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provincie Zuid-Holland 

 



49ste jaargang april 2017 

 
Provinciaal secretariaat 

Vrouwen van Nu 

Afdeling Zuid-Holland 

Van Naeldwijcklaan 131 

2651 KJ Berkel en Rodenrijs 

tel.: 010 - 475 76 76 

e-mail:  vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

website:  www.vrouwenvannu.nl/zuidholland 

 

Kantooruren van het provinciaal secretariaat 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Op tijden dat het kantoor niet bezet is wordt de telefoon 

doorgeschakeld of staat er een antwoordapparaat aan of 

een e-mail sturen aan 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

 

IBAN NL81 RABO 0307 4212 79 

t.n.v. Vrouwen van Nu, afd. Zuid-Holland 

te Hekendorp 

 

Voor meer informatie  

provinciale website: 

lidzuidholland - zui7509 

 

 

 

Landelijk secretariaat 

Vrouwen van Nu Landelijk Bureau 
Jan van Nassaustraat 63 

2596 BP Den Haag 

tel.:  070 - 324 44 29 

fax: 070 - 326 42 27 

e-mail:  bureau@vrouwenvannu.nl 

website: www.vrouwenvannu.nl 

kvk : 40409535 

 

Voor meer informatie  

landelijke website: 

lidlandelijk - lan9013 
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Voorwoord 
  
Met veel genoegen bieden wij u het informatieboekje 2017 

en het jaarverslag 2016 van het Provinciaal Bestuur Zuid-

Holland aan. Weer net als vorig jaar in één boekje! 

 

2017 is een bijzonder jaar. Het jaar waarin de Provincie 

Zuid-Holland op 11 maart voor haar leden het 80 jarig 

jubileum heeft gevierd. Naast een maatschappelijke 

betekenis blijft het elkaar ontmoeten een kernfunctie van de 

vereniging en dat de vereniging daarmee zijn bestaansrecht 

bewezen heeft is duidelijk. Daar mogen we met elkaar heel 

trots op zijn! 

 

Het thema voor het komende jaar is ‘Met de Kracht van 

Samen’, waarmee we ons richten op projecten met 

multiculturele vrouwenorganisaties die de samenleving ten 

goede komen. Ons doel is om samen met vrouwen uit de 

multiculturele samenleving ervaringen en kennis uit te 

wisselen, waardoor wederzijdse bekendheid met elkaars 

leefwijze, interesse, respect en vertrouwen gegenereerd 

wordt. Indien nodig ondersteunen we u graag daarbij. 

 

Verder treft u in het  informatieboekje de gegevens van het 

Bestuur, de commissies en de afdelingen aan. Nog niet alle 

activiteiten staan in dit boekje dus kijkt u vooral regelmatig 

op de website: www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland voor 

actuele informatie over trainingen en activiteiten van onze 

commissies. 

 

Het gaat goed met het aantal leden van de provincie Z-

Holland. Wij zijn volop in beweging en zien het komende 

jaar met veel vertrouwen tegemoet. Dit is mogelijk dankzij 

de ondersteuning en de goede samenwerking met alle leden 

en vrijwilligers in onze vereniging.  

 

We kijken met plezier uit naar het nieuwe jaar! 

 

Het  Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 
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Provinciaal Bestuur   
 

aanstelling 

Tonia Driesse-van Opstal 
Middelweg 30 

3281 KH  Numansdorp 
0186 – 65 10 25 
toniadriesse@upcmail.nl  

2014 
secretaris 

Bep Sluis-Kurver  
Hekendorpse Buurt 4 
3467 PD Hekendorp  
0182 – 50 18 60  

06 - 51 831 332  

penningmeesterpb.zh@gmail.com 
 

2014 
penningmeester 

Marijke Tellekamp-Niesing 
Numansdorp 
Lid afd. Numansdorp 
06 - 51 679 461 
marijkeniesing@gmail.com 

 

2014 
bestuurslid 

Vacature 
 

 

Ondersteuning PB   

Rosemarie van Baardwijk 
Verdouwenhoeck 20 

3218 XR  Heenvliet 
0181 - 66 37 31 
j.baardwijk2@kpnplanet.nl 

 

notulist 
 

Charlotte Hordijk 
Castor 47 
2651 GV Berkel en Rodenrijs 

06 - 44 353 938  

charlottehordijk@gmail.com   

secretarieel 
medewerker 
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Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 

Het Provinciaal bestuur (PB) heeft een schakelfunctie tussen 

het landelijk bestuur (LB), het landelijk kantoor (LK) en de 

afdelingsbesturen (AB’s) in de provincie Z-H. Het dagelijks 

bestuur bestaat uit tenminste drie leden, onder wie een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 

benoeming van PB leden geschiedt in de provinciale 

vergadering voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich 

herkiesbaar stellen voor een tweede periode van drie jaar. 
 
Het provinciaal bestuur wordt bijgestaan door provinciale 

commissies. Zij richten zich op het organiseren van 

activiteiten voor de gehele provincie. 
 
Voor de uitwisseling van informatie met de afdelingen zijn 

acht regio’s gevormd, die met een aantal afdelingsbesturen 

in het voorjaar en/of najaar een regiobijeenkomst 

organiseren.  
 
Doel 

Een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor de 

leefomgeving, zowel in plattelandsgebieden als in een 

stedelijke omgeving.  

Te stimuleren dat vrouwen elkaar ontmoeten, inspireren, 

kennis delen en een bijdrage leveren aan maatschappelijke 

projecten. 
 
Taak  

a. Het PB bepaalt het provinciaal beleid in samenhang met 

het landelijk beleid en brengt dat over naar de 

afdelingen.  

b. Zij organiseert een jaarvergadering om verantwoording 

af te leggen aan de leden over het gevoerde beleid van 

het afgelopen jaar. 

c. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen 

afdelingen, regio’s, commissies, e.d. 

d. Zorgt 1 x per jaar voor de uitgifte van een 

informatiegids en tenminste 2 x per jaar voor een 

nieuwsbrief aan de afdelingsbesturen. 

e. Zij ondersteunt het afdelingskader door middel van 

deskundigheidsbevordering. 

f. Zij geeft adviezen met bemiddeling van het 

serviceteam. 
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Middelen om dit doel te bereiken:  

a. PB leden nemen 2 x per jaar deel aan het PB/LB 

overleg en  

1 x per jaar aan het penningmeesters overleg en het 

interprovinciaal overleg. De afgevaardigde neemt 2 x 

per jaar deel aan de Ledenraad. 

b. Het PB stelt een jaarverslag samen over het 

uitgevoerde beleid met een staat van baten en lasten 

over het afgelopen jaar en een begroting voor het 

komende jaar. 

c. Organiseert het overleg met contactvrouwen resp. 

regiovertegenwoordigers, commissieleden, het 

serviceteam en met voorzitters van afdelingsbesturen. 

d. Verstrekt jaarlijks een informatiegids met actuele 

contactgegevens van het PB, de commissies en de 

afdelingssecretarissen.  

