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BESTUURSVERSLAG 2021
Voorwoord
Uit: Praten helpt! Uitgave ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Reformatorisch
Meldpunt
Praten helpt. De titel van dit tijdschrift is een uitspraak die we in de loop van de 5 jaren dat
het Reformatorisch Meldpunt bestaat veel hebben gehoord. Voormalige slachtoffers van
seksueel misbruik die het zwijgen doorbroken hebben, vertellen deze boodschap aan
anderen om hen heen. Praten helpt! Toch is dit helaas niet in iedere situatie het geval.
75% van de mensen krijgt te maken met minimaal één negatieve reactie wanneer hij of zij
vertelt over het misbruik. Met waarom- en schuldvragen van degene met wie het geheim
wordt gedeeld. Hiermee wordt het slachtoffer opnieuw veel schade aangedaan zonder hem
of haar te helpen. Verschrikkelijk!
Wat kunt u dan wel doen? Vertel aan het slachtoffer hoe erg u het gebeurde vindt, bedank
voor de openheid en vraag wat u kunt doen voor het slachtoffer. Wat een groot verschil zal
deze reactie geven voor mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. U
kunt dit verschil maken, zodat praten wél helpt!
H.B. (Berna) van der Zouwen – de Ruiter
Voorzitter
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Algemeen
Grondslag
De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbaar woord van God, waarvan
belijdenis wordt gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 2-7). De stichting
onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals zijn vastgesteld in de
Nationale Synode (Dordrecht, 1618-1619).

Doelstelling
De stichting heeft als doel zoals beschreven in de statuten:
a. het bijstaan van slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de
reformatorische gezindte;
b. het bijdragen aan het voorkomen van seksueel misbruik in de reformatorische
gezindte;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleid
De stichting Reformatorisch Meldpunt is opgericht in augustus 2017. De stichting neemt het
werk over van het gelijknamige project dat in 2016 werd gestart bij stichting Chris en
Voorkom!
In Nederland is de laatste jaren een toenemende aandacht in de media waar te nemen voor
het thema seksueel misbruik. Denk aan misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk of in de
sportwereld. Ook onder reformatorische christenen in Nederland komt seksueel misbruik
voor. Slachtoffers van misbruik kunnen veel moeilijke gevolgen ervaren van wat hen
overkomt. Het ervaren van steun in de eigen omgeving is van groot belang voor een
slachtoffer wanneer seksueel misbruik naar buiten komt. Het doorbreken van zwijgen over
seksueel misbruik is een grote stap. Vaak zwijgen mensen jarenlang over wat hen
overkwam.
Op het thema seksueel misbruik ligt in de reformatorische gezindte nog een groot taboe.
Hierdoor is het lastig om naar buiten te komen met misbruik. Door gebrek aan kennis over
de problematiek missen veel slachtoffers steun in hun eigen omgeving. Uit compassie met
slachtoffers van seksueel misbruik is de stichting Reformatorisch Meldpunt opgericht.

Missie en visie
Het Reformatorisch Meldpunt formuleert de missie van de stichting als volgt:
“Bij het Reformatorisch Meldpunt zijn reformatorische christenen met een hart
voor slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte
betrokken. Wij willen de slachtoffers en hun omstanders bijstaan, omdat zij vaak
steun missen in hun eigen omgeving. Steun is wel noodzakelijk om het zwijgen
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over seksueel misbruik te doorbreken en om misbruik te verwerken. Wij zijn
ervan overtuigd dat ieder slachtoffer recht heeft op mensen die om hem/haar
heen staan en willen deze zorg bieden zolang de eigen omgeving dit nog
onvoldoende doet.”
Hiernaast hanteert de stichting de volgende visie:
“Seksueel misbruik in de reformatorische gezindte neemt af en steun voor
slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte neemt toe.”
De stichting werkt aan de missie en de visie en het behalen van de doelstellingen door
anonieme contactmogelijkheden te bieden, te werken aan bekendheid van de stichting,
te werken aan kennis over de problematiek in onze doelgroep, te focussen op
voorlichting in scholen en kerken en door een Fonds beschikbaar te stellen voor
slachtoffers ten bate van een professioneel hulpverlenerstraject.

