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Jubileum – Passage 100 jaar!  
Dinsdag 1 oktober 2019 is een zeer 

bijzondere dag! Passage, christelijk-

maatschappelijke vrouwenbeweging, 

bestaat dan 100 jaar. Daarom staat dit jaar 

helemaal in het teken van het jubileum. Op 

verschillende manieren staan we dit jaar 

stil bij ons jubileum. In deze nieuwsbrief 

vindt u daar meer informatie over.  

Passage Eeuwfeest  

Op dinsdag 1 oktober 2019 vieren we ons 

jubileum in het Beatrix Theater in Utrecht. 

Deze zaal beschikt over 1.450 zitplaatsen. 

Leden vanuit het hele land zijn hier 

welkom. De uitnodiging voor deze dag met 

het programma volgt nog, maar we kunnen 

alvast melden dat Gerda Verburg 

(Verenigde Naties), Anne Westerduin 

(bestuurder Stichting Sprank), Suzan 

Seegers (zangeres en musicalartiest) en 

Wilma Veen (kunstenaar en presentator) 

aanwezig zijn tijdens deze feestelijke dag.  

Glossy 

In juni komt een feestelijk en extra dik 

jubileumnummer uit van Passage 

Magazine. In dit nummer willen we veel 

aandacht besteden aan de Passage-leden. 

Om dit nummer tot stand te laten komen, 

hebben we wel uw hulp nodig! 

1. Artikel over Passage-leden  

Voor een artikel over Passage-leden 

zoeken we (oud)Passage-leden die 

kunnen vertellen hoe Passage hen 

heeft geholpen. Bijvoorbeeld aan een 

groot/sociaal netwerk, meer 

zelfvertrouwen, kennis/kunde over een 

bepaald onderwerp, nieuwe 

vaardigheden, etc. 

De interviews worden door iemand van 

de redactie per telefoon/mail 

afgenomen. Kent u iemand? Laat dit 

dan s.v.p. weten via redactie@mos-

net.nl  

 

2. Foto’s van Passage-leden 

Het glossy-nummer wordt een extra 

feestelijk nummer. Daarom zoeken we 

feestelijke foto’s van (een groep) 

Passage-leden.  

Heeft u binnenkort een 

bijeenkomst? Dan kunt 

u bijvoorbeeld een foto 

maken van de groep 

met ballonnen, 

versieringen of gebak erbij.  

Of misschien heeft u wel een heel 

ander idee. Hoe gekker, hoe beter. De 

foto’s kunt u mailen naar 

redactie@mos-net.nl  
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Schrijfwedstrijd 

Boeken lezen, verhalen vertellen, films 

bekijken, poëzieworkshops volgen: 

Passage-vrouwen doen het graag.  

Maar hebt u weleens een verhaal 

geschreven? Of een gedicht? We weten 

zeker dat er onder de Passage-vrouwen 

veel schrijftalenten zijn en daarom hebben 

we een schrijfwedstrijd uitgeschreven met 

het thema ‘Verlangen naar….’.  Wilt u deze 

wedstrijd (extra) onder de aandacht 

brengen bij de Passage-leden?  

Criteria:  

Iedere deelnemer heeft de vrijheid om dit 

verlangen zelf in te vullen. Er zijn twee 

categorieën om uit te kiezen: een kort 

verhaal (ca. 1000 woorden) of een gedicht.  

Prijs: 

De prijswinnaars krijgen een 

schrijfworkshop aangeboden en hun 

bijdrage wordt geplaatst op de website en 

op social media. Daarnaast wordt het 

winnende verhaal en gedicht opgenomen 

in het jubileumnummer van het Passage 

Magazine.  

Deadline:  

Insturen kan tot uiterlijk 16 maart 2019.  

Alle Passage-leden, dus ook de landelijke 

leden, mogen meedoen. Bij voorkeur 

ontvangt de jury de bijdrage digitaal (via 

servicepunt@passagevrouwen.nl), maar 

dat mag geen belemmering zijn om mee te 

doen. U kunt uw bijdrage ook op papier 

insturen.  

Dit kunt u sturen naar het 

Passage Servicepunt, t.a.v. 

de redactie Passage 

Magazine. Vermeld daarbij 

uw naam en de naam van 

uw afdeling.  

 

Persbericht jubileumviering 

Op Intranet staat nu een format van een 

persbericht om bij o.a. lokale kranten de 

regionale viering van het 100-jaar jubileum 

bekend te maken. Dit persbericht is ook 

met deze nieuwsbrief meegestuurd. 

Viering jubileum afdelingen 

Voorbeelden van programma’s, meditaties 

en presentaties voor de viering van het 

100-jaar jubileum binnen de afdeling zijn 

op intranet onder het kopje ‘jubileum’ te 

vinden.  

Oproep langst bestaande afdeling 

In verband met het jubileum zouden we 

graag willen weten welke afdeling het 

langst bestaat. We willen daarom vragen 

aan afdelingen die langer dan 65 jaar 

bestaan om hun oprichtingsdatum door te 

geven aan: 

servicepunt@passagevrouwen.nl.  

Alvast bedankt.  

E-mailadres afdelingen 

Wilt u liever niet uw persoonlijke e-

mailadres gebruiken voor de 

afdeling dan kunt u nu een 

e-mailadres voor de afdeling  

aanvragen. Het e-mailadres 

wordt dan 

naamafdeling@passagevrouwen.nl  

Wilt u dat wij een e-mailadres voor uw 

afdeling aanmaken, maak dit dan kenbaar 

voor 29 april 2019 aan het Servicepunt via: 

servicepunt@passagevrouwen.nl  

Accountantscontrole 

We willen u hartelijk bedanken voor het 

toesturen van de jaarafschriften t.b.v. de 

accountantscontrole over 2018.  