 Tevens zijn per regio de contactgegevens van de 

contactvrouwen en het aantal leden per afdeling 

vermeld.   

e. Informeert tenminste 2 x per jaar de 

afdelingssecretarissen via een nieuwsbrief (voor- en 

najaar), via de provinciale website en 6 x per jaar via 

het ledenblad.  

f. Biedt vaardigheid- en deskundigheidstrainingen aan 

voor leden en afdelingsbesturen in samen werking met 

de Training- en Adviesgroep (TAG).  

g. De TAG organiseert een deskundigheidstraining en een 

Inspiratiedag voor afdelingsbesturen, leden provinciale 

commissies en geïnteresseerde leden. 

h. Via het PB kunnen afdelingsbesturen vragen om 

ondersteuning en begeleiding van het serviceteam bij 

het oplossen van problemen en ontwikkelen van 

ideeën. 

i. Voor activiteiten gericht op ledenwerving krijgen de 

afdelingen: 

- max. 2 x per jaar de kosten van het huren van een 

kraam tegen overlegging van een bon 

- kosteloos 100 flyers geprint. Meerdere exemplaren 

kosten € 0,28 per stuk, exclusief verzendkosten 
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- op aanvraag kan een promotie box en presentatie 

apparatuur (beamer en laptop) worden 

gereserveerd 

j. Een actuele  “inspiratiebron” met o.a. een sprekerslijst 

en aanraders voor entertainment vindt u op onze 

website www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland. (Inloggen 

bij leden!) 

k. Voor het organiseren van een activiteitendag in de 

regio, zie onderstaande regeling: 

 

Financiële regeling voor regionale activiteitendag 

Het provinciaal bestuur in Zuid-Holland biedt elk jaar aan 

afdelingen de mogelijkheid in aanmerking te komen voor 

een financiële bijdrage voor de organisatie van een 

regionale activiteitendag. 

De regeling heeft tot doel: 

a. de samenwerking te bevorderen met afdelingen en 

andere (vrouwen)organisaties in de regio 

b. de zichtbaarheid te vergroten van Vrouwen van Nu 

c. uitbreiding van het ledenbestand 

 

De algemene voorwaarden voor de financiële bijdrage zijn:  

- de activiteiten worden in samenwerking met de 

afdelingen van de regio georganiseerd door een 

activiteitencommissie  

- toegankelijk voor leden en belangstellenden in de regio 

- de activiteiten behoren een sportief, creatief of cultureel 

thema te hebben of een combinatie hiervan dat 

afgestemd is op de doelgroep 

- er moet een duidelijk plan van aanpak met een 

begroting opgesteld worden, dat vóór 1 oktober bij het 

PB Z-H  ontvangen moet zijn voor een activiteitendag in 

het daarop volgende jaar 

- zoeken van sponsoren voor een financiële of materiële 

bijdrage 

- promotie via websites, regionale dagbladen, radio en 

mogelijk TV  
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Toelichting activiteiten: 

- onder sportieve activiteiten behoren o.a. een fietsronde of 

wandelroute in de regio zo mogelijk met een thema of 

een goed doel 

- onder creatieve activiteiten behoren o.a. workshops voor 

diverse creaties 

- onder culturele activiteiten behoren o.a. tentoonstelling 

eigen werk (foto’s met thema, schilder- of handwerk, 

lezing, museum- of bedrijfsbezoek) 

 

Als aan deze voorwaarden is voldaan kan de activiteiten-

commissie van de betreffende regio een financiële bijdrage 

ontvangen van maximaal € 100,- per deelnemende afdeling. 

 

Promotiemateriaal  

Het secretariaat heeft 2 banners te leen. Neem daarvoor 

contact op door een mail te sturen naar 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com of door te bellen met 

het secretariaat. 

 

Voor overig promotiemateriaal kunt u contact opnemen met 

de Commissie PR (zie blz. 19-20). 

 

Projectie apparatuur 

Bij het secretariaat kunt u de laptop en de beamer 

reserveren voor presentaties op cd-rom of usb-stick. Het 

lenen van de apparatuur is gratis. Maak bij de reservering 

tijdig een afspraak wanneer de apparatuur gehaald wordt.  

 

Degene die de apparatuur wil gebruiken neemt telefonisch 

contact op met Charlotte Hordijk van het provinciaal 

secretariaat of via vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

 

De ’Inspiratiebron’  

Met deze “sprekers en evenementenlijst”  kunnen 

afdelingen inspiratie en ideeën opdoen voor een 

aantrekkelijk programma. 

In deze lijst staan contactgegevens en beoordelingen van 

sprekers, acteurs, theatergroepen, musici e.d., die voor 
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optreden op een afdelingsavond of een jubileum kunnen 

worden gevraagd.  

 

De informatiebron wordt regelmatig bijgewerkt en deze 

nieuwe versie wordt op de website geplaatst 

(vrouwenvannu.nl/zuid-holland/inspiratiebron, ‘voor leden’). 

 

De besturen hebben contact met de sprekers die op de 

Inspiratiebron vermeld staan en geven de eventuele 

wijzigingen door, zodat de Inspiratiebron zo veel mogelijk 

up-to-date gehouden kan worden. Deze wijzigingen kunnen 

worden verzonden naar 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

 

Verzekering dagreisjes 

Wij adviseren u om voor kortdurende uitjes (minder dan 24 

uur) een groepsverzekering af te sluiten. Een 

reisverzekering treedt pas in werking als er een 

overnachting bij zit. 
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Regio’s en contactvrouwen 
 

Voor de uitwisseling van informatie met de afdelingen zijn 

acht regio’s gevormd, die met een aantal afdelingsbesturen 

in het voorjaar en/of najaar een regiobijeenkomst 

organiseren.  

 

Elke regio heeft een contactvrouw of een 

regiovertegenwoordiger voor een jaar, zijnde een 

afdelingsbestuurslid.  

 

Zij hebben als taak: 

- het organiseren van regiobijeenkomsten in overleg met 

de deelnemende afdelingsbesturen 

- het contact onderhouden met het PB voor 

bespreekpunten 

- neemt 2 x per jaar deel aan een PB overleg 

 

De contactvrouw wordt op voordracht van de afdelingen 

door het PB benoemd voor 3 jaren. De 

regiovertegenwoordiger is de voorzitter of een ander 

bestuurslid van de afdeling, die de regiobijeenkomst per 

toerbeurt in de regio organiseert. Op een regiobijeenkomst 

kunnen ook voorstellen worden gedaan door afdelingen en 

het PB.  

