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Foto voorkant: De bestuursoverdracht op 8 maart van Jasja Nottelman naar Janneke Nijboer.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het jaar 2019. Voor mij als
voorzitter van het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode het eerste jaarverslag waar ik een
voorwoord voor schrijf. Op 8 maart 2019 heb ik het voorzitterschap van de Oecumenische Vrouwensynode
overgenomen van Jasja Nottelman. Op een feestelijke bijeenkomst in het Amsterdam Museum heeft de
overdracht plaatsgevonden. Het is een uitdaging en een voorrecht om deze taak van voorzitter van het
bestuur van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode op mij te nemen. Ik zie uit naar een vruchtbare
samenwerking met andere vrouwenorganisaties die de positie van vrouwen binnen en buiten de kerkelijke
gemeenten over het voetlicht willen brengen.
Wij hopen dat u met plezier dit jaarverslag zult lezen.
Janneke Nijboer, 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 Oecumenische
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.
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De Oecumenische Vrouwensynode staat open voor vrouwen en mannen in verschillende posities binnen
en buiten kerkelijke organisaties die onze genderanalyse delen 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
Oecumenische 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 heefteen vertegenwoordiging in 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, geloof, 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 subthema 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.

Wat deed de Oecumenische Vrouwensynode in 2019?
Bestuur
Op 8 maart heeft in het Amsterdam Museum de overdracht plaatsgevonden van het voorzitterschap van de
Stichting Oecumenische Vrouwensynode. Jasja Nottelman nam na tien jaar afscheid als voorzitter en
bestuurslid van de Oecumenische Vrouwensynode. Wel heeft zij te kennen geven, als lid van het
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samenwerkingsverband 2 of 3 bijeen, de Stichting Oecumenische Vrouwensynode te willen
vertegenwoordigen in de Raad van Kerken.
Janneke Nijboer is de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Oecumenisch Vrouwensynode.
We zijn blij dat zij deze functie wilde aanvaarden en zien uit naar een goede samenwerking.
Beleidsplan
Een andere achter-de-schermen-activiteit was het brainstormen en nadenken over het beleidsplan 20182021. Het beleidsplan met de hieruit voortvloeiende actiepunten staat op de website.
Uitgever Zijspiegel
Het uitgeven van de Zijspiegel is sinds Narratio haar uitgeversactiviteiten heeft beëindigd, in eigen beheer.
Zolang we nog geen nieuwe uitgeverij hebben gevonden gaan we op deze basis verder.

Activiteiten rond 8 maart internationale vrouwendag 2019
8 maart 2019 stond voor de Oecumenische Vrouwensynode in het teken van de overdracht van de
voorzittersfunctie. Bij deze feestelijke bijeenkomst waren vrouwen van Missie Nederland, universitaire
docenten Religie en Gender, scriba van de Raad van Kerken en vrouwen van SKIN uitgenodigd. De
bijeenkomst vond plaats in het Amsterdam Museum waar op dat moment een tentoonstelling over
belangrijke vrouwen in de geschiedenis was georganiseerd.

