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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het jaar 2021. Een jaar 
waarin de coronapandemie de samenleving nog verlamde. Contacten waren summier of alleen via de 
digitale weg. Vooral met ons blad de ZijSpiegel en de digitale Nieuwsbrief hebben we onze stem nog steeds 
laten horen. We doen dat door aan te sluiten bij de actualiteit, het gesprek te openen met steeds weer 
nieuwe generaties vrouwen, door onze stem te laten horen in het publieke debat en steeds weer te zoeken 
naar passende vormen. De actualiteit in 2021 was de nieuwe bijbelvertaling en het rapport over seksisme 
binnen de kerkelijke organisaties. In beide gevallen zijn we debat aangegaan.  
Wij hopen dat u met plezier dit jaarverslag zult lezen. 
 
Rebecca Onderstal, 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. 
 
 

 
 
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. 
 

Wat doet de Oecumenische Vrouwensynode? 
De Oecumenische Vrouwensynode organiseert verschillende activiteiten rondom feminisme, gender en 
theologie en religie. 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. 
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De frequentie van synodedagen is eens per jaar rondom de datum van 8 maart, Internationale 
Vrouwendag. 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. Kortom waar een netwerk van vrouwen en vrouwenorganisaties tot stand kan komen.  
 
Communicatie vindt plaats via de actuele website www.vrouwensynode.nl , via het kwartaalblad ZijSpiegel, 
via de Digitale nieuwsbrief, het Facebookaccount en via Twitter. 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 Stichting Oecumenische Vrouwensynode heeft een vertegenwoordiging in verschillende 
overlegorganen en bezoekt bijeenkomsten van verwante organisaties. 
 

Synodes  
Eenmaal per vijf jaar vond er, sinds 1987, een synodeweekend plaats. Deze weekenden hadden tot doel het 
gesprek over gender en religie, geloof en gelovigen in verbinding met actuele maatschappelijke items 
gaande te houden. De voorbereiding van een weekend vergt veel tijd, inzet en energie van vrouwen die dit 
op vrijwillige basis organiseren, naast hun gewone werkzaamheden. Daarbij komt dat het steeds moeilijker 
wordt om een geschikte en betaalbare accommodatie te vinden. Het bestuur van de Oecumenische 
Vrouwensynode heeft in 2021 besloten om voorlopig jaarlijks rond 8 maart een synodedag te organiseren.  
Deze synodedagen 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 te versterken en de deelneemsters te inspireren. Verder zijn synodes een 
uitgelezen plaats om vrouwen samen te brengen en te netwerken.  
 
 

Wat deed de Oecumenische Vrouwensynode in 2021? 
Bestuur 
Eind 2020 heeft Rebecca Onderstal voortvarend haar taak als voorzitster van de Oecumenische 
Vrouwensynode op zich genomen. In 2021 waren er nog twee bestuurswisselingen. Tanja van Leeuwen 
legde na 4 jaar het penningmeesterschap neer. Helaas werd er nog geen opvolgster voor haar gevonden. 
De financiële administratie is extern ondergebracht tot er een nieuwe penningmeester is. Ook secretaris 
Wil Fransen nam na 10 jaar afscheid van het bestuur. Voor haar functie is wel een opvolgster gevonden in 
de persoon van Evelyne Verheggen.  
 
Beleidsplan 
De looptijd van het huidige beleidsplan is tot 2021. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Er 
zijn brainstormsessies geweest over de tenaamstelling van de Oecumenische Vrouwen Synode en de koers 
van de Oecumenische Vrouwensynode naar de toekomst toe. Na zorgvuldig overleg en het inwinnen van 
advies van verschillende vrouwen die betrokken, dichtbij of op afstand, bij de Oecumenische 
Vrouwensynode is besloten om de naam te handhaven.  
De koers van de Oecumenische Vrouwensynode komt in het beleidsplan 2022 - 2025 tot uitdrukking. Door 
de coronacrisis is dit project echter nog niet tot afronding gekomen.  
 
Uitgever Zijspiegel 
Het uitgeven van de Zijspiegel is sinds Narratio haar uitgeversactiviteiten heeft beëindigd, in eigen beheer. 
Dit werkt geheel naar tevredenheid. Ook kostentechnisch is dit voor de Stichting Oecumenische 
Vrouwensynode een goede basis. Er is op dit moment dus geen directe noodzaak om naar een nieuwe 
uitgeverij om te zien.  
 