Relatie tot kerkelijke meldpunten
Binnen de reformatorische gezindte is bij de meeste kerkgenootschappen een kerkelijk
meldpunt seksueel misbruik ingericht. Deze meldpunten zijn bedoeld voor het melden
van seksueel misbruik in ambtelijke relaties binnen het betreffende kerkgenootschap.
Het werk van het Reformatorisch Meldpunt is complementair aan het werk van de
kerkelijke meldpunten en bestrijkt de terreinen die buiten de opdracht van de
kerkelijke meldpunten vallen. Denk hierbij aan seksueel misbruik binnen familierelaties
(incest) of in andere vertrouwensrelaties.

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
H.B. van der Zouwen - de Ruiter
Penningmeester
W. den Herder
Secretaris
A.W. Bakker
Bestuurslid
E.A.H. Verschuure
Bestuurslid
P. van Drie
Bestuurslid
J. van der Kolk – van de Poppe
De bestuurders zijn lid van één van de reformatorische kerken.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders
hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
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Activiteiten van het Reformatorisch Meldpunt
Verslag van de activiteiten
De kernactiviteit van het Reformatorisch Meldpunt is het bieden van anonieme
contactmogelijkheden (chat, WhatsApp, telefoon en e-mail) aan slachtoffers en omstanders
van seksueel misbruik. Zij krijgen een luisterend oor en goed advies over hun situatie. Om
dit mogelijk te maken, waren in 2021 tussen de 10 en de 15 coaches als vrijwilliger
betrokken bij het Meldpunt. Deze coaches hebben een achtergrond in de hulpverlening, en
krijgen een uitgebreide training om dit werk te kunnen doen. We zijn dankbaar dat we in
februari 2021 een vijftal nieuwe coaches konden opleiden om te starten met het werk op de
anonieme chat. Vanwege de corona-maatregelen vond de training volledig online plaats.
In maart 2021 bestond het Reformatorisch Meldpunt vijf jaar. Ter gelegenheid van dit vijfjarig bestaan brachten we een Jubileum tijdschrift uit waaraan verschillende mensen hebben
meegewerkt. Dit tijdschrift kan gratis aangevraagd worden via onze website, waar veel
gebruik van is gemaakt.
In juni was het weer mogelijk om een fysieke vrijwilligersdag te houden. Het was goed om
alle vrijwilligers te kunnen ontmoeten en toe te rusten rondom het werk.
Helaas kon in de zomer de Terdege Zomer Fair opnieuw niet doorgaan vanwege de corona
crisis en kon het Reformatorisch Meldpunt hier dit jaar niet aan deelnemen.
Op 11 september jl. was de lotgenotendag van het Reformatorisch Meldpunt. We kijken met
elkaar terug op een mooie, intensieve en waardevolle dag. In de ochtend werd een lezing
gehouden over het thema ‘verbondenheid’. Daarin was ruimte voor vragen en interactie. We
dachten met elkaar na over het belang van verbondenheid met familie en de mensen om ons
heen. In de middag kon er gekozen worden tussen de activiteiten wandelen en handletteren.
Er zijn veel mooie gesprekken gevoerd tijdens deze dag, ook waren er waardevolle
contacten tussen lotgenoten. Er werd herkenning en erkenning gevonden. In de toekomst
hopen we weer een dag als deze te organiseren.
Ook namen we in 2021 een nieuw e-mailsysteem in gebruik, waardoor het nog eenvoudiger
werd om via de anonieme mail een account aan te maken en anoniem contact op te nemen
met het Reformatorisch Meldpunt.
In 2021 werd er vijf keer een e-mailing verzonden naar abonnees van de digitale
nieuwsbrief, waaronder onze donateurs. Op deze manier kunnen wij hen op de hoogte
houden van ons werk. In 2021 groeide onze e-maillijst naar 723 abonnees.
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Contact met kerken
In maart 2021 ontvingen kerken waarvan wij eerder een financiële bijdrage ontvingen ons
jubileumtijdschrift per post. Het doel voor 2021 was om alle kerken uit onze achterband het
tijdschrift te verzenden. Hiervoor zijn ruim 900 adressen verzameld. De tijdschrijften zijn
eind 2021 / begin 2022 verzonden naar de kerkenraden.

