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Notulen ledenraad 16 november 2021 

 

datum   : november 2021  

kenmerk  : 2021/143/A7/CW/MM 

plaats   : zoom bijeenkomst 

 

Deze notulen zijn verzonden aan de ledenraad, secr. PB’s, LB 

 

Aanwezig: 

Drenthe: Janny Roggen Landelijk Bestuur: 

Flevoland: Anjo Geluk Voorzitter: Reineke van Wouwe 

Fryslân gevolm.: Lieske v.d. Bos  Vice-voorzitter: José Vroonland 

Gelderland: Tineke van Rossum-Jalving Secretaris: Angeline Beukema toe 

Water -Smink Groningen: Carin van de Wal 

Noord-Brabant: Diana v.d. Rijt-Goudsmit Penningmeester: Leny Moerbeek 

Overijssel: Alice Brinkman Bestuurslid: Rosemarie Mijlhoff 

Zuid-Holland: Truus van Neuren  

 Landelijk bureau: 

 Directeur: Carla Wijers 

 Fin. Adm.: Heleen Boussard 

 Notulen: Michelle Meurs 

Toehoorders: 

Groningen: Janny Kolhoorn 

Noord-Brabant: Jannie Meeuwisse 

Overijssel: Janny Prins 

 

Afgemeld:  

Noord-Holland en Zeeland 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering, helaas door verscherpte 

coronamaatregelen is deze toch weer via Zoom, en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 

twee afmeldingen ontvangen. De afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde uit de 

provincie Zeeland hebben laten weten dat ze vinden dat niet geluisterd wordt naar hun 

inbreng en daarmee de meerwaarde van het bijwonen van de Ledenraad vergadering uit 

het oog zijn verloren. Het LB neemt hierover contact op met de afgevaardigde en het PB 

van Zeeland. In het PB van de provincie Noord-Holland zijn momenteel problemen en de 

afgevaardigden van de Ledenraad zijn ook leden van het PB en hebben aangegeven andere 

zaken nu prioriteit te geven. 

 

Er is geen opmerking op de agenda ontvangen en deze wordt als zodanig vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Voorzitter: er is wederom een brief van de afdeling Holten ontvangen. Het zijn vragen en 

opmerkingen die in een eerder overleg reeds zijn beantwoord. De afdeling Holten heeft 

weer stukken ontvangen van de Ledenraad en n.a.v. hiervan vragen gesteld. Voorzitter 

herinnert er aan dat het niet de bedoeling is dat stukken van de Ledenraad één op één aan 

de afdelingen worden gestuurd. In de vorige Ledenraad is dat ook al besproken. 
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De teneur van de brief is negatief en geschreven vanuit een wij/zij gevoel. Van belang is 

om niet alleen vanaf de zijlijn te roepen, maar ook met oplossingen komen.  

Overijssel: geeft aan een deel van de stukken doorgestuurd te hebben naar leden, en zijn 

ook van plan dit te blijven doen, omdat ze zich geen vertegenwoordiger van de leden 

voelen als die niet op de hoogte zijn van bepaalde stukken. Zij vinden het van belang dit 

te delen met afdelingen. Afdeling Holten wordt door de afgevaardigde getypeerd als een 

betrokken afdeling die zich genoodzaakt heeft gevoeld om een brief te sturen.  

Het PB is het niet overal mee eens, maar begrijpt wel waar hun onvrede vandaan komt. 

Het PB zal proberen duidelijk naar de afdelingen antwoorden te formuleren, en de wij/zij 

teneur aan te pakken. 

Fryslân: De brief is ook naar andere provincies doorgestuurd. Binnen de eigen provincie 

versturen is eigen keuze, maar nu wordt ook in andere provincies onrust veroorzaakt. 

Voorzitter: betreurt dat er onnodige onrust veroorzaakt is met het doorsturen van de brief. 

 

a) Vrouwen van Nu Jubileumfeestdag; korte terugblik. 

Voorzitter: geeft aan dat het een zeer geslaagde dag was. 

Overijssel: Het was een perfect georganiseerde dag, er was voor ieder wat te zien/doen 

en een zeer relaxte dag met een mooi programma! Het enige minpuntje was de drukte op 

de eerste etage. Dit ligt grotendeels aan de indeling van het gebouw. De kers op de taart 

was het bezoek van H.K.H. Prinses Beatrix. 

