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1. Voorwoord 
  

Namens het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland is het mij een 
genoegen u hierbij het jaarverslag van 2016 te mogen aanbieden. 
 
2016 was in meerdere opzichten een belangrijk jaar, waarin door 
het Provinciaal Bestuur een nieuwe weg is ingeslagen om de 
afdelingen, commissies, contactvrouwen en het serviceteam beter 
te kunnen ondersteunen. Door het Bestuur is hard gewerkt aan het 
verbeteren van de communicatie op verschillende terreinen. Zo 
heeft ieder bestuurslid een of meerdere commissies als 

aandachtsgebied en wordt informatie tijdig uitgewisseld. 
 
De bijeenkomst ‘Op de thee bij het PB’ voor nieuwe bestuurs- en 
commissieleden was zo succesvol dat we op het laatste moment 

naar een grotere locatie moesten uitwijken. Ook de 
jaarvergadering en het overleg met de afdelingen werden goed 
bezocht. De jaarlijkse bijeenkomst voor provinciale 
commissieleden, contactvrouwen en serviceteam is in een nieuw 
jasje gestoken. Naast het formele gedeelte in de ochtend wordt 
jaarlijks door een van de commissies een gezellige middag 
verzorgd.  

De inspiratie dag heeft door middel van goed verzorgde workshops 
bijgedragen aan nieuwe ideeën voor afdelingsbijeenkomsten. 
 
Dankzij de inspanningen van afdelingen en commissies is het 

ledental het afgelopen jaar gelijk gebleven. Door het organiseren 

van goede, wervende acties met de nodige PR zijn er nieuwe leden 
bijgekomen. Voor de afdeling Bodegraven was dit het laatste jaar 
omdat er niet voldoende bestuursleden meer waren om de afdeling 
voort te kunnen zetten. Een deel van de leden is naar een 
naburige afdeling overgestapt. 
 
Het landelijk bureau heeft een nieuwe directeur en daardoor is de 
centrale contributie inning in een rustiger vaarwater terecht 
gekomen. Op een speciaal hiervoor belegde vergadering zijn de 

voor en tegens aan het bod gekomen en is het tijdsbestek voor 
invoering komen te vervallen, pas als de meerderheid van onze 
provincie hier achter staat gebeurt dit en anders niet. 
 
De afsluiting van dit stukje lijkt op die van vorig jaar, want wat 
ons ook deze keer als Bestuur enorm heeft gesteund is de goede 
samenwerking met u allen. Als Bestuur hebben we ons eerlijk en 
open voor u opgesteld en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Met 
elkaar kunnen we veel bereiken!  
 
Namens het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 
 
Addy Vente 
voorzitter  
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2. Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 

2.1 Bestuurlijke gegevens 

Leden en afdelingen 
Ondanks de aanmelding van nieuwe leden is het totaal aantal 
leden van de provinciale afdeling Zuid-Holland voornamelijk door 
opheffing van een aantal afdelingen gedaald met 572 leden. Dat 
komt neer op een ledenbestand van 4461 per 1 november 2016.  
 
In de informatiegids is op bladzijde 11 het totaal aantal leden per 
afdeling en per regio aangegeven. Die gegevens zijn gebaseerd op 
de groep “Afdrachtleden” in de portal ledenadministratie, die vanaf 
1 november 2016 als leden voor het jaar 2017 zijn aan te merken. 
De afdracht van 16,95 euro per lid aan de landelijke kas en 7,30 

euro aan de provinciale kas is op het ledenaantal per 1 november 

2016 gebaseerd. 
 
Huidige aantal leden Aantal afdelingen  

2016 2017 2016 2017 

4461 4384 43 42 

PB samenstelling en zittingsperiode  
Onderstaand is de samenstelling met zittingsperiode van elk 
bestuurslid aangegeven: 
 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Addy Vente  2014  2017 

Tonia Driesse 2014 2017 2020 

Bep Sluis 2014 2019 2022 

Marijke Tellekamp 2014 2018 2021 

 

Rosemarie van Baardwijk-Dingemans assisteert het provinciaal 
bestuur als notulist. 
Charlotte Hordijk ondersteunt sinds 1 juni 2013 de PB leden als 
secretarieel medewerker. Zij is op woensdagochtend tussen 10 en 
12 uur aanwezig op kantoor te Berkel en Rodenrijs. Op andere 
dagen is zij telefonisch bereikbaar en via 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com.  