 

Het PB geeft er de voorkeur aan dat per regio een 

contactvrouw beschikbaar is/komt, die de contacten met de 

afdelingen regelt. 

Dit om leden van afdelingsbesturen in de regio te ontlasten. 

 

De kosten van zaalhuur en van de consumpties (koffie/thee) 

kunnen bij het PB worden gedeclareerd via 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com  
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Regio 1 
vacature contactvrouw 

Regio 2 
vacature contactvrouw 

 93 Alkemade 
 92 Koudekerk a/d Rijn met  

  Hazerswoude-Rijndijk  

 40 Nieuwkoop e.o 
 85 Woubrugge 
 
 
 

 310 

 87 Hardinxveld-Giessendam 
 74 Hoogblokland 
 56 Hoornaar 

 29 Lexmond   
 120 Meerkerk 
 84 Nieuw-Lekkerland   
 95 Sliedrecht 

 
 545 

Regio 3+4 

vacature contactvrouw 

Regio 5  

Jans Ooms  

 66 Benthuizen 
 116 Bleiswijk   
 66 ‘s-Gravenhage 

 138 Moerkapelle 
 82 Moordrecht 
 141 Nieuwerkerk a/d IJssel 
 131 Pijnacker 
 153 Vlaardingen 
 140 Waddinxveen   

 87 Zoetermeer 
 

1033 

 129 Bergambacht 
 36 Berkenwoude 
 78 Gouderak 

 141 Krimpen a/d Lek 
 162 Lekkerkerk 
 123 Ouderkerk a/d IJssel 
 98 Oudewater 

 
 
 
 
 
 
 

 767 

Regio 6 
Agatha in ’t Veld  

Regio 7 
Tilly Krieger (interim) 

 97 Bolnes 
 154 Dordrecht 
 128 Heerjansdam 
 144 Ridderkerk 

 
 

 523 

 131 Hoeksche Waard Oost 
 96 Hoeksche Waard West 
 152 Mijnsheerenland/  
  Westmaas 

 129 Numansdorp 
 

 508 

Regio 8 

Ans de Vries 

 

 88 Heenvliet/Geervliet 
 197 Oostvoorne 

 232 Poortugaal/Rhoon e.o. 

 87 Rockanje 
 98 Zuidland e.o. 

 28 Zwartewaal    
 

 730 
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Adressen contactvrouwen 
 

Regio 

Toegevoegd PB-lid: 
Bep Sluis 

06 - 51 831 332 
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

vacature regio 1 

Toegevoegd PB-lid: 
Marijke Tellekamp-Niesing 
06 - 51 679 461 
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

vacature regio 2 

 vacature regio 3+4 

Jans Ooms 
Beatrixplansoen 16 
2941 XA Lekkerkerk 
0180 - 663 408 
jansoom@hetnet.nl 
  

regio 5 

Agatha in ’t Veld  
Burg. Jaslaan 70 
3319 AC Dordrecht 

078 - 61 62 24 35 

a.veld371@upcmail.nl 
 

regio 6 

Tilly Krieger (interim) 

Everocken 21 
3271 AD Mijnsheerenland 
0186 603513 
m.meulen8@upcmail.nl 

  

regio 7 

Ans de Vries  

Vissersdijk 16-B 
3218 BG Heenvliet 
0181 – 66 48 63  
devries.ans@gmail.com 

 

regio 8 
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Provinciale Commissies 
 
Het PB biedt activiteiten voor leden aan, verzorgd door de 
acht provinciale commissies. Activiteiten van deze 
commissies worden gepubliceerd in het ledenblad ‘Vrouwen 
van Nu’ en op de website.  
 
1. Serviceteam 
2. Commissie Website 
3. Training- en AdviesGroep (TAG) 
4. Commissie Redactie 
5. Commissie PR  
6. Commissie Cultuur 
7. Commissie Reizen 
8. Commissie Handwerken 
9. Agrarische Commissie 
 
Om de communicatie tussen het PB en de provinciale 
commissies zo goed mogelijk te laten verlopen fungeert elk 
bestuurslid als toegevoegd lid bij één of twee commissies. 
Zij informeert deze commissies over de ontwikkelingen 
binnen het PB en ziet erop toe dat de activiteiten van de 
commissies ondersteunend zijn aan het beleid. 
Denk eraan dat het meedoen aan activiteiten voor eigen 
risico is. 
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 Orja  Wilma 

 

Serviceteam  
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Wilma Born-Prins 

Bertha van Moerdregtpad 18 

2841 SR Moordrecht 

06 - 10 551 452 

wa.bp@outlook.com 

 

Orja Schuur-Bor 

Moerkapelse Zijde 106  

2751 DR Moerkapelle 

079 - 341 44 23 

orjaschuur@gmail.com 

 

 

Het serviceteam fungeert als klankbord voor 

afdelingsbesturen en leden en biedt kosteloos 

ondersteuning en begeleiding bij het analyseren van het 

probleem. Zij proberen de vraagstelling helder te krijgen en 

doen voorstellen voor verbetering of nieuwe initiatieven.   
 
Afdelingsbesturen (AB’s) kunnen bij het PB aankloppen voor 

een advies bij problemen. Het PB bepaalt, afhankelijk van 

het probleem  of de specifieke deskundigheid van het 

serviceteam zal worden ingezet. Als een afdeling kampt met 

opvolging of invulling van bestuurlijke taken zal nagegaan 

worden welke mogelijkheden er zijn voor b.v. een flexibele 

taakverdeling onder de leden. 
  

mailto:orjaschuur@gmail.com
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  Yvonne Pien 

 

Commissie Website 
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail functie 

Pien Verburg 

Dwarsweg 52 

3235 CG Rockanje 

0181 - 40 27 14  

pienverburg@chello.nl 

webmaster 

Yvonne Verhorst 

Ritselaarsdijk 7 

3273 LH Westmaas 

06-18412123 

yvonne_verhorst@ 

hotmail.com 

webmaster 

Tonia Driesse 0186 - 65 10 25 

toniadriesse@upcmail.nl 

toegevoegd 

PB-lid 

 

Kopij voor de website sturen aan:  
pienverburg@chello.nl of yvonne_verhorst@hotmail.com 

 

Deze commissie beheert de provinciale website en geeft 

trainingen aan de website beheerders van de afdelingen. 

Ze plaatst nieuws en activiteiten van de provinciale afdeling 

en de provinciale commissies, mede als aanvulling op wat 

niet in het ledenblad kan worden geplaatst. 

Ze vergroot de zichtbaarheid en promoot activiteiten van 

Vrouwen van Nu. 