Open Studiedagen
Over de organisatie van studiedagen is contacten gelegd met docenten van de Rijksuniversiteit Groningen
en de beleidsmedewerkster van het Dominicanenklooster in Huissen. Informatie over activiteiten op het
gebied van vrouw, kerk en samenleving wordt vermeld in de ZijSpiegel en staan in de agenda op de
website van de Oecumenische Vrouwensynode. We blijven we met elkaar in gesprek over mogelijkheden
om samen activiteiten te organiseren op het gebied van Religie en Gender.
Bestuur en redactie ZijSpiegel
Eens per jaar is er een ontmoeting tussen de redactieleden, vrouwen die de Vrouwensynode elders
vertegenwoordigen, de webmistress en de leden van het bestuur. In 2019 vond deze bijeenkomst plaats in
september in Utrecht op de Oudegracht. Onder het genot van een goede maaltijd, verzorgd door Jasja en
Margriet, hadden we een prettige bijeenkomst waar over en weer waarderend is gesproken over het werk
dat voor en door de Oecumenische Vrouwensynode wordt verricht. Deze ontmoeting vindt plaats naast de
regelmatige contacten en informatie-uitwisselingen via e-mail en whatsapp.
OPP studieweek
Aan de organisatie van de OPP (Onderlinge Promotie Promoten) week in januari werkte Fieke Klaver mee,
namens de Oecumenische Vrouwensynode, en Inez van der Spek. Het behelst actieve werving vooraf van
deelneemsters in binnen-en buitenland, samenstellen van het programma en begeleiding van de gang van
zaken tijdens deze studieweek. Het zijn vrouwen met een master in theologie of religiewetenschappen die
verdiepend schrijven over/werken aan thema’s op het gebied van gender, theologie en religie. Het
programma biedt ruimte om zowel aan een eigen project te werken als iets in te brengen en te bespreken
met collega’s. er was een goed bezetting van deelneemsters.
Traditie, Gender, Seksualiteit
Voortvloeiend uit een succesvolle workshop op het synode weekend Do you care in 2017 ontstond een
platform Traditie, Gender en Seksualiteit. Participanten zijn Stichting Kezban, redactie Hagar-Sarah,
Oecumenische Vrouwensynode, Stichting VPSG en de Wilde Roos, praktijk voor levenslust, liefde en zin.
Een werkgroep met o.a. joodse, christelijke en moslimvrouwen was gedurende 2018 bezig met de
voorbereiding van een seminar voor een breed publiek, met lezingen en workshops over thema’s binnen dit
aandachtsveld. Op 22 maart 2019 is deze succesvolle bijeenkomst gehouden. De lezingen van die
bijeenkomst zijn gebundeld in een speciale uitgave van de Zijspiegel. Fieke Klaver was medeorganisator
namens de Oecumenische Vrouwensynode.
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Presentatie boek: Groene Theologie
Op 10 mei heeft Trees van Montfort in de Lutherse kerk in Utrecht haar boek over Groene Theologie
gepresenteerd. In samenwerking met de auteur, uitgever en de Oecumenische Vrouwensynode vond de
presentatie plaats tijdens een symposium waarbij verschillende sprekers waren uitgenodigd om over dit
actuele thema te spreken. Een succesvolle bijeenkomst.

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.
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 professionele
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 2019 Joanne Seldenrath, Martina Heinrichs, Haydy Nelson en
Margriet van de Bunt 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 2019 tien keer verspreid. Aanmelding voor de digitale Nieuwsbrief is
mogelijk via de website van de Oecumenische Vrouwensynode.

Facebook en Twitter
De Oecumenische Vrouwensynode heeft als organisatie een account op Facebook en een Twitteraccount.
Vooral Facebook wordt door de voorzitter 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.

Deelname aan overlegorganen
De Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.
• De Oecumenische Vrouwensynode en het Netwerk Katholieke Vrouwen zijn coalitiepartners. Zij
informeren elkaar over en weer aangaande activiteiten en zaken die de aandacht vragen. Indien
gewenst wordt overleg gevoerd.
• De Oecumenische Vrouwensynode heeft banden met organisaties als de stichting Oud-Katholieke
Vrouwen in Beweging (OKViB), de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB) en Al Nisa, de
Nederlandse Moslimvrouwen organisatie.
• In de Raad van kerken Nederland wordt de Oecumenische Vrouwensynode vertegenwoordigd door
Jasja Nottelman.
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Vertegenwoordigingen
In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode vertegenwoordigden bestuursleden de Vrouwensynode in 2018 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen:; JNij=Janneke Nijboer;
WF=Willy Fransen; TL=Tanja van Leeuwen; FK= Fieke Klaver; MB= Margriet van de Bunt; MH=Marie Hansen;
JN=Jasja Nottelman; JS=Joanne Seldenrath)
18 Januari 2019
Oecumenelezing (JN)
30 Januari 2019
Opname voor Het Vermoeden (JN)
12 Februari 2019
Werkgroep Symposium Traditie, Gender en Seksualiteit (FK)
13 Februari 2019
Raad van Kerken (JN)
1 maart 2019
Promotie Riëtte Beurmanjer Utrecht(WF, FK)
8 maart 2019
Overdracht voorzitterschap Amsterdam Museum(allen)
16 Maart 2019
Groep ‘Women in Ministry’(JN)
10 mei 2019
Prestentatie boek Groene theologie Trees van Montfoort(TL, FK, JN)
18 mei 2019
Afscheid Narratio (JNij, TL)
29 mei: 2019
Synode Dordrecht (FK)
12 juni 2019
Verkennend gesprek SKIN, Rhoinde Doth en Missie Nederland (JNij, JN)
6 September 2019
overleg bestuur / redactie OVS Utrecht (allen)

