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Voorwoord van de voorzitter 
 

Dit is de jaarrekening van stichting Wijdekerk over 2020. Een jaar dat beïnvloed is door de 

coronacrisis. Veel events en samenkomsten konden niet doorgaan. Achter de schermen en online 

ging ons werk onverminderd door. 

Wij konden er op diverse wijzen zijn voor vele LHBT+-mensen en betrokkenen. Het aantal 

Facebookvolgers groeide door. We mochten een luisterend oor bieden, een netwerk aan goede 

contacten opbouwen rond mensen en soms een vangnet zijn/geven in geval van nood en daarbij 

waar nodig doorverwijzen naar professionele hulp. Er is een Facebookgroep gestart voor ouders van 

transgender-kinderen. 

Het aantal kerken op de kaart van Wijdekerk groeide tot ruim 530 kerken. Deze kerken tonen daar 

transparant hun beleid rond LHBT+-mensen. 

In het kader van SOGIECE (praktijken en therapieën bedoeld om de seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit te veranderen, onderdrukken of ontmoedigen) is Wijdekerk benaderd door het 

ministerie van OCW. Via ons netwerk hebben verschillende ervaringsdeskundigen bij kunnen dragen 

aan het onderzoek hiernaar. Ook diverse tijdschriften en studenten van hogescholen en 

universiteiten vroegen om contact met mensen uit ons netwerk. 

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

doen dat vrijwillig, onbetaald, vanuit Liefde. We hebben nu tegen de 50 vrijwilligers waarvan er een 

paar voor de buitenwereld anoniem bijdragen. In 2020 hebben we de aanvraag voor de Regeling 

Gratis VOG gestart.  

Er wordt gewerkt aan een platform speciaal voor jongeren binnen Wijdekerk. Een jong team 

profileert zich op Instagram en kijkt naar mogelijkheden via andere social media. Zij willen een 

netwerk en platvorm voor en door jongeren zijn.  

Financieel was 2020 een goed jaar. Door corona is de Wijdekerkdag helaas niet doorgegaan. Ook het 

mannenweekend is afgeblazen, naast vele samenkomsten van TafelTijd en Wijdeouders. Wel is er 

voor Wijdeouders een online meeting geweest in het voorjaar, met financiële ondersteuning door 

LCC. En de gemeente Dordrecht heeft financieel bijgedragen voor Wijdeouders Dordrecht. 

De financiële samenwerking met OutCast is in 2020 gestopt, omdat niet duidelijk was wanneer de 

musical klaar zou zijn voor de bühne en Wijdekerk dit niet langer kon verantwoorden aan de 

donateurs. In het voorjaar hebben we de donateurs aangeboden om de donaties terug te storten. 

Ongeveer de helft van de donateurs heeft aangegeven dat het geld voor OutCast bewaard mag 

blijven voor een uitvoering in de toekomst. Hiervoor is een apart financieel overzicht te vinden in 

deze Jaarrekening. 

Dankbaar voor alle groei, alle gegeven vertrouwen, en in vast vertrouwen op onze God gaan we 

verder. Want samen zijn Wijdekerk. 

 

Namens het bestuur, Miranda Terpstra 
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Bestuur:  
- Voorzitter:    Miranda Terpstra 
- Penningmeester:  Paula Blokhuis 
- Secretaris:    Esther van Vliet  
- Algemeen bestuurslid: Frank van Reenen 
- Algemeen bestuurslid:  Rosanne Veldwijk  
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Balans 

Activa 
 Beschrijving 1-1-2020 t/m 31-12-2020 

Bankrekening Bunq Wijdekerk € 6.875,50 

Bankrekening OutCast € 2.153,50 

Totaal Activa  € 9.029,00 

 

Passiva 
 1-1-2020 t/m 31-12-2020 

Eigen vermogen Wijdekerk € 6.875,50 

Eigen vermogen OutCast € 2.153,50 

Staat van Baten en Lasten 
Baten Wijdekerk 

  Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Giften particulieren € 1.717,04 

