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BESTUURSVERSLAG 2017
Voorwoord
Beste lezer,
Dankbaar presenteren wij u het Jaarverslag over 2017 van de Stichting Reformatorisch
Meldpunt. Het eerste jaarverslag dat het Reformatorisch Meldpunt als zelfstandige stichting
uitbrengt.
In de stichting, opgericht op 31 augustus 2017, is het werk van het gelijknamige project
Reformatorisch Meldpunt dat onder Stichting Chris en Voorkom! werd uitgevoerd,
overgenomen. Van de inhoudelijke activiteiten wordt hier dan ook verslag gedaan over het
hele jaar 2017. Het financieel verslag betreft de activiteiten binnen de Stichting Reformatorisch
Meldpunt.
#MeToo
2017 was het jaar dat #MeToo een trending topic was. Is het taboe doorbroken? Wij merkten
op veel manieren dat er ook voor het werk van het Reformatorisch Meldpunt veel positieve
aandacht was. We lichten drie mijlpalen uit.
• In mei organiseerden we een lotgenotendag voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Het thema 'Project Unbreakable' stond centraal.
• We hebben het 'Fonds Reformatorisch Meldpunt' gestart. Op dit Fonds kunnen
slachtoffers van seksueel misbruik een beroep doen, zodat zij professionele
hulpverleningstraject kunnen volgen.
• Tijdens een bijzondere concertavond van projectkoor 'Ik zing mee' merkten we een
warme betrokkenheid vanuit de reformatorische gezindte.
Er is misschien een breuk geslagen in het taboe. Maar nog steeds is het voor veel mensen
heel lastig zijn om zich uit te spreken. #MeToo zorgde er wel mede voor dat veel mensen, ook
via onze website, zich uit gingen spreken – soms als slachtoffer en soms als omstander.
Stijging
We zagen opnieuw een stijging in het aantal hulpvragen die Meldpunt bereikte. Soms met hun
verhaal, soms alleen voor een luisterend oor en soms voor een goed advies. De wekelijkse
inzet van bijna 20 vrijwilligers om (anoniem) te luisteren naar hun verhalen is een fundament
onder het werk van het Reformatorisch Meldpunt.
Bedankt!
Vanaf deze plaats spreken we onze dank uit aan allen die het werk van het Reformatorisch
Meldpunt mogelijk maken. Donateurs die maandelijks of jaarlijks een financiële bijdrage geven,
kerkelijke gemeenten die het 'Fonds Reformatorisch Meldpunt' steunen, bedrijven die door
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middel van sponsoring bijdragen. Zonder financiële middelen kon en kan het werk niet
bestaan!
Dank ook aan het team vrijwillige coaches en aan mijn mede-bestuursleden. Met elkaar zetten
we ons in voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Ik ben blij met dit team
mensen dat zich niet neerlegt bij seksueel misbruik, maar zich keihard inzet om slachtoffers
bij te staan en om het thema seksueel misbruik onder de aandacht te brengen.
Bovenal dank aan de Heere die tot hiertoe geholpen heeft het werk te doen.
Wilt u ook in 2018 mensen die te maken hebben met seksueel misbruik en het werk dat het
Reformatorisch Meldpunt mag doen, opdragen in uw gebed?
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 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.”
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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,
waarbij kerkrechtelijke stappen ondernomen kunnen worden. 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. In tegenstelling tot de kerkelijke meldpunten kan het
Reformatorisch Meldpunt geen (kerk)rechtelijke stappen ondernemen en werkt het
Meldpunt anoniem. Waar mogelijk wordt door Reformatorisch Meldpunt een
samenwerking met de kerkelijke meldpunten gezocht.