 
Activiteiten rond 8 maart internationale vrouwendag 2021 

http://www.vrouwensynode.nl/
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In 2021 hield corona ons zo sterk in de greep dat een synode dag in fysieke vorm niet mogelijk was. We 
moesten andere wegen bewandelen om toch samen te kunnen komen. Er is een zoombijeenkomst 
georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn filmpjes gemaakt over het thema van deze bijeenkomst. Het 
thema was ‘ Het vuur van de vrouwenbeweging'. Jonge vrouwen vertelden wat voor hen het belang van 
een organisatie als de Oecumenische Vrouwensynode is. De filmpjes zijn op Youtube goed bekeken. Via de 
website van de Oecumenische Vrouwensynode zijn ze nog terug te zien. Aan de zoomsynode op zaterdag 7 
maart namen ongeveer dertig vrouwen deel. Een mooi resultaat in deze zo vreemde omstandigheden. 
 
Open Studiedagen 
Rond de organisatie van open studiedagen zijn er goede contacten met docenten van de verschillende 
universiteiten op het gebied van gender, theologie en religiestudies. 
Informatie over studiedagen en activiteiten op het gebied van vrouw, kerk en samenleving wordt vermeld 
in de ZijSpiegel en staat in de agenda op de website van de Oecumenische Vrouwensynode. We blijven met 
elkaar in gesprek. We wisselen informatie uit en daar waar mogelijk organiseren we met elkaar activiteiten 
over actuele onderwerpen op het gebied van Religie en Gender.  In 2021 konden er ten gevolge van de 
coronacrisis geen studiedagen in Huissen worden georganiseerd . 
 
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. Deze ontmoeting is bedoeld om de 
persoonlijke contacten te onderhouden tussen bestuur en redactie, naast de regelmatige contacten en 
informatie-uitwisselingen via e-mail en whatsapp. In 2021 kon deze bijeenkomst, door de maatregelen 
tegen corona in Nederland, niet doorgaan. We hopen 2022 weer bij elkaar te kunnen komen. 
 
OPP studieweek 
Het onderzoeksnetwerk Onderlinge Promotie Promoting is er voor iedereen die verdiepend schrijft over of 
werkt aan thema’s op het gebied van gender en religie. Elk jaar wordt een studieweek georganiseerd met 
tijd om te werken aan eigen onderzoek/artikel, maar ook voor uitwisseling met collega-theologen en 
religiewetenschappers. 
Namens de Oecumenische Vrouwensynode werkt Fieke Klaver mee aan de organisatie. Zij doet dit samen 
met Inez van der Spek (voorheen IWFT).  
In januari 2021 kon de week niet door gaan door de coronabeperkingen. In plaats daarvan werd een online 
bijeenkomst georganiseerd, gehost door Anne-Claire Mulder (PThU). Mariecke van den Berg, Nella van den 
Brandt en Béracha Meijer verzorgden een soepele zoompresentatie van hun interessante onderzoek naar 
de framing van bekeerlingen, in de pers (800 artikelen). De 17 deelneemsters aan de bijeenkomst spraken 
erover in breakoutrooms. Het was het eerste OPP-online event. 
Om elkaar bij te praten over activiteiten en vorderingen in onderzoek werden brieven geschreven, 
verzameld en samengevoegd door Inez. 
Najaar 2021 gaven Fieke en Inez aan te willen stoppen met de organisatie. In het netwerk NOSTER 
(https://noster.org/) werden Béracha Meijer en Laura Dijkhuizen bereid gevonden het stokje over te 
nemen.  
De functie van de betrokkenheid van de OVS bij deze studieweek zal opnieuw besproken worden. 
 
Activiteiten van het bestuur in 2021 
Door de opeenvolgende lockdowns bleef de communicatie beperkt tot sociale media en kranten. De 
Oecumenische Vrouwensynode reageerde op de herziene Bijbelvertaling die in 2021 uitkwam. In februari 
sloten we aan bij het initiatief van de ESWTR (European Society of Women in Theological Research) om een 
open brief te schrijven aan het Nederlands Bijbel Genootschap met kritiek op de toegenomen masculiene 
uitstraling van het godsbeeld in de vertaling. De brief kreeg veel aandacht in de pers. In april had er een 
gesprek plaats met het NBG en werd afgesproken samen te werken aan gendersensitief vertalen. Het 
gesprek krijgt in 2022 een vervolg. 
In juni verscheen een onderzoek naar seksisme in de kerken waaruit bleek dat veel vrouwelijke voorgangers 
hiermee te maken hebben. De Oecumenische Vrouwensynode schreef een open brief aan de Protestantse 
kerk met de oproep om actie te ondernemen. In december vond er een (online) gesprek plaats met de 
scriba van de Protestantse kerk. Het thema seksisme houdt de aandacht van de OVS. De voorzitter is 

https://noster.org/
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betrokken bij een panel dat signalen van seksisme verzamelt, met de bedoeling om in juni 2022 verslag uit 
te brengen aan de synode van de Protestantse kerk. 
De contacten met de katholieke vrouwen worden aangetrokken.  
 
