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1 Beleid maken in een veranderende wereld 

Voortdurende verandering is een karakteristiek van onze tijd. Dat geldt ook voor een organisatie als 
de Stichting Oecumenische Vrouwensynode. De Oecumenische Vrouwensynode wil enerzijds een 
vast punt bieden als organisatie die aandacht vraagt voor de positie van vrouwen in geloof, kerken en 
theologie. Anderzijds wil de Oecumenische Vrouwensynode haar beleid zo inrichten dat zij flexibel 
kan reageren op de steeds wijzigende maatschappelijke omstandigheden.  
 
De belangstelling en de samenstelling verandert van (groepen) vrouwen geïnteresseerd in vrouw en 
geloof naar vraagstukken omtrent gender en religie. In de huidige samenleving committeren mensen 
zich eerder aan projecten dan aan organisaties. Moderne communicatiemiddelen bieden nieuwe 
kansen en uitdagingen om velen te bereiken.  
 
Dit levert allerlei initiatieven en ontwikkelingen op die van het bestuur van de Oecumenische 
Vrouwensynode uitgaan of op haar afkomen. De middelen en menskracht van een organisatie als de 
Oecumenische Vrouwensynode zijn echter beperkt. Daarom is het belangrijk haalbare doelen te 
formuleren.  
 
Bij dit alles past een beleid dat zowel richtinggevend is, als eenvoudig bij te sturen indien externe of 
interne ontwikkelingen daarom vragen.  
 
Utrecht,  
Jasja Nottelman, voorzitter 
 

2 Aard en doelstelling 

• De Oecumenische Vrouwensynode is een platform van netwerken, organisaties, groepen en 
personen, die betrokken zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Het is 
een podium voor beweging, waar ontmoeting kan plaatsvinden voor inspiratie tot 
verandering en empowerment en waar coalities op concrete punten worden gesloten. 

• De juridische vorm is die van een stichting. De Oecumenische Vrouwensynode heeft dus 
geen leden, wel donateurs. De achterban is echter breder dan de bijna 200 donateurs.  

• Het doel, zoals omschreven in de stichtingsakte, is het organiseren van vrouwensynodes in 
een regelmatige frequentie – tot nu toe eens in de vijf jaar – en (doen) uitvoeren van de 
besluiten die tijdens deze synodes naar voren komen. Onder dat doel kan alles geschaard 
worden wat daarmee “verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin 
des woords”. We formuleren het nu als volgt: Vanuit een feministische visie op mens, geloof 
en samenleving streeft de Oecumenische Vrouwensynode naar rechtvaardigheid op het 
gebied van de wisselwerking van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. 

• De synodebijeenkomsten geven aanzetten tot het maken van beleid. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid in de periodes tussen de synodebijeenkomsten. 
Aanvankelijk stond hierbij het beïnvloeden van kerkelijke besluitvorming voorop. Nu is het 
accent verschoven naar het zelf nemen van initiatieven. Daarnaast zijn onderlinge 
ontmoeting, uitwisseling en vieren belangrijke elementen. 

• De Oecumenische Vrouwensynode richt zich op vrouwen (en mannen die onze 
genderanalyse delen) in verschillende posities: van vrouwen die werkzaam zijn in de kerk tot 
vrouwen die vanuit een (post)christelijke achtergrond zoeken naar een nieuwe invulling van 
haar spiritualiteit.  
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3 Analyse en uitgangspositie 

3.1 VERANDERINGEN IN DE VROUW-EN-GELOOFBEWEGING 

• De veranderingen in de kerken en de samenleving hebben hun weerslag gehad op de vrouw-
en-geloofbeweging. De vrouw-en-geloofbeweging is sinds haar ontstaan in de jaren zeventig 
sterk van karakter veranderd. Ontstaan als beweging van vrouwen binnen de kerken, 
gedragen door de tweede feministische golf, institutionaliseerde zij in de jaren tachtig. 
Dankzij een gunstig kerkelijk en maatschappelijk klimaat was het in die periode mogelijk met 
subsidies voor betaalde krachten vormingswerk te ontwikkelen en uit te dragen, met name 
het (kerkelijk) vormingswerk. Vanaf eind jaren tachtig is het vormingswerk voor vrouwen 
verdwenen. De subsidie stopte voor de Oecumenische Vrouwensynode (en daarmee voor 
een betaald secretariaat). De secularisatie en de individualisering zetten in versneld tempo 
door. Het kerkelijk klimaat is sindsdien steeds conservatiever. De vrouw-en-geloofbeweging 
vertoonde steeds minder het karakter van een protestbeweging. Zij is nu een netwerk van en 
voor diverse personen en groepen.  

