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Voorwoord
Stilte behoeden en doorbreken
Je hoort er niet van. Je leest er niet over. Je ziet er geen beelden van. Seksueel
misbruik is een stille ramp.
Soms jarenlang wordt in benauwende stilte onder die ervaring geleden.
Dan, in aandachtige stilte, vinden vrouwen en mannen de ruimte om hun verhaal
te vertellen.
In de stille ruimte van hun hart kan ook de kracht ontkiemen om het leven toch
aan te kunnen.
Die stilte maakt ook dat het werk van de VPSG niet gemakkelijk hoorbaar en
vindbaar is.
Plotseling werd de stilte bijna overweldigend doorbroken door het programma
SeriousRequest op de grote Markt in Haarlem. In alle media was er veel aandacht
in woord, beeld en geluid voor seksueel misbruik. Vooral van vrouwen en meisjes
in oorlogsgebieden, maar in de marge werd ook gekeken naar situaties dichtbij, in
eigen land en leven.
Het Glazen Huis stond er in december, maar het hele jaar door waren er voor de
VPSG nieuwe contacten en vormen van samenwerking in de aanloop er naartoe.
Ook het afscheid van Marthe Link doorbrak de stilte waarin ze haar werk al die
jaren gedaan heeft. Veel mensen bracht ze op de been die elkaar kenden uit
allerlei verbanden. Het met stilte omgeven onderwerp Schaamte kwam op haar
verzoek moedig ter sprake.
In de stille ruimte van de vacature klonk intussen al het veelbelovende geluid van
Judith van der Werf.
Met succes zorgden we ervoor dat pastores en andere intermediairs ‘weten wat
er speelt’.
En online communicatiemogelijkheden dagen uit om eigentijds bereikbaar te zijn
en juist in stilte contacten te onderhouden.
Dit jaarverslag vertelt hoe de VPSG in 2014 benauwende stilte hielp doorbreken
én stilte als krachtbron heeft behoed.
Fieke Klaver, voorzitter
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Column: Bitter en zoet, 30 jaar VPSG
Voor de viering van de Groenmarktparochie en de VPSG op 25 januari 2015 hield
coördinator Gezien van der Leest het volgende verhaal:
“Het thema voor deze viering is: Bitter en zoet, de kunst van het volhouden. We
vonden er deze tekst van Marieke de Vrij bij:
Het is bitter
Het is bitter wat er gebeurt
Maar ik wil niet tot bitterheid geraken.
De pijn van de ontgoocheling zal mij niet verharden,
niet verslaan.
Ik zal mijzelf in liefde bewaren.
Deze tekst past bij ons 30‐jarig bestaan. Bitterzoet is dat. Dertig jaar lang al horen
we verhalen over seksueel misbruik en de gevolgen daarvan op het leven en de
spiritualiteit van vooral veel vrouwen en ook mannen. Zij werden meestal als kind
misbruikt door een bekende en vaak speelde het geloof een rol bij het misbruik.
Dat zijn bittere verhalen die een nare smaak achterlaten. Dertig jaar lang al
zoeken we samen naar wegen uit bitterheid, schaamte, eenzaamheid en verdriet,
zoeken we naar wegen die leiden naar zelfacceptatie, draagkracht en liefde. En al
dertig jaar maken we dit grote maatschappelijke probleem bespreekbaar, dragen
bij aan meer kennis en kunde. Bitter en zoet is dat, de kunst van het volhouden.
Ik vroeg een van de vrouwen die bij ons komt of ze iets wilde schrijven over het
thema. Dit is wat ze schreef:
“De vraag van VPSG over dit thema wat te schrijven, mijn gedachten er over laten
gaan… Ik doe dat graag omdat juist zij het zijn die zien en weten hoe bitter het is
om heil te moeten zoeken bij hen. Zij gaan niet aan bitterheid voorbij, doen recht
aan het kind dat in bitterheid leefde en juist zij helpen om niet in die bitterheid te
blijven. Ontgoocheling mag er zijn, krijgt een stem, verdriet krijgt een naam, een
mens een gezicht. En hoe zoet is dat!!
Ik moest denken aan woorden die ik eens schreef:
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Mijn vader
En ik…
Was nog maar zo’n klein meisje
In die woorden
De diepste pijn
De donkerte
Ontwricht bestaan
Een mens
Die hoort
Die ziet
Begrijpt
Troost
Nabij blijft
Ach wat was dat meisje zoet en hoe bitter dat zoet‐zijn was, zag niemand. Ze had
zo het bittere nodig om te overleven. Ze kon het niet delen, moest zwijgen en
moest steeds zoeter zijn. En zoet zijn was zoveel veiliger dan welke andere weg
dan ook. Zij had geen keus, hoe bitter was dat.
De diepte van het bittere, hoe donker het was en hoe het een bestaan ontwricht
dat is pas voelbaar als de jaren van delen eindelijk daar zijn. Zolang gezwegen
want het bittere deed zo pijn, dat moest diep worden weggestopt. Maar er komt
een dag, dan breekt het bittere door muren van angst heen, dan kan dat meisje
(die inmiddels een volwassen vrouw is) niet meer op tegen de macht van het
bittere, tegen de nachtmerries en herinneringen die zo’n pijn doen.
En dan, als de diepte en het zo donkere woorden krijgen. Als dat meisje vraagt om
haar recht te doen, niet meer weg wil lopen voor haar bittere machteloosheid.
Hoe makkelijk is het niet om bitter door het leven te gaan? Zoveel onrecht? Maar
wint dan het bitter niet? En is dat dan wat verleden doet? Wil ik mijn verleden die
ruimte geven? Of zoek ik een andere weg, zoek ik troost, ruimte om te delen? Niet
verslagen te worden door het verleden, maar te zoeken naar wegen om de
bitterheid van dat meisje te omarmen, het te zien als deel van mij en niet af te
wijzen, maar liefdevol, troostvol, dat meisje in mijn armen te sluiten.
Dat is een lange weg, daar is zoveel moed voor nodig, een weg met vallen en
opstaan, een weg die bitter lang duurt, soms bitter koud is, bitter eenzaam, bitter
wanhopig maar toch een weg om te gaan. En ik kan het niet alleen….
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Bitter en zoet, het thema van de viering van 30 jaar VPSG. En hoe goed verwoordt
dit deze dag, deze jubileumviering. Want wat is het goed, wat is het zoet dat de
VPSG er is en wat is het bitter dat de VPSG er is, er moet zijn. Het bittere, het
bittere van misbruik; het zou er niet moeten zijn. En iedereen weet dat het er is, al
sluiten nog zo velen de ogen ervoor. Maar als het er dan toch is, hoe veel bitterder
zou het dan zijn als daar niet de VPSG was en is.
En ik zeg dat niet zomaar, ik zeg dat uit de grond van mijn hart, ik ken het bitter
en Goddank ik ken ook het zoete van liefdevol en trouw meelopen van de VPSG. En
ik heb daar zoveel respect voor, want wat is er een moed voor nodig om elke keer
weer de bittere verhalen te horen. Niet weg te lopen, niet te zeggen dat het nu
toch wel over is, het is toch al zolang geleden, niet te zeggen dat verhalen al eens
verteld zijn, niet voorbij gaan aan ontreddering. Nee, juist recht doen, luister naar
het kind dat zo het bittere kende en daar soms maar niet doorheen komt. Juist
door dat kind te zien, bij naam te noemen, is er een weg verder. Door haar ruimte
te geven is er ook voor mij een weg van leven, en wie weet ooit de mogelijkheid
om in liefde om te zien en zelf dat kind bij de hand te nemen, te troosten, te
koesteren. Het bittere mag overwonnen worden!”
Wat valt er nog toe te voegen aan deze woorden?We horen hoe belangrijk het is
om vol te houden, het bittere te zien en niet weg te poetsen. Om elk mens te
kunnen zien, te horen in haar hele verhaal; de bitterheid en de zoetheid.
Straks zingen we in deze viering: ‘Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de
ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat…’
Laten wij toch vooral volhouden om te zorgen dat mensen het licht niet haten.”
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1. Het werk van de VPSG
Missie
De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in
relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting
gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma’s en
godsdienst‐ of zingevingtrauma’s.
De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de ver‐
werking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische
karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten,
binnen of buiten de kerken.
Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en
ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.
Het werkterrein van de VPSG beslaat in principe de provincie Noord‐Holland.

