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Jaarverslag 2017 
 
Landelijk bestuurs-en bureauverslag 
Het jaar 2017 is het jaar van het nieuwe werken. De reorganisatie is achter de rug, het Passage Servicepunt volledig 
operationeel. Het jaar ook waarin we afscheid namen van de gewesten en de regio’s van start gingen, met nieuwe 
statuten waaraan een jaar eerder zo hard was gewerkt. 
 
Tijdens de Ledenraad van april 2017 namen we afscheid van onze voorzitter Inge van der Mast-Veenendaal  en Ineke 
Voskamp-Leerdam, de vicevoorzitter. Wij zijn hen dankbaar voor het vele werk dat zij de jaren daarvoor hebben gedaan 
voor Passage. Met name de laatste jaren hebben veel van hun energie gevergd. 
 
Ada Houtman-van Beek werd in april benoemd als nieuwe voorzitter. Tot het bestuur traden toe Fija Klunder en Tity de 
Haan-Luimstra. Het bestuur wordt gecompleteerd door Ira Stam, verantwoordelijk voor het project ‘Gelijke Kansen 
Wereldwijd’. Het bestuur heeft de formele portefeuilles als volgt verdeeld: Ira Stam is benoemd als vice-voorzitter, Tity 
de Haan-Luimstra als secretaris en Fija Klunder vervult de formele positie van penningmeester. Minke Harkema-van 
Wijngaarden liep de afgelopen periode stage binnen het bestuur. 
 
Ledenraad 
De Ledenraad kwam dit jaar eenmaal bijeen op 19 april 2017. De vergadering keurde de jaarrekening van 2016 goed 
en verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De Ledenraad stelde de begroting voor 2017 en de 
contributie voor 2018 vast.    
 
Leden, afdelingen en regio’s 
Op 31 december 2017 had de vereniging  13.731 leden en 271 afdelingen. Er kwamen in 2017 387 nieuwe leden bij, 
maar kregen ook de nodige opzeggingen binnen. Na verwerking daarvan startten we op 1 januari 2018 met 12.036 
leden en 245 afdelingen. 
De vereniging kent 20 regio’s. In de meeste regio’s zijn één of twee regiocoördinatoren actief. In een aantal regio’s zijn 
we nog dringend op zoek naar coördinatoren. 
 
Vertegenwoordigingen 

 Nederlandse Vrouwenraad (NVR): Ada Houtman 

 Christelijk Sociaal Congres (CSC) Raad van Toezicht: Ada Houtman 

 Nederlandse Organisatie Vrijwilligers: wisselende bestuursleden 

 Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers, het Trouwberaad: Ineke Voskamp 

 ACWW: Ira Stam 

 WfWP: Hillary Selles 

 Stichting dr. Albronda-van der Nagelfonds: Ada Houtman 

 De Overlegtafel, samenwerking met de vrouwenorganisaties Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Vrouwen van 
Nu en ZijAktief: wisselende bestuursleden  

 
Stichting dr. Albronda-van der Nagelfonds 
Dit fonds is verbonden aan Passage. Passage-leden die dit nodig hebben, kunnen een bescheiden financiële bijdrage 
aanvragen. Ook niet-leden kunnen een beroep op dit fonds doen. Leden van Passage wordt gevraagd om daartoe 
minimaal één euro per jaar bij te dragen. Het fonds vergoedt een deel van de contributieregeling.  
 
Financieel 
We sluiten het kalenderjaar af met een winst. De inkomsten hebben we nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Ook 
de kosten voor het landelijke apparaat zijn binnen de begroting gebleven. Omdat we pas laat in het jaar van start 
konden met de ledenactiviteiten, hebben we op dat onderdeel wat minder besteed dan begroot. We verwachten dit met 
de nieuwe projectgroepen en ideeën voor mooie activiteiten in 2018 ruimschoots goed te maken. 
 
Vooruitblik naar 2018 
Begin 2017 is ons Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Met dit plan hebben we onze koers richting de toekomst 
uitgestippeld. Vanuit onze doelstelling; een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen, letten we daarbij vooral op 
de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron 
de Bijbel.  
 
Op basis van het Meerjarenbeleidsplan is voor 2018 een jaarplan gemaakt. Aan de aandachtsgebieden; een sterke 
vereniging, kunst, cultuur en religie, noden van mensen, belangenbehartiging en lobby en gelijke kansen wereldwijd is 
een zesde pijler toegevoegd: het 100-jarig jubileum op 1 oktober 2019. 
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In het jaarplan zijn op elk van de aandachtsgebieden concrete acties benoemd die we met elkaar willen uitvoeren.  
 