 

De provinciale website is te vinden via 

www.vrouwenvannu.nl/zuidholland. Op dit gedeelte van de 

website vindt u veel documenten en foto’s. De afdelingen 

kunnen hun gegevens ook zelf op de website plaatsen. De 

webmaster wil hen daarbij behulpzaam zijn. 

  

mailto:pienverburg@chello.nl
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  Hetty  Henny 

 

 

Training- en Adviesgroep (TAG)  
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Henny Stenneken 

Irenestraat 6  

3171 CG Poortugaal 

06 - 53 716 048 

h.stenneken@ 

caiway.nl 

 

Hetty Zwets-Aberon 

Kinheim 77 

3191 EG Rotterdam-Hoogvliet 

 

010 - 501 68 47 

hzwets@gmail.com 

 

Bep Sluis 

(toegevoegd PB-lid) 

 

06 - 51 831 332 

bep@sl4.nl 

 

Deze commissie ondersteunt en bevordert deskundigheid bij 

afdelingsbesturen, commissies en leden door het geven en 

organiseren van trainingen en workshops. 
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 Klaasje  

 

Commissie Redactie  
 

commissieleden telefoonnummer/ 

e-mail 

functie 

Klaasje de Vries-Suurd 

Herbarenerf 30 

2743 HA Waddinxveen 

0182 - 61 38 42 

klaasjesuurd@ 

hotmail.com 

eindredacteur 

ledenblad 

Vrouwen van 

Nu 

Tonia Driesse 

(toegevoegd PB-lid) 

0186 - 65 10 25 

toniadriesse@ 

upcmail.nl 

 

 

Kopij voor het ledenblad: 

vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com 

 

De commissie Redactie verzorgt de kopij van Zuid- Holland 

voor het landelijke Ledenblad Vrouwen van Nu.  

Dit gebeurt door middel van:  

- artikelen schrijven 

- kopij van afdelingen en commissies plaatsen (en 

doorsturen naar de webmaster bij niet plaatsen) 

- foto’s maken/ zoeken, zorg dragen voor: voldoende 

resolutie, “veilige" herkomst / toestemming 
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Aandachtspunten voor het aanleveren van kopij: 

- alle kopij aanleveren in lettertype verdana, lettergrootte 

10 en in platte tekst, dus niet vet, cursief of onderstreept 

- foto’s moeten digitaal gemaakt zijn en een resolutie 

hebben van 750 KB of hoger en apart worden aangeleverd 

- kopij aanleveren in wordbestand als bijlage naar 

vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com 

- in verband met beschikbare ruimte is herhaling van 

berichten slechts beperkt mogelijk 

- kijk naar de vermelde deadline in het laatste nummer en 

bedenk dat het blad pas zes weken na deze datum 

verschijnt, dus vooruitzien 

 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in overleg 

in te korten of aan te passen. 

 

Het aanleveren van kopij wordt zeer op prijs gesteld. 
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 Corry Lia Nicolien 

 

Commissie PR  
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Corry de Jong 

Souburghlaan 22 

2741 EL Waddinxveen 

0182 - 615 698 

06 - 57 759 484 

corrydejong@planet.nl 

Lia Philippo 

Laan der Verenigde Naties 28 

2314 GG Leiden 

071 - 341 37 30 

06 - 16 290 778 

phili296@planet.nl 

Nicolien van Dooijeweert  

Poolster 2 

3371 TS Hardinxveld- 

Giessendam 

0184 - 618 885 

06 - 13 750 820 

avandooijeweert@ 

kpnplanet.nl 

Bep Sluis 

(toegevoegd PB-lid) 

06 - 51 831 332 

bep@sl4.nl 

 

Deze commissie promoot provinciale activiteiten binnen de 

organisatie, maar ook naar buiten toe. Door het deelnemen 

aan braderieën, door middel van gesprekken en het 

weggeven van promotiemateriaal, zoals pennen, bladwijzers 

of andere leuke gadgets, waarop onze website genoemd 

wordt. Ook door demonstraties geven van creatieve 

activiteiten die binnen de Vrouwen van Nu mogelijk zijn en 

via fotopresentaties laten zien welke interessegroepen onze 

vereniging heeft. De commissie kan u helpen met het 

maken van foldermateriaal, presentaties of begeleiden van 

een provinciale activiteit, zoals bv. een fietsrondje. 

 

Voorbeelden kunnen per e-mail worden aangevraagd bij 

Nicolien Dooijeweert.  
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Promotiebox 

Hierin bevindt zich materiaal om een stand in te richten op 

een braderie. Kijk voor de inhoud van de promotiebox op de 

website. 

 

De promotiebox kan aangevraagd worden bij de 

contactvrouwen: 

Jans Ooms regio 5 

Agatha in ’t Veld regio 6 

Tilly Krieger regio 7 

Ans de Vries regio 8 

 

Of bij de commissie PR: 

Corry de Jong, Nicolien van Dooijeweert en Lia Philippo  

 

Winkelartikelen 

Lia Phillippo beheert de restanten van het winkeltje. De lijst 

met artikelen die nog te koop zijn staat op de website. 
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Commissie Cultuur  
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Ria Glissenaar 

Jonkwerf 13 

2725 DD Zoetermeer 

riaglissenaardeweerd@ 

gmail.com 

Adrie Snelders 

Tagoreplaats 15 

3069 PA Rotterdam 

adriesnelders@ 

kpnmail.nl 

Anneke v.d. Berg 

Graaf Arnulfstraat 33 

3132 JC Vlaardingen 

010 - 434 92 65 

an.vdberg@ 

hetnet.nl 

Janet Edelman (aspirant lid) 

Heuvelsteijn 101 

3162 SE Rhoon 

010 -  480 62 94 

ntvschie@caiway.nl 

Marijke Niesing 

(toegevoegd PB-lid) 

06 - 51 679 461 

marijkeniesing@gmail.com 

 

De commissie Cultuur wil bij de afdelingen en leden 

belangstelling wekken voor verschillende vormen van kunst 

en cultuur, waardoor zij worden gestimuleerd tot actieve 

deelname. Om dit te bereiken organiseert de commissie 

cursussen, lezingen en excursies op allerlei cultureel gebied. 
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Verdere informatie is te vinden op de website: 
http://vrouwenvannu.nl/zuid-holland/culturele-commissie 

 

Betalingen op rekening NL89 RABO 0308 9366 63 

t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu Z-H   

Comm. Cultuur, o.v.v. naam activiteit 

 

 

 

 

 
 

  

http://vrouwenvannu.nl/zuid-holland/culturele-commissie
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Commissie Reizen  
 

commissieleden telefoonnummer/ 

e-mail 

functie 

Addy Vente 

Govert Flinkstraat 17 

3262 TD Oud-

Beijerland 

0186 - 61 02 82 

a.vente2@chello.nl 

voorzitter 

Rini van der Wel 

Charloisse Hoofd 83-A 

3087 CA Rotterdam 

010 - 210 00 62 

cjvdwel@gmail.com 

penning-

meester 

Riet van der Werff 

Doradehof 25 

3192 BP Hoogvliet 

 

06 - 400 198 72 

rietvanderwerff16 

@gmail.com 

secretaris 

Tonia Driesse 

(toegevoegd PB-lid) 

0186 - 65 10 25 

toniadriesse@ 

upcmail.nl 

 

 

In samenwerking met een touroperator worden 

groepsreizen georganiseerd in Nederland en Europa voor 

leden van Vrouwen van Nu. Met als doel andere vrouwen te 

ontmoeten en kennis te maken de cultuur van het land. 