  

mailto:vrouwenvannuzuidholland@gmail.com
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2.2 Activiteiten van het provinciaal bestuur 

 

- Het PB vergaderde 11 keer. 
- De ledenraad is twee keer bij elkaar gekomen, op 14 juni 

en 22 november.  
Beiden bijgewoond door de afgevaardigde. 

- Leden van het bestuur maakten, samen met het PB-

Utrecht, deel uit van de werkgroep "Organisatie 
Inspiratiedag" op 28 mei te Vianen. Zij vergaderden 5 
keer. 

- Leden van het PB zaten in de werkgroep "Organisatie 80 
jarig jubileum". 

- Leden van het PB namen deel aan diverse 
regiovergaderingen. 

- PB-leden namen tweemaal deel aan het LB/PB's overleg in 
Amersfoort. 

- Leden van het bestuur bezochten de 
opheffingsvergadering/laatste afdelingsavond van de 
afdeling Bodegraven, Landelijke contactdag LSH, 
Landelijke contactdag Provinciale Reiscommissies, jubilea 
van afdelingen. 

- Actueel houden van de Inspiratiebron. 
 

 14-1 Ontmoetingsdag van het PB met het serviceteam, 
provinciale commissieleden en contactvrouwen. 

 26-1 Penningmeesteroverleg ZH te Bergambacht. 
 3-2 Overleg PB met contactvrouwen en serviceteam. 

 8-3 Leden van het PB namen deel aan "Voorzitters training-
presenteren" georganiseerd door de TAG. 

 7-4 De penningmeester nam deel aan het landelijk 
penningmeesteroverleg te Amersfoort 

 21-4 Jaarvergadering, "De Lockhorst" te Sliedrecht 
 18-5 Overleg PB met TAG 
 28-5 Inspiratiedag - Vianen 

 1-6 Ontvangst nieuwe commissieleden en afdelingsbestuurders 
(Op de thee bij het PB). 

 15-8 Evaluatie inspiratiedag in Den Haag 

 31-8 Training PB met Pieta Verhoeven in Ridderkerk. 
 4-10 Leden van het bestuur waren aanwezig bij de bijeenkomst 

bestuursleden van de afdelingen met Carla Wijers, 

directeur landelijk bureau en Heleen Boussard, financiën 

landelijk bureau.  

 5-10 Overleg PB met contactvrouwen en serviceteam. 

 1-11 Overleg PB met afdelingsbesturen, contactvrouwen en 
serviceteam in Poortugaal. 

 7-12 Het LB bezocht het PB voor overleg in Berkel en Rodenrijs.  
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3. Nieuws uit de regio’s van de contactvrouwen 

3.1 Verslag van de contactvrouw van regio 3 en 4 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Trudi Arends 2015  2017 
 
Vacature contactvrouw 

3.2 Verslag van de contactvrouw van regio 5 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Anneke Schwaab  2011  2017 
 
Activiteiten: 

In het jaar 2016 hebben er 5 afdelingen in onze regio hun 
jubileum gevierd: de afdelingen Oudewater, Ouderkerk a/d IJssel, 
Berkenwoude, Lekkerkerk en Bergambacht. Al deze afdelingen 

hebben hun jubileum op eigen wijze gevierd. Bij 4 afdelingen heb 
ik dit mee mogen vieren. Ik ben er zeer trots op, dat de afdelingen 
in onze regio nog zo goed draaien . 
Op 4 oktober 2016 heeft afdeling Ouderkerk a/d IJssel de 
jaarlijkse Streekdag voor regio 5 georganiseerd. Het was een heel 
leuk en interessant programma. We zijn veel te weten gekomen 