18 september 2019 Passage Hoogland (JN)
1 Oktober 2019

Promotie Marian Geurtsen Tilburg(WF,TL)

4 oktober 2019
9 oktober 2019
29 oktober 2019
14 november 2019
15 november2019
16 november2019

Uitvaart Marius de Geus (FK)
Overleg met SKIN en MissieNederland over 8 maart (JNij)
Studiemiddag VPSG/PThU Samen door de woestijn (FK)
Overleg met SKIN en MissieNederland over 8 maart (MB en JNij)
Jubileum Vrouwen van Bethanië (FK)
NOVA-dag van OKViB (TL)

Wat betreft vertegenwoordigingen: Jasja Nottelman zit namens 2 of 3 Bijeen in de Raad van Kerken. Vanaf
september 2016 bezet de Vrouwensynode deze post. Dit betekent 7 vergaderingen per jaar, met daarnaast
een aantal representatieactiviteiten.
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.

In de Media
Boekpresentatie ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort.
Opname Het Vermoeden met Jasja Nottelman.
Interviews in Trouw en het Nederlands Dagblad met Janneke Nijboer rond 8 maart.
In Trouw is in de rubriek Bladen aandacht aan de ZijSpiegel besteed.

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
We werken op basis van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en vooral het Beleidsplan 2018-2021. In
het Beleidsplan zijn de actiepunten van het synodeweekend verwerkt.
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Bestuur
Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
drs. Janneke Nijboer
Secretaris
drs. Willy Fransen
Penningmeester
dr. drs. Tanja van Leeuwen
Bestuurslid communicatie
drs. Margriet van de Bunt
Bestuurslid netwerk
drs. Fieke Klaver
Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode is in 2019 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Plaats
van samenkomst is de vergaderzaal van de Remonstranten aan de Nieuwegracht 27A in Utrecht. Daarnaast
zijn we ook in Vijfhuizen en Hazerswoude geweest.

Adviesraad
Er was in 2019 geen reden om een nieuwe adviesraad of alternatief daarvoor bijeen te roepen. Het
beleidsplan 2018-2021 roept geen grote vragen op voor extern advies.

Werkgroepen
Werkgroep voorbereiding synodemiddag 8 maart 2020
Janneke Nijboer, Margriet van de Bunt namens OVS, Laura Dijkhuizen Namens Missie Nederland, Rhoinde
Doth namens SKIN. Ondersteuning op de achtergrond door bestuursleden Oecumenische Vrouwensynode.

Vrijwilligers
In 2019 is er voor onderhoud en aanpassing van de website en aanpassingen in de contactenadministratie
en de financiële administratie een beroep gedaan op twee vrijwilligers.