 
 

  

mailto:a.vente2@chello.nl
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 Annelot 

 

Commissie Handwerken 
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Annelot van ‘t Hart-Steneker 

Boterbloemstraat 35 

2651 MB Berkel en Rodenrijs 

06 - 49 784 134 

hartsteneker@gmail.com 

Bep Sluis 

(toegevoegd PB-lid) 

06 - 51 831 332 

bep@sl4.nl 

 

Deze commissie zet zich in voor het bevorderen van 

handwerk in de provincie Zuid Holland door het volgen van 

landelijke cursussen van de VvN; het onderhouden van 

contacten met andere provinciale handwerkcommissie, o.a. 

door deel te nemen aan het overleg met de Landelijke 

Stuurgroep Handwerken; het geven van cursussen, 

voorlichtingen en demonstraties op beurzen; het 

ondersteunen en stimuleren op gebied van handwerken 

door middel van het aanbieden van cursussen en workshops 

in het kader van Handwerken 7.0.  
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 Yvonne Petra Anke  
 

Agrarische Commissie  
 

commissieleden telefoonnummer/e-mail 

Petra de Vos 

Schuwacht 320 

2931 BB Krimpen ad Lek 

0180 - 52 18 10 

vosholland@planet.nl 

Yvonne Verhorst 

Ritselaarsdijk 7 

3273 LH Westmaas 

06-18412123 

yvonne_verhorst@hotmail.com 

Anke de Man 

Prins Mauritslaan 9  

2252 KP Voorschoten 

071 - 561 74 10 

blokkera@hotmail.com 

Bep Sluis 

(toegevoegd PB-lid) 

06 - 51 831 332 
bep@sl4.nl 

 

De Commissie Agrarische Vrouwen werkt aan de 

bewustwording van de positie van de agrarische vrouwen en 

helpt mee aan het behartigen van haar specifieke 

belangen.  

Zij legt contact tussen producent- en consumentleden.  

 

Dit gebeurt door middel van één maal per jaar organiseren 

van een Agrarische Ontmoetingsdag voor alle leden van 

Zuid-Holland.  

  

mailto:blokkera@hotmail.com
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De provinciale jaarvergadering 
 
In 2017 wordt de provinciale jaarvergadering gehouden op 

donderdag 20 april, en in 2018 op 19 april. 

Het doel van de jaarvergadering is: 

- verantwoording af te leggen over de wijze waarop het 

PB en de provinciale commissies het beleid hebben 

uitgevoerd 

- de leden te informeren over de voorgenomen besteding 

van de gelden op basis van een begroting   

- een afgevaardigde en een plv. afgevaardigde benoemen 

voor vertegenwoordiging in de ledenraad   

 

Alle afdelingen ontvangen een exemplaar van het 

informatieboekje/jaarverslag. 

 

Afgevaardigden 

De afgevaardigden voor de ledenraad worden gekozen 

tijdens de jaarvergadering. 
 
Kascommissie 

Deze commissie bestaat uit drie leden: 

Ria Scholte, Anneke v.d. Berg en Truus Jacobs- Sevenheck. 

Ria Scholte is dit jaar aftredend. Ria Glissenaar is reservelid. 

Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar,  

waarvan er jaarlijks één aftreedt. De commissieleden 

hebben tot taak de administratie en het financiële beleid 

van het PB te controleren. Het financieel jaaroverzicht is 

akkoord bevonden door de kascommissie. 

 

Contributieverdeling  

      2017    2018 

Afdelingskas    € 26,25   € 26,80   

Provinciale kas   7,30   7,40 

Landelijke kas     16,95   17,30 

      € 50,50     € 51,50  
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Organisatie van de plaatselijke afdeling 
 
Het doel van de afdeling is gelijk aan het doel van de 

vereniging, echter beperkt tot het gebied waar de afdeling 

actief is. 

De afdelingen zijn het hart van de vereniging, de leden van 

de afdelingen vormen de basis van de hele organisatie. 

Er zijn verscheidene bronnen waarin alle informatie over de 

plaatselijke afdelingen van de Vrouwen van Nu te vinden is: 

 

- de statuten en het huishoudelijk reglement. Informatie 

over de afdeling kunt u vinden in art. 10. paragraaf 1 

t/m 13 van  het huishoudelijk reglement 

- de provinciale informatiegids Zuid-Holland met de 

actuele gegevens over bestuursleden en 

commissieleden. Alle afdelingsbesturen ontvangen elk 

jaar enkele geprinte exemplaren van de gids, die ook 

digitaal wordt verzonden aan de afdelingssecretarissen 
- de landelijke, provinciale en afdelingswebsites 

 

Ledenadministratie 
 
De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het invoeren en 

muteren van gegevens van leden en van hun 

bestuurseenheid.  

 

Het landelijk bureau en de provinciale afdelingen zijn 

gebruikers van de centrale ledenadministratie. Zij hebben 

slechts inzage in de gegevens van afdelingen. 

 

Voor vragen en advies over de portal kunnen de afdelingen 

terecht bij Charlotte Hordijk, secretarieel medewerker of 

Bep Sluis, PB-lid. Telefonisch bereikbaar en per e-mail; 

vrouwenvannuzuidholland@gmail.com   
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Procedure bij opheffing 
 
Raadpleeg de statuten voor de procedure paragraaf 12 

(pag. 48/49) van het huishoudelijk reglement en de 

Handleiding voor afdelingen. Het PB en het serviceteam 

kunnen het afdelingsbestuur en de leden hierbij adviseren. 

 

Bij het voornemen tot opheffing is het afdelingsbestuur 

verplicht vóór 1 september een speciaal daartoe belegde 

ledenvergadering te organiseren. Het PB behoort hiervan 

tenminste twee maanden tevoren in kennis te worden 

gesteld. Het PB en het serviceteam kunnen het 

afdelingsbestuur adviseren over de te volgen 

opheffingsprocedure.   