Giften kerken € 2.230,00 

Gem.Dordrecht voor Wijdeouders € 290,19 

LCC voor Wijdeouders € 675,19 

Bol.com verkoop 12,46 

Verkoop Spreadshirts € 125,85 

Rente € 23,13 

Reserve 2019 € 5.974,64 

Totaal baten € 11.048,50 

 

Lasten Wijdekerk 

 
  Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Promotiemateriaal  € 324,00 

Webkosten € 180,29 

Wijdekerkdag € 0 

Teamkosten € 1.185,00 

TafelTijd € 214,24 

Bankkosten € 133,98 

Mannenweekend € 775,00 

Domeinnaam 62,40 

Declaraties € 288,50 

Wijdeouders 982,31 

Overig € 27,28 

Reserve voor 2021 € 6.875,50 

Totaal lasten € 11.048,50 
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Baten OutCast 
  Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Giften particulieren € 100,00 

Reserve 2019 € 3.938,50 

Totaal baten € 4.038,50 

 

Lasten OutCast 
  Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Teruggestortte donaties € 1.885,00 

Reserve voor 2021 € 2.153,50 

Totaal lasten € 4.038,50 
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Algemene toelichting 

Activiteiten 
De stichting voert de volgende activiteiten: 

1. Het dagelijks onderhouden van de Nederlandstalige en Engelstalige website en social media 
om het draagvlak verder te vergroten.  

2. Een luisterend oor bieden aan LHBT+-mensen die dat nodig hebben. Een netwerk van goede 
contacten aanbieden, en in sommige gevallen doorverwijzen naar professionele hulp. 

3. Het delen van levensverhalen en -ervaringen van LHBT+-mensen via de site. 
4. Alle kerken in Nederland benaderen met het verzoek zich aan te melden voor plaatsing op de 

website van Wijdekerk aan de hand van een vragenlijst, om inzicht te verschaffen in hun 
beleid rond LHBT+-mensen. 

5. Dagelijks LHBT+-mensen met elkaar in contact brengen door middel van besloten 
Facebookpagina’s, via e-mail of live via ons grote netwerk.  

6. Faciliteren en mee-organiseren van 6x maal per jaar Tafeltijd in Rotterdam, Dordrecht, 
Monnickendam, Arnhem, Gouda, Amsterdam Bijlmer, Blijham, Amersfoort, Zwolle. 
Faciliteren van Tafeltijd op nieuwe plaatsen in Nederland. 
Wijdekerk biedt een format en schrijft hiervoor menu’s voor het inhoudelijke deel van de 
avond. 

7. Organisatie van ontmoetingen met ouders van LHBT+-kinderen in Nieuwegein, Dordrecht, 
Rhenen, Kapelle en werken aan een uitbreiding door heel Nederland. 

8. Organisatie van een jaarlijkse Wijdekerk ontmoetingsdag. 
9. Het bundelen van landelijke, regionale en plaatselijke evenementen rondom LHBT+-

betrokkenen en geloof. 
10. Regelmatig interviews en spreekbeurten houden op aanvraag met het oog op voorlichting bij 

scholen en universiteiten, christelijke en politieke organisaties in Nederland en kerken. 
11. Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen 

verwezenlijken. 
 

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.  
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Overige gegevens 

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

vergadering op 06-04-2020. 

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

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Statutaire regeling resultaatbestemming/bestemming saldo 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    ……………………………..      dd………………………….. 
 
 
Esther van Vliet  : Secretaris   ……………………………..      dd………………………….. 
 
 
Paula Blokhuis  : Penningmeester  ……………………………..      dd…………………………... 
 
 
Frank van Reenen : Algemeen bestuurslid  ……………………………..      dd…………………………… 
 
 
Rosanne Veldwijk : Algemeen bestuurslid  ……………………………..      dd…………………………… 
 

 