• Interne verschillen leidden soms tot conflicten. Arme, zwarte en katholieke vrouwen 
protesteerden tegen de dominantie van witte, protestantse middenklasvrouwen. Er waren 
spanningen tussen vrouwen die binnen de kerken wilden blijven en zij die zich daar niet meer 
op hun plaats voelden. Veel van deze vrouwen zochten hun heil in een individuele (niet)-
christelijke spiritualiteit. Enkelen werden boeddhist. Binnen de protestantse en katholieke 
kerken is een beweging zichtbaar naar een meer evangelicale geloofsbeleving.  

• Hoewel de kerken leden verliezen blijft religie wel een belangrijk maatschappelijk thema, 
met name in discussies over de islam en over verlichtingsfundamentalisme, getuige 
bijvoorbeeld het rapport ‘God in Nederland’ (2016). Ook in de vrouw-en-geloofbeweging is 
de dialoog met andere godsdiensten belangrijker geworden.  

• De vrouw-en-geloofbeweging is diverser en minder georganiseerd dan bij de oprichting van 
de Oecumenische Vrouwensynode in 1987. Er is echter nog steeds behoefte aan binding. De 
strijd om meer zeggenschap binnen de kerken staat niet meer voorop. Er zijn minder 
gedeelde waarden. Tegelijk zijn er ook geen heftige onderlinge controverses meer. De 
diversiteit binnen de Oecumenische Vrouwensynode is vanzelfsprekender geworden. Er is 
wel behoefte aan gezamenlijkheid, getuige bijvoorbeeld de opkomst bij de 
synodebijeenkomsten. Op verschillende plaatsen zijn er nog vrouw-en-geloofgroepen actief 
die niet allemaal in contact staan met de Oecumenische Vrouwensynode.  

• De Oecumenische Vrouwensynode heeft nieuwe vormen ontwikkeld om de vernieuwing van 
de vrouw-en-geloofbeweging een plaats te geven. Op de synodedag in 2014 is het 
netwerksysteem geïntroduceerd. Hiermee wil de Oecumenische Vrouwensynode vrouwen 
de gelegenheid bieden om op de website, in de ZijSpiegel, het kwartaalblad van de 
Oecumenische Vrouwensynode, en de facebookpagina hun activiteiten op het gebied van 
gender en religie over het voetlicht te brengen. Ook de digitale Nieuwsbrief biedt daar 
ruimte voor. 

• De Oecumenische Vrouwensynode in Nederland is sinds 2016 nog de enige landelijke 
organisatie op het gebied van feminisme en theologie. Het belang van de bindende functie 
van de Oecumenische Vrouwensynode op het gebied van feminisme en religie is daardoor 
groter geworden. 

• De rol van religie in onze samenleving is sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw 
ingrijpend veranderd. Dat geldt ook voor de rol die religie/zingeving spelen in het leven van 
jonge mensen. Dit lijkt de laatste jaren juist weer veel belangrijker te worden voor veel jonge 
mensen. Enerzijds is het dan in een minder “klassieke” vorm, anderzijds in een meer 
orthodoxe vorm. De Oecumenische Vrouwensynode wil jonge vrouwen een platform bieden 
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zich op verschillende manieren bezig te houden met religie/ zingeving en zo de feministische 
theologie ook een plek te geven in deze nieuwe vorm(en) van spiritualiteit/geloofsbeleving. 

• De rol die “gender” speelt, is in de afgelopen jaren veranderd. We zien een toenemende 
interesse in de wetenschap en in het publieke debat voor dit onderwerp. Vanuit feministisch-
theologisch perspectief wordt hier en daar de zorg geuit dat met deze veralgemenisering van 
het onderwerp de belangen van het feminisme/de feministische theologie onder tafel 
geschoven worden. Vanuit de Oecumenische Vrouwensynode willen we ons vanuit een 
feministisch-theologisch perspectief bezighouden met dit onderwerp, en zullen we het 
meenemen in ons beleid in de komende jaren. 
 

