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 ‘Marriage Encounter heeft goud in handen’

1 Inhoudelijk verslag

1.1 Landelijke activiteiten in 2020.

Zoals te verwachten is, heeft de corona pandemie een zwaar stempel gedrukt op onze 

activiteiten in 2020. Gelukkig kon de Landelijke Ontmoetingsdag op 7 maart nog net doorgaan 

voor de lockdown. We waren met 24 stellen bijelkaar gekomen in Putten. 's Morgens werkten we

aan kaarten die iets vertellen over onze relatie, en aan onze eigen "elevator pitch".

's Middags bracht de film “The longest ride” ons in gesprek aan de hand van dialoog vragen. 

De Total Team dag die gepland was voor begin november voor de vrijwilligers kon helaas niet 

doorgaan.

1.2 Activiteiten rond de weekenden.

Het Presentatie Team is weer druk bezig geweest met het organiseren van de weekenden. In 

januari kon het Free-to-Live weekend in Rijs nog doorgaan, met 14 deelnemende stellen en veel 

positieve reacties.

Het relatieweekend dat gepland was in april moest helaas geannuleerd worden vanwege de 

lock-down. De weekenden in  oktober en november in Helvoirt konden wel weer doorgaan, met 

gehalveerde aantallen van resp. 7 en 6 deelnemende stellen, en een klein team. Zodoende kon 

aan de beperkende corona maatregelen voldaan worden.
 

Teamkoppeldag:

In januari hielden we een teamkoppeldag (een dag voor alle stellen die werken aan presentaties

voor de weekenden). Het thema van de dag was: ‘Inspiratie, verbinding, duidelijkheid’. Er werd 

gewerkt aan presentaties.
 

Evaluatie:

In het voorjaar zijn alle evaluatiepunten van deelnemers aan het ‘weekend nieuwe stijl’ verwerkt 

in de voorbeeldteksten. 
 

Weekend online:

In 2020 hebben we onderzocht of een weekend online haalbaar was. We hadden dit via filmpjes 

willen doen. Uiteindelijk bleek dat de emotie niet goed over kwam. Een livesessie werkt beter.
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Nieuwe locaties: 
In 2020 hebben we een aantal alternatieve locaties voor het houden van weekenden bekeken. 

Deze bleken echter niet geschikt. We blijven uitkijken naar alternatieve locaties.
 

Bemensing Presentatie Team:

Het PresentatieTeam bestaat uit 4 stellen:

– Thea en Harry; incl. weekendsecretariaat;

– Thea en Jan Willem; secretaris 

– Renie en Bram; vertegenwoordigers in het Landelijk Team

– Gerry en Hans voorzitters.

Verder zijn voor de weekenden veel koppels actief:

Er zijn  6 stellen die workshops geven; Lia en Anne, Wil en Karel, Gerdien en Jan, Riet en Olaf, 

Gerry en Hans en Jeannette en André.

Er zijn 3 jonge stellen gestart met het schrijven van presentaties voor de weekenden.

Voor 2021 zijn er 8 presentatiekoppels die ingepland kunnen worden voor de basisweekenden.

Er zijn 6 gastkoppels en in 2020 waren er 2 die een viering kunnen leiden. In 2021 zijn dat er 3.

Er waren in 2020 2 admin-koppels: Esther en Bernard en Jeannette en André. Voor 2021 zijn 

ook Riet en Olaf gevraagd en zij hebben inmiddels toegezegd.

1.3 Regionale activiteiten.
 

Dialooggroepen:

In Noord-Nederland zijn dialooggroepen opnieuw ingedeeld. Oost-Nederland heeft ervoor 

gekozen om door te gaan met de huidige indeling.

Vanwege de coronabeperkingen hebben veel dialooggroepen stilgelegen of op een laag pitje 

gedraaid. Sommige dialooggroepen hebben online bijeenkomsten gehad. 
 

Online regioavond:

Voor 30 oktober stond een regioavond gepland in Zuid - Holland. Deze kon helaas niet doorgaan

vanwege de lock-down.  Hiervoor in de plaats is er een online regioavond gekomen over 

“Verlies en verdriet”. De  “regio” werd hiermee uitgebreid naar heel Nederland. Er deden ruim 

20 stellen mee.
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Deelnemers Team: 

In 2020 was het Deelnemers Team grotendeels vacant.  De lopende zaken zijn waargenomen 

door de voorzitters van het Landelijk Team.