over vogels, die in onze regio op het erf te vinden zijn. Er was 
natuurlijk ook een leuk middagprogramma, maar daar kon ik 

jammer genoeg niet bij blijven. Op 4 oktober werd er ook een 
bijeenkomst gehouden voor de bestuursleden van de afdelingen 
van Zuid-Holland met de directeur van het Landelijk Bureau Carla 
Weijers en Heleen Boussard, die zich bezig houdt met de financiën 
van het Landelijk Bureau. Dit was een zeer verhelderende 

bijeenkomst, waar op veel vragen antwoord werd gegeven.  
 

Aantal regiovergaderingen: 

Op dinsdag 22maart 2016 werd de Voorjaarsvergadering van 

Regio 5 gehouden in Ouderkerk a/d IJssel Alle afdelingen van 
Regio 5 waren aanwezig en het was een goede vergadering.  

Op donderdag 25 oktober 2016 werd de Najaarsvergadering van 
Regio 5 gehouden in Oudewater. Ook daar waren alle afdelingen 
aanwezig en het was een prettige vergadering . Ik heb daar 
gevraagd of er iemand was, die mij in april wil opvolgen als 
contactvrouw voor Regio 5. Ik heb daarop nog geen reacties 

gekregen. 
 

Bezocht in 2016 

22-03 Regiovergadering Ouderkerk a/d IJssel 

21-04 Provinciale Jaarvergadering Sliedrecht 
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30-05 Jubileumavond Oudewater 
21-09 Jubileumavond Ouderkerk a/d IJssel 

04-10 Streekdag Ouderkerk a/d IJssel 
04-10 Overleg met directeur landelijk bureau in Pijnacker 
05-10 Overleg Vrouwen van Nu in Berkel 
18-10 Jubileumavond Lekkerkerk 
25-10 Regiovergadering in Oudewater 
01-11 Overleg AB met Prov. Bestuur in Poortugaal 

18-11 Jubileumavond in Bergambacht 
 
Telefonisch en ook via de e-mail regelmatig contact met het PB en 
met de afdelingen, wanneer dit nodig was.  

3.3 Verslag van de contactvrouw van regio 6 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Agatha in ‘t Veld  2014 2017 2020 
 
Ik ben naar de z.g.n. opheffingsavond geweest van Bolnes. De 

opheffing ging gelukkig niet door. Dan ben ik nog een keer naar 
een ledenavond geweest in Bolnes. En ik ben naar het jubileum 
van Heerjansdam geweest. 6 april 2016 hadden we een 
regiovergadering bij Bolnes.  

3.4 Verslag van de contactvrouw van regio 7 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Helene de Groot 2014  2017 
 
Interim contactvrouw Tilly Krieger 

 

3.5 Verslag van de contactvrouw van regio 8 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Ans de Vries 2014 2017 2020 

 

Activiteiten: 

Onze afdelingen van regio 8 draaien goed. We hebben een keer 
per kalender jaar contact met elkaar. Hier kunnen al de afdelingen 
zich goed in vinden. 
Daar naast bezoek ik de afdelingen regelmatig. Het zij op hun 
verzoek (wat ik erg leuk vind) of op eigen indicatief. Ik word altijd 
goed ontvangen door de dames . 

Ook met het P.B is een goed contact. Twee keer in het jaar zijn we 
in Berkel Rodenrijs om in overleg met P.B de koers van onze 
vereniging te bepalen. 
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Bezocht in 2016 
5x Een afdeling bezocht 

3x P.B vergaderingen +jaarvergadering 
4x Cursus  
6x Vergadering rond het 80 jarig bestaan  
4x Diversen anderen activiteiten 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Realisatie commissies 

 

Op verzoek van en in overleg met het PB wordt een aantal 

werkzaamheden door commissies en deskundige teamleden 
verricht. De commissieleden worden op voordracht van een 
commissie door het PB benoemd voor een periode van drie jaar. 
Zij zijn daarna nogmaals voor een periode van drie jaar 

herkiesbaar.  
 