3.2 HUIDIGE SITUATIE VAN DE OECUMENISCHE VROUWENSYNODE 

Uit de enquêtes, die gehouden zijn tijdens de achtereenvolgende synodedagen en –weekenden blijkt 
dat de achterban aan verjonging toe is. Hiertoe zijn al verschillende stappen ondernomen.  
Zo is er in juni 2013 een bijeenkomst geweest voor jonge vrouwen die met hun werk of vanuit 
persoonlijke interesse raakvlakken hebben met theologie.  
In 2014 is een synodedag met het thema ‘Vrouwen houden huis’, over economie en duurzaamheid 
geweest. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze dag zijn een aantal jonge vrouwen betrokken 
geweest. Sinds deze synode worden de sociale media (website, Facebook en twitter) door de 
Oecumenische Vrouwensynode actief gebruikt.  
In maart 2015 werd opnieuw een synodedag georganiseerd met als thema ‘VrouwenVerhalen: zij 
vertelt, zij anders’, waarbij verbinding werd gelegd tussen de verschillende generaties vrouwen. Deze 
dag had een grote opkomst en er was een groot aantal jonge vrouwen actief in de voorbereiding 
alsook op de dag zelf.  
Vervolgens werd er in september 2015 bij Casella in Hilversum een bijeenkomst speciaal voor jonge 
vrouwen georganiseerd. Tijdens deze dag konden zij feedback geven op de nieuw ontwikkelde 
website van de Oecumenische Vrouwensynode en de ZijSpiegel. Er kwamen thema’s aan de orde die 
voor deze jonge vrouwen op dat moment belangrijk waren of waar zij zich mee bezighielden.  
In 2017 is er, wederom in Delft, een synodeweekend geweest waar vooral jonge vrouwen de 
workshops aanboden rondom het thema ‘Do you care’. In de werkgroep voor de voorbereiding van 
dit weekend zaten enkele jonge vrouwen alsook vrouwen uit de Oud Katholieke Vrouwen in 
Beweging (OKViB). 
 

                          
 
In maart 2018 staat rond 8 maart een bijeenkomst met jonge vrouwen op de agenda.  
 
Media 
 
Sinds de introductie op 8 maart 2015 in Utrecht is het kwartaalblad van de Oecumenische 
Vrouwensynode, de ZijSpiegel, een groot succes. De transformatie van papieren nieuwsbrief naar 
een (glossy)tijdschriftvorm is zeer aansprekend. Vanuit het bestuur heeft het bestuurslid met PR in 
haar portefeuille zitting in de redactie van de ZijSpiegel.  
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Het bestuurslid voor PR draagt ook zorg voor de digitale Nieuwsbrief. Belangstellenden die zich voor 
deze Nieuwsbrief hebben opgegeven ontvangen circa eenmaal per maand een bericht in hun 
mailbox. Het aantal lezers van de digitale Nieuwsbrief neemt langzamerhand toe. De website 
www.vrouwensynode.nl is in de zomer van 2015 vernieuwd en wordt met veel enthousiasme 
onderhouden door de webmistress. In 2018 wordt de website opnieuw aangepast naar een nieuwere 
en gebruiksvriendelijkere versie. Waar nodig met technische ondersteuning van een vrijwilliger. Voor 
de financiering van werkzaamheden van de webmistress is opnieuw een subsidie aangevraagd bij het 
Catharina Halkesfonds. Deze subsidie is voor 2018 opnieuw toegezegd.  
 
Er is een Facebookpagina aangemaakt waar zeer regelmatig gebruik van wordt gemaakt door 
vrouwen uit het bestuur en vrouwen uit het netwerk om berichtgeving over activiteiten aan te 
kondigen. De Oecumenische Vrouwensynode heeft geen LinkedIn-profiel. In het verleden werd hier 
zo weinig gebruik van gemaakt dat het bestuur besloten heeft dit profiel te sluiten. 
  
De Oecumenische Vrouwensynode heeft sinds 2016 een nieuw logo dat gebruikt wordt voor 
verspreiding van de naamsbekendheid van de Vrouwensynode. Er zijn visitekaartjes gedrukt en er 
zijn pennen en buttons met het logo beschikbaar voor de bestuursleden om bij activiteiten uit te 
kunnen delen. Eind 2017 is daar een mooie flyer met doelstellingen en activiteiten van de 
Oecumenische Vrouwensynode aan toegevoegd.  
 
Financiën 
 
De financiën van de Oecumenische Vrouwensynode zijn op orde. Bij grote activiteiten worden 
subsidies aangevraagd. Voor het aanvragen van subsidie wordt er een ad hoc commissie voor 
fondswerving ingesteld.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds januari 2017 uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid 
voor PR en een bestuurslid voor opbouw en onderhoud van het netwerk.  
 

