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C. Bestuursverslag 

Landelijk bestuurs-en bureauverslag Passage 2020, inclusief toelichting op de jaarrekening. 
Datum: 1 februari 2021 

Inleiding 

2020 stond in het teken van twee in het oog springende zaken. In februari kwamen de eerste 
berichten binnen over de verspreiding van het Corona-virus. Dit virus hield het hele jaar de 
vereniging in zijn greep met als gevolg dat veel landelijke én lokale activiteiten niet door konden 
of mochten gaan. Het landelijk bestuur heeft vervolgens een aantal initiatieven genomen om de 
vereniging toch draaiende te houden en in het land ontstonden hartverwarmende initiatieven 
binnen de afdelingen om toch met elkaar in verbinding te blijven. 
Een belangrijke taak dit jaar voor het landelijk bestuur was om - zoals in het jaarplan 
beschreven - zich te buigen over de verdere uitwerking van een plan over het voortbestaan van 
de vereniging. 

Leden, afdelingen en regio's 
Op 1 januari 2020 had de vereniging, na verwerking van alle opzeggingen, 9703 leden en 202 
afdelingen. Er kwamen in 2020, 183 nieuwe leden bij en 1479 leden zegden op. 26 afdelingen 
zegde hun lidmaatschap op. 
De vereniging telt 18 regio's. In de meeste regio's zijn één of twee regiocoördinatoren actief. In 
een aantal regio's zijn we op zoek naar coördinatoren. 

Bestuur 
Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan een aantal keren  online  vanwege beperkingen als 
gevolg van de coronamaatregelen. Het voordeel hiervan is dat er geen reistijd is, dat er geen 
vergaderlocatie gehuurd hoeft te worden en dat het verenigingswerk toch door kan gaan. 
Tijdens de ledenraad op 24 september werden aspirant bestuursleden Elly Schornagel en Dineke 
Mastenbroek benoemd als bestuurslid. Van secretaris Tity de Haan werd afscheid genomen. Elly 
wordt secretaris; Dineke gaat zich als algemeen bestuurslid buigen over onder meer de 
portefeuille noden van mensen, samen met bestuurslid Minke Harkema. 

Het bestuur bestaat eind 2020 uit:  Ada  Houtman (voorzitter), Fija Klunder (penningmeester), 
Elly Schornagel (secretaris), Minke Harkema (vice-voorzitter) en Dineke Mastenbroek 
(bestuurslid). 

Op 18 augustus kwam het bestuur, samen met een vertegenwoordiging van actieve vrouwen uit 
de vereniging, bijeen voor een 'heisessie' in Onze Kas in Lelystad. Hier werd onder externe 
begeleiding de basis gelegd voor het toekomstplan van Passage. 

In het kader van de toekomstdiscussie is het in voorjaar een digitale enquête uitgezet onder de 
leden die de afgelopen twee jaar lid zijn geworden, om zo een beter beeld te krijgen van de 
wensen en ervaringen van nieuwe leden. 28 vrouwen van de 163 nieuwe leden hebben de 
enquête ingevuld; helaas een erg laag aantal. Wel was de reden van lidmaatschap redelijk 
eensgezind, namelijk 'ontmoeting'. 
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Ledenraad 

De ledenraad stond aanvankelijk gepland in het voorjaar. Omdat we toen niet in levende lijve bij 

elkaar konden komen vanwege de coronapandemie, werd besloten de vergadering uit te stellen. 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door een speciale noodwet, die het toestaat om de verplichte 

jaarvergaderingen uit te stellen én om deze digitaal te houden. Op  24 september werd de 

uitgestelde ledenraad gehouden, via het videobelprogramma Zoom. Dit was even wennen voor 

een aantal vrouwen, maar was zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens deze vergadering zijn de 

(financiële) jaarstukken over 2020 vastgesteld, werd decharge verleend aan de penningmeester 

en is kort verteld over de voorlopige toekomstplannen van de vereniging. Ook werden twee 
nieuwe bestuursleden verwelkomd en werd afscheid genomen van één bestuurslid. 

Geschillencommissie 

Henriëtte Steffhaan en Marie Hol zijn door de Ledenraad benoemd als lid. 

Inspiratiedag 

Deze vond plaats op 13 februari in De Kandelaar in Nijkerk. Hier is onder meer gesproken met de 

aanwezige regiocoördinatoren en projectvrouwen over het jaarplan. Hierna was er een 

inspirerende workshop 'de verbindende kracht van muziek'. 