In 2015 waren de volgende commissies en teamleden werkzaam: 

 
1. Serviceteam 
2. Commissie Website 
3. Commissie Redactie 

4. Training- en AdviesGroep (TAG) 
5. Commissie PR  
6. Commissie Cultuur 
7. Commissie Reizen 

8. Commissie Creatief 
9. Commissie Handwerken 
10. Agrarische Commissie 

 

De commissieleden en teamleden nemen deel aan landelijk 

georganiseerde trainingen en contactdagen voor bijscholing van 
hun vaardigheden en kennis over de te volgen beleidslijnen. 
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4.1 Serviceteam 

Samenstelling en zittingsperiode 

 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Wilma Born 2012  2018 

Orja Schuur 2012  2018 

 
Activiteiten  
Het service team krijgt meestal de vraag van het Provinciaal 
Bestuur om contact op te nemen met een afdeling die extra 

ondersteuning kunnen gebruiken, maar een afdeling bestuurslid of 
contactvrouw belt ook weleens voor wat meer informatie. 

Het afgelopen jaar zijn er 7 afdelingen die een beroep op ons 
hebben gedaan. 
Zowel telefonisch als ook het bezoeken van de afdeling leverde 
duidelijkheid op hoe men verder moest met de afdeling. 
Helaas is er toch weer een afdeling opgeheven maar anderen 

vonden weer nieuwe impulsen om door te kunnen gaan. 
Omdat de leeftijd opbouw van onze leden meestal boven de 55 
jaar is zijn heel veel afdelingen nog gewend aan de oude manier 
van besturen. Maar ook dat is aan het veranderen, een klankbord 
groep kan met een coördinator heel goed een afdeling runnen.  
Net als het digitale tijdperk zijn intrede heeft gedaan zijn er ook 
ander manieren om een afdeling goed te laten functioneren je 

moet er alleen voor open willen staan en met de veranderingen 
mee willen gaan. Ook daar kunnen de afdelingen ondersteuning in 
krijgen. 
Nog steeds wordt het vragen om ondersteuning zowel door de TAG 
dus gerichte thema’s als via het Provinciaal bestuur gezien als een 
falen van je eigen kunne. 

Jammer want alle leden dragen financieel bij aan de organisatie en 
maken te weinig gebruik van de mogelijkheden, je kunt er alleen 
maar beter van worden. 
Ook wij als service team hebben ons laten ondersteunen met een 
tweedaagse cursus Mediaton Vaardigheden. 

- Aan de orde kwam conflictbemiddeling met personen of 
groepen. 

- Wat te doen als de communicatie verstoord is en men 
geen vertrouwen meer in elkaar heeft. 

- Als onpartijdige partij het geschil laten zien, zodat de 
conflictpartijen hun geschil zelf kunnen oplossen. 

- Mediation kan alleen slagen als beide partijen bereid zijn 
naar een oplossing te zoeken. 

Afdelingsbesturen maak gebruik van de mogelijkheden bij de 
Vrouwen van Nu 
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4.2 Commissie Website 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Pien Verburg 2011 2017 2020 

Adrie Snelders 2013  2016 

Yvonne Verhorst 2017 2020 2023 

 
Yvonne Verhorst heeft als aspirant-lid de taken van Adrie Snelders 
overgenomen. 

 

4.3 Commissie Redactie 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Carla Angevare 2013  2017 

Klaasje Suurd 2014 2017 2020 

Activiteiten  
 
In 2016 werden de volgende activiteiten georganiseerd: 

Aantal commissie vergaderingen: 6 
Er werden verschillende interviews afgenomen, foto’s gemaakt of 

aangevraagd bij musea ten behoeve van ingestuurde kopij zonder 
foto. 
Uiteenlopende activiteiten en personen bezocht tbv van een 
artikel. 
Commissieleden namen deel aan : PB-commissieleden-dag Z-H 