4 Doelen  

4.1 JAARLIJKSE ACTIVITEIT OP OF ROND INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART  

Sinds 2014 organiseert de Oecumenische Vrouwensynode jaarlijks rond 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, een activiteit. Dit kan zijn een (thema)lunch, lezing, Synodedag, -middag of- weekend. 
In maart 2017 is er na vijf jaar weer een synodeweekend geweest. Een weekend dat zeer goed 
bezocht werd en succesvol was met een breed aanbod van lezingen en workshops.  
Verder houden we deze beleidsperiode de vinger aan de pols over de punten die tijdens het 
synodeweekend aan de synodetafel naar voren kwamen. De punten zijn een vast item op de agenda 
voor de bestuursvergaderingen van het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode.  Vrouwen 
die aandacht willen besteden aan deze punten kunnen dat doen door middel van publicatie in onze 
ZijSpiegel, via de website of op de facebookpagina. Op deze manier geven wij ruimte aan vrouwen 
om gebruik te maken van de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode.  
In maart 2018 staat er een synodelunch gepland. Deze lunch is met name voor jonge vrouwen die 
theologie studeren of vanuit hun vakgebied zich bezighouden met theologie.  
In 2019 staat rond 8 maart een studiedag over traditie en seksualiteit op de agenda. 
Bij grote bijeenkomsten streven we naar een mengeling van generaties van vrouwen die actief zijn in 
het vakgebied rondom vrouwen, religie en gender en vrouwen die belangstelling hiervoor hebben. 
Dit komt voort uit de behoefte om de dialoog tussen de verschillende groepen vrouwen en 
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verschillende generaties vrouwen op gang te brengen en gaande te houden over de noodzaak van 
een feministisch theologisch debat over posities van vrouwen in Nederland maar ook wereldwijd. 
 
4.2 NAAMSBEKENDHEID EN ACTIVITEITEN VROUWENSYNODE ONDER JONGE VROUWEN 

VERBETEREN  

Tijdens de organisatie van de synodedag 2014 kwam naar voren dat er onder de jonge generatie 
vrouwen die zich bezighouden met theologie weinig tot geen bekendheid bestaat over feministische 
theologie in het algemeen en over de Oecumenische Vrouwensynode in het bijzonder. Het bestuur 
van de Oecumenische Vrouwensynode acht het van belang om het werk van de oudere generatie 
vrouwen die zich hebben ingezet om feministische theologie bespreekbaar te maken en de 
belangrijke thema’s die daarmee op de agenda kwamen, onder de aandacht te houden. De 
Oecumenische Vrouwensynode wil jonge vrouwen blijven uitdagen zich te verhouden tot de 
vraagstukken die vanuit een feministisch theologisch perspectief op de agenda zijn gezet en ook 
anno 2018 niet aan waarden hebben ingeboet.  
 
Om de bekendheid van het werk van de Oecumenische Vrouwensynode onder jonge vrouwen te 
verbeteren zijn voor het Synodeweekend van 2017 jonge vrouwen gevraagd om vanuit hun 
vakgebied de lezingen en workshops te geven tijdens het synodeweekend. Voor 2018 staat een 
bijeenkomst met jonge vrouwen gepland. De jonge vrouwen die het synodeweekend in 2017 hebben 
bezocht worden uitgenodigd voor een lunch en mogen daarbij vriendinnen, die geïnteresseerd zijn in 
vrouw, religie en gendervraagstukken en het werk van de Oecumenische Vrouwensynode, 
meenemen. In 2019 werkt de Oecumenische Vrouwensynode samen met de werkgroep Trialoog 
voor de organisatie van een studiedag.  
Op deze manier wil het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode haar netwerk uitbreiden en 
haar naamsbekendheid vergroten. Verdere vormgeving voor deze bijeenkomsten wordt door een 
kleine werkgroep uitgewerkt.  
 
Om de naamsbekendheid van de Oecumenische Vrouwensynode nog verder te verbeteren, is eind 
2017 een folder ontwikkeld waarin de visie en doelstellingen van de Oecumenische Vrouwensynode 
duidelijk naar voren komen. Deze folder wordt verspreid onder de organisaties die aan de 
Oecumenische Vrouwensynode gelinkt zijn. De folder wordt gebruikt voor promotiewerk op 
bijeenkomsten en bij vertegenwoordiging.  
 