Masteronderzoek naar toenadering Oecumenische Vrouwensynode tot migrantenvrouwen 
Voortgaand op de wens van de OVS om toenadering te zoeken tot vrouwen in migrantenkerken is er 
contact gelegd met een masterstudente van de PThU die onderzoek wil doen naar voorwaarden en 
mogelijke struikelblokken daarbij. Wij zien bij migrantenkerken vaak levendige geloofsgemeenschappen en 
hopen op een verrijking van ons oecumenische netwerk. 
 

Communicatiemiddelen 
Website 
De website, www.vrouwensynode.nl, is als modern communicatiemiddel van groot belang, zeker gezien het 
beleid om meer jonge vrouwen te interesseren voor het werk van de OVS. Aankondigingen en verslagen 
van eigen activiteiten van de Oecumenische Vrouwensynode zijn erop te vinden. Daarnaast zorgt de 
webmistress voor actuele berichtgeving in en rond het brede veld van oecumene, feminisme, religie en 
gender. Nieuwe uitgaven van boeken over deze thema’s staan op de website.  
Bij de organisatie van een synodedag is de website een onmisbaar hulpmiddel geworden. 
Ook voor aanmeldingen van nieuwe abonnees op de ZijSpiegel en de digitale Nieuwsbrief een belangrijk 
hulpmiddel. 
Met het wegvallen van de website van het IWFT kan de website van de Stichting Oecumenische 
Vrouwensynode een spilfunctie 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 webdesigner Harry Veenstra. 
Financieel wordt deze activiteit ondersteund door het Catharina Halkesfonds. 
 

ZijSpiegel 
De ZijSpiegel heeft door haar vormgeving en kleurgebruik een positieve uitstraling en is als zodanig een 
prachtig visitekaartje voor de Stichting Oecumenische Vrouwensynode. Naast de website is de ZijSpiegel 
een belangrijk communicatiemiddel van de OVS 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 naar enkele verwante organisaties. Sinds 2021 is het ook 
mogelijk om een cadeauabonnement te geven.  
De redactieleden van de ZijSpiegel waren in 2021 Joanne Seldenrath, Martina Heinrichs en 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. 
Kunstenares Marlieke Overmeer stelde voor de voorpagina van de ZijSpiegel in 2021 belangeloos werk ter 
beschikking. www.marliekeovermeer.nl 

 
Digitale Nieuwsbrief 
De Digitale Nieuwsbrief werd in 2021 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 OVS te verspreiden. Bij de organisatie rondom de synodes is het een goede reminder. 
Leden van het netwerk maken 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 Stichting Oecumenische Vrouwensynode participeert in verschillende overlegstructuren.  

http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
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• De Stichting 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 Stichting Oecumenische Vrouwensynode heeft banden met organisaties als de stichting Oud-
Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB), de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB), 
Doopsgezinde vrouwen, SKIN en Missie Nederland.  

• In de Raad van Kerken Nederland is de vertegenwoordiging van de OVS in handen van Ineke Bakker.  
 

Vertegenwoordigingen 
In verband met de netwerkfunctie van de Oecumenische Vrouwensynode vertegenwoordigden bestuurs-
leden de Vrouwensynode in 2021 bij verschillende gelegenheden. (Afkortingen: RO = Rebecca Onderstal, 
WF=Willy Fransen; TL=Tanja van Leeuwen; FK= Fieke Klaver; MB= Margriet van de Bunt; MH=Marie Hansen; 
JN=Jasja Nottelman; JS=Joanne Seldenrath, EV = Evelyne Verheggen) 
 
In 2021 waren fysiek bijeenkomsten door de coronacrisis niet mogelijk. Alle contacten verliepen via zoom 
of whatsapp. Vooral Rebecca Onderstal en Margriet van de Bunt hebben de externe contacten 
onderhouden. 