Visie
Seksueel misbruik is onrecht.
Ieder mens heeft recht op ruimte om te leven; vrij kunnen bewegen tussen
herinnering en toekomst is daarbij een voorwaarde. Ervaringen van seksueel
geweld belemmeren vaak de nodige bewegingsmogelijkheden. Wij horen
vrouwen en mannen met die ervaringen ‘tot spreken’. We luisteren zo naar hen,
dat ze hun gevoelens kunnen ordenen, enhun eigenwaarde en veerkracht
terugvinden. In de ontstane ruimte kan vertrouwen groeien in zichzelf, anderen
en de Ander. De VPSG zoekt samenwerkingom te bereiken dat er niet langer
slachtoffers van seksueel misbruik vallen.

Doelstelling/strategie
De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende
vormen aan. Zowel in de vorm van één op één gesprekken: in een spreekkamer,
per telefoon of email, als in andere vormen als lotgenotengroep of
bewegingsgroep.
(tekst bijgesteld en aangenomen in bestuursvergadering februari 2014)
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Hulp bij de verwerking van seksueel geweld
Een luisterend oor bieden aan vrouwen en mannen die in hun leven te maken
hebben gehad met seksueel misbruik is de kerntaak van de VPSG. We zoeken
naar woorden en beelden om de ervaringen te duiden en een antwoord te vinden
op de vragen en gevoelens van pijn en eenzaamheid die vaak al jarenlang aan‐
wezig zijn en een mensenleven behoorlijk kunnen ontwrichten.
In 2015 bestaan we dertig jaar; alle jaren bieden we hulp aan vrouwen én man‐
nen. Dit jaar waren het alleen vrouwen met wie we regelmatig contact hadden.
Wel hadden we een eenmalige telefoongesprek of e‐mailcontact met een aantal
mannen.
Een aantal verschuivingen is in de loop der jaren wel te zien. Kwam in het
verleden iedereen voor een gesprek naar een van onze spreekkamers, telefoon
en de e‐mail nemen het nu over. In 2009 was het aantal spreekkamergesprekken
nog ongeveer gelijk aan het aantal telefonische of e‐mailcontacten, vanaf 2010
stijgt het aantal gesprekken op afstand sterk. Dit jaar hadden we twee keer zoveel
contact via telefoon en e‐mail als gesprekken in de spreekkamer.
Men zou kunnen denken dat zo’n gesprek op afstand gemakkelijker is of minder
intensief, toch is dat niet zo. Communiceren met iemand over een emotievol
thema zonder dat je iemand ziet is niet eenvoudig; counselors moeten open
PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT
Jaar

in Haarlem per
elders
telefoon
e‐mail

Totaal

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

162
204
184
188
168
244
283
289
411
268
264

512
549
494
499
405
482
550
652
644
425
435

350
345
310
311
237
238
267
363
233
157
171

Aantal personen
met
regelmatig
contact
37
43
33
37
39
38
41
38
35
27
30
6

Vrouw/Man Incidentele
contacten
(1‐3keer p.p.)
Aantal personen
37/0
21
40/3
52
30/3
46
36/1
40
35/4
37
36/2
6
39/2
4
35/3
7
31/4
24/3
28/2

kunnen luisteren en hun gedachten toetsen zonder dat ze de mimiek zien van
iemand. Bij contact via e‐mail is het ‘tussen de regels doorlezen’ een kunst en
vraagt het vaak veel denkwerk om te zoeken naar de passende taal en de goede
vraag voordat de e‐mail weer bij de ander terugkomt. De gesprekken op afstand
vragen dus minstens zoveel tijd als de gesprekken van mens tot mens en vragen
ook weer andere talenten van de counselors.
Degenen die contact zoeken via e‐mail of telefoon wonen vaak op grote afstand
van Haarlem, voor hen is het zo toch mogelijk om van onze diensten gebruik te
maken. Sommigen vinden het fijn om relatief anoniem te blijven of kunnen
zichzelf het beste verwoorden in hun eigen omgeving en soms ook op een laat
tijdstip. Een flink aantal e‐mails wordt geschreven in de nacht en helpt om
‘kopzorgen’ weg te schrijven naar een veilig station.
Het aantal incidentele gesprekken is dit jaar duidelijk afgenomen; de afgelopen
jaren hebben we vanwege de publiciteit rond het misbruik in de RK kerk en het
werk van de Commissies Deetman en Samson veel eenmalige telefoontjes gehad
van mannen en vrouwen die hun verhaal wilden doen, wilden overleggen over
wel of niet een melding te maken of van familie van slachtoffers die door de
berichtgeving zich bewust werden van wat hun familielid had meegemaakt. Het
bewustzijn en de alertheid op het bestaan van seksueel misbruik lijkt
toegenomen, een aantal telefoontjes in 2014 ging over mensen uit de omgeving
die iets signaleren en dat signaal wilden toetsen of vragen over hoe om te gaan
met de verhalen over misbruik van familie of bekenden.
Leeftijd 2014 2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