Activiteiten op basis van de aandachtsgebieden van Passage 

Op basis van het jaarplan zijn de reguliere activiteiten vanuit de aandachtsgebieden Een sterke 

vereniging; Kunst, cultuur en literatuur; Religie; Noden van mensen, Belangenbehartiging & 

lobby en Maatschappij (Inter)nationaal, zo goed en zo kwaad als mogelijk - als gevolg van de 

beperkingen door de achtereenvolgende lock-downs - opgepakt, Dit doen we vanuit onze 

doelstelling, een leefbare samenleving voor iedereen, waarbij we vooral letten op de positie en 

de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit alles vanuit onze 

inspiratiebron de Bijbel. 

Kunst en Cultuur en Literatuur 

Op 6 maart 2020 kwam de werkgroep samen in Nijkerk, volop plannen voor het KCL dagen in het 

najaar. Wegens de Corona-maatregelen zij die dagen niet doorgegaan. 

Religie 

Samen met de werkgroep Religie heeft Fija Klunder een handboek gemaakt met de titel 'De 7 

werken van barmhartigheid" dat is te gebruiken bij afdelingsbijeenkomsten en activiteiten. Het 

handboek is te raadplagen op  Intranet. 



vervolg bestuursverslag 

Maatschappij Internationaal 
Vanuit de werkgroep is Agaath Zuurbier als projectvrouw nauw betrokken bij Tanzania. Van Coby 
Meyboom en Ira Stam is afscheid genomen. 
Het  Peace Pastry  project in Griekenland, dat vorig jaar in het jubileumjaar is opgestart, heeft dit jaar 
een vervolg gekregen en is bijna afgerond. 
Belangenbehartiging 

De belangenbehartiging krijgt mede handen en voeten door de betrokkenheid van Passage in een 
aantal nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Achter de namen van de 
samenwerkingsverbanden wordt onze vertegenwoordiger genoemd. 

Nederlandse Vrouwenraad (NVR):  Ada  Houtman 
Christelijk Sociaal Congres  (CSC),  Raad van Toezicht:  Ada  Houtman 
Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers, het Trouwberaad: Ineke Voskamp 
Associated  Country  Women  of  the World  (ACWW): Minke Harkema 
Women for  Water Partnership (WfWP):  Hilary  Set/es 
Stichting dr. Albronda-van der Nagelfonds:  Ada  Houtman 

Stichting Dr. Aibronda-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 doen op dit fonds. Aan leden van 
Passage wordt gevraagd om minimaal één euro per jaar bij te dragen. Een deel van de 
contributieregeling voor leden voor wie de contributie te hoog is, wordt door het fonds vergoed. Op 
de website van Passage is meer informatie te vinden. 

Communicatie 

Ook dit jaar werden weer vier lezenswaardige Passage-Magazines gepubliceerd. De redactie heeft, 
meer dan voorheen, het blad dichter bij de lezeressen willen brengen met herkenbare verhalen van 
leden en uit de afdelingen. Bij het eerste nummer was een leuke puzzelkaart voor de leden 
bijgevoegd, met een bemoedigende tekst vanwege de corona-epidemie. Meer dan 700 kaarten 
werden met de juiste oplossing teruggestuurd. 
De regiocoördinatoren en afdelingsteams ontvingen in het voor- en najaar informatieve 
nieuwsbrieven. 

Nieuw waren de nieuwsbrieven 'Vooruit'. Deze is in totaal 10 keer verstuurd. Speciaal vanwege de 
corona-epidemie is deze in het leven geroepen om de leden te bemoedigen en te voorzien van 
leuke en lezenswaardige tips 'voor thuis'. 
In het tweede halfjaar kregen de leden de mogelijkheid van een gratis abonnement op het digitale 
platform 'SOPlusplaza' dat ontwikkeld is door Skillstown. Een platform vol met inspiratie, korte 
cursussen, nostalgie en puzzels. Een webinar dat hierover in december gegeven zou worden, is op 
het laatste moment helaas afgeblazen vanwege de aangescherpte coronabeperkingen. Eind 2020 
hadden ongeveer 300 Passage-vrouwen zich ingeschreven op dit platform. 
In 2020 is ook een start gemaakt met een grondige vernieuwing van de Passage-website. Dit was 
onder andere nodig vanwege verouderde technologie. 

Het Servicepunt 

Het servicepunt werd ook in 2020 verzorgd door MOS BV in Nijkerk. Een verenigingsmanager 
ondersteunt enerzijds het bestuur en anderzijds zorgt zij voor de voortgang van de werkzaamheden 
op het servicepunt. Het servicepunt bestaat verder uit een secretariaat dat gedurende kantooruren 
voor leden en bestuur bereikbaar is, de financiële administratie en collega's van afdeling 
communicatie zorgen tot slot voor de totstandkoming van Passage Magazine, de 
informatievoorziening op de website en  social-media en de nieuwsbrieven. Deze medewerkers 
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Toelichting op de jaarrekening 2020 Passage 

Jaarlijks teert Passage in op haar reserves. Het ledental neemt ieder jaar af; de uitgaven gaan niet in 

dezelfde mate omlaag. Dit is een bewuste keuze, omdat er tot op heden voldoende reserves zijn 

zodat de activiteiten voor de leden doorgang kunnen vinden. In 2020 is het bestuur, na mandaat van 

de Ledenraad, zich actief gaan buigen over het bestaansrecht van de vereniging in de toekomst. Het 

steeds verder afnemende ledental is hier de voornaamste aanleiding van. 

