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Onder iedere relatie schuilt een betere
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‘Marriage Encounter heeft goud in handen’

1 Inhoudelijk verslag
1.1 Landelijke activiteiten in 2021.
Ook in 2021 heeft de corona pandemie een zwaar stempel gedrukt op onze activiteiten.
De Landelijke Ontmoetingsdag op 6 maart moest online gehouden worden. Dat gaf ook weer
extra kansen voor mensen die anders te ver moesten reizen. De voorzitters hebben de plannen
en visie (schatkaart) gepresenteerd. Bert Bakker verzorgde een workshop “Luisteren 2.0”. Er
deden 41 stellen (82 personen) mee. In de weken na de workshop kregen de deelnemers nog
regelmatig per mail een “flits” toegestuurd zodat zij verder konden oefenen met de stof van de
workshop.

Online workshops:
Een nieuw initiatief was het ontwikkelen van online workshops. De workshop “Van Stoeien naar
Groeien” was volgeboekt met 27 stellen op 12 februari en 21 stellen op 9 april; op 5 november
deden 12 stellen mee.
De workshop “Ik ben fantastisch!” werd verzorgd op 25 juni met 5 deelnemende stellen.
Naast mensen die al ervaring hebben met Marriage Encounter bereikten we via de workshops
ook veel nieuwe mensen.

Marriage week:
Voor de Marriage Week boden we verrassingspakketten aan. Op de site LoveUp.nl werd onze
actie ook vermeld. In totaal zijn er ruim 50 verrassingspakketten verstuurd naar
belangstellenden.

Landelijke Ontmoetingsdag:
Op 6 november werd alsnog een Landelijke Ontmoetingsdag gehouden in Putten. Susan en Rolf
Eikenhout verzorgden het programma met het thema “Verstand en Gevoel – Hoofd en Hart”,
waarmee 25 stellen volop aan de slag konden.
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1.2 Activiteiten rond de weekenden.
Het Presentatie Team is weer druk bezig geweest met het organiseren van de weekenden.
De geplande relatieweekenden in januari, maart en mei konden niet doorgaan vanwege de
corona regels. In augustus ging het wel weer door met de nodige beperkingen; hier namen
5 stellen aan deel, en in oktober deden 7 stellen mee.
Voor het Balansweekend in november konden weer 7 stellen meedoen.

Teamkoppeldag:
In juni werd een teamkoppeldag gehouden met als thema: ‘Lichaamstaal’. Er waren 11 stellen
aanwezig. De lijn in presentaties werd besproken.

Bemensing PT:
Thea en Harry zijn aan het eind van 2021 gestopt als lid van het PT. Zij blijven wel het weekendsecretariaat verzorgen. Het PresentatieTeam bestaat nu uit 3 stellen:
– Thea en Jan Willem; secretaris
– Renie en Bram; vertegenwoordigers in het Landelijk Team
– Gerry en Hans; voorzitters.

1.3 Deelnemers Team en Regionale activiteiten.
Helaas was in 2021 het Deelnemers Team grotendeels vacant. De lopende zaken zijn
waargenomen door de voorzitters van het Landelijk Team.

Dialooggroepen:
Vanwege de coronabeperkingen hebben veel dialooggroepen stilgelegen of op een laag pitje
gedraaid. Sommige dialooggroepen hebben on-line bijeenkomsten gehad.
In Midden Nederland (Utrecht e.o.) zijn in de zomer de dialooggroepen opnieuw ingedeeld.
Er zijn mentoren gevonden voor Noord-Nederland en Zuid-Holland. Voor Oost-nederland zijn de
de regiocoördinatoren actief.
Er is belangstelling voor een dialooggroep voor mensen die hun partner hebben verloren. De
eerste contacten zijn gelegd en begin 2022 zal deze dialooggroep waarschijnlijk voor het eerst
bij elkaar komen.
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1.4 Activiteiten vanuit het 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 en Gert Jan Groeneveld Drost
Nieuwsbrief: Elvera Jansen
Facebook:
Riet Haasnoot

Ontmoeting:
Het blad Ontmoeting werd 3x uitgebracht met volgende thema’s:
 Stilte (april)
 Luisteren (augustus)
 Ruimte (december)

Website:
Wekelijks is een nieuwe dialoogvraag verschenen op de website en op onze Facebook pagina.
Meerdere blogs verschenen op de website:
Time out: https://marriageencounter.nl/time-out/
 Vakantietest: https://marriageencounter.nl/vakantietest/


De pagina met een test voor de 5 talen van de liefde:
https://marriageencounter.nl/test-5-talen-van-de-liefde/

was, na de homepage, de meeste bezochte pagina van onze website (3592x, bijna 30% meer dan
in 2020).