 

Van de opheffingsvergadering moet de presentielijst met 

handtekeningen en de notulen aan het landelijk bureau en 

het PB worden gezonden.  

 

Leden moeten op deze vergadering aangeven of ze lid 

worden van een naburige afdeling of dat ze hun 

lidmaatschap willen opzeggen.  

 

Voor de overschrijving van een lid naar een andere afdeling 

moet de procedure als aangegeven in de portal 

ledenadministratie worden gevolgd.   

Individuele opzegging moet schriftelijk en uiterlijk vóór 1 

november geschieden bij de plaatselijke afdeling. 

 

Indien alle leden hun lidmaatschap bij de opheffing 

opzeggen, kan dat aangegeven worden op de presentielijst, 

die het afdelingsbestuur aan de 

ledenadministratie@vrouwenvannu.nl van het landelijk 

bureau en het PB zal toezenden.   
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Secretarislijst van de afdelingen 
 

afdeling / adres tel. / e-mail Regio 

afd. Alkemade 
A. Verdel 
Iepenstraat 25 

2371 TK Roelofarendsveen 

071 - 331 46 63 
vvnalkemade@gmail.com 

1 

afd. Benthuizen 
C. Ingram 
Het Lange Land 29 
2725 KZ  Zoetermeer 

079 – 341 42 78 
vrouwenvannu.benthuizen 
@gmail.com 

3 

afd. Bergambacht 
I. van IJzeren 
Zernikelaan 37 
2871 LP  Schoonhoven 

0182 - 38 66 79 
vrouwenvannubergambacht
@gmail.com 
 

5 

afd. Berkenwoude 

C.M.E. Vlot - Roeper 
Oosteinde 6a 
2825 AH  Berkenwoude 

0182 - 36 24 29 

cathrienke@hotmail.com  

5 

afd. Bleiswijk 
D. Rietveld 

Ranonkelweg 23 

2651 MX  Berkel en Rodenrijs 

010 - 5111343 
darietveld@hetnet.nl 

3 

afd. Bolnes 
M. op den Brouw 
Pr. Margrietstraat 100 
2983 GV  Ridderkerk 

0180 - 41 84 49 
joop_opdenbrouw@ 
versatel.nl 
 

6 

afd. Den Haag 
C.M.E. Havermans-
Schaapsmeerders 
Parsifalstraat 17 

2555 WG Den Haag 

070 - 368 58 35 
k_havermans@hotmail.com  
 
 

 

4 

Eiland van Dordrecht 
A.B. Vervelde 
Rijksstraatweg 172 
3316 EJ  Dordrecht 

078 - 618 22 03 
l.vervelde@planet.nl 

6 

afd. Gouderak 

I.W.M. Vogelzang 
Kerkweg 62 
2825 BT  Berkenwoude 

06 - 38 388 638 

secr.vvngouderak@ 
hotmail.com 
 

5 
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afdeling / adres tel. / e-mail Regio 

afd. Hardinxveld - 
Giessendam 
J. de Kock - Verschoor 
Wieling 17 
3371 PB  Hardinxveld - 
Giessendam 

0184 - 61 67 63 
jokedekock@kpnmail.nl 

2 

afd. Hazerswoude - 
Koudekerk 
H. Hage-ten Brink 
Corellistraat 13 
2394 GZ Hazerswoude 

Rijndijk 

071 - 888 43 45 
vvnhazerswoudekoudekerk
@hotmail.com 

1 

afd. Heenvliet - Geervliet e.o. 
J.C. van Loo 
Verdouwenhoeck 30 
3218 XR Heenvliet 

0181 - 66 27 61 
juttavanloo@gmail.com 

8 

afd. Heerjansdam 

C. Donker 

Vlasakkers 7 

2995 AV Heerjansdam 

078 - 677 17 62 

phdonker@solcon.nl 
 

6 

afd. Hoeksche Waard Oost 
A. Reynvaan - Groendijk 
Schuilingenweg 6 
3295 GL  s-Gravendeel 

078 - 673 32 01 
ankreynvaan@hotmail.nl 

7 

afd. Hoeksche Waard West 
D. H. Barendregt - Vermaas 
Parklaan 7 
3262 EW  Oud Beijerland 

0186 - 61 30 21 
d.barendregt@wxs.nl 

7 

afd. Hoogblokland 

A.W.C. Muilwijk-Jansen 

Hoge Giessen 6 
4221 MA  Hoogblokland 

06 - 24 810 547 

vrouwenvannuhoogblokland

@gmail.com 

2 

afd. Hoornaar 
C.C. Peele-Putters 

Giessenland 29 
4223 MV  Hoornaar 

0183 - 58 20 44 
corriepeele@hotmail.com 

2 
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afdeling / adres tel. / e-mail Regio 

afd. Krimpen a/d Lek 
D. Kwetsie – Muizer 
Hoofdstraat 122 
2931 CL Krimpen a/d Lek 

0180 - 52 20 85  
vrouwenvannukrimpenad 
lek@gmail.com 

5 

afd. Lekkerkerk 
C. de Bruin-van Vliet 

Oudelandseweg 23 
2935 LC  Ouderkerk ad IJssel 

0182 – 36 79 25 
vrouwenvannulekkerkerk 

@hotmail.nl 

5 

afd. Lexmond 
A. Boorsma 

Spinhoeven 37 

4128DA Lexmond 

0347 - 34 18 20 
g.boorsma1942@kpnmail.nl 

2 

afd. Meerkerk 
H.H. Stuurman-Lievaart 
Lindenstraat 16 
4231 DT  Meerkerk 

0183 - 35 21 28 
4231dt16@hetnet.nl 

2 

afd. 
Mijnsheerenland/Westmaas 
M. Noorlander-van Pelt 
Buijensweg 2 
3271 LE  Mijnsherenland 

0186 - 60 15 39 
miekenoor@gmail.com 

7 

afd. Moerkapelle 
M. Roosjen 
De Hoedenmaker 27 
2761 LW Zevenhuizen 

06 - 25 430 542 
vvnmoerkapelle@ 
yahoo.nl 

3 

afd. Moordrecht 
R. Boon-Kraan 

Stevensstraat 15a 
2841 CR  Moordrecht 

0182 - 37 44 80 
pietjan.boon@online.nl 

3 

afd. Nieuwerkerk a/d IJssel 
R. Donker-Dijkers 

Merellaan 75 

2903 GB  Capelle a/d IJssel 

010 - 450 09 65 
r.dijkers@hotmail.com 

 