Het begrootte tekort is in 2020 met ongeveer de helft afgenomen. Er is dus nog steeds een verlies, 

maar minder dan gepland. Het gaat hierbij om het totaal van de landelijke vereniging en de 

afdelingen, het geconsolideerde resultaat, Het lagere tekort is een direct gevolg van de 

overheidsmaatregelen die in februari werden afgekondigd als gevolg van de coronapandemie, 

waardoor activiteiten niet door konden gaan en reis- en vergaderkosten afnamen. Tegenover de 

lagere uitgaven, stonden echter ook lagere inkomsten. 

De opvallendste zaken worden hieronder toegelicht. 

Baten 

In de contributieopbrengsten is zowel de landelijke contributie opgenomen als die van de afdelingen. 

Dat laatste is een vereiste omdat de geldstromen binnen onze vereniging in één jaarrekening 

landelijk inzichtelijk gemaakt moeten worden ('geconsolideerde jaarrekening').. Deze 

afdelingscontributies komen echter een op een ten goede aan de afdelingen (zie lasten lokale 

afdelingen). Voor deze afdelingscontributie is een schatting gemaakt, omdat de bedragen per 

afdeling kunnen verschillen en de resultaten pas in het late voorjaar zullen bekend zijn. 

De landelijke contributie bedraagt 22,- euro per lid per jaar. De afdelingen zijn vrij om binnen een 

bepaalde bandbreedte zelf hun contributie vastte stellen. 

Doordat er bijna geen afdelingsavonden gehouden konden worden, zijn de inkomsten voor het 

project 'Gelijke kansen' lager uitgevallen, omdat op deze avonden nogal eens gecollecteerd wordt. 

De advertentie-inkomsten van Passage Magazine zijn lager dan begroot doordat adverteerders van 

veelal recreatieve activiteiten zich terugtrokken. 

Lasten 

Bestuurskosten 

Dankzij de digitale snelweg en het gebruik van videobeltools, kon het werk van het landelijk bestuur 

doorgaan. De vergaderkosten zijn afgenomen door het minder fysiek bij elkaar komen. In augustus 

vond - binnen de geldende coronamaatregelen - een heidag plaats in Ermelo, waar met een groep 

actieve Passagevrouwen vooruitgeblikt is op de toekomst van de vereniging. Een deel van deze 

kosten komt ten laste van de reservering 'nieuw beleid'. 

Kosten servicepunt 

De uitgaven zijn conform contractuele afspraken. Passage heeft naderhand een extra korting 

gekregen vanwege het verder teruglopende ledental. MOS verzorgt de bemensing van het landelijk 

servicepunt, het verenigingsmanagement, de financiële administratie en de communicatie. 

Net als voorgaande jaren is er vier keer een Passage Magazine uitgekomen, waarbij het eerste 

nummer werd voorzien van een leuke puzzelkaart. Doordat het ledental afnam; nam ook het aantal 

te drukken exemplaren af, waardoor de drukkosten wat lager zijn. 

In 2020 is hard gewerkt aan de vernieuwing van de Passage-website. Begin 2021 zal de nieuwe 

website gepresenteerd worden. De kosten voor dit project komen ten laste van de reservering 

'nieuw beleid'. 
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Activiteiten voor leden 

Zoals verwacht, zijn de geplande kosten die te maken hebben met de verschillende (regionale) 

activiteiten lager omdat veel, met name lokale en regionale, bijeenkomsten niet plaats konden vinden. In 

februari heeft nog een inspiratiedag voor de regiocoördinatoren en projectvrouwen plaatsgevonden in 

Nijkerk. De tweede bijeenkomst in het najaar is niet doorgegaan. Ook de themadag 75 jaar vrijheid werd 

afgeblazen. In lijn hiermee vallen ook de reis- en vacatievergoedingen lager uit. 

Om de leden op een andere manier iets te kunnen bieden, is vanaf juni een overeenkomst aangegaan 

met 60PIusPlaza van Skillstown. Dit is een digitaal platform met leuke en interessante activiteiten 'voor 

achter het beeldscherm'. Deze kosten komen ten laste van de reserve 'nieuw beleid'. 