Flevoland: geeft ook aan dat het een buitengewoon geslaagde dag was, warm gevoel, maar 

ook warm door de drukte boven. Vanuit die dag zijn een paar puntjes blijven liggen die 

verder uitgewerkt dienen te worden, zoals het kunstwerk dat verder moet worden 

aangekleed, de Floriade dag en het project Plastic en Ik. Deze staan niet op de agenda en 

er moet voorkomen worden dat dit tussen wal en schip raakt. 

Directeur: deze punten, zoals Floriade dag en Project Plastic passen niet bij dit overleg, 

maar bij PB/LB. 

Zuid-Holland: zijn vroeg vertrokken met een bus met zes afdelingen, totaal 45 vrouwen. 

Zij hadden hierdoor gelijk een feest gevoel en heel veel zin in de dag. Het was een perfecte 

dag en iedereen was laaiend enthousiast op de terugreis.  

Noord-Brabant: de afgevaardigde was zelf niet aanwezig door omstandigheden, maar wel 

vernomen dat het zeer goed was ontvangen, en iedereen heeft het heel leuk gehad. Zeker 

voor wat betreft het Project Plastic. Complimenten! 

Gelderland: heeft ook vrouwen gesproken die de dag online hebben gevolgd en ook zij 

waren allemaal heel enthousiast en blij met deze mogelijkheid. Zij hebben de sfeer ook 

goed meegekregen op die manier. 

 

b) Voortgang Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu 

Voorzitter: stand van zaken per 9 november; zo’n 800 leden hebben tot nu toe de enquête 

ingevuld.  

Directeur: op vrijdag ontvangen we altijd de laatste stand van de studente die hieraan 

werkt, en verwachten nog wel enquêtes. De deadline is verlengd naar 1 december. 

Gelderland: hoeveel ingevulde enquêtes zijn nodig om het representatief te laten zijn? 

Voorzitter: Op dit moment is het al redelijk representatief qua leeftijd, regio en aantal jaren 

lid. Voor de enquête voor niet-leden zijn nu 49 vrouwen aangemeld, en die enquête is 

inmiddels naar hen verzonden.  
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Er zijn 100 vrouwen die zich voor een diepte-interview hebben aangemeld. Bijzonder hoe 

veel vrouwen dit hebben aangegeven. Nu wordt gekeken hoe deze interviews te verdelen 

onder de werkgroepleden en of deze eventueel via zoom of telefonisch kunnen worden 

afgenomen. Op 15 december is een volgend overleg van de werkgroep en zal dit worden 

besproken.  

Oproep: probeer zo veel mogelijk leden de enquête in te laten vullen. Dit is van belang 

omdat als verandering nodig is, we willen weten welke verandering nodig is. 

 

Fryslân: Vanuit Fryslân zijn twee niet-leden aangemeld en die hebben nog niets gehoord. 

Directeur vraagt naar deze twee namen/email adressen, en zal zorgen dat deze de enquête 

alsnog ontvangen. 

 

3. Notulen en besluitenlijst ledenraad 17 juni 2021; ter vaststelling 

a) Notulen ledenraad 17 juni 2021 

Fryslân: voor wat betreft de WBTR zou contact door het landelijk bureau met hen worden 

opgenomen, dit is nog niet gebeurd. De afgevaardigde van de provincie Fryslân geeft aan 

dat het PB ook de verzekering per januari opgezegd heeft, vandaar dat het belangrijk is 

hier contact over te hebben. 

Heleen: er is wel email contact geweest over doorsturen van het stappenplan van de WBTR 

als deze zou zijn vastgesteld. Daarna zou contact worden opgenomen.  

Penningmeester: Het stappenplan is nog niet gereed en is doorgeschoven naar de 

vergadering van het LB van januari. Dan wordt het stappenplan definitief gemaakt.  

Heleen heeft de informatie omtrent verzekeringen al doorgestuurd. 

 

Buiten deze vraag geen andere punten ontvangen, de notulen worden definitief 

vastgesteld. 

 

b) Besluitenlijst: 

De besluitenlijst wordt definitief vastgesteld. 

 

4. Jaarplan 2022 inclusief begroting 2022; ter vaststelling 

Overijssel: vinden de verschilmaker award heel goed, maar erg jammer dat de 

verschilmaker geen lid is van Vrouwen van Nu.  

