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VERSLAG VERGADERING – LANDELIJK BESTUUR 
 
 

Datum  : 7 september 2022 

Locatie : landelijk bureau castellum 

Tijdstip : 10.00 – 12.00 uur 

Kenmerk : 2022/134/A2/EE/EtM 

Genodigden : Reineke van Wouwe (RvW); Leny Moerbeek (LM); Angeline Beukema toe 

   Water - Smink (AB); José Vroonland (JV); Erica van Engel (EvE); Evelien 

     ter Meulen (EtM, verslag) 

Afwezig : Maartje van der Bijl 

 

 

Agenda 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

- Bedank de boer-actie toevoegen onder punt 8 

- Besluit over website vernieuwing toevoegen onder punt 11 

- Besluit Vrouw van Nu 2022/2023 toevoegen onder punt 3 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 16 juni 2022 

    Bijlagen 2022/67/A2/CW/HB; 2022/69/A2/CW/HB; 2022/68/A2/CW/HB 

Verslag: 

P1: JV geeft aan dat zij niet bedoeld heeft “zij zullen”. Aanpassen naar: zij moeten 

een keuze maken in de toekomst. 

Het verslag goedgekeurd. 

De besluitenlijst wordt goedgekeurd. 

 

Actielijst wordt bijgewerkt: 

12/01/07: on hold gezet, eventueel op termijn. Onderzoek is afhankelijk van 

ontwikkeling MJBP, dus voorlopig on hold. 

09/09/13: bespreking met PB heeft plaatsgevonden. Formulering aanpassen: status 

PB Fryslân. Datum gereed: pm. Opmerking weghalen. 

 

Naar aanleiding van de volgende actiepunten: 

16/06/01: AB brengt de discussie over RVAJ reizen in Europa of buiten Europa ter 

sprake. 

16/06/02: De vraag is of er meer voor landelijke leden moet worden gedaan, terwijl 

deze groep al jaren stabiel en klein is ten opzichte van het totaal aantal leden (circa 

100 landelijke leden). Er is nu vrijwel niets voor landelijke leden. AB geeft aan dat in 

een van de scenario’s er nog maar een klein servicebureau is dat zich op de 

afdelingen zal moeten richten en dat het dan te duur is om ook op de landelijke leden 

te richten. Als de contributie voor deze leden in de toekomst volledig bij landelijk 

komt, is er geld om kostendekkend dingen aan te bieden. Dit moet uitgewerkt 

worden in de scenario’s. 

16/06/09: er is nog geen verder besluit over een eventuele Vrouwen van Nu dag in 

de toekomst. JV geeft aan dat in Noord-Brabant het Plastic Project graag landelijke 

aandacht wil krijgen. EvE geeft aan dat zij een landelijke dag sowieso mist, maar het 

is niet opgenomen in het jaarplan en dus is er ook geen budget. In navolging op het 

eerdere besluit van de Ledenraad, besluit het LB dat er in 2023 geen Vrouwen van Nu 

dag georganiseerd wordt. EvE zal bij een volgende LR een voorstel doen voor een 
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mogelijk landelijk evenement in de toekomst (ACTIE). Als er een landelijk evenement 

komt, is dat mogelijk alleen in jubileumjaren, dus voor het eerst weer in 2025 

 

Tijdens het Zoomuurtje in juli is het volgende besluit genomen: 

- Na haar benoeming zal Maartje de portefeuille culturele commissies op zich 

nemen. 

 

EtM verwerkt voortaan actiepunten en besluiten Zoomuurtjes voorafgaand aan 

nieuwe vergaderingen 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- stavaza invulling vacature senior administrateur  

1 sollicitant via Indeed, maar heeft alleen CV en geen motivatiebrief gestuurd, vraag is 

inmiddels uitgezet bij kandidaat. EvE stelt voor de functiebenaming aan te passen 

door toevoeging van de titel “controller”. LB gaat hiermee akkoord. 

AB vraagt wat er eventueel uitbesteed kan worden van deze functie. CW heeft 

geïnformeerd bij accountantskantoor voor mogelijke uitbesteding, maar dat is erg 

duur. EvE gaat kijken naar mogelijkheden hiervoor. Voorlopig heeft Jessica 4 extra 

uren en  LM vangt tijdelijk op tot 1 december. 

 

- stavaza Vrouw van Nu 2022  

Het LB besluit dat er in 2022 geen Vrouw van Nu wordt benoemd. In mei 2023 wordt 

de vrouw die nu al uitgekozen is als Vrouw van Nu, benoemd tot Vrouw van Nu 2023. 