Voor de verschillende aandachtsgebieden van Passage was in de begroting een budget gereserveerd van 

1500 per project (noden van mensen; kunst, cultuur en literatuur, religie en belangenbehartiging & 

lobby). De werkgroep Religie heeft een programma voor de afdelingen ontwikkeld 'De 7 + 1 werken van 

barmhartigheid'. Voor de andere aandachtsgebieden zijn er dit jaar geen extra kosten gemaakt. 

Resultaat na resultaatbestemming 

Naast de 'algemene reserve' zijn er een aantal 'bestemmingsreserves' ingesteld, namelijk: 

Nieuw beleid 

Regiovergaderingen met afdelingen 

Vergoeding aan regio's t.b.v. activiteiten 

Ondersteuning kleine afdelingen 

Gelijke Kansen Wereldwijd 

Komende jaren zal Passage verder interen op deze reserves. Dat is bewust beleid. Het geld is bestemd 

voor activiteiten voor de leden en doelen die passen binnen de missie van de vereniging. De verwachting 

is ook dat het ledental de komende jaren, als gevolg van de vergrijzing binnen de vereniging, steeds 

verder zal dalen. Dat legt een druk op de inkomstenkant waardoor de komende jaren een nog groter 

beroep op de reserves gedaan zal moeten worden. 

Hoewel daarover nog besluiten genomen moeten worden, is de toekomst van Passage, zoals hiervoor 

geschetst, onzeker. Om deze reden is besloten een extra bestemmingsreserve van de algemene reserve 

af te splitsen van 10.000,- bedoeld voor het financiëren van ontwikkelingen m.b.t. de reorganisatie van 

Passage. 

Vooruitblik 2021 

In 2021 gaat het landelijk bestuur door met het verkennen van het toekomstvraagstuk. Het ledental 

neemt verder af. Er zal een financiële meerjarenplanning gemaakt worden. In de ledenraad van april zal 



instemming gevraagd worden voor het vervolgtraject waarbij regio's en afdelingen betrokken gaan 

worden. Gezien het belang van dit onderwerp doen we dit het liefst in levende lijve, maar of dat mogelijk 

is, is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronapandemie. 
De Ledenraad die plaatsvond op 24 september 2020 heeft besloten de contributie vooralsnog niet te 

verhogen over te verlagen. Vanwege de coronapandemie leeft de wens in de vereniging om de 
contributie te verlagen. Besloten werd om eerst de resultaten van de jaarrekening af te wachten. Hieruit 

blijkt dat het tekort op de begroting inderdaad is teruggelopen, maar omdat er nog steeds sprake is van 

een tekort, heeft het bestuur in januari 2021 aan de Ledenraad voorgesteld de contributie eenmalig te 

verlagen naar 20 euro per persoon. 

De verlaging van de contributie heeft gevolgen voor de begroting waardoor het geplande tekort met 

ongeveer 16.000 euro toeneemt. Al met al wordt er naar verwachting in 2021 minder inkomsten 

ontvangen, maar ook minder geld uitgegeven. De lagere uitgaven zijn toe te schrijven aan het lagere 

ledental en komen tot uiting in een besparing op het Servicepunt en lagere kosten samenhangend met 

het activiteitenaanbod en de daarmee gepaard gaande kostenvergoedingen. Uiteraard blijft 2021 wat 

dat laatste betreft een onzeker jaar aangezien aan de coronapandemie op dit moment nog geen einde is 

gekomen. 

Verwachte inkomsten in 2021: 358.652,- (incl. schatting lokale contributie-afdracht a 22,50 per lid). 

Verwachte uitgaven in 2021: 446.135,-

 

Gepland tekort: 87.510,- (zonder resultaatbestemming) 



Overzicht van Baten en Lasten 31-12-2020 

Passage 

     

n.o.v.  by  14.1.21 

 

Begroting 2021 Realisatie Jaarbudget Realisatie 
Omschrijving 

  

31-12-2020 2020 31-12-2019 
Baten 

     

Contributie Leden (landelijke afdracht) 8250 a 20,- 1 165.000 214535 411.600 455.332 
Contributie leden (lokale afdracht) 82506 2250,- gem. 