Voorzitter: het is juist de bedoeling om iemand verschilmaker te maken van buiten de 

vereniging. Een verschilmaker heeft een netwerk om Vrouwen van Nu meer bekendheid 

te geven. Het is eigenlijk een PR-initiatief.  

Directeur: binnen de vereniging hebben we de “Vrouw van Nu”, die ieder jaar gekozen 

wordt. 

 

Gelderland: het Landelijk Voedsel Platform en de Water Awareness Week, in welke vorm 

wordt dit gebracht? Hoe wordt dit uitgevoerd? 

Directeur: voor het Landelijk Voedsel Platform wordt hard gewerkt aan de uitrol van 

activiteiten in 2022, zoals afdelingsbijeenkomsten rondom gezond en duurzaam voedsel, 

waar ook een toolkit voor zal worden gemaakt. Door LTO Noord Vrouw en Bedrijf worden 

momenteel boerinnen getraind om bij afdelingsbijeenkomsten hun verhaal te doen over 

werken in een boerenbedrijf en hierover een dialoog aan te gaan om producent en 

consument weer bij elkaar brengen. Voor de afdelingsavonden heeft een aantal 

afdelingen zich al aangemeld. Het magazine nr 1 wordt een Voedingsspecial (glossy) 

begin 2022.  
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Voor wat betreft de Water Awareness Week, deze week vindt in het najaar plaats en het 

liefst in samenwerking met Women for Water Partnership. Hier willen we aandacht 

vragen voor de vele kanten van water. Zowel schoon water als ook gebrek aan water 

maar ook het vele water, klimaatverandering en water richting het Project “plastic en ik”. 

Aandacht vragen voor de problematiek rondom water. In april-juni beginnen de 

voorbereidingen. 

 

Flevoland: geeft aan dat het behoorlijk schokkend is om te zien dat de financiële 

consequenties niet erg rooskleurig zijn. Wat moeten we wegstrepen, waar moeten we 

onszelf corrigeren? Het meerjarenbeleidsplan lijkt in beton gegoten, ook al zijn er 

financiële consequenties. Waar kan op worden gereageerd, anders stevent de vereniging 

direct op faillissement af en dat is niet de bedoeling. Het is bekend hoe slecht we ervoor 

staan, heel veel afdelingen staan op omvallen en provincies hebben het moeilijk.  

Voorzitter: het jaarplan niet uitvoeren is geen optie. Dan lopen we vooruit op de 4 

scenario’s die verderop in de agenda terugkomen. Er moeten zeker keuzes gemaakt 

worden. Voorgesteld wordt om dit meerjarenbeleidsplan 2019-2022 af te ronden.  

Flevoland: Hoe kan er worden afgeslankt, wat kunnen we doen? Daadwerkelijke actie is 

pas een jaar verder, “gewoon doorgaan” wetende dat het niet goed gaat is niet 

wenselijk. Er dient per activiteit besproken te worden wat er bespaard zou kunnen 

worden. Het voelt niet goed om ja te zeggen tegen het jaarplan. 

Voorzitter: er moet inderdaad iets veranderen, maar we kunnen niet afwachten, we 

moeten ook verder. Er kan wel bekeken worden hoe we een financieel gezonder jaarplan 

kunnen maken. 

Het voorstel is om nu het jaarplan vast te stellen en tegelijkertijd als 

Ledenraad/vereniging een inventarisatie te maken wat nog wel en wat niet kan. 

Flevoland: stelt voor met elkaar af te spreken heel secuur vinger aan de pols houden om 

te zien waar kan worden bezuinigd en wat verantwoord is. 

Directeur: herinnert de Ledenraad eraan dat deze eerder de keuze heeft gemaakt om dit 

meerjarenbeleidsplan uit te voeren en te investeren in activiteiten tot en met 2022. In 

2022 worden keuzes voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan voorbereid om structureel in 

te grijpen. Daar wordt in deze Ledenraadsvergadering al op voorgesorteerd door een 

gedachtewisseling over mogelijke scenario’s voor structurele veranderingen waarbij 

keuzes moeten worden gemaakt voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan om te stoppen 

met het opeten van het eigen vermogen. 

Groningen: blijft aanlopen tegen het gevoel dat de Ledenraad een half jaar achterloopt in 

plaats van voor de troepen uit.  

Dit sluit aan bij de opmerking van Flevoland om de vinger aan de pols te houden en 

indien nodig te bezuinigen. Het jaarplan en de begroting kunnen nu flexibel worden 

goedgekeurd, met de opmerking dat dit onder voorbehoud is van ontwikkelingen die ons 

te wachten staan.  