Financieel jaarverslag 2019
Uitgangspunten financieel beleid
De Stichting Oecumenische Vrouwensynode streeft naar een stabiel eigen vermogen en de aanwezigheid
van Voorzieningen voor toekomstige activiteiten. De financiële situatie van de Vrouwensynode is redelijk
stabiel. Voor de verdere toekomst stemt de lage rentestand nog steeds tot zorg omdat in eerdere jaren
veel van de gewone kosten voor bestuur uit de rente betaald konden worden. We zijn daardoor steeds
meer afhankelijk van giften en subsidies. Dankzij subsidie van het Catharina Halkes Fonds kunnen wij de
voor ons onmisbare webmistress een vrijwilligersvergoeding geven.

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 worden
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 11 mei 2020 plaatsgevonden door de kascommissie bestaande uit
Nettie Vroonhof en Marijke Hulshof-Bakker. Zij hebben de financiële administratie en de jaarstukken 2019
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
1. Inkomsten uit rente
Door de lage rentestand werd in 2019 weer minder rente bijgeschreven dan in 2018. In 2020
loopt dit nog verder terug. De rente-inkomsten zijn niet meer van betekenis voor de uitgaven.
2. ZijSpiegel inkomsten en uitgaven
De uitgaven voor de ZijSpiegel betreft druk- en portikosten, redactionele kosten, inningskosten
voor de abonnementen en kosten die gemaakt zijn voor overleg tussen het bestuur van de
Oecumenische Vrouwensynode en de redactie.
3. Inkomsten uit giften
De inkomsten uit niet geoormerkte giften van particuliere donateurs bedroegen ruim € 2.000.
In 2019 waren er tien donateurs met een overeenkomst periodieke gift. Zij hebben zich voor
minimaal vijf jaar vastgelegd. De overige giften kwamen binnen via incasso of omdat mensen
zelf een (extra) gift overmaakten. De organisatie van het symposium ‘Traditie, Gender en
Seksualiteit’, waarin een afgevaardigde van de Oecumenische Vrouwensynode participeerde,
heeft met een toegezegde subsidie van € 787,50 bijgedragen aan de kosten voor de special van
de ZijSpiegel over dat symposium (zie ook: nog te ontvangen abo/giften bij de Lasten).
4. Diverse activiteiten
De kosten van diverse activiteiten verwijzen naar twee bijeenkomsten: de
voorzittersoverdracht op 8 maart 2019 in het Amsterdam Museum bij de tentoonstelling 1001
Vrouwen en het symposium bij de presentatie van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van
Montfoort.
De kosten van het (mede) door de Vrouwensynode georganiseerde symposium van € 1500,75
zijn betaald uit deelnemersgelden en een door Trees van Montfoort aangevraagde subsidie
(zie de Baten).
Bij de Lasten is de post Diverse Activiteiten van € 1697,62 opgebouwd uit de kosten van het
symposium Groene Theologie en de kosten verbonden aan de voorzittersoverdracht.
5. Bestuurskosten
De bestuurskosten bestaan voornamelijk uit reiskosten van bestuursleden naar
bestuursvergaderingen en representatie bij derden.
6. Voorzieningen
Deze posten zijn van belang voor een gezonde financiële toekomst.
• De post Werkkapitaal synodes, Verjonging/verbreding achterban, Restyling en externe
communicatie en Bureaumedewerker zijn ongewijzigd gebleven.
• Aan de post Diverse activiteiten is € 200,00 onttrokken voor de organisatie van de
voorzittersoverdracht op 8 maart 2019.
• Ten behoeve van de ZijSpiegel is € 900 onttrokken aan de subsidie van het opgeheven
IWFT.
• Voor de vrijwilligersvergoeding van de Webmistress in 2019 is gebruik gemaakt van
subsidie van het Catharina Halkes Fonds. Ook voor 2020 hebben we voor de webmistress
weer subsidie gekregen van het Catharina Halkes Fonds.
• Ter vervanging van de laptop is opnieuw € 200 gereserveerd. De laptop is nu helemaal
afgeschreven.