Commissieleden bezochten : Provinciale Jaarvergadering alwaar 
een powerpoint-presentatie gegeven werd over de 
werkzaamheden en de weg die de kopij volgt. (21 april 2016) 
Er was een kort samenzijn met het toegevoegd PB-lid(22 
september 2016) 
Commissieleden bezochten de twee landelijke Redactie 

bijeenkomsten, waar uit bijna elke provincie afgevaardigden uit de 

redacties kennis maakten met de nieuwe directeur en een nieuwe 
redacteur. (5 april 2016) 
Bij de tweede bijeenkomst (10 november 2016) was wederom de 
directeur aanwezig, nu in gezelschap van de kantoormanager. 
Speerpunt was het idee om de Samenwerking tussen de 
verschillende provinciale commissies te intensiveren. Uitgebreid 

werden de plannen omtrent het Landelijke blad besproken. Een 
nieuwe uitdaging! 
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4.4 Training en Adviesgroep (TAG) 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Marijke Tellekamp 2014  2017 

Henny Stenneken 2016 2019 2022 

Hetty Zwets 2016 2019 2022 

 

Activiteiten  

Datum: 4 maart 2016  
Training: Spreken in het openbaar. Locatie: Het Rehoboth 
zalencentrum te Berkel en Rodenrijs. Trainer: Joke Zephat.  

Aantal deelnemers: 11 dames.  
Bijzonderheden: Het was een succesvolle training, prettige 
samenwerking, goede en deskundige begeleidingen fijne sfeer.  

 
Datum: 8 maart 2016.  
Workhop: Vrouwen van Nu presenteren. Locatie: Brinkhoeve te 
Poortugaal.  
Trainer: Pieta Verhoeven.  
Aantal deelnemers: 11 dames 

Bijzonderheden: Leerzame training, deskundige begeleiding en 
prettige sfeer.  
 

Datum: 28 september 2016  
Workshop: Zorg Verandert, zeker iets voor u! Locatie: Brinkhoeve 
te Poortugaal. Trainers: trainers Eva van Velzen en Joke Zephat en 
regio-coordinator Marianne Veth van Zorg Verandert Zuid-Holland:  

Aantal deelnemers: 13 deelnemers  
Bijzonderheden: Het was een leerzame dag, veel informatie 
meegekregen om op de afdeling zoiets te gaan organiseren. 
 
Data: 12 en 13 oktober 2016 
Verkorte coaches opleiding. Locatie: De Brinkhoeve te Poortugaal. 
Trainers 2 dames van Vrouwen van Nu uit provincie Friesland.  

Aantal deelnemers: 10 dames.  

Bijzonderheden: Het was een leerzame training, fijne sfeer en 
zinvolle handvatten meegekregen.  
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4.5 Commissie PR 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Corry de Jong 2012  2018 

Lia Philippo 2012  2018 

Nicolien van Dooijeweert 2012  2018 

 
Commissieleden namen deel aan:  
14 januari Nieuwjaarsreceptie PB+commissies (Corry, Lia, 
Nicolien); 
21 april Jaarvergadering Sliedrecht: stand + versieren zaal + 
foto’s (Nicolien, Lia, Corry); 
14 september PR vergadering met Bep Sluis in Ridderkerk 
(Nicolien, Lia, Corry); 
7 + 8 oktober Handwerkbeurs Rijswijk: stand Vrouwen van Nu 
(Nicolien, Lia); 
10 november PRnetwerkdag Amersfoort (Nicolien); 
1 december Oude Luxor bezocht ivm 80 jarig jubileum op 11 
maart 2017(Nicolien, Corry) 
 
Verdere activiteiten: 
Uitlenen van de PRboxen 8 keer (excl. het aantal uitleningen door 
contactvrouwen); 
Nieuwe tasjes uitgezocht en besteld en aan afdelingen 
doorverkocht (Nicolien). 
Afd. Heenvliet geholpen bij jaarboekje voorpagina, afdeling 
Zoetermeer van tips voorzien voor braderie (Lia). 
Spandoek naar Agrarische Commissie verstuurd (Lia). 
Overleg en onderhandelen met Broodfabriek voor Handwerkbeurs 
(Nicolien).  
Zeven keer vergadering met werkgroep 80jarig jubileum (Lia). 
Ondersteunende activiteiten voor diverse afdelingen mbt. de 
huisstijl (Lia). 
Expositie gebreide artikelen op de Creabeurs (Nicolien). 
Restanten winkeltje beheerd en inventarisatielijst bijgehouden 
(Lia). 
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4.6 Commissie Cultuur 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  Gestart Herkiesbaar zitting tot 