 

Hoe komt het nieuwe meerjarenbeleidsplan tot stand? 

Directeur: de vorige keer is bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan een 

bijeenkomst georganiseerd, waar iedereen welkom bij was, om mee te denken over 

kaders en speerpunten om vervolgens een concept meerjarenbeleidsplan te krijgen dat 

ter bespreking in het PB/LB en daarna in de Ledenraad komt.  

Voorgesteld wordt dat er in het voorjaar hiervoor een bijeenkomst georganiseerd wordt 

met alle geinteresseerde leden. De vorige keer zijn hier zo’n 80 leden bij aanwezig 

geweest. 
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Groningen: de afgevaardigde geeft aan graag mee te doen aan zo’n bespreking. Wel de 

opmerking dat er twijfel is omtrent de haalbaarheid van het jaarplan. 

 

Voorzitter: Kan het jaarplan met deze opmerking flexibel vastgesteld worden? 

Directeur: verzoekt hierbij om duidelijkheid voor het landelijk bureau: welke activiteiten 

staan dan ter discussie?   

Voorzitter: dit zal vanuit de gedachtewisseling dan naar voren komen, dan prioriteren. 

Noord-Brabant: het lastige voor het jaarplan voor 2022 is dat, zeker in relatie tot de 

Werkgroep Toekomst en de uitkomsten van de enquête, de vraag is in hoeverre het 

mogelijk is om de ideeën van de werkgroep die hieruit voortvloeien naar voren te 

trekken. Anders zijn we ruim 6 maanden verder. De vereniging moet uit de negatieve 

spiraal zien te komen, niet alleen financieel, maar ook de beleving van de vereniging. 

Imagoverbetering, nieuwe leden werven, alles moet aangepakt worden. Positieve zaken 

met elkaar delen via bijvoorbeeld social media. Iedere vereniging heeft weleens een 

moeilijke tijd, we zijn met z’n allen de vereniging en moeten hiervoor vechten. We 

zouden graag willen dat alles wat positief is uit het jaarplan gedaan kan worden, maar er 

zal wel gekeken moeten worden of er eventueel activiteiten zijn die kunnen worden 

geparkeerd voor later. 

Voorzitter: onderstreept dat we inderdaad weer trots moeten zijn op onze vereniging. Er 

moeten soms harde keuzes worden gemaakt. De urgentie is duidelijk, maar het idee dat 

we achter de feiten aan lopen is onjuist, we kunnen niet harder gaan dan we nu gaan. Is 

er een mogelijkheid om de uitkomst van de enquête eerder vast te stellen? 

Directeur: dit is afhankelijk van de activiteiten van de werkgroep. Het is zeker mogelijk 

om te kijken of we eerder resultaten kunnen krijgen, al vóór de brainstormsessie over 

het meerjarenbeleidsplan. Het is ook afhankelijk hoe snel de interviews kunnen worden 

afgenomen. Dit zal door de werkgroep moeten worden opgepakt, en meegenomen 

worden in een brainstormsessie en wellicht een extra Ledenraad alleen hiervoor 

organiseren. 

Groningen: wat je als Ledenraad kunt afspreken is om voor 2022 in aanloop naar het 

nieuwe meerjarenbeleidsplan jezelf als vereniging een overgangsjaar te geven, zodat de 

uitkomsten van de enquête voor 2023 kunnen worden gebruikt. Hier zal wel met elkaar 

zorgvuldig over nagedacht dienen te worden.  

Voorzitter: aan de ene kant willen we verder, kunnen niet stil blijven staan, maar als je 

daar een periode voor neemt om hier goed over te spreken dan zou de mogelijkheid 

wellicht zijn om het meerjarenbeleidsplan halverwege het jaar in te laten gaan, als dat 

kan? 

Zuid-Holland: een heel jaar overslaan, pas op de plaats, is niet een oplossing.  

Voorzitter: er zal enige invloed uitgeoefend moeten worden om de enquête uitslag naar 

voren te halen en daar dan de keuzes te maken.  

Directeur: kunnen ook in deze onzekere tijd voor minder jaren een meerjarenbeleidsplan 

maken, voor 2 jaar bijvoorbeeld.  

Flevoland: het is een goed voorstel om een kortere periode voor het 

meerjarenbeleidsplan te hebben, voor meer wendbaarheid. Voor nu is het moeilijk om 

voor langere tijd een besluit te nemen.  

