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Inleiding
2019 stond in het teken van het 100-jarig jubileum van de christelijke vrouwenbeweging en
het 20-jarig jubileum van Passage. 1919 was namelijk het oprichtingsjaar van de
Nederlandse ChristenVrouwenbond. In 1998 fuseerde deze bond met de Christelijke
Plattelandsvrouwenbond tot Passage. Als jaarthema is gekozen voor ‘Verlangen naar’.
In vijf regio’s werd in het voorjaar een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. De
bijeenkomsten werden goed bezocht, van ruim 60 tot meer dan 900 vrouwen per
bijeenkomst. Naast de regionale vieringen werd het jubileum ook in vele afdelingen met de
eigen leden gevierd met een feestelijk programma.
Op 1 oktober was de grote finale van het eeuwfeest in het Beatrix Theater in Utrecht met
zo'n 1300 vrouwen uit het hele land. In een korte viering werd in dankbaarheid stilgestaan bij
het jubileum en teruggeblikt op 100 jaar vrouwenbeweging. Een van de spreeksters die
indruk maakte was oud-politica Gerda Verburg. Als boerendochter strijdt ze tegenwoordig
namens de Verenigde Naties tegen ondervoeding. Zangeres Susan Seegers verwarmde de
harten met prachtige liedjes van onder andere Toon Hermans. Kortom: we kijken terug op
een prachtig jaar met mooie landelijke-, regionale- en afdelingsactiviteiten. Goed om nog
steeds zoveel positieve energie te mogen ervaren!
Activiteiten
Naast de jubileumactiviteiten was er ruimte voor de reguliere activiteiten, vanuit de andere
aandachtsgebieden uit het jaarplan: Een sterke vereniging, Kunst, cultuur en religie, Noden
van mensen, Belangenbehartiging & lobby en Maatschappij (Inter)nationaal. Dit doen we
vanuit onze doelstelling, een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen, 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.
Op 12 oktober 2019 is de gerenoveerde kapel bij Bartiméus in Doorn heropend. De kapel is
door de Nederlandse ChristenVrouwenbond in 1972 aan Bartiméus geschonken. Voor de
renovatie heeft Passage een door Hannelieke van Beek (kunstenares) ontworpen
wandkleed met liturgische elementen als ‘taststrook’ geschonken. Daarnaast heeft zij
Antependia en stola’s vermaakt, waarin verschillende tastbare materialen zijn verwerkt. Ook
het door de bewoners van Bartiméus gemaakte doopvont is een geschenk van Passage.
Een bijzonder jubileumproject was de ondersteuning van het ‘Peace Pastry’-project in
Griekenland. Ter voorbereiding bezocht een afvaardiging vanuit de Klankbordgroep
Maatschappij de plaats Katerini. Besloten werd tot een jubileumgift van 10.000 euro. Doel
van het project is het bijeenbrengen van vluchtelingenvrouwen en lokale bewoners door
middel van het gezamenlijk (leren) koken van Griekse maaltijden, waarbij tegelijkertijd ruimte
is voor kennismaking en het uitwisselen van elkaars cultuur. In september 2019 werd een
tweede bezoek gebracht en zagen we dat met de donatie van Passage een prachtige
roestvrijstalen keuken in een oude school was gebouwd.
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Ira Stam en Coby Meyboom zijn eind januari namens Passage naar Tanzania gereisd voor
het internationale vrouwenproject, een samenwerking met de plattelandsvrouwenorganisatie
Tegemeo Women Group (T.W.G.).
Twee keer is er landelijk een inspiratiemiddag georganiseerd voor de regiocoördinatoren. Op
7 februari was er een workshop ‘Presenteren kun je leren’ en op 15 oktober stond de
middag in het teken van met elkaar nadenken en brainstormen over de toekomst van
Passage.
Bestuur
Het bestuur vergaderde vijf keer. Vice-voorzitter Ira Stam trad in de Ledenraad in het
voorjaar af als landelijk bestuurslid. Voorzitter Ada Houtman werd herbenoemd als
voorzitter. Het bestuur bestaat eind 2019 uit: Ada Houtman (voorzitter), Tity de Haan
(secretaris), Fija Klunder (penningmeester) en Minke Harkema (bestuurslid). Er zijn dan
3 vacatures.
Ledenraad
De Ledenraad kwam dit jaar tweemaal bijeen: op 7 mei en op 15 oktober. In de
voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2018 goedgekeurd en verleende de
Ledenraad het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Verder stelde de Ledenraad de
begroting 2019 vast evenals het landelijke contributietarief 2020, dat ongewijzigd op 22 euro
blijft. De tweede ledenvergadering was een extra bijeenkomst in verband met een
statutenwijziging: de Ledenraad stemde in met een wijziging in de wijze van
accountantscontrole: deze zal in het vervolg lichter zijn (samenstelverklaring ipv een
controle) en daarmee passender voor een vereniging als Passage.
Leden, afdelingen en regio’s
Op 1 januari 2020 had de vereniging, na verwerking van alle opzeggingen, 9826 leden en
220 afdelingen. Er kwamen in 2019 659 nieuwe leden bij en 2605 leden zegden op. 20
afdelingen zegde hun lidmaatschap op.