Bij een plan hoort een begroting. Ook die hebben we opgesteld en leggen we voor aan de Ledenraad. Een begroting 
met ambitie, waarbij het krimpend ledenaantal ons blijvend voor de uitdaging stelt deze sluitend te krijgen. Het is ons 
gelukt, zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen. Met de winst uit de verkoop van ons pand en de opgebouwde 
reserves zijn we in staat om daar waar nodig ons vermogen in te zetten om onze activiteiten te financieren. Ondanks 
het dalende ledental zijn wij van mening dat een vereniging als Passage er nog steeds toe doet. 
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Algemeen 
 
In de jaarrekening zijn uitsluitend de cijfers van de landelijke organisatie opgenomen. 
 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJK C1 
 
De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJK C1 (kleine organisaties 
– zonder winststreven) 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere 
beurswaarde.  
 
De voorraad is gewaardeerd tegen verkoopprijs. Een voorziening voor het risico van incourantheid is in mindering 
gebracht. 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Bestemmingsreserves worden bestemd door het bestuur. Hiervoor heeft het bestuur van de vereniging een tweetal 
reserves bestemd voor huisvesting en project vernieuwing. 
 
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en sponsoring, waarvoor de schenker 
een bijzondere (project-)bestemming heeft aangegeven, maar waarvan op balansdatum de middelen nog niet zijn 
besteed. 
 
Overige activa zijn verantwoord tegen de nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over de verslagperiode, met in achtneming van 
de hiervoor vermelde grondslagen voor de waardering. 
 
 
 
 
 

  

Balans per 31 december 2017

(na resultaatverwerking)

31 december 2017 31 december 2016 31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa -                         -                         Algemene reserve 517.506               495.528               

Financiële vaste activa 5.295                  5.215                  Bestemmingsreserves 209.568               175.440               

5.295                  5.215                  Bestemmingsfonds 61.630                 91.542                 

788.704               762.530               

Vlottende activa

Voorraden 3.704                  1.564                  

Vorderingen 1.180                  2.268                  

Liquide middelen 817.513               778.781               

822.397               782.613               Kortlopende schulden 38.988                 25.299                 

827.692               787.829               827.692               787.829               
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2.  Staat van baten en lasten over 2017

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Baten

Contributies van leden 301.064 300.432 745.807

Rente 438 5.000 2.853

Verhuur 0 1.277

Bijdrage Dr. Albronda-van der Nagelfonds 888 0 1.156

Advertenties Passage Magazine 7.103 8.000 6.074

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 2.885 0 0

Opheffing gewesten 77.910

Som der baten 390.288 313.432 757.167

Lasten

A. Kosten landelijke organisatie

Bestuur 9.552 9.900 16.293

Servicepunt 147.903 155.000 130.802

Personeel 0 0 90.620

Bureaukosten 21.710 12.960 14.981

Huisvesting 0 0 9.364

Overige organisatiekosten 14.478

Totale kosten Landelijke organisatie (A) 179.165 177.860 276.537

B. Kosten activiteiten leden

Afdracht aan afdelingen 363.565

Afdracht aan gewesten / regio's 52.384

Ondersteuning afdelingen en leden 17.780 25.250

Ondersteuning aan regio's 28.237 18.500

Ledenblad 44.219 50.000 76.846

Boekentaal / Moving movies 37.438 37.268 52.812

Communicatie afdelingen en regio's 3.324 4.500 4.103

diverse baten en lasten 5.268 0 0

Project Maatschappij (inter) nationaal 0 342

Project Cultuur 3.041 4.460

Totale kosten activiteiten leden (B) 139.307 135.518 554.513

Totale kosten landelijke organisatie + activiteiten (A+B)318.472 313.378 831.050

C. Kosten specifieke activiteiten

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 25.912 0 5.000

Nieuwe beleid 19.730 0 9.540

Kosten reorganisatie (transitiekosten) 0 223.885

Resultaat uit verkoop pand 0 0 (215.703)

Totale kosten specifieke activiteiten (C) 45.642 0 22.722

Totale kosten A+B+C 364.114 313.378 853.771

Exploitatieresultaat 26.174 54 -96.604

Onttrekking aan

Algemene reserves 21.978 156.338

Herwaarderingsreserve (127.906)

Bestemmingsreserves

- Huisvesting 0

- Project vernieuwing 0

- Reorganisatie (260.496)

- Nieuw beleid (14.648) (9.540)