 

185.625 219411 

  

Opheffen van afdeling 2 2.000 1.792 2.000 2.593 
Ontvangen rente 3 0 10 100 66 
Advertentie Inkomsten PM 4 3.000 2.570 5.000 4.850 
Project Gelijke Kansen 5 2.000 2.066 3.000 4.843 
Dr. Aibronda v.d. Nagelfonds 6 500 509 750 735 
Inkomsten overig / Jubileum 

 

500 1.767 500 36.198 
Totale inkomsten 

 

358.625 442.661 422.950 504.718 

Lasten 

    

Bestuur reiskosten 2.500 1.257 3.500 2.756 
Bestuur vacatiegeld 2.500 2.038 3.500 2.363 
Vergaderkosten & overige kosten Bestuur 2.500 2.404 3.600 2.834 
Ledenraad (ALV) 8 1.750 43 3.600 2.449 
Totaal Bestuur 7 9.250 5.741 14.200 7.953 

Kosten Servicepunt (contract) 127.260 144.690 146.366 137.997 
kosten wisseling bankvolmachten 1.500 

   

Porti 1.500 1.677 1.300 1.493 
Telefoon kosten 50 12 200 - 

Kantoorbenodigdheden/drukwerk diversen 1.000 - 1.000 - 

Accountantskosten 10 5.000 4.944 5.800 5.083 
Totaal Servicepunt 9 136.310 151.324 154.666 

- 
139.490 

    

Lidmaatschap Organisaties 1.500 1.490 1.800 1.331 
Lidmaatschappen/vertegenwoordigingen 11 1.500 1.490 1.800 1.331 

    

Reprokosten 200 200 - 173 
Verzekeringen 750 704 900 704 
Bestelservice 1.000 2.042 600 903 
Bankkosten 750 420 800 1.196 
Bankrente U - - - 

diverse baten en lasten 0 -21 

 

-2 
Algemene kosten 500 285 1.000 10.259 
Diverse algemene kosten 12 3.200 3.629 3.300 13.232 

Innovatiekosten/nieuw beleid (balanspost) 13 10.000 8.175 10.000 

 

Totaal Kosten landelijke organisatie 160.260 170.358 183.966 169.538 

      

4455 Drukkosten PM 18.000 18.754 22.000 20.351 
4460 Bezorgkosten PM 12.800 12.698 13.000 13.549 
4465 Auteurrechten en illustraties 500 - 500 - 

4470 Redactiecomissie 2.500 2.521 2.000 2.652 
4475 Vormgeving 6.000 5.530 6.800 8.740 

 

Website onderhoud 15 2.000 1.467 2.000 2.806 
4520 Redactie div.kosten 1.500 1.145 3.000 14.661 

 

TotaalLedenbladenwebsite 

 

14 43.30042.11449.30059.953 

  

4860 Reiskosten  RC 3.000 1.576 5.000 4.601 
4861 vergoedingen  RC 5.500 4.241 6.500 5.849 
4850 Inspiratiedag 1.250 981 2.500 2.334 
4825 Regio-overleg (balans) 2.500 805 4.775 5.109 

 

Regio-activiteiten (balans) 5.000 3.983 - 9.163 
4851 Projecten (balans, geoormerkte gelden) 5.000 3.552 15.000 12.590 
4863 Overige materialen kosten regio's 500 51 1.000 314 



 

Ondersteuning aan regio's 16 22.750 15.188 34.775 39.961 

4400 Contributiefonds 

 

1.200 1.055 1.500 1.147 

4801 Ondersteuning kleine afdelingen (balans) 

 

10.000 10.354 15.000 6,782 

 

Lasten lokale afdelingen 

 

185.625 219.411 196.000 286.054 

4865 Ledenwerving 

 

500 - 2.000 509 

 

Ondersteuning afdelingen en leden 
-- 

17 197.325 230.820 214.500 294.492 

4605 reiskosten & vacatiegelden projectvrouwen 

 

500 196 1.500 869 

4610 Project Boekentaal Mondiaal en Film 

 

0 22.990 22.990 22.990 

4615 Overige projecten Kunst, cultuur & religie 

 

1.000 551 1.500 1.009 

4601 Noden van Mensen 

 

1.000 - 1.500 

 

4660 Belangenbehartiging & Lobby 

 

500 - 1.500 200 

4600 Gelijke kansen (inter)nationaal (balans) 

 

5.000 1.190 6.500 7.900 

4602 Gelijke Kansen Wereldwijd (balans) 

 

10.000 15.000 15.000 6.421 

4830 100 jarig jubileum (balans) 

  

- - 162.576 

 

Themadag 75 jaar bevrijding 

 

0 

 

3.000 

  

diverse projecten en kosten 

 

1.500 

 

1.500 

  

60PlusPlaza 

 

3.000 

    

Activiteiten tbv leden 18 22.500 39.926 54.990 201.965 

 

Reorganisatie Passage 

   

- - 

 

Niet voorzien 19 

 

- - - 

        

Totale kosten activiteiten leden 

 

285.875 328.049 353.565 599.177 

        

Totale kosten 

 

446.135 498.407 537.531 768.715 

 

Totale inkomsten 
- 

 