Om de ca. 700 leden die opzegden wegens opheffing van hun afdeling, te behouden voor
een landelijk lidmaatschap, is aan hen in november een kaart gestuurd met het aanbod om
landelijk lid te blijven. Een handvol vrouwen heeft hieraan gehoor gegeven.
De vereniging kent 20 regio’s. In de meeste regio’s zijn één of twee regiocoördinatoren
actief. In een aantal regio’s zijn we op zoek naar coördinatoren.
Vertegenwoordigingen
De belangenbehartiging krijgt mede handen en voeten door de betrokkenheid van Passage
in een aantal nationale en internationale samenwerkingsverbanden:
Nederlandse Vrouwenraad (NVR): Martha Amelo en 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): Ira Stam;
Women for Water Partnership (WfWP): Hilary Selles;
Stichting dr. Albronda-van der Nagelfonds: Ada Houtman;
De Overlegtafel, samenwerking met de vrouwenorganisaties Koninklijk NVVHVrouwennetwerk en Vrouwen van Nu: Ada Houtman en Ira Stam.
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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 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. Het
tweede nummer was een speciaal jubileumnummer: een prachtige ‘glossy’ vol interviews
met vrouwen van vandaag en natuurlijk werd er ook uitgebreid teruggeblikt.
Op 1 oktober stond in dagblad Trouw een paginavullend interview met de voorzitter en
voormalig vice-voorzitter van Passage over 100 jaar vrouwenbeweging. Ook was er
aandacht voor het jubileum op de christelijke radiozender Groot Nieuws Radio.
De regiocoördinatoren en afdelingsteams ontvingen in het voor- en najaar informatieve
nieuwsbrieven.
Jaarrekening 2019
We sluiten 2019 af met een groter negatief resultaat dan begroot. Het gaat hierbij om het
totaal van de landelijke vereniging en de afdelingen, het geconsolideerde resultaat. Bij een
paar opvallende zaken volgt hieronder alvast een toelichting. Uiteraard kunnen in de
Ledenraad aanvullende vragen gesteld worden.
Contributies van leden (zie Baten)
In dit bedrag 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 en deze vindt u
daarom weer terug bij de kosten onder B (Kosten activiteiten leden; eerste regel: lasten
lokale afdelingen). Voor dit bedrag vanuit de afdelingen wordt een schatting gemaakt, omdat
de bedragen per afdeling kunnen verschillen en de resultaten pas in het late voorjaar
bekend worden.
Nalatenschap Beckeringh
Het grotere negatieve resultaat komt vooral omdat er een extra bestemmingsreserve is
gecreëerd voor de nalatenschap Beckeringh: deze is uit de exploitatie gehaald en als
balanspost opgenomen op de balans. Dit geld is dus niet verdwenen, maar op deze manier
houden we beter zicht op wat er met de gelden uit de nalatenschap door de jaren heen
gebeurt.
Jubileum
Het jubileum, met name de regionale activiteiten en de speciale jubileumuitgave van
Passage Magazine, hebben iets meer gekost dan voorzien. Dit komt vooral doordat de
evenementen meer leden hebben getrokken dan begroot en ook is er meer geld uitgegeven
aan de glossy. Naast de uitgaven staan echter ook inkomsten uit de kaartverkoop voor de
regionale dagen en de landelijke dag op 1 oktober. Dit bedrag vindt u terug onder A. overige
inkomsten. De werkelijke kosten voor deze feestelijke dagen waren beduidend hoger dan de
toegangsprijs van € 15,00, waardoor er bij een grotere opkomst ook meer geld uit de
landelijke kas bijgelegd moest worden.
Voor de viering van het eeuwfeest is in afgelopen jaren gespaard (‘bestemmingsreserve’).
Deze reserve kon gevuld worden dankzij de verkoop van het Passagekantoor (100.000,-) en
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dankzij een bijdrage uit de nalatenschap Beckeringh (25.000,-). De opbrengst van de
kaartverkoop brengt het totaalbedrag min of meer op het niveau van de werkelijke kosten.
De kosten voor het jubileumjaar zijn dus niet uit de reguliere contributie-afdrachten betaald.
De meerkosten van het jubileum die niet door de bestemmingsreserve gedekt kunnen
worden, komen ten laste van de algemene reserve.
Servicepunt
De kosten voor het Servicepunt zijn lager dan begroot. Dit komt mede omdat BTW terug
gevorderd kon worden voor Passage Magazine en voor een aantal werkzaamheden m.b.t.
het jubileum.
Vooruitblik naar 2020
Nu het stof van het jubileum is neergedaald, richt het bestuur haar blik op de toekomst. Het
ledental zal, vooral als gevolg van de vergrijzing, verder dalen en hiermee ook de inkomsten.
Het bestuur buigt zich over de toekomst van onze christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging: wat is het bestaansrecht op de middellange termijn; hoe kunnen we
(actieve) leden behouden cq werven in de afdelingen en/of landelijk en we gaan onderzoek
doen naar de wensen en behoeften van leden (en potentiële leden).
***
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