4.3 ZIJSPIEGEL: TIJDSCHRIFT VAN DE OECUMENISCHE VROUWENSYNODE  

Het tijdschrift van de Oecumenische Vrouwensynode heeft sinds 2015 de naam ZijSpiegel. In dit 
tijdschrift staan artikelen over actuele thema’s die vanuit een feministisch theologische visie worden 
belicht. Daarnaast is er allerlei informatie over boeken, tentoonstellingen en bijeenkomsten met 
betrekking tot vrouw en geloof, gender en religie. Met de opheffing van het IWFT zijn er gelden 
beschikbaar gekomen om het aantal pagina’s uit te breiden en meer ruimte te maken voor 
wetenschappelijke artikelen op het gebied van feministische theologie en gender. In deze 
beleidsperiode wil de Oecumenische Vrouwensynode academische vrouwen stimuleren om meer in 
de ZijSpiegel over hun vakgebied te publiceren.  
  
4.4 RELATIE MET DE KERKEN 

De relatie tussen de Oecumenische Vrouwensynode en de kerken heeft opnieuw de aandacht. In 
2014 en 2017 is duidelijk interesse vanuit de Protestantse Kerk gebleken toen de voorzitter van de 
Generale Synode (Karin van den Broeke) actief deelnam aan de synodedag van 2014 en het weekend 
in 2017. De relatie met de Raad van Kerken wordt onderhouden door onze voorzitster, Jasja 
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Nottelman. Zij heeft vanuit de beweging 2 of 3 bijeen zitting in de plenaire raad van de Raad van 
Kerken en vertegenwoordigt daar de Oecumenische Vrouwensynode. 2 of 3 bijeen is een 
samenwerkingsverband van oecumenische bewegingen. Een van de leden van 2 of 3 bijeen heeft 
zitting in de plenaire raad van de Raad van Kerken in Nederland waar de verschillende christelijke 
geloofstradities samenkomen. De Oecumenische Vrouwensynode is in dit beraad duidelijk aanwezig.  
Bij de organisatie van de synodemiddag in 2015 en het synodeweekend in 2017 zijn er uitnodigingen 
verstuurd naar de verschillende kerkgenootschappen alsook naar de Joodse en Islamitische 
vrouwenorganisaties. Van de meeste organisaties is een reactie ontvangen of is een 
vertegenwoordiger aanwezig geweest op de bijeenkomsten. De Oecumenische Vrouwensynode wil 
in deze beleidsperiode deze relaties weer aantrekken.    
 
4.5 INTERRELIGIEUZE CONTACTEN 

Traditie en seksualiteit 
In het weekend van de Oecumenische Vrouwensynode (OVS) in maart 2017 gaf Jeannette Deenik  
VPSG (www.vpsg.nl) een inleiding bij de workshop Traditie en seksualiteit. In samenwerking met 
vrouwen van de stichting Kezban (voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld in allochtone kring, 
www.stichtingkezban.nl) en de vrouwen van de website Hagar-Sarah (trialoog joodse-christelijke-
moslimvrouwen, www.hagar-sarah.nl). 
Zij spraken rond de vragen ‘welke boodschappen uit je cultuur en religie heb je mee gekregen als het 
om seksualiteit gaat en welke bronnen uit je traditie inspireren je nu?’. 
Er werd een oproep gedaan om bij te dragen aan dit project en verschillende vrouwen meldden zich. 
 
Het project T&S (sinds 2016) bestaat uit een stuurgroep van drie vrouwen van de drie hiervoor 
genoemde organisaties: Saniye Tezcan, (adviseur en trainer bij de stichting Kezban), Annego 
Hogebrink (Hagar-Sarah) en Fieke Klaver (VPSG) en een studiegroep van drie vrouwen van de drie 
religies: Stella van de Wetering, docent Arabisch en islam aan de Vrije Universiteit, Anne-Maria van 
Hilst, onderzoekt op dit moment het begrip ‘eerbaarheid’ in asjkenazisch jodendom, en Annego 
Hogebrink (Hagar Sarah). 
De stuurgroep organiseert voorjaar 2018 drie ontmoetingen rond het thema Traditie en Intimiteit in 
Amsterdam Noord. De doelgroep zijn vrouwen die afkomstig zijn uit verschillende religieuze tradities, 
met een sleutelpositie (eigen netwerk om ervaringen door te geven).  
Eind september 2017 droeg Jeannette Deenik haar aandeel in het project over aan Fieke Klaver, die 
door het bestuur van de VPSG gevraagd was om op persoonlijke titel Jeannette voorlopig te 
vervangen. 
 