358.625 442.661 422.950 504.718 

Resultaat -87.510 -55.747 -114.581 -263.997 

    

Resulteatbestemming 

   

Balans - Nieuw beleid 10.000 8.175 10.000 

Balans - Regiovergaderingen met afdelingen 2.500 805 4.775 

Balans - Vergoeding aan regio's tbv activiteiten 5.000 3.983 15.000 

Balans - ondersteuning kleine afdelingen 10,000 10.354 15.000 

Balans - Gelijke kansen wereldwijd 10.000 15.000 21.500 

totaal 37.500 38.317 

 

Resultaat na resultaatbestemming 

 

-17.429 -48.306 
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Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Nijkerk 

1. Balans per 31 december 2020 
(na resultaatverwerking) 

Toelichting 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 

31 december 2020 

€ € 

5.353 

31 december 2019 

€ € 

0 
5.353 

5.353 
(5.1) 5.353 

Vlottende activa 

Voorraden 
Vorderingen 
Liquide middelen 

(5.2) 2.949 3.107 

4.066 19.750 

(5.3) 878.416 953.566 
885.430 976.424 

890.784 981.777 
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31 december 2020 

€ € 

316.782 
182.903 
383.595 

883.280 

7.504 

890.784 

31 december 2019 

€ € 

342.269 
198.162 

367.746 

908.177 

73.600 

981.777= 

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Nijkerk 

1. Balans per 31 december 2020 
(na resultaatverwerking) 

Toelichting 

Eigen vermogen 

Algemene reserve (5.4) 
Bestemmingsreserves (5.5) 
Bestemmingsfonds (5.6) 

Kortlopende schulden (5.7) 

Pagina 13 



Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
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2. Staat van baten en lasten over 2020 

 

Werkelijk Begroting Werkelijk 

 

2020 2020 2019 

 

€ € € 

Baten 

   

Contributies van leden 382.327 413.600 458.025 
Rente 10 100 66 
Bijdrage Dr. Albronda-van der Nagelfonds 509 750 735 

Advertenties Passage Magazine 2.570 5.000 4.850 

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 2.066 3.000 4.844 

Inkomsten overig 1.767 500 36.198 

Inkomsten nalatenschap 

 

 0  

 

Som der baten 389.250 422.950 504.718 

Lasten 

A. Kosten landelijke Organisatie 

Lasten lokale afdelingen 
Ondersteuning afdelingen en leden 
Ondersteuning aan regio's 

Ledenblad 
Boekentaal /  Moving movies 
Communicatie afdelingen en regio's 
diverse baten en lasten 
Project Maatschappij (inter) nationaal 
Project Cultuur 

Totale kosten activiteiten leden (B) 

Totale kosten landelijke organisatie + activiteiten ( 

5.698 10.600 7.953 
145.438 148.866 139.490 

10.063 14.500 22.096 

161.199 173.966 169.538 

135.151 196.000 286.054 
11.409 18.500 8.439 
15.231 34.775 39.961 

40.647 47.300 59.953 
22.990 22.990 22.990 

1.467 2.000 2.806 
0 0 0 

1.385 8.000 8.769 
551 6.000 1.209 

228.832 335.565 430.180 

390.031 509.531 599.718 

Bestuur 
Servicepunt 
Bureaukosten 

Totale kosten Landelijke organisatie (A) 

B. Kosten activiteiten leden 
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Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Nijkerk 

C. Kosten specifieke activiteiten Werkelijk Begroting Werkelijk 

 

2020 2020 2019 

 

€ € € 

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 15.000 15.000 6.421 

Nieuwe beleid 9.116 10.000 0 

Themadag 75 jaar bevrijding 

 

3.000 

 

100-jarig jubileum 0 0 162.576 

Totale kosten specifieke activiteiten (C) 24.116 28.000 168.997 

Totale kosten A+B+C 414.147 537.531 768.715 

Exploitatieresultaat -24.898 

  

-114.581 -263.997 

Onttrekking aan 

   

Algemene reserves -25.487 

 

-107.228 
Bestemmingsreserves 

   

- Nieuw beleid -8.175 10.000 40.000 
- Ondersteuning Regio's -3.178 4.775 (14.272) 
- Ondersteuning afdelingen -10.354 30.000 (6.782) 
- Nalatenschap Beckeringh 0 

 

27.500 
- Geoormerkte gelden gewesten (tbv regio's) -3.552 

 

(12.590) 
- Reorganisatie Passage 10.000 

  

Bestemmingsfonds 

   

- Project Gelijke Kansen Wereldwijd -15.000 21.500 (6.421) 
- Afdelingen 30.849 

 

(67.054) 
- Jubileum 

  

-117.151 

 

-24.898 48.306- -263.997-
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Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Nij kerk 

3. Toelichting algemeen 

Doel vereniging 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is een vereniging 
gevestigd in Nijkerk. Statutair is de vereniging gevestigd in gemeente 
Amersfoort. Doelstelling van de vereniging is te werken aan vorming en 
ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van 
nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken en haar leden te 
stimuleren tot maatschappelijke participatie. De vereniging is ingeschreven in 
de KvK onder nummer 32072428. 

