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Provincie Zuid-Holland 
 
Notulen van de 79e provinciale jaarvergadering op 21 april 2016 in partycentrum "de 
Lockhorst" te Sliedrecht. 
 
Aanwezig : A.Vente voorzitter, T.Driesse secretaris, B.Sluis penningmeester, 
M.Tellekamp bestuurslid en I.Agterberg ledenadministratie. 
C.Hordijk secretarieel medewerker. 
R.v. Baardwijk notulist. 
 
T.Luijendijk landelijk voorzitter en C.Wijers directeur landelijk bureau. 
 
Brigitte Paulissen, dagvoorzitter.  
 
Alle commissies zijn vertegenwoordigd met een of meer vrouwen. 
 
Totaal aantal aanwezigen ongeveer 150 vrouwen. 

 
Om 10.30 uur opent Brigitte Paulissen de dag en wenst allen een goede morgen. Zij 
doet dit op een ludieke manier, waardoor zij meteen de aandacht heeft. 
Het thema van deze dag is "Eerlijk". Dat is soms moeilijk en lastig. 
Waarom bent u lid geworden ? Is dat vanwege cursussen, andere vrouwen 
ontmoeten, moeder was al lid of vooral : geen mannen ? 
Aan diverse vrouwen wordt inderdaad gevraagd waarom. 
 
A.Vente heet de aanwezigen eveneens hartelijk welkom en Brigitte stelt het 
provinciaal bestuur voor, evenals de landelijk voorzitter en directeur landelijk bureau. 
De notulen van de vorige jaarvergadering van 23 april 2015, worden goedgekeurd 
met dank aan de notulist. 
 
Er zijn dit jaar geen verkiezingen voor de Ledenraad. De vrouwen die vorig jaar 
gekozen zijn blijven aan. 
Volgend jaar, 2017,  is de provinciale jaarvergadering op 20 april. 
 
Brigitte kondigt aan dat elke commissie nu een minuut de gelegenheid krijgt om hun 
activiteiten te promoten. Op het scherm verschijnen beurtelings foto's van de 
vrouwen die bij de commissie horen. 
Als eerste mag de Agrarische commissie het spits afbijten. Daarna volgen commissie 
Cultuur en commissie Handwerken. 
 
Hierna geeft Brigitte het woord aan B.Sluis penningmeester. Zij vraagt of er op- of 
aanmerkingen zijn op het financiële gedeelte van het jaarverslag.  Mevrouw Fuik, lid 
van afdeling Krimpen a/d Lek, heeft een vraag over de vrijwilligers verzekering voor 
leden. De meeste gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering, waarvan ook de 
vrijwilligers van de Vrouwen van Nu gebruik kunnen maken. Via de wegwijzer op de 
landelijke website is te lezen hoe de procedure is. 
De nieuwe uitvoering van het provinciale info boekje, met daarbij het jaarverslag 
2015, is bij binnenkomst uitgereikt.  
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Er zijn vragen over de baten en lasten. De penningmeester doet verslag. 
 
Ria Scholten van de kascommissie krijgt het woord. De kascommissie is van oordeel, 
dat zowel de administratie als het gevoerde beleid met zorg zijn verricht en stellen 
daarom voor de jaarstukken over 2015 goed te keuren en het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid.  
Het voorstel wordt door de voorzitter overgenomen. Zij vraagt de vergadering het 
bestuur decharge te verlenen, en dankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 
De zaal reageert met applaus. 
 
Er wordt afscheid genomen van kascommissie lid N.Sparreboom, niet aanwezig 
vandaag. De nieuwe kascommissie wordt mevrouw A.v.d. berg, mevrouw R.Scholte 
en mevrouw Jacobs van afdeling Poortugaal/Rhoon. Reservelid mevrouw Glissenaar 
van afdeling Zoetermeer. 
 
De commissies PR, Redactie en Website vervolgen het programma met hun een-
minuten praatje. 
 
A.Vente vraagt I.Agterberg, lid van het provinciaal bestuur, op het podium te komen. 
Zij neemt afscheid van haar met een persoonlijk woordje en overhandigt haar een 
envelop met daarbij een bloemetje. I.Agterberg neemt afscheid i.v.m. haar intensive 
baan met daarbij een studie. 
 