< 35
35‐45
45‐55
55‐65
65‐75
> 75
Totaal

4
3
9
10
5
2
33

2
2
10
10
10
3
37

4
5
11
9
5
4
38

4
5
10
13
3
2
37

5
3
10
16
3
2
39

4
10
11
10
2
1
38

4
11
13
9
2
2
41

7
7
16
4
2
2
38

2
8
14
8
1
2
35

1
5
15
1
2
3
27

5
7
10
3
2
3
30

De VPSG heeft een aanbod dat gericht is op verwerking in een later stadium. Alle
vrouwen die bij ons komen hebben het misbruik al geruime tijd achter zich liggen
en hebben soms veel soms heel weinig hulp gekregen in de acute situatie.
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Anderen hebben wel goede hulp gehad om het misbruik te verwerken, maar
komen bij ons met een specifieke (geloofs‐)vraag die in de loop der jaren
versterkt is. In de leeftijdsgroep van 45 tot 75 bevinden zich bijna al onze
gespreksgenoten. Een aantal is bij ons gekomen door de aandacht voor het
misbruik in de RK kerk en instellingen, deze vrouwen vallen allemaal in deze
leeftijdscategorie.
We zien dat juist voor ouderen die niet meer in alles zelfstandig kunnen zijn en
een misbruikverleden hebben, ingewikkelde situaties gaan ontstaan. Hun
zorgvuldig opgebouwde bestaan wordt bedreigd door hulp‐ en zorgverleners die
het veilige patroon doorbreken of fysiek (te) dichtbij komen. In 2015 willen we
daar in een project meer aandacht aan besteden.
Religieuze achtergrond
2014
Rooms‐Katholieke Kerk
12
Protestantse Kerk in Nederland 16
Oud‐/Vrijgemaakt/Christelijk
Gereformeerd
Niet (meer) kerkelijk gebonden 3
Overig
6

2013 2012
10 7
15 12
2
‐

2011
8
11
1

2010
14
15
2

2009
14
10
3

2008
12
15
3

2007
7
14
4

2006
10
9
2

9
7

5
12

6
2

4
7

4
7

7
6

6
8

6
8

Het is onze specialiteit om vragen rond seksueel misbruik en geloof aan bod te
laten komen. Veel vrouwen kwamen ook uit de grote kerkgenootschappen RK
kerk en PKN, maar voelen zich daar in diverse gradaties thuis. Geloofsvragen
komen regelmatig aan bod in de gesprekken. Belangrijke thema’s zijn: de vraag
naar God en het lijden, schuld‐vergeving‐verzoening, interpretatie van de tien
geboden, een alziende en almachtige God, wat is zonde, het vaderbeeld van God
en het thuis voelen in een geloofsgemeenschap.
Dat er minder vraag komt uit de rechter flank van de protestantse traditie zou
kunnen liggen aan het feit dat daar meer aandacht is gekomen voor de
problematiek van seksueel misbruik (o.a. via een meldpunt) en ook is er een
groter aanbod van confessioneel christelijke hulp.
We proberen steeds goed de signalen en vragen die we krijgen om te zetten in
praktijk.
Counselor Maddy de Bruin maakt namens de VPSG deel uit van de werkgroep
Naomi ‐werkgroep voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik/geweld in
Flevoland en omstreken (www.werkgroep‐naomi.nl). Samen met Evelyne Fleer
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organiseert zij twee keer per jaar wandelingen met een thema en een jaarlijkse
ontmoetingsdag. Maddy verzorgt en begeleidt het inhoudelijke programma voor
de jaarlijkse ontmoetingsdag in Hierden.
Op basis van de goede ervaringen met het ‘wandelgesprek’ maken we ook in
Haarlem incidenteel een wandelafspraak met sommige van onze pastoranten.
Vanaf 2012 organiseert de VPSG eens per twee weken een bewegings‐ of
yogagroep. Voortgekomen uit de behoefte aan non‐verbaal werken en aandacht
te hebben voor wat er in het lichaam gebeurt is door yogadocente Kitty
Steenvoort een vorm ontwikkeld waarin de boodschap van het lichaam centraal
staat. Met veel ademhalingsoefeningen en bewegingen die gericht zijn op rust,
ontspanning en evenwicht werken de deelneemsters aan een sterke geest in een
sterk lichaam. Maddy de Bruin of Gezien van der Leest participeren in alle lessen
en we hebben een nagesprek met een kopje thee. De groep is nog steeds in
opbouw en zou nog wat groter mogen zijn, gemiddeld zijn er zes vrouwen per
keer, maar we hebben goede hoop dat we door het vol te houden meer mensen
over de drempel trekken. De vrouwen die een paar keer geweest zijn worden
allemaal trouwe groepsgenoten. Dankzij een gift van Stichting Nota 70 hoefden
we ons geen zorgen te maken over wel of niet doorgaan om financiële redenen.
De Groenmarktparochie liet ons het hele jaar gebruik maken van een zaal in het
leegstaande pand naast het onze.
In 2014 begon Jeannette Deenik‐Moolhuizen vanuit het contact met de VPKK, een
lotgenoten‐groep voor vrouwelijke slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik, een
groep voor vrouwen in Noord‐Holland. Zes zaterdagen werden besteed aan het
vertellen van de verhalen van kerkelijk misbruik, de effecten op het leven en de
strategieën voor verandering en verwerking en het weer opbouwen van zichzelf.
Ook het delen van ervaringen met de vaak teleurstellende genoegdoenings‐
processen in de RK kerk kwam aan bod. De groep was een belangrijke, veilige plek
waar de deelneemsters elkaar konden ondersteunen. Het Fonds Slachtofferhulp
ondersteunde de groep met een financiële bijdrage (zie ook pg. 16).
Een poging om te komen tot Lotgenotendagen voor vrouwen die al wat verder
zijn in hun verwerking lukte niet, maar wel werd een fundament gelegd voor visie
en uitwerking in 2015.
Het jaar 2014 stond ook in het teken van afscheid nemen en verwelkomen. Onze
counselor Marthe Link besloot na ruim 25 jaar op allerlei manieren betrokken te
9