Gelderland: pleiten voor extra bijeenkomst met leden van de Ledenraad, niet voor 

besluitvorming, maar om uitkomsten enquête te bespreken. 

Directeur: besluit de Ledenraad nu dus voor een extra Ledenraad en daarnaast een 

brainstormsessie over de enquête uitslag? 
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Vice-voorzitter: op 17 mei staat het PB/LB al gepland, de extra Ledenraad zal hiervoor 

moeten plaatsvinden. 

Noord-Brabant: dit niet als één overleg houden, maar als twee aparte bijeenkomsten.  

Directeur: de brainstormsessie is voor een hele dag, en daar komen zo’n 100 personen 

naartoe.  

 

Voorstel: in maart extra Ledenraad met voorlopige resultaten enquête, in april 

brainstormsessie en in juni reguliere Ledenraad. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Voorzitter: stelt voor om het Jaarplan gezien de huidige situatie waar we in verkeren als 

flexibel plan vast te stellen. Niet in beton gegoten, blijven werken aan aanpassingen. 

Flevoland: akkoord zodat tijdig kan worden ingegrepen. 

Andere afgevaardigden zijn ook akkoord. 

 

Begroting 2022: 

Penningmeester: alles hangt nauw samen met het jaarplan, en dat is nu onder voorbehoud 

vastgesteld, wat dan nu ook voor de begroting geldt.  

Flevoland: als wij inderdaad het jaarplan flexibel vaststellen dan heeft dit consequenties 

voor de begroting en waar kunnen we wat mee bezuinigen? Bijvoorbeeld betreffende de 

jaarlijks toegestuurde ledenpas. Wellicht kan daar nu al in de begroting naar gekeken 

worden voordat bepaalde beslissingen genomen worden. Zag ook een verschil betreffende 

kosten voor het magazine in de scenario’s en de begroting. 

Penningmeester: we blijven kijken naar punten waarop kan worden bezuinigd, maar is niet 

altijd even makkelijk. Voor de ledenpas is al eerder besloten deze per 2023 voor meerdere 

jaren te laten gelden. Er zal goed naar uitgaven gekeken dienen te worden.  

Heleen: legt uit dat betreffende het verschil in kosten magazine € 147.000 aan besparing 

en in scenario’s staat € 137.000, het begrotingsverschil zit in het feit dat in de scenario’s 

ook wordt gekeken naar redactie-  en advertentiekosten. De bedragen zijn niet één op één 

naast elkaar te leggen. 

 

Voorzitter: concludeert dat de begroting ook flexibel wordt vastgesteld. 

  

Heleen meldt dat het aantal afdracht leden op 29.000 is vastgesteld. 

  

5. Notitie Gedachtenwisseling scenario’s richting een sluitende begroting; ter 

bespreking eerste oriëntatie 

Voorzitter: ter informatie, dit gaat niet om besluitvorming. Het is een discussiestuk met 

als doel te kunnen bewegen richting een sluitende begroting. Voorzitter verzoekt om naast 

de 4 omschreven scenario’s, graag een 5e nieuw scenario te laten horen. 

Gelderland: als 5e scenario voorstel: Is er nu uitgegaan van de verdeelsleutel zoals die nu 

is of kan dit worden aangepast en is hieraan te tornen? 

Voorzitter: het zou inderdaad, als 5e scenario, een combinatie kunnen zijn met een andere 

verdeelsleutel wat afdrachten betreft. 

Zuid-Holland: als een bedrijf er slecht voor staat, dan wordt gesneden in de organisatie, 

dus kan er een laag tussenuit gaan? Een plattere organisatie waardoor gelijk een andere 

verdeling in contributie zou kunnen komen. Alle drie de lagen kosten nu veel geld, met een 

plattere organisatie minder. Haal de provinciale laag er tussenuit. En dan per provincie/per 

rayon één of twee secretarieel medewerkers. 
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Noord-Brabant: zou het een idee zijn om met vier regio’s te gaan werken i.p.v. tien 

provincies? 

Voorzitter: wat levert dat financieel op? 

Noord-Brabant: nu ontvangen alle provincies een percentage, dan met minder regio’s een 

andere budgettering. Wat heb je feitelijk nodig zodat de regio werkt?  

En naast de scenario’s die zijn neergelegd de vraag: waar ligt het break even point dat de 

organisatie omvalt? 