Ook van L.Pelt wordt afscheid genomen met een envelop en een bloemetje. L.Pelt 
heeft tien jaar geleden de Inspiratie bron opgezet en sindsdien bijgehouden. Deze 
taak wordt nu overgenomen door C.Hordijk, secretarieel medewerker. L.Pelt bedankt 
alle afdelingen voor hun medewerking om de lijst up to date te houden. 
 
Eveneens wordt afscheid genomen van A.Snelders, medewerker bij de Website en   
I. Nieuwenhuijzen die uit commissie Reizen stapt. 
 
Nieuwe commissieleden worden welkom geheten : te weten A. de Man, Agrarische 
commissie Zij is niet aanwezig wegens een blessure. H.Stenneken en H.Zwets voor 
de TAG, R.v.d. Wel voor Reizen. De dames krijgen een praktisch presentje en een 
verenigingsspeldje opgespeld. 
T.Arends contactvrouw voor regio 3, maar sinds kort ook voor regio 4. 
Voor nog eens drie jaar worden herbenoemd C.Angevare, voor commissie Redactie 
en A.Vente voor commissie Reizen. 
 
Brigitte kondigt de volgende commissies aan die uit komen leggen wat ze doen. 
Commissie Creatief, commissie Reizen en de Training en Advies Groep. 
 
A.Vente heeft enkele mededelingen : 
- Het informatieboekje, dat bestuursleden bij binnenkomst gekregen hebben, is 
tevens het jaarverslag van 2015, wanneer het omgedraaid wordt. 
- De inspiratiedag, die provincie Utrecht en Zuid-Holland organiseren, is op 28 mei 
a.s. in Vianen. Het PB stelt gratis 2 kaarten beschikbaar voor de afdelingen. 
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- Op 1 juni a.s. nodigt het PB nieuwe afdeling- en commissieleden uit in Berkel en 
Rodenrijs op kantoor, ter kennismaking. 
 
- Het 80 jarig jubileum van de provincie Zuid-Holland in 2017, wordt gevierd op 11 
maart, in het Oude Luxor theater te Rotterdam. 
- Het fietsrondje 2021 wordt georganiseerd door regio 5.  
- Er bestaan enkele vacatures voor het PB, commissie Cultuur en de Website. 
- Er zijn vragen over het gastlidmaatschap. T. Luijendijk licht dit toe en verwijst naar 
het huishoudelijk reglement. 
- De provinciale jaarvergaderingen worden volgens een schema gehouden in diverse 
locaties in Zuid-Holland. 
 
Nu wordt de speech van landelijk voorzitter T.Luijendijk aangekondigd. Deze wordt 
als bijlage meegestuurd met de notulen. 
Daarna stelt C. Weijers, directeur van het landelijk bureau, zich voor. 
 
T.Arends, contactvrouw van regio 3 en 4, heeft vragen over de centrale contributie 
inning. C.Weijers belooft uitleg te komen geven aan afdelingsbesturen van Zuid-
Holland, en er wordt een datum afgesproken. 
 
Om 12.30 uur wordt een prima lunch uitgeserveerd op de tafels. Tijdens de lunch 
worden op het scherm foto's vertoond en men kan de kraampjes bezoeken van de 
provinciale commissies. 
In de hal staat een ruime stand van Sari Fashion, de firma die vanmiddag een 
modeshow geeft met "eerlijke" kleding. Ook staat er een kraam met leuke 
"hebbedingetjes" van Indibazar. 
 
Na de lunch opent Brigitte Paulissen het middagprogramma met een soort van 
cabaret, afgewisseld met liedjes. Na drie kwartier start de modeshow van Sari 
Fashion, vakkundig geshowd door dames van afdeling Sliedrecht. 
 
Na afloop bedankt A.Vente Marjolein van Sari Fashion, de mannequins, 
contactdames en Brigitte. Allen krijgen een gezellig bloemetje. 
De aanwezigen kunnen in de hal nog even napraten met een drankje en de kleding 
bekijken van de modeshow, die ook gekocht kan worden natuurlijk. 
 
Goede thuisreis en tot ziens! 
 
A.Vente voorzitter    T.Driesse secretaris. 
 
24 april 2016 