zijn geweest bij de VPSG haar werkzaamheden af te ronden. Voor haarzelf en de
mensen met wie zij contact had een proces van balans opmaken, losmaken,
dankbaar zijn en verder gaan. Een aantal contacten werden door haar afgerond
en een aantal mensen maakten kennis met haar opvolgster Judith van der Werf
en vervolgden met haar hun proces.
Judith van der Werf is voor de VPSG geen onbekende, zij was jarenlang lid van het
comité van aanbeveling van de VPSG en al in 1996 maakte Judith voor het IKON‐
pastoraat een televisie‐kerkdienst samen met de VPSG over seksueel misbruik.
Judith heeft een lange staat van dienst als pastor. Eerst werkte ze als gemeente‐
predikant in Schiedam en in Peize, daarna als geestelijk verzorger in een
psychiatrisch ziekenhuis en vervolgens 22 jaar in het IKON‐pastoraat.
Bij het IKON‐pastoraat was jarenlang het meldpunt gevestigd van de SMPR
(Samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties, van acht
kerkgenootschappen).
In haar werk voor het IKON‐pastoraat hield Judith zich bezig met levensvragen
waarbij veel thema’s uit het gewone leven zoals schuld, sterven, spiritualiteit,
scheiding, werkeloosheid ter sprake werden gebracht. Telkens gekoppeld aan de
vraag: wat zijn nú je bronnen? Uit dit werk dringt zich de vraag op hoe mensen
dingen van het verleden op een goede manier kunnen integreren in hun leven,
een vraag die we ook in het werk van de VPSG vaak zien.
Marthe was voor ons allen toch degene ‘die alles al eens meegemaakt had’, onze
eigen ‘wijze oude vrouw’. En zo was het voor de achterblijvers even vreemd.
Gelukkig brengt Judith weer haar heel eigen kennis, kundigheid en netwerken
mee, wat ieder ook weer uitdaagt.
We konden Marthe natuurlijk niet zonder tromgeroffel uitzwaaien en organiseer‐
den een groot afscheid voor haar op 14 oktober. Dr. HannekeMeulink‐Korf hield
een gedegen lezing over Schaamte, een onderwerp dat door Marthe was
aangedragen. Marthe zelf kon in een interview haar balans in de VPSG opmaken
en kreeg vragen uit de goed gevulde zaal. Een grote verrassing voor haar was de
viering die werd voorbereid door vroegere collega’s die met ritueel, zang en dans
de schoonheid en de troost naar voren lieten komen. Ook het aanbieden van een
bundel met teksten, lezingen, gedichten en liederen die Marthe in de 25 jaar
geproduceerd had was een grote verrassing. Het boek ‘Samen redden wij het wel’
werd samengesteld door haar collega’s. De dag was een goede illustratie van de
spirit, saamhorigheid en doorzettingsvermogen die de VPSG weet neer te zetten
10

en voelbaar is in alle onderdelen. De dag werd mogelijk gemaakt door de vele
giften van donateurs en anderen die geld gaven voor dit ‘cadeau’ aan Marthe.
We proberen waar mogelijk nieuwe kennis en ervaring op te doen voor ons werk.
Zo ging Maddy naar de bijeenkomst Seksuele misbruikervaringen van jongeren
met een niet westerse achtergrond.Uit onderzoek blijkt dat er weinig verschil is
tussen aantallen seksueel misbruikervaringen van deze jongeren en autochtone
jongeren. Er zijn wel verschillen in hulpzoekgedrag na het misbruik. Jongeren met
een niet westerse achtergrond ervaren een grotere drempel bij het zoeken naar
hulp en er is veel onwetendheid over mogelijkheden van officiële hulpverlening.
Jeannette en Judith bezochten een studiemiddag over Plegers van seksueel
misbruik, georganiseerd door de GGD van Amsterdam.
Coördinator Gezien van der Leest en voorzitter Fieke Klaver bezochten de
Amsterdamse Zuidas voor meer kennis over Crowdfunding voor spirituele centra.
Dit was ook een mooie manier om andere groepen tegen te komen die allemaal
met elkaar gemeen hebben dat ze bezig zijn met spiritualiteit op allerlei vlak en
moeite hebben om voldoende fondsen voor hun werk te genereren.
Maddy volgt de opleiding voor biografisch coach en zij is nu in het derde jaar.
Een biografisch coach begeleidt mensen in het vinden van eigen antwoorden op
levens‐ en zingevingsvragen. Biografisch coachen kenmerkt zich door een
oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend luisteren en het stellen
van ‘wekkende’ vragen. Het praktische biografiewerk gebeurt door vertellen,
schrijven, tekenen, in lijn zetten van de levensloop en andere creatieve
werkvormen.
Kennisoverdracht hoort tot ons takenpakket; incidenteel helpen we pastores een
ingewikkelde situatie te verhelderen en handelingsperspectieven te bieden.
Ook geven we informatie en literatuursuggesties aan studenten van allerlei
opleidingen over de problematiek van seksueel geweld of lezen we concepten en
geven feedback.
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Netwerken en vertegenwoordigingen
Waar mogelijk proberen we als bestuur en medewerksters de VPSG te vertegen‐
woordigingen of deel te nemen aan dagen.
Zo gingen Jeannette en Fieke samen naar de bijeenkomst van de Oecume‐
nische Vrouwensynode (OVS) waar ze ook het werk van de VPSG presenteerden.
Maddy is naar de presentatie van de afstudeerdocumentaire Het geheim
van mijn vader van Marlies Bosma geweest. Marlies heeft samen met haar vader
besloten om het verhaal van zijn verleden naar buiten te brengen. De documen‐
taire laat zien hoe seksueel misbruik niet alleen invloed heeft op het slachtoffer
zelf, maar ook op diens relaties. De vader van Marlies heeft haar liefdevol opge‐
voed, maar nadat hij in therapie was geweest is hun band gegroeid en kon zij hem
kritische vragen gaan stellen. Op onze website hebben we een scholingsaanbod
met deze korte film als uitgangspunt.
De Dominicusgemeente in Amsterdam hoort in ons netwerk, het is een
goede plek om mensen die op zoek zijn naar een steunende gemeenschap waar
oog is voor de kwetsbaarheid en gevoeligheid, naar te verwijzen. Ook werken we
door de jaren heen samen met de pastores. Ook mogen we eens in de twee jaar
een toelichting geven op de te houden collecte voor ons werk in de viering. De
collecte brengt altijd veel op maar ook hebben we veel gesprekken na afloop en
worden onze folders meegenomen en verspreid.
Project Levenslessen was een project van de VPSG dat zich bezighield met
opvoeding, onderwijs en seksualiteit. Uitkomst was de oprichting van een project‐
groep met Arcade‐Cilon (heet inmiddels Arkade) en de IPABO uit Amsterdam.
Maddy en Gezien namen vanuit de VPSG deel aan deze groep. Doel was om te
komen tot een project waarin studenten, leerkrachten en ouders materiaal
aangereikt krijgen om kinderen te begeleiden naar een respectvolle, positieve
omgang met intimiteit en seksualiteit. Helaas lukte het Arkade niet om voldoende
fondsen voor het project te vinden zodat het geen doorgang heeft gevonden.
Jeannette bezocht de Pastorale Dag van de PKN (Protestantse Kerken in
Nederland) in Zwolle. Er waren honderden deelnemers, meest predikanten en
kerkenraadsleden. De VPSG was er met materiaal en we konden met een aantal
deelnemers zinnige gesprekken voeren.
Elk jaar wordt in Haarlem de Kenau Hasselaerprijs, een emancipatieprijs,
uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder heeft ingezet tegen
achterstelling door geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of sociale
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afkomst. Vanwege het afscheid van Marthe van de VPSG nomineerden wij haar
voor de Kenauprijs. Marthe was een van de drie genomineerden die in de Licht‐
fabriek in Haarlem in het zonnetje werden gezet. De prijs ging naar een ander
project, maar wij waren supertrots op Marthe en het werk dat zij gedaan heeft.
Jeannette en bestuurslid Niny van Oerle‐van der Horst stonden met
informatie en verkoopmateriaal op de Fancy Fair van de Zusters van de Goede
Herder in Bloemendaal.
Judith had overleg met ds. Aart Mak van radio Bloemendaal/Kerk zonder
Grenzen, wat resulteerde in verdere uitwerking van radio uitzendingen over
‘verborgen geweld’ in 2015.
Uit de netwerkcontacten van Judith met pastoraal werkende Nadia Kroon
en predikant Tom de Haan van de Sint Bavo of Grote Kerk in Haarlem ontstond
het plan om samen iets te doen in de week dat de actie SeriousRequestgehou‐den
werd op de Grote Markt van Haarlem. Doel van de actie was geld op te halen voor
projecten van het Rode Kruis voor vrouwen en meisjes die slachtoffer worden van
seksueel geweld in oorlogsgebieden. Tijdens de week waren we op zaterdag en
zondag met een informatiekraam in de Bavo aanwezig en gaven we pastorale
steun bij de bidkapel. Naast ons stond de kraam van Revief, een groep met wie
wij contact hebben en die zich richt op lotgenotencontact voor mensen die in hun
jeugd misbruikt zijn. Zij toonden de foto’s die in het kader van hun project
‘unbreakable’ gemaakt zijn; levensgrote foto’s waarop een volwassen man of
vrouw staat met een bord waarop ze de woorden van hun verkrachter opge‐
schreven hebben. Een indrukwekkende expositie die veel losmaakt. Ook werden
er op die zaterdag nieuwe foto’s gemaakt. Ds. Aart Mak hield op zaterdag twee
keer een toespraak met als motto “Niets doen is ook ingrijpend”, waarin hij inging
op seksueel geweld dicht bij huis. De tekst is te lezen op onze website.
Uit het contact van Judith met maatschappelijk werkster Ada Blom van de
Doopsgezinde Gemeente in Haarlem ontstond ook een samenwerkingsverband
ten tijde van SeriousRequest. In de expositiegang van de Doopsgezinden hingen
foto’s van vrouwen in vluchtelingenkampen. Grote, indrukwekkende foto’s
passend bij het thema van SeriousRequest. Judith en Jeannette gaven vooraf‐
gaand informatie over de problematiek aan de vrijwilligers die als gastvrouw of
gastheer bij de fototentoonstelling aanwezig waren. Ook lagen er folders en
informatie rond seksueel geweld in Nederland en telefoonnummers voor contact.
In de kerk diende het grote lichtkunstwerk van de VPSG als centrale plek voor
stilte en gebed. Er konden gebedsintenties geschreven worden die tijdens de
Kerstnachtviering genoemd werden.
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Er is de laatste jaren meer samenwerking ontstaan met onze buren op de
Groenmarkt. Gezien participeert in de voorbereidingsgroep die het wekelijkse
middaggebed op maandag uitvoert. Het middaggebed is een initiatief van de
Groenmarktparochie en Stem in de Stad.
Voor gasten van het aanloopcentrum, bewoners van het Wereldhuis en
vrijwilligers van Stem in de Stad organiseerden we vier middagen in het kader van
het project ‘(on)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht’ (zie pg. 16).
Met de Groenmarktparochie bereiden we eens per jaar een viering voor. De
viering met als thema ‘Bitter en zoet, over de kunst van het volhouden’, passend
bij het 30‐jarig bestaan van de VPSG, vond plaats in januari 2015.
Uit dit goede‐buren‐zijn ontstond ook het VPSG‐bestuurslidmaatschap van
RanfarKouwijzer, directeur van Stem in de Stad (zie pg. 18).

