
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op jaarcijfers 2021 van de penningmeester 
 

 

 

Het jaar 2021 werd toch nog weer een ander jaar dan we hoopten. Ook dit afgelopen jaar kon veel niet 

doorgaan. Door corona werden veel activiteiten opnieuw stil gelegd.  

Als Hoofdbestuur zijn we toch door gegaan, maar de ledenvergadering moest worden opgeschoven naar 

een later tijdstip.  

Er zijn nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement gemaakt, die tijdens de jaarvergadering zijn 

goedgekeurd, waarmee ook de nieuwe naam Confessionele Beweging officieel werd. 

 

Leden 

Het ledenaantal per 1-1-2022 is 1573.  

 

Studiefonds  

Dit jaar heeft een aantal studenten een aanvraag tot ondersteuning ingediend waarvan 23 studenten deze 

bijdrage ook hebben ontvangen.  

 

Leerstoelfonds  

Uit het leerstoelfonds wordt de leerstoel van prof. dr. Edward van ’t Slot gefinancierd.  

Aan giften kwam totaal een bedrag van € 22.625,50 binnen. Voor de laatste keer de gift van € 19.000.- die 

voor 5 jaar ons was toegezegd. De gever van deze geweldige gift zijn we als vereniging heel erg dankbaar. 

 

Stemmen uit de Schrift 

De prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’ is financieel nu nog haalbaar. En gaat vooralsnog door.  

 

Schrift & Belijden 

De uitgave van de ‘12 artikelen over Voltooid leven’ is bij de jaarvergadering gepromoot en er zijn ca 60 

exemplaren verkocht. Mocht u er nog een willen aanschaffen dan kan dit op de jaarvergadering die 

gehouden wordt op 5 april 2022.  

Inmiddels is de Stichting S&B opgeheven.  

Nieuwe uitgaven worden voortaan uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de Taakgroep Gemeente 

& Theologie. 

 

 



Afdelingen in het land 

Zoals vorig jaar is afgesproken heeft de Taakgroep Financiën & Administratie, in overleg met het HB en op 

advies van de Commissie Financiële Zaken, de afdelingen in het land verzocht om de gelden die de 

afdelingen in beheer hadden op bankrekeningen, over te maken naar de landelijke CB.  

Dit is gedaan omdat het HB verantwoordelijk en aansprakelijk is terwijl het HB op al die verschillende 

rekeningen geen grip had. De penningmeester betaalt nu de declaraties die afdelingen indienen voor hun 

spreker, zaalhuur ect. 

Een aantal afdelingen heeft dit voor eind 2021 aan het verzoek voldaan. Sommige afdelingen doen dit als 

2021 financieel is afgerond in 2022. 

De meeste afdelingen waren verheugd dat zij van deze financiële last af waren. Met een klein aantal 

afdelingen zijn we in gesprek geweest omdat zij de noodzaak ervan op dat moment niet inzagen. We 

begrijpen dat het voor sommige penningmeesters best een ingrijpende beslissing was. Vanuit het 

Hoofdbestuur willen we dit proces zo goed mogelijk begeleiden. Hoewel er weinig activiteiten waren, 

hebben we toch al een aantal ingediende declaraties kunnen verwerken. Binnenkort wil de Taakgroep 

Financiën & Administratie een datum prikken om met de secretarissen en penningmeesters van de 

afdelingen die daar behoefte aan hebben, in gesprek te gaan om eventuele verbeteringen door te voeren. 

 

Al met al een jaar waarin veel is gebeurd, maar we hopen dat in het nieuwe jaar de activiteiten weer 

doorgang kunnen vinden.  

 

De Commissie Financiële Zaken heeft de boeken inmiddels gecontroleerd en zal verslag hierover doen in 

de ledenvergadering.  

 

We hopen en bidden dat we de zegen en gezondheid mogen ontvangen om het werk van de Confessionele 

Beweging met enthousiasme te kunnen voortzetten.  

Ik dank u voor het gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. 

 

Marlies Wijnen 

 