De reden dat wij deze jaarafschriften 

hebben opgevraagd is zeker niet dat er 

geen vertrouwen in de afdelingen is.  

Reden hiervoor is wel dat de accountant 

heeft aangegeven meer inzicht te willen in 

de gelden van de afdelingen, aangezien de 

afdelingen onderdeel uitmaken van het 

landelijk Passage en dus ook van de 

landelijke financiële stukken.  

Daarnaast vroegen wij dit jaar om de 

jaarafschriften van de bank toe te sturen.  

Doordat de accountantscontrole in januari 

plaatsvindt en de meeste afdelingen de 

kascontrole pas later in het jaar hebben, 

zouden de ondertekende jaarverslagen te 
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laat binnenkomen voor de controle. Wel 

stuurt de bank half januari het jaarafschrift. 

Dit overzicht geeft voor de accountant 

voldoende inzicht en daarom vroegen wij 

deze alvast toe te sturen.  

Goede doelen Passage promoten 

Wilt u de goede doelen van Passage bij de 

afdeling promoten? Bijvoorbeeld door de 

verkoop van loten op de 

afdelingsjaarvergadering, het houden van 

een collecte of verkoping. 

Opheffing afdeling 

Wanneer door omstandigheden de afdeling 

wordt opgeheven, is het belangrijk dat u de 

voorwaarden hiervoor weet. Deze 

voorwaarden staan in de statuten en het 

huishoudelijk reglement genoemd (te 

vinden op Intranet). Belangrijk is onder 

andere dat de opheffing zes maanden voor 

31 december van het lopende kalenderjaar 

aan het landelijk bestuur bekend wordt 

gemaakt.  

 

Project Tanzania 

Ira Stam en Coby Meyboom hebben 

eind januari aan het warme Tanzania (33 

graden) een werkbezoek gebracht. Ze zijn 

daar (namens Passage) voor het 

internationaal vrouwenproject, een 

samenwerking met de 

plattelandsvrouwenorganisatie Tegemeo 

Women Group (T.W.G.).  

Ira en Coby hebben 

o.a. een goede 

vergadering gehad 

met het bestuur van 

T.W.G. 

“De ondersteuning van Passage maakt 

écht verschil, zeggen ze. Met de 

aanbevelingen van de missie in 2017 wordt 

gewerkt.” Lees het hele verslag op: 

www.passagevrouwen.nl  

 

Toolkit project Vrouwen Vluchtelingen 

Veiligheid 

Vanaf 1 maart a.s. is een digitale toolkit 

beschikbaar op Intranet voor afdelingen die 

aan de slag willen met het project Vrouwen 

Vluchtelingen Veiligheid. Dit materiaal is 

ontwikkeld door vijf landelijke 

vrouwenorganisaties. Het betreft een 

stappenplan hoe een bijeenkomst kan 

worden georganiseerd. Met o.a. een quiz 

gemaakt over dit project, tips voor 

avondvullende programma’s en nog veel 

meer bruikbaar materiaal over Vrouwen 

Vluchtelingen Veiligheid. 

 

Digitale kaarten 

Binnen enkele weken komen de nieuwe 

digitale kaarten op de website te staan.  

De kaarten liggen klaar en worden nu op 

de website geplaatst zodat ze kunnen 

worden verstuurd.  

 

Paasliturgieën  

Veel afdelingen zijn druk bezig met de 

voorbereidingen voor de Paasbijeenkomst 

van de afdeling. Op Intranet staat al de 

uitwerking van de 

indrukwekkende 

film ‘De Brug’. 

Wanneer u nog 

een mooie 

Paasliturgie van 

bijvoorbeeld vorig jaar heeft liggen en deze 

zou ook geschikt zijn voor andere 

afdelingen, kunt u dit sturen naar 

servicepunt@passagevrouwen.nl zodat het 

op Intranet kan worden geplaatst.  

Kennismaken met Passage  

Via het krantje van 

uw afdeling en/of 

mondeling op de 

afdelingsavond kunt 

u belangstellende vrouwen wijzen op het 

lidmaatschap van Passage. 

Geef het adres van uw vriendin, of  . . .door 

aan het Passage Servicepunt via: 

servicepunt@passagevrouwen.nl  

Voor het aanbrengen van nieuwe leden 

worden per jaar 10 boeken weggegeven. 
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Kalender 2019: 

Regiodagen 

Regionale bijeenkomst i.v.m. 100 jaar 

christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging: 

5 maart: Goes 

12 maart: Purmerend 

20 maart: Zwolle 

2 april: Drachten 

6 april: Schiedam i.c.m. K.C.L.-dag  

Landelijke dagen 

07-05-2019: Ledenraad 

01-10-2019: Landelijke bijeenkomst i.v.m.  

100 jaar christelijk-

maatschappelijke 

                    vrouwenbeweging 

15-10-2019 Inspiratiedag voor 

                     regiocoördinatoren en 

                     projectvrouwen 

 

Colofon 

Passage Servicepunt  

Passage, christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging | Postbus 1058 | 3860 

BB NIJKERK | T +31 (0)33 247 34 87 | 

servicepunt@passagevrouwen.nl 
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