Wil Voets 2010  2017 

Wil v.d. Berg 2008  2017 

Anneke v.d. Berg 2012  2018 

Activiteiten  
Activiteiten 
16 maart 2016 - 2e bezoek aan het Schoolmuseum en het Medisch 

museum in Dordrecht; hieraan namen 18 dames deel.  
12 en 19 april lezingen door Ben Hupkens met als onderwerp 

Heronimus Bosch;34 deelnemers 
12 mei - onder leiding van 3 gidsen bezoeken we Gouda i.v.m. het 
Erasmusjaar; 57 deelnemers. 
13 september volgt een bezoek aan wijngaard De Vier Ambachten; 
inclusief boottocht en wijnproeverij. Het was een heel geslaagd 

uitstapje met 18 deelnemers.  
6 oktober waren er 40 dames die met ons een bezoek brachten 
aan Muziekgebouw aan het IJ. Behalve de rondleiding beluisterden 
we ook een druk bezocht lunchconcert dat gegeven werd door 3 
enthousiaste jonge mensen. 
20 december bezochten we met 30 dames het Museum Catharijne 
convent voor de tentoonstelling 'Het Heilig Schrift' We kregen ook 

daar een boeiende uitleg door de gidsen.  
 
Aantal commissievergaderingen in 2016: 5 
5 februari, 15 april, 3 juni, 23 september, en 18 november  
 
De volgende commissieleden namen deel aan: 

De Provinciale Jaarvergadering in Sliedrecht werd bezocht door Wil 
Voets, Wil van den Berg en Anneke van den Berg. 
De Landelijke bijeenkomst Provinciale Commissies Cultuur vond dit 
jaar niet plaats. 
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4.7 Commissie Reizen 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Tonia Driesse 2011 2014 2017 

Addy Vente 2013 2016 2019 

Rini van der Wel 2016 2019 2022 

Riet v.d. Werf 

aspirant lid per okt. 

2016 

   

 
Activiteiten  

De vakantiebestemmingen in 2016 waren: 
4 t/m 14 juni - 11 daagse vlieg- trein en busrondreis 

Rusland  

(in samenwerking met Sophus Travel) 
In Moskou o.a. bezoek aan het Rode Plein met het Kremlin, 

mausoleum Lenin en de museale metrostations. Avondvoorstelling 

opera "Don Pasquale". Gouden Ring: een aantal kloostercomplexen 
in de buurt van Moskou. St.Petersburg: bezoek aan de Hermitage, 

winter- en zomerpaleis en diverse andere paleizen met Russische 

Folklore. Avondvoorstellingen: 
- een balletvoorstelling in het Mikhailovsky teater, ballet Don 

Quichot met veel ballerina's - voorstelling van Kozakken, zij 

vertolkten Russische liederen. Boottocht over de Moika. 
17 deelnemers en 1 begeleiding 

22 t/m 26 augustus - Fietsvakantie op de Veluwe  

Verblijf in Princess Hotel de Wipselberg te Beekbergen. 
Via prachtige knooppunten routes en gebruik van E-bikes naar o.a. 

Apeldoorn, Arnhem en Posbank. Natuurlijk fietsen we ook een dag 

in Het Nationale Park.  
Deelnemers gaan met eigenvervoer naar het hotel. 

9 deelnemers en 2 begeleiding  

20 t/m 24 september - busreis Zuid-Engeland  
(in samenwerking met Pelikaan Reizen) ging niet door 

Zaterdag 22 oktober 2016, Gezamenlijke reünie, locatie 

partycentrum De Lockhorst, Sliedracht  
ca. 30 deelnemers 

 
Commissieleden: 
- Bezochten de vakantiebeurs in Utrecht, Ontmoetingsdag in 

Molenaarsgraaf, Kaderdag in Nijkerk. 