PROJECTEN
Project ‘Weet wat er speelt’
2014 was het laatste jaar van dit driejarige project. Doel van het project was
intermediairs ‐ met name pastores, pastorale groepen, kerkenraadsleden en
vrijwilligers in organisaties van slachtoffers ‐ informatie, ondersteuning en
scholing te bieden op het terrein van seksueel misbruik. We werken daarbij op
een organische wijze, dat wil zeggen dat we de ervaringen die we op een plek
opdoen proberen in te zetten voor een andere activiteit. Overal waar we maar
een kans hebben om een op maat gesneden activiteit te ontplooien grijpen we
die aan.
Een aantal keren gaven we in het kader van de Klinische Pastorale Vorming
(KPVtraining) van pastores in het RadboudUMC een trainingsmiddag over
pastorale zorg bij seksueel misbruik. De KPV is een intensieve specialistische
training voor pastores en geestelijk verzorgers, waarbij diverse specialisten
worden betrokken.
Een belangrijk middel om pastores en andere intermediairs te bereiken is de door
ons gemaakte digitale nieuwsbrief, die een aantal keren per jaar verschijnt. Daarin
berichten we over publicaties, bijeenkomsten, trainingen en nieuws met
betrekking tot seksueel misbruik en de bredere context daarvan. Inmiddels zijn er
rond de honderd abonnees, waarvan sommigen de nieuwsbrief in hun netwerk
verspreiden. Vanwege de positieve reacties willen we dit continueren in 2015.
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Vanuit onze betrokkenheid in de afgelopen jaren leidde Jeannette een avond met
de kerkenraad van De Rijp‐Westgraftdijk over hoe om te gaan met een uit
detentie teruggekeerde zedendelinquent.
Ten behoeve van slachtoffers van misbruik in de Rooms‐Katholieke kerk ontstond
het Vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik (VPKK). Het afgelopen jaar hadden
we intensief contact met het bestuur daarvan, gaven regelmatig advies en
bezochten hun landelijke Lotgenotendagen. Op de dag in mei 2014 gaven
Jeannette en Maddy een workshop onder de titel ‘Religie, dreiging of troost?’
Omdat wij al langer merken hoezeer slachtoffers gebukt gaan onder schaamte en
hoe onbegrijpelijk dit is voor ‘buitenstaanders’, organiseerden we in oktober,
gelijk met het afscheid van collega Marthe, een lezing over ‘Schaamte, een teer
punt in een kostbaar leven’. Dr. HannekeMeulink‐Korf, em. universitair docente
praktische theologie, hield een diepgaand verhaal over het onderwerp voor een
groot publiek. In 2015 zullen we een studiemiddag organiseren voor theologen
over de lezing en het thema.
Veel werk werd gestopt in het uitbrengen van de bundel ‘Samen redden wij het
wel’ (zie pg. 10).Het is uitgegeven bij Narratio. Het boek kon gemaakt worden
dankzij de financiële steun van het Sint Jacobs Godshuis en de Christiana Maria
Stichting. Met het boek willen we bijeenkomsten organiseren in 2015.
In het kader van de 3FM actie SeriousRequestdie in Haarlem plaatsvond werd een
scholing gegeven aan vrijwilligers van de Doopsgezinde gemeente Haarlem (zie
pg. 13).
We zijn betrokken geweest bij een project van kenniscentrum Movisie gericht op
preventie van seksueel misbruik in kerken. Movisie heeft daarvoor van het
ministerie van veiligheid en justitie een projectsubsidie ontvangen. Het project
Herder op zijn hoede richt zich op de orthodoxe gereformeerde kerken en
evangelische gemeenten. De materie van verbanden tussen seksueel misbruik en
geloof/kerk/godsdienst was vreemd voor de mensen van Movisie. Onze rol is
vooral geweest introductie in deze wereld en te laten zien wat er in de loop van
de tijd op dit punt al tot stand is gebracht. Helaas is de grote conferentie voor
kerkleiders die het sluitstuk moest worden van dit project niet doorgegaan zodat
ook onze workshop over misbruik en liturgie niet gegeven kon worden.
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Uit het nauwe contact met de VPKK (zie boven) is een lotgenotengroep van
vrouwen uit Noord‐Holland ontstaan. De projectleidster van ‘Weet wat er speelt’
heeft afgelopen jaar de groep begeleid (zie pg. 9). De deelneemsters waren blij
met de geboden mogelijkheid en de steun die ze hebben ervaren. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor een vervolg in 2015.
We ronden met een tevreden gevoel dit project af. Veel concreets is gedaan:
trainingen, workshops en nieuwsbrieven maar ook zijn er weer veel nieuwe
contacten gelegd en nieuw materiaal ontwikkeld waar weer op verder
geborduurd kan worden.
Ook financieel konden we dit project goed afronden, met hulp van een flink
aantal fondsen is het gelukt om de werkzaamheden uit te voeren.