3 

afd. Nieuwkoop e.o.  
J. van Boxtel 
De Hoek 7 
2421 HP  Nieuwkoop 

0172 - 57 31 04 
vvnnieuwkoop@ 
hotmail.com 

1 
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afdeling / adres tel. / e-mail Regio 

afd. Nieuw-Lekkerland 
G. Rink 
Dorpslaan 105 
2957 XC  Nieuw Lekkerland 

0184 - 68 22 46 
grerink@hotmail.com 

2 

afd. Numansdorp 
T.C. Schoonbrood 

Griegstraat 43 
3281 TT  Numansdorp 

0186 - 65 24 24 
nbvpnumansdorp@ 

hotmail.com 
 

7 

afd. Oostvoorne 
E.M. Göbel-Splinter 

Berberislaan 1 

3233 CB Oostvoorne 

0181 - 48 25 37 
e.gobelsplinter@upcmail.nl 

8 
 

afd. Ouderkerk a/d IJssel 
C. Speksnijder-Evegroen 
Graaf Hendrik van 
Nassaustraat 13 
2935 XJ  Ouderkerk ad IJssel 

0180 - 68 17 74 
vrouwenvannu.ouderkerk@ 
gmail.com 

5 

afd. Oudewater 
A.J.M. Sluis-Kurver 
Hekendorpse Buurt 4 
3467 PD Hekendorp 

0182 – 50 18 60 
vrouwenvannuoudewater@ 
gmail.com 

5 

afd. Pijnacker 
I. van Rees 
Rivierenlaan 44 
2641 VX  Pijnacker 

06 - 18 461 099 
vrouwenvannupijnacker@ 
hotmail.com 

4 

afd. Poortugaal - Rhoon 
A.C. Born 

Mezenstraat 99 

3161 TK Rhoon 

06 - 27 315 670 
agnesborn60@gmail.com 

8 

afd. Ridderkerk 

S.M. Aanen 
Lohmanpark 63 
2982 VT  Ridderkerk 

0180 - 41 85 40 

sm.aanen@upcmail.nl 

6 

afd. Rockanje,  
J.P. ’t Mannetje-den Ouden 
Natersedijk 1 
3235 KP Rockanje 

0181 - 40 03 14 
w.mannetje@telfort.nl 

8 



 

-33- 
 

afdeling / adres tel. / e-mail Regio 

afd. Sliedrecht 
J. Kraaijeveld - de Jong 
Schapedrift 29 
3371 HE Hardinxveld-
Giessendam 

0184 - 61 17 10 
jannykraaijeveld@ 
gmail.com 

2 

afd. Vlaardingen 

J. Dijksma-Groeneveld 
Drevenpark 121 
3137 HB  Vlaardingen 

010 – 226 49 67 

vvn.vld@gmail.com 

4 

afd. Waddinxveen 

C. van Triet-Huisman 

Henegouwerweg 117a 
2741 JZ  Waddinxveen 

0182 - 61 58 70 

vrouwenvannu.waddinxveen 

@gmail.com 

3 

afd. Woubrugge 
H. van Tienhoven 
Turfeiker 22 
2481CV  Woubrugge 

0172 - 51 86 73 
vvnwoubrugge@gmail.com 

1 

afd. Zoetermeer 
A.C. Krijgsman-de Weger 
Mahoniehout 29 
2719 JG  Zoetermeer 

079 - 361 54 80 
vrouwenvannu.zoetermeer@
gmail.com 

3 

afd. Zuidland e.o. 
F. Bijl-Kik 
Gooischelaan 38 
3214 VC  Zuidland 

0181 - 45 34 89 
vrouwenzuidland@ 
gmail.com 

8 

afd. Zwartewaal 
C. de Haan 

Moolenwater 8 
3232 AG  Brielle 

0181 - 41 55 72 

kee13@hotmail.nl 

8 
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Landelijke organisatie: Vrouwen van Nu 
 

Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de 

leefomgeving te versterken. 

 

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart 

voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, 

die  

- elkaar willen ontmoeten,  

- hun creativiteit willen ontplooien,  

- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en  

- met krachtige stem willen participeren in hedendaagse 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Met circa 45.000 leden en ruim 550 afdelingen is Vrouwen 

van Nu de grootste vereniging van vrouwen in Nederland.  

 
Vrouwen van Nu organigram 

 
 

Hoe zit de vereniging in elkaar 

Alle leden zijn lid van de landelijke, in Den Haag gevestigde, 

vereniging Vrouwen van Nu. De meeste leden zijn 

aangesloten bij een plaatselijke afdeling. En deze afdelingen 

zijn een onderdeel van een provincie. Iedere afdeling kiest 

een stemgerechtigde afgevaardigde voor de provinciale 

vergadering en iedere provincie kiest een afgevaardigde in 

de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van 

de vereniging. Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk 

voor de gang van zaken van de vereniging. Ze legt jaarlijks 

45.000 leden

550 afdelingen

11 provincies

Vrouwen van Nu organigram 2016

NetwerkenAfdelingsbesturen

Leden

Landelijk bestuur

Ledenraad

kantoor

Provinciale besturen
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verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag in 

het ledenblad. De beroepskrachten op het kantoor in Den 

Haag adviseren en ondersteunen alle 

verenigingsonderdelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling en uitvoering van het (meerjaren)beleid. 

De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld kunnen 

worden en er een landelijke infrastructuur is die uit een 

groot reservoir van menskracht, ervaring en kennis kan 

putten.  

 

De voordelen van het lidmaatschap 

Landelijke, provinciale en afdelingsactiviteiten zijn zichtbaar 

voor ieder lid. Zes keer per jaar ontvangen leden het 

ledenblad met artikelen, interviews, boekrecensies en veel 

nieuws van het landelijk bureau, de provincies en de 

afdelingen. Ook is veel informatie te vinden op de website 

en worden maandelijks email nieuwsbrieven verstuurd 

inclusief een weblog. Leden zijn onderdeel van een groot 

netwerk! 

 

Met de kracht van 45.000 vrouwen kunnen we bijdragen 

aan een wereld, inclusief onze eigen leefomgeving, waarin 

het goed leven is.  

Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak er gebruik 

van.  

 

Het landelijk bureau 

Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu is gevestigd in 

Den Haag in een pand dat eigendom is van de vereniging, 

het Eigen Huis genaamd. 

Op het bureau werken zeven beroepskrachten aan het goed 

functioneren van de vereniging voor haar leden en aan de 

werving van nieuwe leden. Daarnaast levert het bureau een 

bijdrage aan het profiel van Vrouwen van Nu als een 

zichtbare en gerespecteerde gesprekspartner voor andere 

maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.  