Sinds mei 2017 is er een platform  in wording van vrouwen uit de drie organisaties en 
geïnteresseerden vanuit de Oecumenische Vrouwensynode. Zij maken plannen voor de organisatie 
van een studiedag rond traditie, gender en seksualiteit (tra-ge-seks) in het voorjaar van 2019. In dit 
platform zitten de volgende vrouwen: Saniye Tezcan, Anne-Maria van Hilst, Shirin Sadik, Marjan 
Groefsema, Ellen Kok, Judith Whitlau, Stella van de Wetering, Annego Hogebrink, Sara Walakutty-de 
Weerd, Fieke Klaver, Farhat Khan-Poos, Ytha Bijlstra, Wil van de Meeberg en Riet Bons-Storm.  
 
4.6 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN GENDER EN RELIGIE  

In november 2016 heeft de meerderheid van de aanwezige leden van het IWFT het besluit genomen 
om de vereniging op te heffen. Het bestuur van het IWFT bleek niet in staat om de beleidslijnen, die 
zij bij een doorstart had uitgezet, goed vorm te geven. Nieuwe bestuursleden waren niet 
beschikbaar. Door het wegvallen van het IWFT is er in het Nederlandse taalgebied geen 
georganiseerde wetenschappelijke tak meer van feministische theologie. De Oecumenische 
Vrouwensynode doet haar uiterste best om deze leemte op te vullen door alert te blijven op wat er 
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in het veld van gender en religie op wetenschappelijk gebied speelt en hier aandacht aan te besteden 
in haar tijdschrift de ZijSpiegel en op haar website en facebookpagina. Wetenschapsters op het 
gebied van feministische theologie en gender en religie worden benaderd om door middel van 
artikelen inzicht te geven in wat er op dit gebied in de wetenschap voor ontwikkelingen zijn.  
 

5 Middelen, organisatie en financiën 

5.1 MIDDELEN 

Zowel doel als middel zijn de vijfjaarlijkse vrouwensynodes. Daarnaast zetten we als middel in: 
• Het organiseren van synodedagen ter versterking van de achterban. 
• Het versturen van een ZijSpiegel aan de donateurs, vier keer per jaar. 
• Maandelijks toesturen van de digitale Nieuwsbrief.  
• Het bijhouden van een website www.vrouwensynode.nl , de Facebookpagina en een 

Twitterpagina om de platformfunctie te versterken. 
• Het organiseren, stimuleren en/of meewerken aan acties, netwerken, onderzoeken, 

rapporten, studiedagen, etc.  
• Samenwerking en contacten met verwante organisaties, met name:  

o Netwerk Katholieke Vrouwen,  
o De Mariënburgvereniging, 
o Al Nisa, organisatie van moslimvrouwen, 
o Netwerk HBO- Theologes 
Daarnaast staan we open voor contacten met andere maatschappelijke organisaties 
(bijv. politieke partijen, milieuorganisaties). 

 
5.2 ORGANISATIE 

Het bestuur bestaat in 2018 uit vijf personen:  
drs. Jasja Nottelman, voorzitter 
drs. Wil Ebbelaar-Fransen, secretaris 
dr. drs. Tanja van Leeuwen, penningmeester 
drs. Fieke Klaver, bestuurslid netwerken 
Marie-Christine Hansen- Couturier, BA, bestuurslid public relations en sociale media 
 
Synodedagen en tweedaagse synodes worden voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden 
van het bestuur en anderen. 
 
5.3 FINANCIËN 

Door een strak gevoerd financieel beleid zijn de financiën van de Stichting gezond. De kosten en 
baten van de ZijSpiegel zijn in evenwicht. Voor de synodedagen en –weekenden wordt er naar 
gestreefd deze kostendekkend te organiseren.  
De financiële situatie en het gevoerde financiële beleid worden samengevat in de volgende punten. 
• Het vermogen van de Stichting staat geheel op spaarrekeningen. Er zijn geen beleggingen. 
• De inkomsten van de Stichting bestaan uit vooral giften, nu de rentestand zo laag is.  
• Verder zijn er inkomsten waar evenredige uitgaven tegen overstaan: abonnementsgelden voor de 

ZijSpiegel, en subsidies van particuliere fondsen en deelnamegelden voor de organisatie van 
synodes en synodedagen. 