Project ‘(on)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht’
In 2014 hebben we zowel in Haarlem als in de Eindhovense wijk Doornakkers met
verschillende groepen mensen gewerkt rond het thema ‘kwetsbaarheid en kracht’.
Kunstenaar Jeannette Claessen (ComunicArte) en Gezien van der Leest (VPSG)
trekken samen dit project.
Vetrekpunt is een houten kistje van 30 bij 30 cm met twee deurtjes. In dit
kistje/reisaltaartje wordt een verbeelding weergegeven van het proces van de
maakster/maker met het thema Kwetsbaarheid en Kracht. Zowel professionele
kunstenaars als buurtkunstenaars gingen aan de slag. Bedoeling is om de kistjes te
exposeren. Na de expositie kunnen de kistjes geleend worden en wordt er een
methode aangeboden om thuis dieper op het thema in te gaan.
In Haarlem zijn door bezoekers van het aanloopcentrum, bewoners van het
Wereldhuis en vrijwilligers van Stem in de Stad acht kistjes gemaakt. Het was een
hele ervaring voor iedereen om creativiteit aan eigen ervaringen van kracht en
kwetsbaarheid te koppelen. Bij elke bijeenkomst waren er veel drempels die
genomen moesten worden maar als die genomen waren dan werd er geconcen‐
treerd en hard gewerkt en wist men van geen ophouden. Omdat de geplande tijd
te kort was is er in plaats van drie keer vier keer een dagdeel gewerkt. De laatste
keer werd door de deelnemers een mini‐expositie gehouden waarin ieder
haar/zijn kistje liet zien. Met een aantal deelnemers is enige tijd later nog een
gesprek gevoerd over het eigen proces en het maken van het kistje.
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In Doornakkers zijn door kunstenaars en wijkbewoners, waaronder mensen van
verschillende leeftijden, sociaal‐culturele en etnische achtergronden, 47 kistjes
gemaakt. Daarnaast hebben we met het project dit najaar deelgenomen aan
Social&, een Dutch Design Week programma in Doornakkers en aan Kunst en
Allerzielen, een bijzondere dodenherdenking op de begraafplaats van Doornakkers.
Beeldmateriaal over alle activiteiten en workshops zijn te zien op de (on)breekbaar
website www.onbreekbaar.com. Ook op de (on)breekbaar Facebookpagina staat
het een en ander aan informatie.
In 2014 is hard gewerkt aan een tentoonstelling in Doornakkers, waarbij alle
kistjes die tot nu toe in Eindhoven gemaakt zijn, tentoongesteld worden. Het is de
bedoeling dat de kistjes daarna gaan reizen, dit is met bezoekers mee naar huis
gaan. Bij het tijdelijke verblijf horen ook opdrachten om met het kistje (en het
thema) bezig te zijn. De tentoonstelling vindt van 21 februari t/m 5 maart 2015
plaats in Eindhoven.
In het najaar van 2015 willen we dan in Haarlem exposeren, mogelijk gekoppeld
aan het 30‐jarig bestaan van Stichting VPSG.
De zomerweek die in Spanje plaatsvond is succesvol verlopen. De vijf deelneem‐
sters hebben vanuit een bijzondere locatie in de bergen op een rustige en tege‐
lijkertijd intense manier aan de kistjes kunnen werken. In 2015 bieden wij weer
een zomerweek in Spanje aan en wel van 20 – 26 juli. Dit is een week met een
open inschrijving waarbij de deelnemers alle kosten zelf betalen.
Het thema zelf is kwetsbaar en niet zomaar toegankelijk, hebben we gemerkt.
Maar eenmaal ermee aan het werk, opent het de harten van de deelnemers en
andere betrokkenen. Eén van de ervaringen in de workshops is dat deelnemers in
eerste instantie helemaal in hun eigen kistje duiken. Pas als dat vorm heeft, ont‐
staat er nieuwsgierigheid naar de kistjesvan andere deelnemers. En dan blijkt dat
het niet zoveel uitmaakt wat de achtergrond of ervaringen van de deelnemers
zijn, dan ontstaat als vanzelf verbondenheid doordat iedereen kwetsbaarheid en
kracht in zichzelf kent.
Voor de start kregen we een aantal giften van organisaties en particulieren. Ook
kregen we giften van fondsen die zich inzetten voor cultuur en opbouwwerk in de
buurt, maar het is duidelijk dat het een moeilijke tijd is voor fondswerving voor
dit soort projecten. We passen onze activiteiten aan bij wat er mogelijk is en waar
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we bij aan kunnen sluiten. Dat levert ook weer heel nieuwe en onverwachte
mogelijkheden op. Het aansluiten bij de specifieke doelgroep van de VPSG blijkt
ook niet eenvoudig. De directe doelgroep is niet zo groot en het vraagt behoorlijk
veel tijd naast het al bestaande takenpakket. In 2015 hopen we rond dit zo
passende thema meer te kunnen gaan aanbieden aan slachtoffers van seksueel
misbruik.