- Namen deel aan het PB-overleg met provinciale commissieleden. 
- Hadden diverse vergaderingen en veel contact per e-mail en 
telefoon.  
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4.8 Commissie Creatief 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Liane de Keizer 2005  2017 

 

Diverse cursussen en activiteiten het hele jaar door. 

 

4.9 Commissie Handwerken 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Annelot van ‘t Hart 2012  2018 

Activiteiten 

2 cursussen Oekraïns borduren in Zuid Holland in het voorjaar en 
najaar. 
2 workshops in musea ( tassenmuseum en Zoavenmuseum) voor 

Handwerken 7.0. 
Workshops borduren op inspiratiedag Zuid Holland. (Handwerken 
7.0) 
Workshops borduren op landelijke VvN Beurs in Apeldoorn. 
(Handwerken 7.0) 

Vergaderingen landelijke handwerkcommissie in mei en november 

2016. 
Voorlichting op provinciale jaarvergadering Zuid Holland. 
Voorlichting op Handwerkbeurs in Rijswijk. 
 

4.10 Agrarische Commissie 

Samenstelling en zittingsperiode 

Namen  gestart herkiesbaar zitting tot 

Petra de Vos  2012  2018 

Anke de Man  2015  2018 

Nel Habben Jansen  2004  2017 

Yvonne Verhorst  
(vertegenwoordiger 

LTO Vrouw en Bedrijf) 

2008   
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5. Balans 
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6. Staat van baten en lasten 
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Bijlage I Beknopt beleidsplan 2016-2020 
 
Inleiding 
In 2015 zijn we met vijf nieuwe bestuursleden aan de slag gegaan 
in het Provinciaal Bestuur van Z-Holland. In ons eerste jaar 
hebben we veel tijd besteed aan het verbeteren van de contacten 
met het Landelijk Bestuur, de Afdelingsbesturen, commissies en 
leden. Nu de contacten goed verlopen willen we ons, naast onze 
verplichte zaken, in de komende jaren richten op projecten die de 
samenleving ten goede komen. 
 
Missie en visie 
Met als thema ‘De Kracht van Samen’ willen we een samenwerking 
opstarten met multiculturele vrouwenorganisaties en Vrouwen van 
Nu in de provincie Z-Holland.  
 
Doelstelling 
Ons doel is om samen met vrouwen uit de multiculturele 
samenleving ervaringen en kennis uit wisselen, waardoor 
wederzijdse bekendheid met elkaars leefwijze, interesse, respect 
en vertrouwen gegenereerd wordt. Een positief bijeffect kan zijn, 
dat sommigen vrouwen in de toekomst lid worden van onze 
vereniging. 
 
Strategie 
Het in kaart brengen van multiculturele vrouwen organisaties in Z-
Holland. 
Welke instanties houden zich hier al mee bezig en daar contact 
meeleggen. 
Mogelijkheden voor subsidie onderzoeken. 
Publiciteit zoeken. 
Onze missie uitdragen naar de Afdelingsbesturen en hun ideeën 
aanreiken, zoals het organiseren van themamiddagen, 
handwerken, koken, kleding maken, opvoeding, etc.  
Het adviseren aan Afdelingsbesturen om multiculturele dames uit 
te nodigen op een van de afdelingsbijeenkomsten van de Vrouwen 
van Nu, waarbij naast het thema van de bijeenkomst, een goede 
ontvangst en aandacht belangrijk is. 
 
Voorwaarden 
Een ‘open mind’ en positieve houding van Afdelingsbesturen, 
commissies en leden van de Vrouwen van Nu. 
 
Afsluiting 
Wij gaan ervan uit in de komende jaren ‘Met de kracht van Samen’ 
een bijdrage te leveren aan het versterken en de leefbaarheid van 
de samenleving. 


