
 

 

 

57h/17/AB/JP/1 

Verslag provinciale jaarvergadering van Vrouwen van Nu Overijssel van woensdag 19 april 2017 van 

11.00 uur tot 15.00 uur in Zalencentrum De Poppe te Markelo. 

Aanwezig: Ruim 100 personen. 

PB-leden: Nelleke Wienbelt (voorzitter), Aukje Roele (penningmeester), Anri Rosendal 

 (alg. lid), Gerdien Tigelaar (alg. lid), Janny Prins (aspirant PB lid), Mieke Veurink 

(kantoormedewerker) en Alice Brinkman (notulist) 

LB: Ina Krikken (secretaris) 

Vertegenwoordigers van PB Groningen, Drenthe en Gelderland 

Afwezig mkg: Manny Brinkman (Adviseur) Ali Smeek (kantoormedewerker) 

1. Opening 

Nelleke Wienbelt heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom is voor Ina Krikken van het 

Landelijk Bestuur, de afgevaardigden van de diverse provincies en voor Tom Schooltink van kantoor 

Oosterbreedte, die na de lunch een presentatie over communicatie zal geven.  

 

Zaal aankleding is verzorgd door afdeling Markelo met twee prachtige bloemstukken. 

 

Er volgt een terugblik op de gebeurtenissen in 2016 zoals de verhuizing van het kantoor van Zwolle 

naar Raalte; de cursus Slagkracht die heeft geleid tot het opzetten van vijf themagroepen: 

Bekendheid, Geld, Samenwerken, Programma en Leren; Zelfredzaamheid en Zorg bijeenkomsten, 

waar zo’n 450 vrouwen aan hebben deelgenomen. 

2. Rondje voorstellen 

* Voorstelrondje van PB leden en ondersteuners volgt.  

   Ook wordt Wilma Mensink van Bureau Voegwerk voorgesteld. 

* Hierna wordt de film van Slagkracht vertoond. 

3. Informatie door Landelijk Bestuur secretaris Ina Krikken 

* zie bijlage is bijgevoegd. 

4. Mededelingen  

* De jaarvergadering 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 14 april in de Baron te Dedemsvaart  

             met aansluitend een bezoek aan de tuinen van Mien Ruys. 

5. Verslag jaarvergadering 2016  

* Goedgekeurd. 

6. Jaarverslag 2016  

* Hilly Wemmenhove staat er per abuis niet in vermeld. Verder geen op of aanmerkingen. 

 



7. Jaarrekening 2016 

 * Goedgekeurd. 

8. Verslag kascontrole en verlenen decharge 

* Els Hogenboom heeft samen met Hendrika Beltman de kascontrole gedaan.  

   Alles zag er goed uit vragen zijn beantwoord. Het bestuur wordt decharge verleend. 

9. Vaststellen begroting 2017 

* Overijssel doet per 2018 mee aan de Centrale Contributie Inning. 

* Per mail krijgen de afdelingen uitleg over de stappen die gezet moeten worden. 

In 2017 houdt het PB zich bezig met de volgende activiteiten 

* Verdere professionalisering van het secretariaat van het bureau. 

* Stimuleren verdere samenwerking tussen afdelingen door Fase ll van het  

   project Zelfredzaamheid en Zorg.  

   Dit onder leiding van Wilma Mensink van Bureau Voegwerk. 

* Inzetten op meer bekendheid van Vrouwen van Nu. 

* Netwerkbesturendag op zaterdag 7 oktober. 

* Stimuleren dat commissies kostendekkend gaan werken. 

* iPadcursussen voor leden worden georganiseerd. 

 

Vraag uit de zaal:  

In de begroting zijn de kosten voor reiskosten en overige kosten PB in 2016 beduidend hoger  

dan in 2017. Is dat wel correct? 

 

Antwoord:  

In 2016 zijn er erg veel activiteiten geweest waardoor er meer kosten zijn gemaakt. De verhuizing 

naar Raalte maakt ook dat de reiskosten van PB-leden lager uitvallen. 

