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ORGANISATIE 

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is een vereniging met vestigingsplaats 

Amsterdam 

Website www.nlvb.net 

Bereikbaar via het contactformulier op de website of h.v.axler@gmail.com 

Nr inschrijving KvK 40534548 

Fiscaal nr. 8137.09.611 

De NLVB heeft de ANBI-status 

Oprichting 1956 

Statutenwijziging 1984 

Statutenwijziging 1992 

 

Aanleiding voor het opstellen van een beleidsplan is: 
- het teruglopend ledental 
- verminderde belangstelling voor de activiteiten 
 
Om genoemde ontwikkelingen tot staan te brengen  bezinnen we ons op onze rol 
binnen de Lutherse gemeenten in Nederland en/of de PKN en de moderne 
“digitale” ontwikkelingen. 
Hoe kunnen we de NLVB omvormen zodat er meer belangstelling komt en ook 
jongeren interesse krijgen. 
Daarvoor proberen we verbeter-(verander-)doelen te formuleren en vervolgens 

een plan om deze verbeterplannen te realiseren. 

Missie/Visie 

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de 

Evangelisch-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in 

Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen.  

ACTIVITEITEN 

De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag 

en excursies en  middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond. 

 

De Brief. 

Deze periodiek verschijnt 4 keer per jaar. De redactie probeert zoveel mogelijk 

ruimte te creëren voor het plaatsen van door leden aangereikte artikelen; als 

zodanig is het een orgaan voor en door de leden. Tevens worden verslagen van 

activiteiten, meditaties, artikelen over vrouwen en ontwikkelingen in de 

feministische theologie geplaatst.  

 

Ontmoetingsdag. 

Deze jaarlijkse dag is de eigenlijke jaarvergadering en wordt beurtelings in een 

lutherse gemeente gehouden, waarbij de plaatselijke vrouwen betrokken worden in 

de voorbereiding.  

Naast het zakelijke gedeelte is het aspect ontmoeting belangrijk terwijl er ook 

ruimte is voor bezinning door middel van een meditatie en een thema, besproken 

door een, daarvoor uitgenodigde, inleider. Er is altijd een feestelijke lunch en een 

ontspannend middagprogramma. 

 

Studiedag. 

Een keer per jaar en meestal in de ELK in Utrecht. Doel van deze dag is toerusting 

èn ontmoeting. De onderwerpen variëren van zaken die het persoonlijk leven van 

vrouwen raken, met het doel daar inzicht en ruimte in te kunnen verkrijgen, zoals 

bijvoorbeeld: ‘Luther’s visie over vrouwen’; ‘Het Hooglied’; ‘Liturgie, spelen en 

vieren’; ‘Gein, genadevolle humor in geloof en kerk’; ‘Grenzeloze lef’, benaderd 

vanuit de betekenis van het hebreeuwse ‘lev’, hart; ‘Olie voor de ziel’;  ’Droom 

God’s droom’; ‘Reformatie en muziek’, waarbij de spiritualiteit van Iona centraal 

stond; ‘Reformatie en tolerantie’, met CDA-politica Kathleen Ferrier.  

In de middag is er gelegenheid het thema persoonlijk uit te werken in diverse 

(creatieve) werkgroepen. In de afsluitende viering  vormen die uitwerkingen de 

bouwstenen voor de liturgie.  

 

Regionale ontmoetingsdagen en excursies. 

Het bestuur heeft met vreugde het initiatief van de Haagse lutherse vrouwengroep 

omarmd om als lutherse vrouwen elkaar te ontmoeten in de verschillende 

gemeenten. De vrouwen van de lutherse gemeente die bezocht wordt organiseren 

zelf een dagprogramma, waarbij vrouwen uit het hele land  welkom zijn. Zo waren 

er ontmoetingsdagen in Gouda, Leeuwarden, Delft, Haarlem, Rotterdam, Zutphen 

en Den Haag. Ook worden er excursies georganiseerd waarbij ieder zich kan 

aansluiten.  

 

VERTEGENWOORDIGINGEN NLVB. 

De NLVB is vertegenwoordigd in het West-Europa-vrouwennetwerk van de WICAS 

(Women in Chrurch and Society van de LWF) 

De NLVB onderhoudt contacten met de Oecumenische Vrouwen Synode, de 

Vrouwenbond van de Oudkatholieke Kerk. 

 

http://www.nlvb.net/
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BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuurders  wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering. 

De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Het 

bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

Het bestuur kent een presidente, penningmeesteresse en een secretaresse die 

tezamen het dagelijks bestuur vormen. De presidente wordt door de algemene 

vergadering benoemd. 

Eén keer per jaar overlegt de presidente en de penningmeester met de Synodale 

Commissie van de Lutherse Synode. 

 

De secretaresse stelt jaarlijks een jaarverslag op. De penningmeester stelt jaarlijks 

een financieel verslag en een begroting op. Beide verslagen worden gepubliceerd 

in de Voorjaarsbrief en op de website van de NLVB. 

 

FINANCIËN 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

- contributies der leden 

- giften 

- erfstellingen en legaten 

- andere baten 

Gelden geschonken voor een bijzonder doel zullen afzonderlijk worden beheerd en 

uitsluitend tot dit doel worden aangewend. 

Ieder lid betaald een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene 

vergadering wordt vastgesteld. 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen vergoeding voor gemaakte onkosten, 

zoals reiskosten en/of kantoorkosten. 

 

JAARPLAN 

Het bestuur maakt jaarlijks een nieuw jaarplan. 

 

HR 29-11-2021 

 


