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Besluitenlijst landelijk bestuur 

 

Datum : 7 september 2022 

Kenmerk : 2022/136/A2/EE/EtM 

Betreft : besluitenlijst vergadering Landelijk Bestuur 2022 

 

 

07/09/01 In navolging op het besluit van de Ledenraad, besluit het LB dat er definitief 

geen Vrouwen van Nu Dag zal worden georganiseerd in 2023. 

 

07/09/02 Het LB besluit dat Maartje van der Bijl als nieuw bestuurslid na haar 

benoeming de culturele commissies in haar portefeuille zal krijgen. 

 

07/09/03 Het LB besluit de functietitel van Senior Administrateur uit te breiden met 

Controller. 

 

07/09/04 Het LB besluit dat er in 2022 geen Vrouw van Nu zal worden benoemd. In 

mei 2023 wordt de vrouw die nu al uitgekozen is als Vrouw van Nu, benoemd 

tot Vrouw van Nu 2023. 

 

07/09/05 Het LB besluit dat de functietitel van de interim manager gewijzigd wordt 

naar interim directeur. 

 

07/09/06 Het LB besluit het Jaarplan 2023 vast te stellen, met inachtneming van 

genoemde wijzigingen. 

 

07/09/07 Het LB besluit de begroting 2023 vast te stellen met inachtneming van de 

wijziging met betrekking tot een bestemmingsreserve voor de reorganisatie. 

 

07/09/08 De beleidscyclus 2023 wordt vastgesteld, met inachtneming van de 

besproken wijzigingen. 

 

07/09/09 Het LB besluit dat Vrouwen van Nu niet zal meewerken aan de actie Bedank 

een Boer, omdat zij van mening is dat boeren net als mensen in de zorg en 

andere sectoren gewoon hun werk doen en daarvoor niet speciaal bedankt 

hoeven worden.  

 

07/09/10 Het LB besluit dat in de richtlijnen voor opheffende afdelingen duidelijker zal 

worden opgenomen dat geld van de leden niet mag worden ingezet om een 

nieuwe vereniging op te starten en dat, volgens de regels, geld dat na 31 

december 2022 nog in kas is zal worden overgedragen aan de 

penningmeester van Vrouwen van Nu bij opheffing van de bankrekening. 

 

07/09/11 Het LB besluit dat met onmiddellijke ingang geen stukken meer per post 

zullen worden verstuurd naar Ledenraads-afgevaardigden. 
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07/09/12 Het LB besluit akkoord te gaan met een aangepaste planning voor livegang 

van de nieuwe websites: de landelijke website gaat eind 2022 live; de 

provinciale websites zullen worden doorgeschoven naar het voorjaar van 

2023, na de Ledenraad van half februari; en de afdelingswebsite volgen 

mogelijk pas eind 2023 en deze moeten in elk geval altijd allemaal vindbaar 

blijven en minimaal gevuld zijn met een standaardtekst en contactgegevens. 

 

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

 
Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 