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
H.B. van der Zouwen - de Ruiter, MSc
Vice-voorzitter
Mr. T. Balfoort – Jongenelen
Penningmeester
A.J. Bouman
Secretaris
P. van Drie
Bestuurslid
A.M. Schaap
Bestuurslid
E.A.H. Verschuure
Bestuurslid
A.L.M. Witvliet - Carpentier, BSW
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
Op 31 augustus 2017 werd de Stichting Reformatorisch Meldpunt opgericht, als voortzetting
van het gelijknamige project dat tot die tijd onder Stichting Chris en Voorkom! uitgevoerd
werd. In gezamenlijk overleg is de beleidsmatige keuze gemaakt om in de loop van 2017 het
werk van het Reformatorisch Meldpunt te verzelfstandigen en volledig op vrijwilligers te laten
rusten.
Lotgenotendag
In mei 2017 organiseerde het Reformatorisch Meldpunt een
lotgenotendag. Eén van de deelnemers was Pauline, nu lid
van het bestuur van de stichting. Pauline werd op 14-jarige
leeftijd in het buitenland verkracht. De dader dreigde met de
dood als zij hierover zou gaan praten. Tijdens de workshop
Unbreakable op de lotgenotendag, waar deelnemers een
quote van hun dader opschrijven en daarmee op de foto
gaan, schreef zij “No speak. Speak is death.” Pauline: “De
herkenning en erkenning die ik tijdens deze dag ervaren heb,
was ontzettend waardevol.”
Anoniem contact
De kernactiviteit van het Reformatorisch Meldpunt is het
aanbieden van anonieme contactmogelijkheden (chat,
WhatsApp en e-mail) aan slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Hier krijgen zij
een luisterend oor en goed advies over hun situatie. Om dit mogelijk te maken, waren in 2017
bijna 20 vrijwilligers als coach of begeleider betrokken bij het Meldpunt. De coaches hebben
een achtergrond in de hulpverlening, en krijgen een uitgebreide training om dit werk te kunnen
doen. In september 2017 werd de anonieme contactmogelijkheid via WhatsApp beschikbaar
gemaakt.
#MeToo
Om zoveel mogelijk mensen die te maken hebben met de moeilijke problematiek van seksueel
misbruik te kunnen helpen, is het belangrijk om zichtbaar te zijn. De laatste maanden van
2017 was er in de media veel aandacht voor het thema seksueel misbruik vanwege #MeToo.
Hierdoor werd ook het Reformatorisch Meldpunt geïnterviewd door diverse dagbladen.
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Praktische handreiking voor omstanders: Wat wij kunnen doen
Op 4 oktober 2017 verscheen het boek ‘Wat wij kunnen doen’, een
praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik. Berna van
der Zouwen, voorzitter van de Stichting Reformatorisch Meldpunt, schreef
dit boek samen met Sarina Brons – van der Wekken en Ineke van Dongen.
Het boek werd gepresenteerd op het grote concert in november ten bate
van de stichting. Hier zong het projectkoor ‘Ik zing mee’ onder leiding van
dirigent Jan Hendrik van Schothorst in de Sint Joriskerk van Amersfoort.
Kerkenraden
In december werden kerkenraden van reformatorische kerkgenootschappen benaderd om het
werk van de Stichting Reformatorisch Meldpunt financieel te steunen.
Vergaderingen
In 2017 vergaderde het bestuur van de Stichting Reformatorisch Meldpunt vier keer: op 14
augustus, 3 oktober, 6 november en 11 december.

Hulpvragers
In 2017 beantwoordden de coaches van het Reformatorisch Meldpunt 318 hulpvragen
(toename met 25% ten opzichte van 2016). 10% van de hulpvragen verliep per e-mail. Er
namen meer vrouwen dan mannen contact op. De meeste hulpvragers waren jonger dan 30
jaar. Slachtoffers van seksueel misbruik noemden het vaakst de vader of de neef als dader.
De top 3 van de gespreksdoelen waren:
1. het bieden van een luisterend oor;
2. advies om professionele hulp te zoeken;
3. advies om hulp te zoeken in de naaste omgeving.

Toekomst
Het Reformatorisch Meldpunt verwacht in de toekomst een fluctuerende aandacht voor
seksueel misbruik in de doelgroep. Bij actualiteiten zal er meer aandacht zijn voor de
problematiek en daarmee ook voor het werk van het Meldpunt. Ook kan het Reformatorisch
Meldpunt inspringen op actualiteiten, wat aandacht genereert voor het werk. Het is de
verwachting dat dit mede invloed heeft op het behalen van de resultaten.
Een aandachtspunt in 2018 is de invoering van de privacywet GDPR op 24 mei. De Stichting
Reformatorisch Meldpunt hecht belang aan correcte omgang met persoonsgegevens en zal
ervoor zorgdragen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de stichting tijdig aan
deze nieuwe wetgeving voldoet.
In 2018 zal de Stichting Reformatorisch Meldpunt in het bijzonder aandacht besteden aan het
thema ‘Signaleren van seksueel misbruik’. Er is veel handelingsverlegenheid. Door signaleren
extra aandacht te geven, wil de stichting bijdragen aan het (verder) voorkómen van seksueel
misbruik.
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JAARREKENING 2017
Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

31 december 2017
€

31 december 2017

€

€

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

230
2.000

8.913
7.975
16.887

2.230

Liquide middelen

17.155

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

Totaal activazijde

19.385

Totaal passivazijde
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Staat van baten en lasten over 2017
De Stichting Reformatorisch Meldpunt is financieel actief vanaf 1 november 2017. Onderstaand
is de staat van baten en lasten over november en december 2017 weergegeven.

Realisatie
2017
€

Baten
Donaties kerken
Baten koorproject
Donaties algemeen
Baten boeken
Lezingen

Lasten
Lasten koorproject
Behandelingen fonds
Lezingen
Inkoop boeken
Kantoorkosten
Brandstofvergoedingen
Algemene kosten

Resultaat

6.650
4.544
3.552
173
150
15.070

1.568
630
169
270
658
191
151
3.637
11.433

Opbouw resultaat
Fonds
Koorproject
Algemene exploitatie
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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. In de balans en de staat van baten
en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

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 2017
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

2017
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

8.913

Stand per 31 december

8.913

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Inbreng fonds per 31 oktober
Resultaatbestemming

5.455
2.520

Stand per 31 december

7.975

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.
Bij de verzelfstandiging van het Reformatorisch Meldpunt is het bestaande Fonds van
€ 5.455 overgenomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Gemiddeld aantal werknemers
In 2017 zijn er geen werknemers in dienst.
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Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 bedraagt € 11.433. Voorgesteld wordt het resultaat op de volgende
wijze te bestemmen:

Resultaatbestemming
2017
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

8.913
2.520
11.433

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Het jaarverslag is getekend door het bestuur van de Stichting Reformatorisch Meldpunt op 9
mei 2018.
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