Samenstelling bestuur en directie 
Per ultimo 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

mevrouw A.G. Houtman-Van Beek (voorzitter) 
mevrouw E. Schornagel-Busé (secretaris) 
mevrouw F.J. Klunder (penningmeester) 
mevrouw M .T. Harkema (vicevoorzitter) 
mevrouw D. Mastenbroek (bestuurslid) 

Beloning bestuurders 
In totaal is in het verslagjaar € 2.038 uitgegeven aan vacatiegeld. Daarnaast 
kregen bestuursleden gemaakte reis- en andere kosten vergoed. 

Aard van de activiteiten 
De vereniging heeft ten doel te werken aan vorming en ontwikkeling van de 
leden op het terrein van nationale en internationale maatschappelijke 
vraagstukken en het stimuleren van de leden tot maatschappelijke participatie. 

Algemeen 
In de jaarrekening zijn zowel de cijfers van de landelijke organisatie als de 
afdelingen opgenomen. Voor de cijfers van de afdelingen zijn we uitgegaan 
van de standen ultimo 2019. Dit omdat op het moment van het opstellen van 
de jaarrekening er onvoldoende gegevens over 2020 bekend waren. 
Om een indicatie te verkrijgen van de totale activiteiten en financiële geldstromen 
van de vereniging zijn de liquide middelen van de afdelingen getotaliseerd 
weergegeven. De baten en lasten van de afdelingen zijn momenteel op €20,- per 
lid gesteld. 

Beleggingsbeleid 
Passage heeft een beperkt bedrag aan beleggingen bij Oikocredit Nederland 
Fonds. Oikocredit investeert in microkrediet voor mensen in Latijns-Amerika, 
Afrika en Azië. Beginnende ondernemers, vaak vrouwen, kunnen daarmee zelf 
bouwen aan hun toekomst. 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJK Cl 
De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving RJK Cl (kleine organisaties - zonder winststreven) 
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Nijkerk 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
De bank- en kastegoeden van de afdelingen zijn opgenomen op basis van de opgave zoals 
bekend van voorgaande boekjaren. 

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. Er is een bestemmingsreserve voor nieuw 
beleid, voor ondersteuning regio's en afdelingen en voor het jubileum (t/m 2019). 
Daarnaast is er een reserve met de geoormerkte gelden van de oude gewesten wat nu voor 
de regio's is bestemd. 

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. 

De baten en lasten zijn bepaald op basis van historische kostprijzen en zijn toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. De omvang van de bate uit nalatenschap kan normaliter betrouwbaar 
worden vastgesteld op het moment dat de nalatenschap zich bevindt in het stadium waarop de 
akte van verdeling door de notaris is opgemaakt. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het boekjaar, waarin ze worden ontvangen, verantwoord als baten uit 
nalatenschap. Nalatenschappen waarop een vruchtgebruik rust, worden pas als bate 
verantwoord in het jaar waarin het vruchtgebruik eindigt. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 
bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. 
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(5.3) Liquide middelen 

31-12-2020 31-12-2019 

€ 

Banken 
Deposito's 
Spaarrekeningen 
Liquide middelen afdelingen en gewesten 

Project Gelijke Kansen Wereldwijd 

kas/bankgelden afdelingen 

236.056 252.093 

240.020 330.010 

40.027 40.000 

362.312 331.463 

878.416 953.566 

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Nil kerk 

4. Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Vaste activa 

(5.1) Financiële vaste activa 

Effecten 

De navolgende obligaties zijn in de portefeuille; 

- 26,76694 participaties in Oikocredit Nederland Fonds 

Vlottende activa 

(5.2) Voorraden 

Artikelen bestelservice en drukwerk 

31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

5.353 5.353 

5.353 5.353 

31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

2.949 3.108 

2.949 3.108 

Ultimo 2020 wordt een voorziening voor incourantheid niet noodzakelijk geacht. 
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Eigen vermogen 

(5.4) Algemene reserve 31-12-2020 31-12-2019 

 

€ € 
Het verloop is als volgt: 

  

Stand per 1 januari 342.269 449.497 
AF resultaatbestemming (25.487) (107.228) 
Stand per 31 december 316.782 342.269 

 

(5.5) Bestemmingsreserves 31-12-2020 31-12-2019 

 