- Ondersteuning Regio's (8.292) 75.000

- Ondersteuning afdelingen (10.438) 75.000

- Geoormerkte gelden gewesten (tbv regio's) 67.486

Bestemmingsfonds

- Project Gelijke Kansen Wereldwijd (25.912) (5.000)

- Afdelingen (4.000) 0

26.174 -                (96.604)
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: de ledenraad en het bestuur van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging te Nijkerk 
 
 
Ons afkeurend oordeel  
De samengevatte jaarrekening 2017 bestaande uit de balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten en 
de toelichting (hierna 'de samengevatte jaarrekening') van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging te 
Nijkerk is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Passage, christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging.  
 
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening 2017 van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging op basis van de 
grondslagen zoals beschreven de toelichting. Echter, de samengevatte jaarrekening bevat een afwijking in dezelfde 
mate als de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. 
    
Samengevatte jaarrekening 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis Richtlijn C1: kleine organisaties-
zonder winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Het kennisnemen van de 
samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van 
de gecontroleerde jaarrekening van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en onze controleverklaring 
daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 22 maart 2018.  
 
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 
Wij hebben een afkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017  van Passage, christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging in onze controleverklaring van 22 maart 2018. De basis voor ons afkeurend 
oordeel is gelegen in het feit dat de geldmiddelen en de baten en lasten van de lokale afdelingen niet in de jaarrekening 
van de (landelijke) vereniging zijn opgenomen. Omdat betreffende geldmiddelen alsmede de lokale baten en lasten 
zowel juridisch als statutair (artikel 9 lid 3) toebehoren aan de (landelijke) vereniging zijn wij van oordeel dat deze 
geldmiddelen, alsmede de lokale baten en lasten, wel opgenomen zouden moeten worden in de jaarrekening 2017. 
Door het niet verantwoorden van deze geldmiddelen in de jaarrekening van de vereniging wordt het vermogen te laag 
voorgesteld. Daarnaast worden de baten en lasten in de staat van baten en lasten onvolledig weergegeven. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen in de 
toelichting.   
 
Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële overzichten'.  
 
 
Nijkerk, 22 maart 2018 
Alfa Accountants B.V. 
 
Was getekend 
M. Hop RA 
 
 
 
 



 
 

  503d180425wb jaarverslag 2017 
 

 

Begroting 

Begroting Begroting

2018 2017

€ €

Baten

Contributie Leden 263.098€        300.432€        

Ontvangen rente 2.500€             5.000€             

Advertentie Inkomsten PM 5.000€             8.000€             

Diverse inkomsten 10.000€          -€                 

Totale inkomsten 280.598€        313.432€        

Lasten

Landelijke organisatie

Totaal  Bestuur 7.500€             9.900€             

Ledenraad (ALV) 3.960€             1.960€             

Passage servicepunt Nijkerk 142.947€        155.000€        

Accountant 7.000€             7.000€             

Lidmaatsachappen/vertegenwoordigingen 2.000€             2.000€             

Overige organisatiekosten 1.000€             2.000€             

Nieuw beleid 10.000€          pm

Dekking uit reserve -10.000€         

Landelijke organisatie 164.407€        177.860€        

Ledenblad 47.490€          50.000€          

Website, nieuwsbrief & communicatie 1.500€             4.500€             

Vergoeding aan regio's tbv activiteiten 10.000€          pm

Dekking uit reserve -10.000€         

Vergoeding regiocoordinatoren 20.000€          18.500€          

Overige materialen/kosten 1.000€             2.000€             

Ondersteuning regio's 21.000€          20.500€          

Contributiefonds 2.500€             2.500€             

Ondersteuning kleine afdelingen 15.000€          pm

Dekking uit reserve -15.000€         

Ondersteuning afdelingen & leden 2.500€             2.500€             

Vergoedingen projectvrouwen 3.250€             5.250€             

Kunst, Cultuur & Religie:

- Boek, Beeld, Taal & Moving movies 27.951€          37.268€          

- Overige projecten 1.500€             7.500€             

Noden van Mensen 3.000€             3.000€             

Belangenbehartiging & Lobby 5.000€             2.000€             

Gelijke Kansen (inter) nationaal 3.000€             3.000€             

Totale activiteiten tbv leden 43.701€          58.018€          

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 25.000€          

Dekking uit bestemmingsfonds -25.000€         

Totale kosten specifieke activiteiten ( C) -€                      -€                      

Totale kosten 280.598€        313.378€        

Resultaat 0€                     54€                  