 
4 februari online symposium: African Female Theologians Telling Stories ‘Connected but Disconnected’(FK) 
5 maart webinar → RUG/PThu UIT DE GREEP VAN HET VIRUS (FK) 
22 maart webinar  →Sterke vrouwen in de bijbel en nu | Lezingen door theoloog Mariecke van den Berg en 
bedrijfskundige Yvonne Benschop (WF)(FK) 
Digitaal de promotie van Berdine van den Toren-Lekkerkerker over Church Mission Society (FK) 
Promotie van Sander Vloeberghs (EV) 
25 september → jubileum van het Katholiek Vrouwendispuut(EV)(WF) 
Boekpresentatie van de Vrouwen van Bethanië.(FK) 
12 november →Oratie Mariecke van den Berg in Nijmegen (RO)(EV)(WF)(FK) 
13 oktober → Presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 → (MB) (RO)  
 
Wat betreft vertegenwoordigingen: Ineke Bakker zit namens 2 of 3 Bijeen in de Raad van Kerken. Vanaf 
september 2016 deelt de Vrouwensynode deze post. Dit betekent 7 vergaderingen per jaar, met daarnaast 
een aantal representatieactiviteiten.  
 
Internationale contacten 
Internationale contacten zijn er met Oecumenische vrouwengroepen in Europa. Redactielid Martina 
Heinrichs is vertegenwoordigster bij het Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW.  
 
In de Media 

Persbericht onderzoek seksisme in de kerk  
Brief naar Trouw en Nederlands Dagblad gestuurd over onderzoek Seksisme in de kerk. 
 

Naamsvermelding/ondersteuning 
Sinds mei 2010 geeft het bestuur van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode haar morele 
ondersteuning aan het project EPIL, European Project For Interreligieus Learning. 
 
 

Organisatie 
De Stichting 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.  
 

Bestuur 
Gedurende het jaar 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden 
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Voorzitter     drs. Rebecca Onderstal 
Secretaris      drs. Willy Fransen (tot oktober 2021) 
                   dr. Evelyne Verheggen (vanaf oktober 2021) 
Penningmeester    dr. drs. Tanja van Leeuwen (tot augustus 2021) 
      vacant 
Bestuurslid communicatie   drs. Margriet van der Bunt 
Bestuurslid netwerk    drs. Fieke Klaver 
 
Het bestuur van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode is in 2021 acht keer in vergadering bijeen 
geweest.  
 

Adviesraad 
Voor het samenstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2022-2025 is advies gevraagd aan 
vrouwen die zich betrokken voelen bij de Oecumenische Vrouwensynode. En aan vrouwen buiten deze 
kring. Zij functioneren niet als officiële adviesraad. Hun advies over het voorgenomen beleid is voor ons als 
bestuur wel belangrijk.  
 
Werkgroepen 
 
Werkgroep voorbereiding synodemiddag 8 maart 2022  
De synodedag 2022 zal deels in persoonlijke aanwezigheid op locatie, deels virtueel plaatsvinden. Alles 
hangt af van de omstandigheden op dat moment in verband met Coronamaatregelen. Rebecca Onderstal 
en Margriet van de Bunt werken dit verder uit met ondersteuning van de overige bestuursleden. 
 
 

Vrijwilligers 
We zijn blij dat Marie Hansen al vele jaren onze webmistress is. Zij verzorgt ook de digitale nieuwsbrief. 
 
 

Financieel jaarverslag 2021 
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 het jaarverslag ende financiële verantwoording op de website van de 
Vrouwensynode gepubliceerd. 
 

Controle van de boeken 
De controle van de boeken heeft 21 juni plaatsgevonden door de kascommissie bestaande uit R.G. Dijkstra-
de Jong en C. Buis-Bol. Zij hebben de financiële administratie en de jaarstukken 2021 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 
 
BATEN 

1. Inkomsten uit rente 
Door de lage rentestand zijn er geen rente-inkomsten meer. 

2. De ZijSpiegel inkomsten komen uit abonnementsgelden en het abonnementsdeel van giften. 
3. Subsidie Webmistress 

Het Catharina Halkes Fonds heeft ons weer een subsidie toegekend voor de webmistress. 
4. Inkomsten uit giften 

De inkomsten uit giften zijn hoger dan begroot door een onverwachte grote gift. In 2021 waren er 
elf 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. Deze giften zijn hard nodig om de lopende kosten te kunnen betalen en om mensen 
met een kleine portemonnee de ZijSpiegel tegen een laag tarief te kunnen blijven aanbieden. 
De giften worden altijd behoudend begroot, omdat we er niet op kunnen rekenen. 

