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Voorwoord van de voorzitter

Dit is de jaarrekening van stichting Wijdekerk over 2021. Opnieuw 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 volgers op

de verschillende social media 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.

We zijn heel blij dat de Wijdekerk Dag op 2 oktober 2021 door kon gaan. Met 130 bezoekers vierden

we ons vijfjarig jubileum. Het was heel goed om velen na lange tijd te ontmoeten, en samen een

mooie, inhoudsvolle dag te vieren.

Het aantal kerken op de kaart van Wijdekerk groeide tot bijna 600 kerken. Deze kerken tonen daar

transparant hun beleid rond LHBT+-mensen.

Het platform speciaal voor jongeren, Wij de Jongeren, is van start gegaan. Een jong team profileert

zich op Instagram en helpt elkaar via een buddy-systeem, en een eigen Whatsapp groep. Wij zijn

dankbaar dat ook de reformatorische jongeren ons weten te vinden via deze weg.

Financieel was 2021 opnieuw een goed jaar. Van particulieren, kerken en instellingen hebben we

weer veel giften ontvangen. Bovendien hebben we vanuit een erfenis € 3.000 ontvangen. Daardoor

konden we een royale Wijdekerk Dag neerzetten. En we hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van

gespreksmateriaal over homoseksualiteit en geloof, bedoeld voor ouders van LHBT+-kinderen in

kerken. Dit ontwikkelen we in samenwerking met LCC+ Projecten, AndersOm (Ellemieke Tempelaar)

en Anna Stienstra.

Het gereserveerde geld van project Outcast willen wij graag doneren aan de EO voor een programma

met trans-personen. Wij horen nog of en wanneer dit concreet gaat worden.

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 31-12-2021

Bankrekening Bunq Wijdekerk € 10.616,94

Bankrekening OutCast € 2.153,50

Totaal Activa € 12.770,44

Passiva
31-12-2021

Eigen vermogen Wijdekerk € 10.616,94
Eigen vermogen OutCast € 2.153,50

Staat van Baten en Lasten
Baten Wijdekerk
 Werkelijk 1-1-2021 - 31-12-2021
Giften particulieren € 6.954,00
Giften kerken € 1.489,60
Giften instellingen € 180,00
Bijdrage gem.Dordrecht Wijdeouders € 72,99
Bijdragen Wijdekerk Dag € 1.948,70
Verkoop Spreadshirts € 154,70
Commissie via Bol.com € 12,71
Rente € 12,44
Reserve 2020 € 6.875,50
Totaal baten € 17.700,64

Lasten Wijdekerk

 Werkelijk 1-1-2021 – 31-12-2021
Promotiemateriaal € 566,55
Wijdekerk Dag € 4.220,96
Teamkosten € 162,85
Zorg voor mensen € 178,89
Bankkosten € 176,53
Kosten aanvraag Gratis VOG € 111,74
Project Wij de Ouders € 747,37
Onkosten vrijwilligers € 383,04
Domeinnaam € 15,76
Website € 520,00
Overig € 0,01
Reserve voor 2022 € 10.616,94
Totaal lasten € 17.700,64
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Baten OutCast
 Werkelijk 1-1-2021 – 31-12-2021
Reserve 2020 € 2.153,50
Totaal baten € 2.153,50

Lasten OutCast
 Werkelijk 1-1-2021 – 31-12-2021
Reserve voor 2022 € 2.153,50
Totaal lasten € 2.153,50
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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, Instagram, Twitter, 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, Blijham, Amersfoort, Zwolle, Goerree-Overvlakkee, Utrecht.
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 02-03-2022.

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……………………………
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