Reden hiervoor is onder meer dat er geen landelijk evenement is waar de benoeming 

kan plaatsvinden en dat het provinciaal bestuur een verzoek heeft ingediend om dit op 

de jaarvergadering te mogen doen, zoals in het verleden (voordat er een Vrouwen van 

Nu Beurs was) gebruikelijk was. 

 

- Ingekomen mail reiscommissie Fryslân (Bijlage 2022/20/A2)  

AB juicht alle vormen van samenwerking toe tussen RVAJ en reiscommissies. 

Publicatie van reizen vindt plaats zoals altijd in decembermagazine en in latere 

nummers via de provinciale katernen of de provinciale highlights. 

 

- Ingekomen mail opheffing provinciale reiscommissie Noord-Holland  

en doorstart organisatie reizen Noord-Holland (Bijlage 2022/81/A2; 2022/85/A2)   

De misverstanden mbt de reiscommissie van Noord-Holland worden kort besproken, 

maar er is geen probleem meer. JV en AB zullen hierover verder contact hebben met 

commissie en provinciaal bestuur. 

 

- Terugkoppeling evaluatie en voortuitblik samenwerking met RVAJ (Bijlage 

2022/79/A2/CW)  

Reeds besproken. 

 

- Gewenste deelname Noord-Brabant aan CCI (Bijlage 2022/82/A2) 

Het LB vindt het een lovenswaardig initiatief dat het provinciaal bestuur zich opnieuw 

inzet om CCI in de provincie mogelijk te maken. 

 

4. Jaarplan 2023  

Bijlage 2022/75/A2/CW 

Het concept Jaarplan 2023 is op 3 augustus ter beoordeling naar de leden van het 

landelijk bestuur gemaild. De opmerkingen zijn in bijgevoegde versie verwerkt. 

 

Kleine aanpassingen op p3, p5 

Gesprek over functietitel EvE: (interim) directeur of interim manager. Gezien de 

verantwoordelijkheden en taken die bij de functie horen, zou de titel interim directeur 
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moeten zijn. Het LB besluit die verandering door te voeren. In het MJBP wordt dan 

gekozen voor een nieuwe functie voor de toekomst van het landelijk bureau. 

 

P6: EvE neemt de meerwaarde van de samenwerkingspartners mee in overwegingen 

voor het MJBP.  

LTO Vrouw & Bedrijf start met een Europees project waarvoor ze plattelandsvrouwen 

nodig hebben. Daarover komt nog een verkennend gesprek. De vraag is t.z.t. of het 

LB nog de nadruk op plattelandsvrouwen wil, maar gaat het gesprek afwachten. 

 

P8 benoeming Vrouw van Nu wordt aangepast naar 2024 (onder voorbehoud); het 

proces hiervoor start op in de laatste twee kwartalen van 2023. 

 

LB besluit het Jaarplan 2023 vast te stellen, met inachtneming van genoemde 

wijzigingen. 

 

 

5. Financiën  

- Halfjaarcijfers (Bijlage 2022/76/A2/A35/CW/HB) 

EvE stelt een vraag over de hoogte van de algemene reserve om het te verwachten 

verlies op te vangen. LM geeft hierop toelichting, onder meer de reden waarom de 

bijdrage van de PB’s is gevraagd. 

 

- Begroting 2023 (Bijlage 2022/77/A2/A35/CW/HB) 

JV vraagt of er niet een potje moet zijn voor de reorganisatie, dat is nu niet opgenomen 

in de begroting. EvE merkt op dat de begroting aansluit op jaarplan. Ze vraagt om een 

bestemmingsreserve “toekomstvisie/toekomstbeleid” dat uit de algemene reserve komt. 

Hiervoor zal een voorstel aan de Ledenraad worden gedaan.  

 

Enkele posten uit de begroting worden kort besproken.  

Ledental schatting is reële inschatting met inachtneming van 30 opheffingen met 2000 

ledenverlies en ruim ingeschat. 

 

LB besluit de begroting vast te stellen met inachtneming van de wijziging met betrekking 

tot een bestemmingsreserve voor de reorganisatie. 

          

 

6. Beleidscyclus 2023  

(Bijlage 2022/71/A2/CW) 

De beleidscyclus voor 2023 wordt besproken en waar nodig aangepast. 

Voor najaar 2022 zal EvE bekijken of er noodzaak is voor extra overleg ivm 

voorbereiding scenario’s. Filmpje voor scenario’s moet voor 19 oktober gedaan zijn.  

 

Beleidscyclus 2023 wordt vastgesteld, met inachtneming van de besproken wijzigingen. 