Om de vacatures zo snel mogelijk te vervullen is ervoor gekozen om de taken binnen het 

Deelnemers Team op te splitsen in kleinere taken:

 Contactkoppel: leidt een dialooggroep

 Mentor: Onderhoudt contact met ongeveer 5 – 7 contactkoppels, coacht en stimuleert hen 

(nog vacant voor regio Utrecht/Neder Betuwe en Noord-Holland/Gooi)

 Coördinator dialooggroepen: houdt contact met mentoren, stimuleert mentoren, zorgt voor 

inspiratie, zorgt dat belangstellenden in een dialooggroep terecht kunnen (vacant)

 Coördinator bruggroepen: benadert na een relatieweekend de deelnemers en informeert 

hen over de vervolgmogelijkheden, polst hun belangstelling voor een bruggroep, zorgt dat 

belangstellenden in een bruggroep terecht kunnen en later kunnen doorstromen naar een 

dialooggroep. (vacant)

 Coördinator lokale activiteiten: stimuleert en faciliteert een breed scala aan lokale 

activiteiten. (vacant)

 Redactie Nieuwsbrief Deelnemers Team: zorgt regelmatig voor een Nieuwsbrief over de 

activiteiten van het Deelnemers Team. (vacature ingevuld door Annemarie Scholten)

 Coördinator Deelnemers Team: coördineert het Deelnemers Team (dit bestaat uit de 4 

coördinatoren) en vertegenwoordigt het Deelnemers Team in het Landelijk Team. De 

Coördinator Deelnemers Team kan tevens één van de boven genoemde functies hebben of 

uit de bovenstaande personen gekozen worden.  (vacant)

 

Diner 4 twee:

Op 14 februari was er een Diner 4 Twee in Zaamslag, Zeeuws – Vlaanderen. Daar hebben 22 

stellen genoten van een heerlijk diner, en een introductie gekregen tot het gebruik van de 

dialoog voor betere communicatie in de relatie.
 

1.4 Activiteiten vanuit het Communicatie Team.
 

Ontmoeting:

Het blad Ontmoeting werd 3x uitgebracht met volgende thema’s:

 Hoop (april)

 Bruggen bouwen (augustus)

 Verlangen (december)
 

Nieuwsbrief:

De digitale nieuwsbrieven werden 12x verzonden naar ongeveer 440 adressen.
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Marriage Week:

Voor de Marriage Week is een programma voor een filmavond voorbereid. Er zijn 4 films 

geselecteerd met bijpassende prikkelende vragen. Stellen zijn aangemoedigd zo’n avond met 

een of meer andere stellen te houden.
 

Website:

Wekelijks is een nieuwe dialoogvraag verschenen op de website en op onze Facebook pagina.

Meerdere blogs verschenen op de website:

 Koninklijke excuses: https://marriageencounter.nl/koninklijke-excuses/

 Hoe relaties in de 21e eeuw kunnen standhouden: 

https://marriageencounter.nl/hoe-relaties-in-de-21ste-eeuw-kunnen-standhouden/

 Onze relatie had een wake-up call nodig”: 

https://marriageencounter.nl/onze-relatie-had-een-wake-up-call-nodig/

 Vrijheid in je relatie: https://marriageencounter.nl/vrijheid-in-je-relatie/

 Herstel van corona: geduld is een schone zaak: 

https://marriageencounter.nl/herstel-van-corona/

 In de houdgreep van corona: 

https://marriageencounter.nl/in-de-houdgreep-van-corona/
 

Op de website plaatsten we een test over de 5 talen van de liefde: 

https://marriageencounter.nl/test-5-talen-van-de-liefde/

Deze pagina was, na de homepage, de meeste bezochte pagina van onze website (2780x).
 

Bemensing Communicatie Team:

Het Communicatie Team werd gevormd door Pietje en Klaas Nieuwland en Riet Haasnoot, Met 

als achterban: 

Webteam: André Lensink en Jan van der Wel

Ontmoeting: Els Groeneveld Drost

Nieuwsbrief: Elvera Jansen

Facebook: Riet Haasnoot
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1.5 Bestuur en organisatie. 

In 2020 hebben de volgende wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden:

In april zijn Carla en Fred Heijtink gestopt als kartrekkers van het Deelnemers Team en leden van

het Landelijk Team. We danken hen zeer voor hun energieke inzet voor bruggroepen, Diner 4 

Twee en vele andere DT activiteiten.

Riet en Olaf Haasnoot namen in juni afscheid als voorzitters van het Landelijk Team en werden 

opgevolgd door Jeannette Kottier en André Lensink.