Resultaat 2019
Dit leidt tot een negatief resultaat van € 44,23.
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Staat van Baten en Lasten
STICHTING OECUMENISCHE VROUWENSYNODE
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Werkelijk 2019

Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Directe baten
Rente-inkomsten
ZijSpiegel inkomsten
Losse verkoop
Webmistress subsidie 2020
Webmistress subsidie 2021
Giften
Vooruitontvangen abonnement 2020
Vooruitontvangen giften 2020
Nog te ontvangen abo van vorig jaar 2018
Nog te ontvangen giften 2018
Diverse activiteiten
0
0
0
0
0
0
0

€

23,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.712,50
1.500,00
2.910,34
24,50
275,50
1.500,75

€
€
€
€
€
€
€

€

25,00

€

10,00

€ 4.300,00

€

4.300,00

€
€

1.500,00
1.600,00

€ 1.500,00
€ 1.600,00

€ 10.946,97

LASTEN
ZijSpiegel Uitgaven
Bestuurskosten
PR
Website
Webmistress 2019
Webmistress 2020
Diverse activiteiten
Vooruitbetalingen volgend jaar
Nog te betalen kosten vorig jaar
Vooruitontvangen gift 2019
Vooruitontvangen abo 2019
Nog te ontvangen abo/giften 2019
0
0
0
0
0
0
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€ 6.000,00
€ 1.400,00
€
200,00
€
150,00
€ 1.500,00

6.145,18
1.326,76
12,50
136,89
1.500,00
1.697,62
125,50
24,50
787,50
€ 11.756,45

Afschrijvingen
Laptop aangeschaft 1 jan 2016
€

€

134,75
€

Wijziging Voorzieningen
Werkkapitaal synodes
Diverse activiteiten
Verjonging/verbreding achterban
Restyling externe communicatie
IWFT ZijSpiegel
Bureaumedewerker
Webmistress 2020
Webmistress 2019
Webmistress 2021
Vervanging laptop
0
0
0
0

Resultaat

7.425,00

€

1.500,00

9.450,00

€

9.250,00

€

€

134,75

€

€ -1.000,00

€

-1.450,00

€ -1.200,00

€

-600,00

€ 1.500,00
€ -1.500,00

€

-1.500,00

€

1.500,00

€

-

200,00

€

-900,00

€

-2.000,00

€

-44,23

€

40,25
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6.200,00
1.500,00
100,00
150,00

7.410,00

134,75

134,75

€
€
-200,00
€
€
€
-900,00
€
€ 1.500,00
€ -1.500,00
€
€
200,00
€
-

€
€
€
€

€

€ -2.050,00
€

10,00

Balans
BALANS

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
Laptop aangeschaft 1 jan 2016
€
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Nog te ontvangen abo/giften
€
Liquide middelen
€
Totaal vlottende activa
Totaal activa

€

€

787,50
41.802,02

€
€

134,75

-

134,75

€
€

42.611,50
42.746,25

€

10.096,25

€

32.500,00

€

150,00

€

42.746,25

42.611,50

42.589,52
€

€

42.589,52

PASSIVA
€

Eigen vermogen
Voorzieningen
Werkkapitaal synodes
Diverse activiteiten
Verjonging/verbreding achterban
Restyling externe communicatie
IWFT ZijSpiegel
Bureaumedewerker
Webmistress 2020
Webmistress 2019
Webmistress 2021
Vervanging laptop
Totaal voorzieningen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00
3.800,00
2.000,00
1.100,00
900,00
1.500,00
1.500,00
800,00
€

20.000,00
4.000,00
2.000,00
1.100,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
600,00

31.600,00

€

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen abo gelden 2019
Vooruitontvangen giften 2019
Vooruitontvangen abo gelden 2020 €
Vooruitontvangen giften 2020
€
Nagekomen declaraties
Totaal k ortlopende schulden

10.689,52

-

€
€

24,50
125,50

24,50
275,50
€

300,00
€

Totaal passiva
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42.589,52