• De kosten van werving en beheer zijn zeer laag. Kosten bestaan uit uitgaven voor de website, 
kosten voor de zakelijke bankrekening, bureaukosten en pr-kosten.  
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• Om synodes en synodedagen te kunnen blijven organiseren heeft de Oecumenische 
Vrouwensynode één noodzakelijke voorziening, namelijk een werkkapitaal van € 20.000. Dit 
bedrag is bedoeld om het financiële risico van synodes en synodedagen te kunnen aangaan en om 
uitgaven voor synodes en synodedagen te kunnen betalen op het moment dat er nog geen of niet 
voldoende inkomsten zijn binnengekomen. Deze reservering dient bij het afsluiten van de 
financiën van een synode of synodedag weer € 20.000 te zijn. 

• Synodes en synodedagen worden zoveel mogelijk kostendekkend georganiseerd. Ze worden 
betaald uit deelnemersbijdragen, subsidies en een bescheiden eigen bijdrage van de Stichting zelf. 
Een eventueel positief jaarresultaat wordt gewoonlijk gereserveerd om gebruikt te worden voor 
een dergelijke bijdrage.  

• Kosten en baten van de Zijspiegel zijn in de regel met elkaar in evenwicht. De ZijSpiegel wordt als 
belangrijk communicatiemiddel gebruikt bij de organisatie rond de synodes. Een deel van de 
inkomsten van de dag of weekend komt dan ten goede aan de ZijSpiegel. Daardoor ontstaat er 
enige reserve om rond een dag of weekend de Zijspiegel onder de aandacht te brengen van een 
breder lezerspubliek. 

• Leden van het bestuur en van de werkgroepen ontvangen een vergoeding op basis van hun 
werkelijk gemaakte kosten. Bij vergoeding van de reiskosten is dit op basis van 2e klas treinreizen, 
normaal tarief. 

• Voor de activiteiten van de webmistress wordt tot nu toe een vrijwilligersvergoeding verstrekt. 
Deze vrijwilligersvergoeding wordt betaald uit een subsidie vanuit het Catharina Halkesfonds.  

• In de statuten is bepaald dat een eventueel batig saldo bij opheffing van de stichting zoveel 
mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 

 

6 Samenvatting 

De Oecumenische Vrouwensynode heeft in het sterk veranderde landschap van zowel religie als 
vrouwenbeweging een nieuwe relevantie gekregen als platform voor de vrouw-en-geloofbeweging. 
Vanuit de christelijke traditie richt de OVS zich op zowel christelijke als postchristelijke vrouwen, met 
een breed interreligieus perspectief. De platformfunctie willen we verder uitbouwen met de 
uitbreiding van de naamsbekendheid onder jonge vrouwen en met het vergroten van het bereik van 
de ZijSpiegel, de digitale Nieuwsbrief en actief gebruik van de website www.vrouwensynode.nl, de 
Facebookpagina en de Twitterpagina. Financieel is de stichting Oecumenische Vrouwensynode 
gezond. Het vinden van bekwame vrijwilligers is soms lastig, maar is tot nu toe steeds gelukt.  
 

7 Stappenplan om onze doelstellingen te bereiken  
 

7.1 DE ROL VAN GENDER IN HET DEBAT 

De redactie van de ZijSpiegel nodigt vrouwen uit het academische veld uit die zich bezighouden met 
onderzoek naar gender en religie om te publiceren in de ZijSpiegel. Artikelen over gender en religie 
worden op de website geplaatst.  
Er is aandacht voor discussies als #me-too op website en facebook.  
 
7.2 AANDACHT HOUDEN VOOR DE PUNTEN VAN DE SYNODETAFEL 2017 

Deze punten zijn vanaf het synodeweekend een vast onderdeel van de agenda van het bestuur van 
de Oecumenische Vrouwensynode. Elke bestuursvergadering wordt aandacht besteed aan nieuws of 
activiteiten rondom deze punten en wordt er zo nodig actie ondernomen. De punten die uitgevoerd 
zijn, worden als afgehandeld beschouwd. Aandachtspunten die tijdens het Synodeweekend 2017 
vanuit ons netwerk op tafel kwamen zijn: 
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• Female Waves of Change. Vrouwen die via internet wereldwijd contact met elkaar 
zoeken om standpunten en ideeën uit te wisselen op het gebied van vrouwen en 
religie. Door artikelen in de ZijSpiegel en op de website biedt de Oecumenische 
Vrouwensynode een platform om hier meer bekendheid aan te geven 

• Aandacht voor de aarde in vieringen - Netwerk theologie en duurzaamheid. Een initiatief van 
Oikos om in de kerkdiensten aandacht te besteden aan dit onderwerp. De 
Oecumenische Vrouwensynode heeft hier een afgevaardigde die regelmatig verslag 
doet.  