In augustus namen Thea en Jan Willem van Dalen afscheid als vertegenwoordigers van het 

Presentatie Team in het Landelijk Team. Ze werden opgevolgd door Renie en Bram Luteijn.

Als gevolg van de coronabeperkingen konden de bestuursvergaderingen niet fysiek 

plaatsvinden zoals we gewend waren; in plaats daarvan werd frequenter een kortere online 

vergadering gehouden.
  

Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het bestuur eind 2020 is nu als volgt:

Voorzitters:  Jeannette Kottier en André Lensink

Penningmeesters: Agaath en Leen Bijl (tevens vertegenwoordigers Facilitair Team)

Vertegenwoordigers Communicatie Team: Pietje en Klaas Nieuwland

Vertegenwoordigers Presentatie Team: Renie en Bram Luteijn

Vertegenwoordigers Deelnemers Team: vacature.
  

Organisatiegegevens:

De Stichting Protestants Marriage Encounter Nederland is geregistreerd met deze gegevens:

KvK nummer: 41035475

correspondentie adres: Lutulisingel 37, 3069CW Rotterdam

Telefoonnummer: 0104208285

E-mailadres: penningmeester@marriageencounter.nl 

Website: https://marriageencounter.nl/

RSIN: 006798792

Bankrekeningen:

–  hoofdrekening: NL96 INGB 0005 6151 74

–  donatierekening: NL95 INGB 0001 8902 95

–  weekendrekening: NL78 INGB 0003 7206 03
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1.6  Organogram
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2 Financieel verslag
2.1 Balans per 31-12-2020

2.2 Toelichting bij de balans

Op de balans is te zien dat het eigen vermogen toegenomen is van € 21.938 tot € 26.207 

als gevolg van een positief resultaat over 2020 van € 4.269 (zie toelichting baten en 

lasten). Daarmee komt het iets boven de minimale reserve van 1 jaar “omzet” van 

€ 23.500 zoals begroot voor 2021. Als we echter de plannen voor verdere investering in 

vrijwilligers willen uitvoeren dan zullen de lasten hoger worden, en is deze reserve niet 

voldoende. 
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2.3 Staat van baten en lasten
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2.4 Toelichting bij de staat van baten en lasten.

Het jaar 2020 was een jaar met veel beperkingen; een aantal activiteiten kon niet doorgaan en 

veel vergaderingen moesten online gehouden worden. De consequenties voor de financiën zijn, 

dat vooral voor reiskosten minder uitgegeven is. Ook het inspiratie weekend dat in de begroting 

opgenomen was ging niet door, evenals de Total Team dag. Gelukkig bleven de contributies wel 

op peil. Het resultaat is dan ook positief, een overschot van € 4.269 dat toegevoegd kan worden 

aan het eigen vermogen. 

Verdeling inkomsten:

weekenden € 12.035 50,1%

overige activiteiten € 1.270 5,3%

donaties € 7.434 30,9%

Rente € 7 0,0%

vrienden € 3.064 12,7%

overig € 223 0,9%

€ 24.032 100,0%

Verdeling uitgaven:

weekenden € 11.966 60,5%

overige activiteiten € 1.967 10,0%

Ontmoeting € 3.456 17,5%

website € 92 0,5%

Organisatiekosten € 2.282 11,5%

€ 19.763 100,0%

Besteding aan de doelstelling (weekenden, diner 4 twee, Landelijke Ontmoetingsdag, regio 

activiteiten, Ontmoeting, website) vormen samen 88,5% van de lasten; de overige 11,5% werden 

besteed aan vrijwilligers en organisatie.

De weekenden en diner 4 twee waren zo goed als kostendekkend. 

inkomsten uitgaven

donaties € 7.434 € 307

vrienden € 3.064

overig € 223

Bank rente/kosten € 7 € 119

Ontmoeting € 3.456

website € 92

weekenden € 12.035 € 11.966

Diner 4 twee € 1.100 € 1.200

overige activiteiten € 1.967

organisatiekosten € 1.856

€ 23.863 € 20.963
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2.5 Begroting 2021
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2.6 Toelichting bij de begroting 

Bij de begroting is ervan uitgegaan dat in 2021 de coronabeperkingen weer opgeheven zullen 

zijn. Daardoor zullen de reiskosten weer naar een hoger niveau stijgen. Ook voor activiteiten is 

weer meer geld gereserveerd. 

Om dit te bekostigen is er € 2.200 van de algemene reserves (eigen vermogen) gebruikt om de 

begroting sluitend te maken.

Opgemaakt op 1 juni 2021 namens het Landelijk Team

Leen Bijl 
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