2. BESTUUR, MEDEWERKSTERS EN ORGANISATIE
Het bestuur bestond bij aanvang van het jaar uit:
Fieke Klaver, voorzitter
Govert Jeronimus, penningmeester
Niny van Oerle‐van der Horst, lid en aanspreekpunt voor de medewerksters
Hilda Reijm‐Helder, lid
Voor Hilda voldeed de bestuurstaak niet aan de verwachtingen en zij nam in de
zomer afscheid. We vonden een nieuw lid in de persoon van RanfarKouwijzer,
directeur en pastor van Stem in de Stad. Wij zijn blij met zijn deskundigheid op
het gebied van het leiden van een spirituele organisatie en zijn betrokkenheid op
het werk van de VPSG.
Al vanaf het begin van de VPSG doet Mar Blonk onze boekhouding. Dat doet hij
nauwgezet en plichtsgetrouw. Wij zijn blij dat hij, ondanks dat de jaren gaan
tellen, dit werk nog graag voor ons wil doen.
Het bestuur vergaderde vijf keer en er was aandacht voor de opvulling van de
ontstane vacature en ook de moeilijke financiële situatie stond regelmatig op de
agenda. Op de jaarlijkse vergadering van bestuur en medewerksters samen hield
yogadocente Kitty Steenvoort een verhaal over het belang van lichaamswerk en
maakten we de eerste plannen voor het jubileum in 2015.
Niny van Oerle loopt regelmatig een keer binnen om contact te houden met de
medewerksters en voerde een gezamenlijk motivatie in je werk‐gesprek.
Govert hield een vinger aan de pols van de financiën en verwerkte alle plannen
tot nette overzichten.
Fieke voerde samen met Gezien de sollicitatiegesprekken.
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Het medewerkstersteam bestond gedurende het jaar uit Maddy de Bruin‐Meijer,
Jeannette Deenik‐Moolhuizen, Marthe Link, Judith van der Werf en Gezien van
der Leest.
Maddy, Marthe en Judith voeren de pastorale gesprekken. Jeannette was project‐
leidster van het project ‘Weet wat er speelt’ en Gezien zorgt voor samenhang in
het geheel als coördinator en heeft project ‘(on)breekbaar’ onder haar hoede.
Het team vergadert regelmatig voor het afstemmen van lopende zaken, plannen‐
makerij en de zorg voor onze pastoranten. Ook besteden we aandacht aan onze
eigen draagkracht om het werk goed en geïnspireerd te kunnen blijven doen.
Een belangrijke stap was het verschijnen van de nieuwe VPSG website. Thomas de
Bruin van PLAY! Interaction Design hielp ons met een nieuwe lay‐out die weer fris
en bij de tijd is. Ook is het gebruik achter de schermen eenvoudiger geworden
wat Gezien tijd scheelt. We hopen het geheel in de toekomst nog meer interactief
te maken.
De website is een belangrijk medium geworden, veel mensen vinden en volgen
ons via internet.
Op de website verschijnen alle publicaties maar we versturen ook nog twee keer
per jaar papieren informatie. In het voorjaar het Jaarverslag en in het late najaar
een Nieuwsbrief. Beide publicaties gebruiken we ook voor fondswerving en als
informatiemateriaal.
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3. FINANCIEN
Resultaten VPSG 2014 en begroting 2015
Inkomsten
Diaconieën
Fondsen/instellingen
RK‐PCI
Donateurs
Incidentele giften/collecten
Bijdragen pastoranten
Rente
Incidentele giften particulier
Doorberekende kosten projecten
Sponsoractiviteiten/ verkoop materiaal
Project 1 Weet wat er speelt
Project 2 Levenslessen
Project 3 Onbreekbaar
Project 4 Bewegingslessen
Project Het houdt niet op: HULP
Project Het houdt niet op: KENNIS
Project Het houdt niet op: VIEREN EN GROEI
Uit vermogen/tekort incl. projecten
Totaal
Uitgaven
Salaris medewerksters
Nota's Counselors
Scholing/supervisie
Huur
Administratiekosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Materiaal en kantoorkosten
Computers / ICT
Onvoorzien/ overige kosten
PR‐ nieuwsbrieven ‐jaarverslag
KPN‐ NUON‐ PWN vaste lasten
Project 1 Weet wat er speelt
Project 2 Levenslessen
Project 3 Onbreekbaar
Project 4 bewegingslessen
Project Het houdt niet op: HULP
Project Het houdt niet op: KENNIS
Project Het houdt niet op: VIEREN EN GROEI
Saldo incl. projecten
Totaal

2013
werkelijk
€ 8.472
€ 12.350
€ 6.300
€ 13.026
€
60
€ 2.664
€ 1.324
€ 1.161
€ 3.810
€ 154
€ 18.615
€ 3.000
€ 2.427
€ 2.042
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 349
€ 75.754

2014
werkelijk
€ 9.916
€ 16.750
€ 7.150
€ 16.579
€ 968
€ 1.649
€ 880
€ 660
€ 3.035
€ 350
€ 16.109
€
28
€ 15.563
€ 3.890
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
‐
€ 93.527

2015
Begroting
€ 9.500
€ 13.500
€ 6.500
€ 15.500
€
500
€ 1.500
€
700
€
500
€ 3.500
€
350
n.v.t.
n.v.t.
€ 15.000
€ 4.000
€ 8.700
€ 6.550
€ 6.900

2013
werkelijk
€ 16.772
€ 22.901
€ 666
€ 4.200
€ 421
€ 2.322
€ 119
€ 552
€ 934
€ 254
€ 2.168
€ 1.308
€ 17.830
€ 2.972
€ 139
€ 2.196
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
‐
€ 75.754

2014
werkelijk
€ 17.058
€ 23.834
€
30
€ 4.200
€ 421
€ 2.708
€ 450
€ 901
€ 3.229
€
88
€ 1.900
€ 1.321
€ 15.670
€
‐
€ 10.208
€ 3.910
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 7.599
€ 93.527