• Toekomst van kleine vrouwenorganisaties - Oud Katholieke Vrouwen in Beweging. 
Confessionele vrouwenorganisaties hebben via de Oecumenische Vrouwensynode 
elkaar gevonden en hebben regelmatig contact met elkaar.  

• Veiligheid in ziekenhuizen bij m/v gemengde kamers - Oecumenisch Vrouwen 
Netwerk Noord-Holland 

• Maak de kerk transgender. Wetenschappelijke en praktische aandacht om dit thema 
bespreekbaar te maken en te houden binnen en buiten de kerkelijke organisaties. 

• Samenwerking op het gebied van religie en gender- OVS Bestuur 
• Werkplaats voor gender, trialoog en burgerschap - Kerngroep Landelijke Vrouwen 

Trialoog en redactie website Hagar-Sarah. Hier komt de organisatie rond de 
studiedag 2019 uit voort.  

• Dialoog over de situatie in Israël en Palestina. Op de website van de Oecumenische 
Vrouwensynode is hier aandacht aan geschonken. 

• Kerk en vluchtelingen – Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam 
 
7.3 HET WERK VAN DE OUDERE GENERATIE VROUWEN ONDER DE AANDACHT HOUDEN 

Een stukje historie over de Oecumenische Vrouwensynode op de website plaatsen. Een link maken 
met de website van Sieth Delhaas die veel over de Oecumenische Vrouwensynode en het werk van 
de vrouw-en-geloofgroepen heeft geschreven.  
 
7.4 JONGE VROUWEN BIJ DE OECUMENISCHE VROUWENSYNODE BLIJVEN BETREKKEN 

Rond 8 maart 2018 een bijeenkomst specifiek voor jonge vrouwen organiseren en er aandacht voor 
blijven houden dat zij uitgenodigd worden voor andere activiteiten die we organiseren. 
Jonge vrouwen stimuleren om artikelen voor de ZijSpiegel te schrijven over hun vakgebied in 
academie, kerk of maatschappij. 
 
7.5 VERGROTEN VAN HET BEREIK VAN DE ZIJSPIEGEL 

Vrouwen die schrijven voor de ZijSpiegel of anderszins een bijdrage leveren aan de  totstandkoming 
van de ZijSpiegel krijgen gratis extra exemplaren. Uitgeverijen van parochie- en gemeentebladen 
attenderen op de ZijSpiegel en vragen hier in hun kerkbladen aandacht aan te besteden.  
 
7.6 AANDACHT VOOR (NIEUWE) FEMINISTISCH-THEOLOGISCHE INZICHTEN IN DE ZIJSPIEGEL 

Van het opgeheven IWFT heeft de Oecumenische Vrouwensynode een subsidie gekregen om tijdelijk 
de ZijSpiegel uit te breiden van 20 naar 24 pagina’s. Dit zal worden ingezet om aandacht te geven aan 
(nieuwe) feministisch-theologische inzichten. 
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7.7 HET ORGANISEREN VAN SYNODEBIJEENKOMSTEN IN 2018, 2019, 2020, 2021 EN 2022 

In 2018: Het organiseren van een bijeenkomst voor jonge vrouwen. 
In 2019: Een bijdrage leveren aan de organisatie van een bijeenkomst voorjaar 2019 door het 
platform Traditie & Seks. 
2020 en 2021: Thema’s uitwerken voor bijeenkomsten en voorbereiden van het vijfjaarlijkse 
synodeweekend in 2022. 
 
7.8 INTERRELIGIEUZE CONTACTEN AANHALEN EN/OF UITBREIDEN 

Het bestuurslid voor het onderhouden van contacten met ons netwerk neemt actief deel aan het 
platform Traditie & Seks, waarin vrouwen uit diverse religies zitten. 
 
7.9 ONDERSTEUNING OPP-WEEK 

Door het wegvallen van het IWFT is de organisatie van deze studieweek in januari opgepakt door 
twee voormalige leden van het IWFT die dit op persoonlijke titel organiseren. De Oecumenische 
Vrouwensynode biedt waar zij kan ondersteuning. Onder andere door bekendmaking op de website.  
 
7.10 ONDERHOUD NETWERKCONTACTEN 

Leden van het bestuur gaan naar bijeenkomsten van netwerkorganisaties. 
Na het wegvallen van de vereniging IWFT is er een nieuw initiatief van enkele voormalige leden dat 
heet Was-IWFT. De Oecumenische Vrouwensynode streeft ernaar om met deze vrouwen in contact 
te komen en hen een platform te bieden voor hun activiteiten.  
 
 
 


