1.500,00 + € 745,25 