 
LASTEN 

5. ZijSpiegel uitgaven 
De uitgaven voor de ZijSpiegel betreft druk- en portikosten, redactionele kosten, inningskosten 
voor de abonnementen en kosten die gemaakt zijn voor redactieoverleg. 

6. Bestuurskosten 
De bestuurskosten bestaan voornamelijk uit reiskosten van bestuursleden naar 
bestuursvergaderingen en representatie bij derden. Deze kosten zijn lager dan begroot omdat er 
door corona minder fysieke bijeenkomsten waren. 

7. PR 
Dit zijn de kosten van een domeinnaam. 

8. Website 
De gebruikelijke rekeningen van Antagonist. 

9. Diverse activiteiten 
De kosten van de diverse activiteiten omvatten de kosten van de locatie (huur diverse ruimtes en 
consumpties), reiskostenvergoedingen voor de workshopleidsters en € 300,00 voor de 
gezamenlijke maaltijd aan het einde van de bijeenkomst.  

10. Uitgaven synodeweekend 2022 
Dit zijn reiskosten voor overleg. 

 
AFSCHRIJVINGEN 

De laptop is helemaal afgeschreven en er is nog geen nieuwe aangeschaft. 
 
 
 

 
VOORZIENINGEN 

De Voorzieningen zijn van belang voor een gezonde financiële toekomst. 

• De posten Werkkapitaal synodes, Verjonging/verbreding achterban, IWFT-ZijSpiegel, 

Bureaumedewerker en Laptop zijn ongewijzigd gebleven. 

• Aan de post Diverse activiteiten hebben we € 2100,00 kunnen toevoegen. Dit is nodig om als 

Vrouwensynode zelf een substantiële bijdrage te kunnen leveren bij de organisatie van een 

synodeweekend. 

• Aan Restyling externe communicatie is geld toegevoegd omdat een restyling van de website in 

de planning zit. 
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• Voor de vrijwilligersvergoeding van de Webmistress in 2020 is gebruik gemaakt van subsidie 

van het Catharina Halkes Fonds. Hierdoor kunnen wij onze webmistress een 

vrijwilligersvergoeding geven.  

 

Resultaat 2021 
Het resultaat voor 2021 is negatief. Dit komt o.a. door het inschakelen van een externe accountant zoals dit 
in het jaarverslag genoemd wordt. 
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Staat van Baten en Lasten 

 
 

Begroting Oecumenische 
Vrouwensynode 2022     

Baten         

   Werkelijk 2021   Begroting 2021  Begroting 2022  

Directe baten     € -   € -  

Rente-inkomsten    € 0,27     

ZijSpiegel inkomsten  € 4.565,00  € 4.500,00   € 4.500,00 

Losse verkoop € -        

Webmistress subsidie    € 1.500,00   € 1.500,00 

Giften    € 2.386,34  € 1.800,00   € 1.800,00 

Nog te ontvangen giften 2019 € -      

Bijdragen deelnemers € -       

Subsidie € -        

   € 6.951,61  € 7.800,00  € 7.800 

        

        

Lasten         

        

        

ZijSpiegel Uitgaven   € 5.051,47  € 5.500,00   € 5.000,00 

Bestuurskosten   € 266,08  € 1.500,00   € 1.500,00 

PR € -      € 150,00    

Website    € 283,97    € 300,00 

Webmistress   € 1,500,00  € 1.500,00  € 1.500,00 

Diverse activiteiten € -      € 1,000,00 

Vooruitontvangen giften      

Vooruitontvangen abo      
Uitgaven synodeweekend 
2022  € 61,87     

Bankkosten  € 205,80    € 210,00 

Administratiekosten  € 1.722,58    € 1.750,00 

   € 9.091,77   € 8.650,00   € 11.260 

        

Wijziging Voorzieningen       

Diverse activiteiten € -    € -150,00    

Restyling externe communicatie   € -700,00    

IWFT ZijSpiegel € -     € -1.500,00    

Webmistress 2020     € 1.500,00    

Webmistress 2021 € -       

Webmistress 2022 € -       

resultaat   € 2.140,16-   €   850,00-  € 3,460,00- 
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Balans 
 

 
 
 
 

 