Naast werkzaamheden voor de centrale ledenadministratie, 

de financiële administratie en de boekhouding ondersteunt 

het landelijk bureau provinciale en plaatselijke besturen, 

vrijwilligers, commissies en werkgroepen. De directeur van 
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het landelijk bureau treedt op als adviseur van het Landelijk 

Bestuur, onder meer in de beleidsontwikkeling van de 

vereniging. De uitvoering van het Jaarplan is in handen van 

het bureau evenals het onderhouden van externe contacten 

zoals met vrouwen- en maatschappelijke organisaties, de 

politiek, ministeries en het bedrijfsleven.  

Om de vereniging goed op de kaart te zetten maakt het 

landelijk bureau gebruik van verschillende 

communicatiekanalen. In het Eigen Huis wordt het maken 

en laten versturen van ‘Vrouwen van Nu’ (ledenblad) naar 

alle leden gecoördineerd, de website wordt actueel 

gehouden, maandelijks wordt een email nieuwsbrief 

verstuurd en het NIEUWS voor provinciale besturen krijgt 

hier vorm. Het ontwikkelen van folders en ander promotie- 

en wervingsmateriaal, onder meer voor door de 

beroepskrachten georganiseerde grote landelijke 

manifestaties, bijeenkomsten, workshops en trainingen, is 

een regelmatig terugkerende activiteit.  

Last but not least zet het landelijk bureau zich in voor 

aanvullende financiële middelen door subsidieaanvragen 

voor projecten. 

 

Vrouwen van Nu heeft oog voor de leefomgeving en zorg 

voor elkaar. Bovendien is het een vereniging waarbinnen 

vrouwen hun ideeën vorm kunnen geven en zich kunnen 

ontplooien. We staan open voor nieuwe initiatieven van 

mensen binnen en buiten de vereniging. Nieuwe leden 

worden van harte verwelkomd en kunnen direct actief 

worden en deel nemen aan tal van activiteiten. Dat maakt 

Vrouwen van Nu tot de boeiendste vereniging van vrouwen 

in Nederland. Een vereniging bovendien die maatschappelijk 

erg betrokken en relevant is door de vele activiteiten die 

bijdragen aan een betere leefomgeving en samenleving.  

‘Met de kracht van 45.000 vrouwen voor een duurzame, 

eerlijke wereld’.  
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ANBI Status 
Vrouwen van Nu is door de belastingdienst aangewezen als 

een ANBI instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Dat biedt een aantal 

belastingvoordelen voor zowel de vereniging als donateurs, 

vrijwilligers en giftgevers.  

Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van 

de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer 

informatie hierover kunt u terecht bij de belastingdienst. 

Wilt u iets nalaten of overweegt u een schenking of gift aan 

Vrouwen van Nu dan kunt u hierover contact opnemen met 

Heleen Boussard van Nu via heleen@vrouwenvannu.nl. 

Het zijn van een ANBI brengt natuurlijk ook verplichtingen 

voor Vrouwen van Nu met zich mee. Wij informeren u graag 

zo volledig en transparant mogelijk over de werkwijze van 

onze vereniging. Op de website 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/anbi-gegevens treft u  alle 

informatie aan die hiervoor van belang is. Heeft u 

desondanks nog vragen neemt u dan contact met op met 

onze afdeling Service en Informatie via 

bureau@vrouwenvannu.nl. 

  

mailto:heleen@vrouwenvannu.nl
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/anbi-gegevens
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De oprichting provinciale afdeling Zuid-Holland 
 

“Op dinsdag 12 januari 1937 werd te Rotterdam de 

Provinciale afdeling Zuid-Holland opgericht waar ook het 

definitieve bestuur werd samengesteld uit  één afgevaardigde 

van elk der toen bestaande afdelingen en wel als volgt: 

Mevrouw H.A. v. Vollenhoven-Bakker, Alphen a/d Rijn, 

presidente, Mevrouw A.J. Brinkerink-Hibma, Oostvoorne, 

vice-presidente, Mevrouw F. v.d. Torre-Veendorp. 

Waddinxveen 1e secretaresse, Mevrouw J. v.d. Meer-Dinger, 

Barendrecht 2e secretaresse, Mejuffrouw A. Maaskant, H.I. 

Ambacht, penningmeesteresse. 
 
Enkele leden verklaarden zich bereid in haar omgeving als 

propagandiste op te treden. De eerste algemene 

vergadering werd gehouden op 13 april te Rotterdam, waar 

35 leden aanwezig waren. 
 

Het oprichtingsjaar 

kenmerkt zich door 

meerdere activiteiten 

onder de leden. Twee 

nieuwe afdelingen 

werden opgericht en ook 

de afdeling Oudewater 

met 11 leden trad toe. 

De financiële toestand 

was bevredigend mede 

dankzij een subsidie 

verleend door de 

Hollandse Mij. van 

Landbouw.  

In de afdelingen is met 

ijver gewerkt en men is 

over het algemeen 

tevreden over de 

opkomst der leden en de 

goede geest die er 

onderling bestaat.” 
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Route naar kantoor provinciaal secretariaat  
 

Van Naeldwijcklaan 131 

2651 KJ  Berkel en Rodenrijs 

 

Vanuit richting Rotterdam 

Vanaf de A 20 afslag 27 richting Hillegersberg de 7e afslag 

richtingbordjes Berkel en Rodenrijs aanhouden. 

Bij de vierde rotonde rechtsaf, de Oudelandselaan op. Aan 

het einde van de Oudelandselaan linksaf de Noordeindseweg 

op. De eerste straat rechts, voor het Zorgcentrum Sint 

Petrus, is de Van Naeldwijcklaan. 

 

Via de A13 naar de N470 borden Berkel en Rodenrijs. Zie 

verder de aanwijzingen hierboven vanaf de Oudelandselaan. 

 

Vanuit richting Den Haag 

Op A12 afslag 7 Zoetermeer, einde afrit rechtsaf (richting 

Pijnacker). 

Na ongeveer 2,9 km linksaf (derde afslag op rotonde - 

Noordpolder) Noordeindseweg, na ongeveer 3 km linksaf bij 

de rotonde. Daarna de eerste rechts gaan, de Sterrenweg 

op. Aan het einde rechtsaf de Wilgenlaan op. Bovenaan 

slaat u linksaf, weer de Noordeindseweg op. Daarna heeft u 

aan de linkerkant de Van Naeldwijcklaan (1e straat na 

zorgcentrum Sint Petrus). 

 

Vanuit richting Utrecht 

Op A12 afslag 7 Zoetermeer, einde afrit linksaf (richting 

Pijnacker). 

Zie verder vanuit richting Den Haag. 

 

Openbaar vervoer: Randstadrail lijn E, uitstappen halte 

Berkel Westpolder. Overstappen op bus 174 richting 

Rotterdam Noord, uitstappen: Noordeindseweg, halte Sint 

Petrus 


