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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt de eerste jaarrekening van Stichting Wijdekerk. Deze jaarrekening gaat over de periode 

van november 2017, de oprichting, tot en met geheel 2018. Wij kijken dankbaar terug op deze eerste 

periode. De stichting groeide flink vanaf het begin.  En de bijbehorende financiën zijn daarbij aardig 

in de pas gebleven.  

Steeds meer kerken registreerden zich op de website van Wijdekerk. Zij tonen daar hun beleid rond 

LHBT’ers. Eind 2018 telde de kaart van Wijdekerk ruim 150 kerken. Nu ik dit voorwoord schrijf, in 

april 2019, naderen we de 400 kerken. 

Het aantal facebookvolgers groeide. Diverse activiteiten vonden plaats op steeds meer locaties. 

Politieke partijen en maatschappelijke organisaties vroegen ons naar onze kennis en ervaring rond 

LHBT’ers in kerkelijk Nederland. 

Er meldden zich steeds meer vrijwilligers die zich willen inzetten voor de missie van Wijdekerk. Zij 

doen dat vrijwillig, onbetaald. In de meeste gevallen betaalden zij zelf hun reis- en entreekosten voor 

events of vergaderingen. 

Deze groei op allerlei vlak, en gelukkig ook financieel, vraagt om nieuwe keuzes. Om het invoeren van 

onkostenvergoeding, belkostenvergoeding, dromen over een kantoor of een ruimte om te 

overleggen. Dankbaar voor alle groei, en in vast vertrouwen op onze God gaan we verder. 

Miranda Terpstra 

 

 

 

  



Balans 

Activa 
 Beschrijving 11-2017 t/m 31-12-2018 

Bankrekening Bunq € 1.919,12 

Totaal Activa  € 1.919,12 

 

Passiva 
 11-2017 t/m 31-12-2018 

Eigen vermogen € 1.919,12 

 

Staat van Baten en Lasten 
Baten 

 Werkelijk nov.2017 – 31-12-2018 

Giften particulieren € 2.621,77 

Giften kerken € 122,90 

Giften organisaties € 1.000,00 

Training € 71,00 

Verkoop t-shirts € 536,40 

Totaal baten € 4.352,07 

 

Lasten 
 Werkelijk nov.2017 – 31-12-2018 

Promotiemateriaal   € 474,28 

Webkosten € 296,15 

Wijdekerkdag € 817,69 

Teamdag € 42,00 

KvK   € 50,00 

Bankkosten € 222,83 

Notaris € 450,00 

Overig € 80,00 

Reserve voor 2019 € 1.919,12 

Totaal lasten € 4.352,07 

 



 

Algemene toelichting 

Activiteiten 
De stichting voert de volgende activiteiten: 

1. Het dagelijks onderhouden van de website en Social Media om het draagvlak steeds verder 
te vergroten.  

2. Het delen van levensverhalen en -ervaringen van LHBT’ers. 
3. Alle kerken in Nederland benaderen met het verzoek zich plaatsen op de website van Wijde-

kerk aan de hand van een vragenlijst, om de mate van acceptatie van LHBT’ers inzichtelijk te 
maken. In twee jaar zijn alle PKN-kerken benaderd en bijna 400 kerken geregistreerd. We 
gaan in dit tempo door met andere kerkelijk denominaties. 

4. Dagelijks LHBT’ers met elkaar in contact te brengen door middel van besloten Facebookpa-
gina’s of via e-mail of live via ons grote netwerk.  

5. Organisatie van 6x maal per jaar Tafeltijd in Rotterdam Dordrecht, Amsterdam, Arnhem. Faci-
literen van Tafeltijd op nieuwe plaatsen in Nederland. 

6. Organisatie van ontmoetingen met ouders van LHBT’ers in Nieuwegein, Dordrecht en Nijver-
dal en werken aan een uitbreiding door heel Nederland. 

7. Organisatie van een jaarlijkse Wijdekerk ontmoetingsdag. 
8. Het bundelen van landelijke regionale en plaatselijke evenementen rondom LHBT. betrokke-

nen en geloof. 
9. Het bundelen van persoonlijke initiatieven en organisaties in het christelijk landschap 

rondom LHBT. 
10. Wijdekerk biedt een toolkit aan voor christelijke LHBT’ers of betrokkenen: Wat kun jij doen in 

jouw kerk? Wijdekerk wil meerdere toolkits ontwikkelen die het doel dienen. 
11. Regelmatig interviews en spreekbeurten houden op aanvraag met het oog op voorlichting bij 

scholen en universiteiten, christelijke en politieke organisaties in Nederland en kerken. 
12. Eén maal per jaar een predikanten inspiratie-ochtend organiseren. 
13. Waar mogelijk samenwerking met andere initiatieven om gezamenlijke doelen te bereiken. 

Dit vanuit een onafhankelijke positie.  
14. Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwe-

zenlijken. 
 

Algemene grondslagen 

Algemeen 
Deze jaarrekening is gemaakt volgens de richtlijn die in 2016 is vastgesteld door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving (richtlijn 650 voor kleine fondsenwervende instellingen). 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

Reserves 
Het bedrag van de algemene reserve is vrij beschikbaar voor het bestuur, en wordt aan de 

doelstelling besteed. 



Toelichting op de staat van baten en lasten 
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Indien 

gevraagd vindt vergoeding voor gemaakte kosten plaats. Veelal worden deze kosten niet 

gedeclareerd of geschonken als gift.  

De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op …. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van 

baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 

is opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

Ondertekening 
Miranda Terpstra : Voorzitter en oprichtster …………………………….. dd………………………….. 
 
Rosanne Veldwijk : Penningmeester  …………………………….. dd………………………….. 
 
Esther van Vliet  : Secretaris   …………………………….. dd…………………………... 
 
Noud Fortuin  : Algemeen bestuurslid  …………………………….. dd…………………………… 
 
Frank van Reenen : Algemeen bestuurslid  …………………………….. dd…………………………… 
 

 