Anonieme hulpvragen
In 2021 bleef het aantal hulpvragen bij het Reformatorisch Meldpunt hetzelfde: we
ontvingen 360 hulpvragen (2020: 360).
Het grootste gedeelte van de hulpvragen verliep via de chat op de website, daarna via
WhatsApp.
De top 3 van de gespreksdoelen waren evenals vorig jaar het bieden van een luisterend oor,
doorverwijzen naar professionele hulpverlening en het advies om hulp te zoeken in de
naaste omgeving.
We kijken als Reformatorisch Meldpunt terug op een goed jubileumjaar.

Fonds Reformatorisch Meldpunt
In 2021 ontving het Fonds Reformatorisch Meldpunt een nieuwe aanvragen bij het Fonds
Reformatorisch Meldpunt. Deze aanvraag werd niet toegekend. Er liepen nog twee trajecten
uit eerdere aanvragen, waarvan één traject in 2021 werd afgerond.
Omdat het Fonds Reformatorisch Meldpunt is opgericht voor ondersteuning bij hulpverlening
en voor het stimuleren van lotgenotencontact konden we in 2021 ook de lotgenotendag
financieren vanuit het Fonds.
Bij aanvragen voor ondersteuning bij hulpverlening kijkt de acceptatiecommissie uitgebreid
naar het beoogde hulpverlenerstraject. De problematiek van seksueel misbruik vereist
gedegen hulpverlening, passend bij de situatie van de aanvrager. Ook de kerkelijke
achtergrond en de financiële situatie van de aanvrager zijn belangrijke punten bij het nemen
van een beslissing over een aanvraag. Een voorwaarde voor toekenning is dat de aanvrager
afkomstig is uit één van de reformatorische kerken. Uit de financiële situatie moet blijken dat
de aanvrager zelf niet over de middelen beschikt om een hulpverlenerstraject (langdurig) te
betalen.
De financiële verantwoording voor het Fonds Reformatorisch Meldpunt kunt u vinden onder
de Jaarrekening.
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Toekomstverwachting
Ook in het nieuwe jaar blijven we aandacht vragen voor het thema seksueel misbruik. We
willen meer aandacht besteden aan communicatie door een extern persoon hierbij te
betrekken. We hopen opnieuw een lotgenotendag te organiseren, en verwachten dit jaar wel
deel te kunnen nemen aan de Terdege Zomer Fair.
Verder verwachten we dat de financiële positie van het Meldpunt ook de komende tijd
gezond zal blijven door giften uit de achterban.
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JAARREKENING 2021
Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten over 2021
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito‘s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Vorderingen
De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit een rekening-courant bij Rabobank.
Eigen vermogen

Het Fonds is bestemd voor het financieren van professionele hulpverlening voor slachtoffers
van seksueel misbruik uit de reformatorische gezindte, die hiervoor zelf de financiële
middelen niet hebben en voor lotgenotencontact. Vanwege toegezegde lopende trajecten
voor professionele hulpverlening is per 1 januari 2022 nog € 1.465 vrij beschikbaar om
ingezet te worden vanuit het Fonds. Voor nieuwe aanvragen bij het Fonds Reformatorisch
Meldpunt zijn er in 2022 voldoende middelen beschikbaar in de Algemene reserve. Indien
nodig zal vanuit de Algemene reserve een bedrag toegewezen worden aan het Fonds.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Gemiddeld aantal werknemers
In 2021, 2020 en 2019 zijn er geen werknemers in dienst.
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Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat over 2021 bedraagt € 660. Voorgesteld wordt het resultaat op de volgende
wijze te bestemmen:

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Het jaarverslag is getekend door het bestuur van de Stichting Reformatorisch Meldpunt op
27 juni 2022.
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