 

Het Zoomuurtje van 28 september 2022 wordt verplaatst naar ochtend tussen 9 en 10 

uur (EtM zal Zoom aanpassen en Zoom-links aanmaken voor de toekomst). 

 

7. Organisatie 20 september  

- stavaza organisatie Training PB-leden en LR afgevaardigden 

Ochtendprogramma is via e-mail reeds toegestuurd en het is duidelijk voor 

iedereen wie welke rol heeft tijdens de training.  

- programma Uitreiking Vrouwen van Nu Verschilmakers Award 

Het programma van de middag wordt doorgenomen aan de hand van de 

Powerpoint. 

- afscheidsreceptie Carla Wijers 

EtM zal contact opnemen met RvW omtrent de precieze invulling hiervan 
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8. Bespreking opstelling LB tav vragen van leden mbt de stikstofproblematiek 

Naar aanleiding van de mail van het PB Gelderland, waarin om bespreking van de 

stikstofproblematiek tijdens het bezoek van het LB wordt verzocht, is het van belang 

dat alle LB leden hetzelfde standpunt uitdragen binnen de vereniging. Dat standpunt 

wordt in deze vergadering geformuleerd. 

(Bijlage: mail Gelderland d.d. 18 augustus 2022)  

Bij ingelaste vergadering is door het LB besloten dat Vrouwen van Nu zich niet mengt in 

de discussie over de stikstofproblematiek, omdat dit een politieke discussie is en 

Vrouwen van Nu van oudsher politiek neutraal is. Dit standpunt wordt niet actief 

gecommuniceerd, maar alleen ter beantwoording van ontvangen vragen hierover. 

 

Naar aanleiding hiervan bespreekt het LB de actie Bedank een boer van ZLTO, waarbij 

burgers worden opgeroepen om via de website van ZLTO en Dutch Food Week een 

bedankkaartje aan een boer in de buurt te sturen. ZLTO heeft Vrouwen van Nu benaderd 

met de vraag of dit via onze kanalen gecommuniceerd mag worden. RvW is tegen; de 

boeren doen gewoon hun werk, net als artsen en alle andere sectoren. LM is voorstander. 

EvE merkt op dat als we eerder ook niet zoiets hebben gedaan voor bijvoorbeeld 

zorgsector, dan zouden we het nu ook niet moeten doen, ook al is het een sympathieke 

actie. Het LB besluit dat Vrouwen van Nu niet meewerkt aan deze actie.  

 

9. Beleid tav wegsluizen geld bij opheffende afdelingen  

Naar aanleiding van de onbedoeld ontvangen mail van de afdeling Ulvenhout door het 

landelijk bureau, waarin expliciet wordt geschreven over het wegsluizen van 

verenigingsgeld bij het opheffen van de afdeling, vindt ter vergadering een 

gedachtewisseling plaats over vast te stellen beleid. 

 

LB besluit om de tekst van mail van RvW aan Ulvenhout mee te nemen in de richtlijnen 

voor opheffing. EtM zal dit verder verwerken. 

 

10. Rubriek Van de Bestuurstafel 

Inventarisatie onderwerpen voor de rubriek Van de Bestuurstafel in het magazine van 

december. 

Dit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering, LM houdt de deadline hiervoor in de 

gaten. Input afhankelijk van ontwikkelingen komende maanden. 

 

11. Rondvraag  

EvE/EtM vragen of het LB de eerder gebruikte Dropbox nog wil gebruiken voor alle LB-

stukken. Het LB geeft aan dat zij deze niet meer wil gebruiken. 

EtM vraagt of de LB-leden de stukken alleen per e-mail of ook per post willen ontvangen. 

Alleen RvW wil de stukken graag per post ontvangen. 

Voortbordurend daarop besluit het LB dat papieren stukken niet meer per post verstuurd 

worden naar de Ledenraad ivm duurzaamheid en kosten. 

 

Tijdens het LB-overleg eind augustus is de voorgestelde nieuwe planning van de livegang 

van de websites besproken. Het LB gaat akkoord met het vooruitschuiven van het traject 

van de provinciale websites: in september en in november zoals gepland een 

zoombijeenkomst met de provinciale webmasters  - geen training – en in het voorjaar 

overgaan op de vernieuwde provinciale websites tenzij in februari door de Ledenraad 

gekozen is voor het er tussenuit halen van de provinciale laag in de verenigingsstructuur. 

Over de afdelingswebsites is besloten dat die allemaal vindbaar moeten blijven. 

Afdelingswebsites die niet gevuld worden met afdelingsnieuws, worden gevuld met een 

standaard tekst met informatie over de vereniging en een link naar de landelijke website 

voor actuele informatie. 
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Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 15 november 2022. 

 
Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 