2015
Begroting
€ 17.500
€ 24.000
€
500
€ 4.200
€
450
€ 2.500
€
500
€
750
€ 1.000
€
100
€ 2.000
€ 1.350
n.v.t.
n.v.t.
€ 13.000
€ 4.000
€ 8.700
€ 6.550
€ 6.900
€ ‐800
€ 93.200
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€ 93.200

Resultaten Project ‘Weet wat er speelt’
Uitgaven
Personeelskosten
Externe project kosten
Reiskosten
Organisatiekosten
Materiaalkosten
Publicaties en PR
Website
Onvoorzien
Saldo
Totaal

Inkomsten
Stichting Union
Maria Strootfonds
Jacobs Godshuis
Christiana Maria Stichting
Bijdrage deelnemers
Saldo 2013
Subtotaal
Fonds Slachtofferhulp
Stichting Porticus
J.C Ruigrokstichting
Nog te werven
Positief resultaat
Totaal

2014

2014

Begroting
€ 10.500
€
500
€
750
€ 1.200
€
100
€ 1.500
€
200
€
100
€
‐
€ 14.850

Werkelijk
€
11.028
€
1.405
€
755
€
1.200
€
110
€
1.072
€
100

2014
Begroting
€ 1.000
€ 2.000
€
900
€
250
€ 2.000
€
785
€ 6.935
aanvraag
aanvraag
aanvraag
€ 7.915

2014
Werkelijk
€
1.000
€
2.000
€
900
€
250
€
2.094
€
785

€ 14.850

Resultaten en begroting Project ‘(on)breekbaar’
Project Onbreekbaar
Uitgaven
2014
Begroting
Materiaalkosten
€ 16.000
Publiciteit
€ 3.000
Kunstenaars, externe kosten
€ 11.000
Coördinatie
€ 14.000
Onvoorzien
€
‐
Totaal
€ 44.000
Inkomsten
Crowdfunding, donaties
Stichting Pandor
Bijdrage voor workshops/activiteiten
Fondsen
Totaal

2014
Begroting
€ 4.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 34.280
€ 44.000
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€

15.670

€
€
€

1.081
5.000
3.000

€
€

439
15.670

2014
Werkelijk
€ 2.705
€ 2.811
€ 1.800
€ 2.910
€
18
€ 10.244

2015
Begroting
€ 6.000
€ 750
€ 2.500
€ 5.500
€
250
€ 15.000

2014
Werkelijk
€ 5.863
€ 5.000
€ 200
€ 4.500
€ 15.563

2015
Begroting
€ 9.355
€
€ 1.500
€ 4.145
€ 15.000
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Toelichting op de financiën
2014 was een extreem moeilijk jaar voor de financiën. De giften van organisaties kwamen
pas na de zomer op gang zodat lang van de eigen reserve geleefd moest worden. Het is
duidelijk dat er steeds meer projecten geld vragen aan dezelfde organisaties. Ook het geld
van kerkgerelateerde groepen zoals diaconieën en congregaties wordt minder.
De boekhouder luidde na de zomer de alarmbellen en bestuur en medewerksters deden
er een schepje bovenop. PCI’s en diaconieën kregen een bedelbrief en het eigen netwerk
werd aange- sproken. Dankzij deze acties haalden we meer op dan begroot. Ook de
donateurs lieten warm en gul van zich horen.
Uiteindelijk haalden we de eindstreep met een positief resultaat. Het zal duidelijk zijn dat
we deze manier van werken niet prettig vinden en in het bestuur wordt nagedacht over
een nieuwe manier van fondswerving voor projecten zodat de urgentie er vanaf gaat. We
hopen hier al in 2015 een eerste start mee te maken maar het verder uit te werken in
2016. Ook wordt er actief gezocht naar bondgenootschappen om samen sterk(er) te zijn
en elkaar te helpen.
Voor Project ‘Weet wat er speelt’ moest na een grootse subsidie van de PIN voor het
laatste jaar nieuwe fondsen gezocht worden. Gelukkig lukte dit goed zodat ook dit project
in de groene cijfers kon eindigen.
Voor het bewegingsproject kregen we een bijdrage van Stichting Nota 70, hierdoor kunnen
we de trage opbouw van de groep financieel volhouden. We hopen langzamerhand meer
deelneemsters te kunnen werven.
We zoeken steeds weer naar mogelijkheden om de kosten laag te houden maar veel
mogelijkheden zitten er niet meer in. De grootste kostenpost is de vergoeding van arbeid.
Voor ons is het duidelijk dat dit specialistische werk betaald moet worden ook al kunnen
we maar een laag uurloon bieden.
Het jaar 2015 is een speciaal jaar omdat we dan 30 jaar actief zijn. We hebben als motto
gekozen: ”Het houdt niet op”. Allereerst is het natuurlijk duidelijk dat de problematiek,
ondanks de gegroeide aandacht en zorg, niet gestopt is. Ook voor elk individu dat
slachtoffer wordt van seksueel misbruik stopt het, op een bepaalde manier, nooit. En ook
wij houden niet op, al valt het niet altijd mee om de basis onder ons werk stabiel te
houden. In het jubileumjaar zullen we op drie kernthema’s aandacht leggen: Hulp, Kennis,
Vieren en groei.
In die zin gaan we ook dit nieuwe jaar met optimisme en vertrouwen in, doordrongen als
we zijn dat het probleem van seksueel misbruik niet ophoudt. Dat maakt dat wij ook niet
kunnen ophouden zolang wij nog iets te bieden hebben aan hen die er slachtoffer van
worden.
Mar Blonk doet alle dertig jaar van de VPSG als vrijwilliger de boekhouding. Hij doet het
graag en vindt het fijn om op die manier zijn betrokkenheid te tonen. We zijn blij met zijn
nauwkeurigheid en werklust.
Dit jaar werden de boeken gecontroleerd door de heren B. Kroon en R. van der Jagt, zij
keurden het geheel goed.
Wij zijn allen die ons hulp boden, op welke manier ook, dankbaar. We hopen ook in 2015
het vertrouwen waar te maken.
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STICHTING VPSG
advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en
zingeving
Bestuur
Drs. Fieke Klaver, voorzitter, Vijfhuizen
Dhr. Govert Jeronimus, penningmeester, Haarlem
Drs. Niny van Oerle‐van der Horst, Haarlem
Mevr. H. Reym‐Helder, Westbeemster, tot september 2014
Drs. RanfarKouwijzer, Haarlem, vanaf november 2014
Medewerksters
Mw. Maddy de Bruin‐Meijer, pastoraal counselor
Drs. Jeannette Deenik‐Moolhuizen, projectleidster ‘Weet wat er speelt’
Drs. Gezien van der Leest, coördinator en projectleidster ‘(on)breekbaar’
Mw. Marthe Link, pastoraal counselor
Mw. Judith van der Werf, pastoraal counselor
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