De begroting is goedgekeurd door de vergadering. 

De penningmeester adviseert iedereen regelmatig op de website van het Landelijk Bureau te kijken 

voor informatie over cursusaanbod en landelijke bijeenkomsten over hoe de vereniging kan blijven 

voortbestaan (dag over netwerken op 12 mei en in het najaar een grote dag over 

organisatieveranderingen). 

10. Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid 

* Kascommissie aftredend Hendrika Beltman.  

* Joke Wes wordt benoemd als nieuw kascommissielid. 

11. Bestuursverkiezing 

* Aftredend en niet herkiesbaar Nelleke Wienbelt 

* Aftredend en herkiesbaar Anri Rosendal met 59 voor en 7 tegen wordt zij  

   ad-interim voorzitter. 

* Verkiesbaar kandidaat PB lid Janny Prins –zij wordt secretaris en krijgt 66 stemmen voor. 

* Mieke Veurink heeft sinds 1999 het PB bijgestaan. Zij stopt per 1 juli 2017 met  

   haar werkzaamheden. Janny Prins neemt kantoortaken over. 

12. Afgevaardigde ledenraad 

* Voorstel: Aukje Roele als afgevaardigde en Gerdien Tigelaar als  

   plaatsvervangende afgevaardigde te benoemen. Goedgekeurd. 



 

 

13. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming nieuwe commissieleden 

 

* Agrarische Commissie: Willy Beldman-Wegstapel wordt herbenoemd. 

   Jannie van Hell-Alberts wordt benoemd. 

* Commissie Handwerken en TW: Janny de Maat aftredend. 

   Alie Schakelaar wordt benoemd. 

* Werkgroep Ledeninfo: Joke Berenpas aftredend. 

* PR en Communicatie: Janny Prins aftredend. 

* Commissie Reizen: Janneke van Dulmen Krumpelman-Hartog wordt herbenoemd. 

   Brigitte van Laar wordt benoemd. 

14. Rondvraag  

*  Er zijn geen vragen. 

15. Afscheid Nelleke Wienbelt  

Nelleke Wienbelt overhandigt de voorzittershamer aan Anri Rosendal die haar taak als ad-interim zal 

overnemen. Anri Rosendal bedankt Nelleke Wienbelt voor haar inzet. Zij krijgt een afscheidscadeau in 

de vorm van een taart (gevuld met quiltstofjes) en een envelop. 

16. Anri Rosendal bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

In de middag neemt Tom Schooltink (kantoor Oosterbreedte) ons mee in de wereld van 

Communicatie. Hij geeft door middel van voorbeelden vier knelpunten binnen communicatie aan: 

1. De werkelijkheid bestaat niet (iedereen heeft een eigen interpretatie) 

2. Er worden eerst snelle conclusies getrokken (eerste indruk) 

3. De mens is een kuddedier (mening van anderen wordt vaak zo overgenomen, juist of niet) 

4. We zijn dol op verhalen (hoe mooier het verhaal, hoe meer men dit opslaat) 

Verder geeft hij aan dat voor Vrouwen van Nu het belangrijk is in haar communicatie niet te veel af te 

wijken van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de leden van VvN gemiddeld 70 jaar zijn.  

Dus in je werving moet je daar rekening mee houden.  

 

In de themagroep Bekendheid is als doelgroep en waarom je lid wordt van Vrouwen van Nu het 

volgende geformuleerd: 

Doelgroep (wie wil je benaderen)     : Vrouwen rond de 60 jaar 

Waarom wordt je lid van Vrouwen van Nu : Ontmoeten en ontwikkelen  

De themagroep Bekendheid werkt dit verder uit en komt op de Netwerkbesturendag met een verslag.  

Er wordt deze middag levendig gediscussieerd. We zijn allen aan het denken gezet en door  

Tom enthousiast gemaakt.  

 

Anri bedankt Tom Schooltink voor zijn leerzame presentatie.  