€ € 
Nieuw beleid 

  

Stand per 1januari 50.812 10.812 
Resultaat boekjaar 8.175- 40.000 
Stand per 31 december 42.637 50.812 

 

Ondersteuning Regio's 

  

Stand per 1januari 47.809 62.081 
Resultaat boekjaar (3.178) (14.272) 
Stand per 31 december 44.631 47.809 

 

Ondersteuning Afdelingen 

  

Stand per 1januari 42.392 49.174 
Resultaat boekjaar (10.354) (6.782) 
Stand per 31 december 32.038 42.392 

 

Geoormerkte gelden gewesten (tbv regio's) 

  

Stand per 1januari 29.649 42.239 
Resultaat boekjaar (3.552) (12.590) 
Stand per 31 december 26.097 29.649 

 

Nalatenschap Beckeringh van Rhijn 

  

Stand per 1januari 27.500 - 

Resultaat boekjaar 0 27.500 
Stand per 31 december 27.500 27.500 

 

Reorganisatie Passage 

  

Stand per 1januari - 

 

Resultaat boekjaar 10.000 - 

Stand per 31 december 10.000 - 
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(5.6) Bestemmingsfonds 31-12-2020 31-12-2019 
€ € 

Project Gelijke Kansen 
Stand per 1januari 36.283 42.704 

Resultaat boekjaar (15.000) (6.421) 

Stand per 31 december 21.283 36.283 

Afdelingen 
Stand per 1januari 331.463 398.517 

Resultaat boekjaar 30.849 (67.054) 

Stand per 31 december 362.312 331.463 

Jubileum 
Stand pen 1 januari - 117.151 

Resultaat boekjaar 117.151-

 

Stand per 31 december 0 - 

(5.7) Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

Leveranciers en handelskredieten 150 69.161 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 

Overlopende passiva 7.351 4.439 

7.502 73.601 
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N ii  kerk 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa 

De vereniging is een overeenkomst met MOS aangegaan per 1 april 2016 voor 1 jaar en 9 maanden. De 
opzeggingstermijn is één jaar. Deze overeenkomst is zonder opzegging automatisch verlengd. 
De overeenkomst betreft het verrichten van diensten door MOS ten behoeve van Passage. Voor boekjaar 
2021 bedraagt het jaarbudget € 124.640 exclusief omzetbelasting. 

Tevens bestaat er een overeenkomst met BoekBeeldTekst met betrekking tot de voortzetting van de 
Passage leesmappen Boekentaal Mondiaal en filmmappen  Moving Movies. 
Voor boekjaar 2021 bedraagt het jaarbudget  19.000 exclusief omzetbelasting. 
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

Baten & Lasten € € € 

(6.1) Contributies van leden 

 

Contributie-afdracht 214.535 215.600 236.332 

 

Opheffen afdelingen 1.792 2.000 2.693 

 

Baten lokale afdelingen (20 euro per lid) 166,000 204.000 219.000 

  

382.327 421.600 458.025 

 

LASTEN 

   

(6.2) Bestuur 

    

Bestuur reiskosten 1.257 3.500 2.756 

 

Bestuur vacatiegeld 2.038 3.500 2.363 

 

Vergaderkosten en Trainingsdag Bestuur 2.404 3.600 2,834 

  

Diverse Bestuur  

    

5.698 10.600 7.953 

(6.3) Project Maatschappij (inter) nationaal 

    

Projectgroep 1.385 8.000 8.769 

  

1.385 8.000 8.769 

(6.4) Project Cultuur 

    

Projectgroep 551 6.000 1.209 

  

551 6.000 1.209 

(6.5) Project Gelijke Kansen Wereldwijd 

Projectgroep 15,000 15.000 6.421 

15.000 15.000 6.421 
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Ondertekening door Passage bestuur: 

A.G. Houtman-Van Beek F.J. Kiunder 

M.T. Harkema E. Schornaget 

D. Mastenbroek 
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Samenstelverkiaring van de accountant 

De samenstelverkiaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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alfa accountants 
en adviseurs 

Van Siburgstraat 2 [3863 HW] 

Postbus  1116, 3860 BC Nijkerk 

Tel +31 (0)88 2533201 

nijkerk@alfa.nl 

www.alfa.nl 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Passage, Christelijk-Maatschappelijke 
Vrouwenbeweging 

De jaarrekening van Passage, Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging te 
Nijkerk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en 
lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 
'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie 
klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze 
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de 
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam 
met onze kennis van Passage, Christelijk- Maatschappelijke Vrouwenbeweging. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons 
geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en 
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening 
mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk 
omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht 
en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Nijkerk, 10 maart 2021 

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. 

A.G. HooijerAA 
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