Nieuwsbrief:
Er zijn 8 digitale nieuwsbrieven verzonden naar ongeveer 420 adressen. Daarnaast zijn een
extra Marriage Week editie en een extra editie voor het Balansweekend verstuurd.

Instagram:
Er is een Instagram account gestart: https://www.instagram.com/marriageencounternl/
met aan het eind van 2021 bijna 60 volgers.
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1.5 Bestuur en organisatie.
De samenstelling van het bestuur (Landelijk Team) eind 2021 is als volgt:
Voorzitters: Jeannette Kottier en André Lensink
Penningmeesters: Agaath en Leen Bijl (tevens vertegenwoordigers Facilitair Team)
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

Beleidsplan 2021 – 2025:
Het Beleidsplan 2021 - 2025 is vastgesteld en gepubliceerd op de website.

Andere vormen van relaties:
Er is een gesprek gestart over de vraag: “Hoe staan we tegenover het openstellen van
Marriage Encounter activiteiten voor andere stellen dan V/M-stellen?” Er is met ongeveer 30
actief betrokken stellen binnen de organisatie gesproken over deze vraag. Hieruit komt naar
voren dat ongeveer 90% positief staat tegenover dit idee. Ongeveer 10% heeft er moeite mee,
aarzelingen bij of nog veel vragen over.
Het gesprek over dit onderwerp wordt in 2022 voortgezet met een grotere groep deelnemende
stellen.
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1.6 Organogram
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2 Financieel verslag
2.1 Balans per 31-12-2021

2.2 Toelichting bij de balans
Op de balans is te zien dat het eigen vermogen toegenomen is van € 26.207 tot € 27.721
als gevolg van een positief resultaat over 2021 van € 1.514 (zie toelichting baten en
lasten). Daarmee blijft het onder de reserve van 1 jaar “omzet” van € 34.980 zoals
begroot voor 2022.

Pagina 8 van 12

2.3 Staat van baten en lasten
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2.4 Toelichting bij de staat van baten en lasten.
Het jaar 2021 was wederom 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. Gelukkig bleven de contributies
wel op peil. Het resultaat is dan ook positief, een overschot van € 1.514 dat toegevoegd kan
worden aan het eigen vermogen.
Verdeling inkomsten:
weekenden

€ 9.321

overige activiteiten

€ 1.073

5,1%

donaties

€ 8.338

39,3%

vrienden

€ 2.391

11,3%

overig

€

43,9%

109

0,5%

€ 21.232

100,0%

€ 10.640

55,0%

Verdeling uitgaven:
weekenden
overige activiteiten

€ 1.424

7,4%

Ontmoeting

€ 3.444

17,8%

website
Presentatieteam
Vrijwilligers
Organisatiekosten

€ 93

0,5%

€ 273

1,4%

€ 1.347

7,0%

€ 2.122

11,0%

€ 19.343

100,0%

Besteding aan de doelstelling (weekenden, Landelijke Ontmoetingsdag, regio activiteiten,
Ontmoeting, website) vormen samen 82% van de lasten; de overige 18% werden besteed aan
vrijwilligers en organisatie.
De weekenden waren zo goed als kostendekkend.
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2.5 Begroting 2022
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2.6 Toelichting bij de begroting
Bij de begroting is ervan uitgegaan dat in 2022 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 € 6.780 inkomsten uit fondsen begroot; als dit niet haalbaar is dan zal
dit uit de algemene reserves (eigen vermogen) bekostigd worden.
Tot zo ver het jaarverslag 2021 samengesteld door Leen Bijl (penningmeester) en goedgekeurd door
het Landelijk Team (stichtingsbestuur) in augustus 2022.

–o–o–o–

Pagina 12 van 12