Voorzitter: wil dit laatste punt nog even parkeren, nu eerst de scenario’s bespreken. 

Groningen: stel dat je de laag van PB er tussenuit haalt, wat is het deel van de afdracht 

dat de PB’s ontvangen? 

Zuid-Holland: Dan bespaar je ongeveer 3 ton per jaar. Besparen op het magazine levert 

niet voldoende besparing op. Moeten rigoureus zijn op dit moment en niet halfslachtig. 

Groningen: hebben we de laatste jaren geen subsidies laten liggen? De vereniging is gaan 

interen op het eigen vermogen sinds er geen subsidie meer kwam vanuit de overheid.  

Directeur: geeft aan dat het niet zo is dat daar niets mee is gedaan. Er wordt juist heel 

hard gewerkt om derde geldstromen binnen te halen; het is moeilijk om andere subsidie 

binnen te halen. Er dient namelijk met minimaal twee andere organisaties een subsidie 

aanvraag ingediend te worden. Dat is een van de redenen dat we zijn aangehaakt bij de 

NVR, maar zelfs dan is het lastig. 

Flevoland: combinatie van scenario’s. Bij het wegvallen van een PB krijg je regio’s die ook 

financiën nodig hebben. Er wordt aangegeven om toch te kijken naar andere bron van 

inkomsten. Er gaan veel gelden naar vrouweninitiatieven, vaak niet-westers, wellicht toch 

nogmaals kijken of er andere vormen van inkomsten zijn te vinden. Differentiatie, voor 

grote afdelingen dat percentage wellicht anders kan zijn? 

Voorzitter: op subsidie hoeven we niet te rekenen, wellicht samen met andere verenigingen 

maar het is heel moeilijk. 

Overijssel: heeft moeite met het weghalen van de provinciale laag, het contact met leden 

gebeurt vanuit de PB’s. Andere mogelijkheid is wellicht meer samenwerking met andere 

organisaties bijv. LTO voor het magazine? Als voorbeeld: in het dorp is één krant die door 

verschillende verenigingen samen wordt uitgebracht en kosten delen. Organisatie anders 

indelen, maar binding met leden goed houden.  

Fryslân: zijn bang dat als je de PB laag er tussenuit haalt, veel leden afhaken.  

Voorzitter: er is veel verschil tussen de PB’s en contacten met leden. Goed dat deze 

opmerkingen worden gemaakt. Discussie hierover is niet voor nu, en wil graag meer ideeën 

voor 5e scenario. 

Noord-Brabant: we hebben het tijdens het PB-bezoek gehad over meer landelijke 

werkgroepen instellen die bevrouwd kunnen worden door vrouwen uit de provincies om 

bijvoorbeeld commerciële zaken op zich te nemen en om op die manier Vrouwen van Nu 

te “vermarkten”. Meer extern gaan denken, want we zijn nu heel erg als Vrouwen van Nu 

intern aan het denken. Dit verlicht ook de druk op het landelijk bureau en Landelijk 

Bestuur. 

Voorzitter: welke bezuiniging zou dit kunnen opleveren? 

Noord-Brabant: er zijn veel ideeën die momenteel niet uitgevoerd kunnen worden op het 

landelijk bureau, die wel gedaan zouden moeten worden. Dit is niet alleen een financieel, 

maar vooral ook een promotie verhaal.   

Voorzitter: is het hier mee eens, maar helaas is dit niet een discussie voor nu. 
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Voorzitter verzoekt de afgevaardigden om prioritering te geven welke van de vier 

scenario’s op 1, 2, 3 of 4 staat. Met onderbouwing en welk scenario zeker niet uitgevoerd 

moet worden. Hoe het gat te dichten, is nu de uitdaging. 

Overijssel: 1-2-3; 4 niet 

1: stopzetten van papieren magazine en helemaal digitaal, alhoewel er ook veel leden zijn 

die geen computer hebben. Daar zou dan iets voor moeten worden bedacht. Wellicht kan 

dat in samenwerking met een andere organisatie?  

2: van nieuwe activiteiten maar één per jaar zoals nu het Landelijk Voedsel Platform. De 

Water Awareness Week een jaar later pas als nieuw project opstarten. Niet te veel nieuwe 

projecten in één jaar willen doen. De nieuwjaarsbijeenkomst voor externe partners is, 

promotioneel gezien, wel een goede activiteit, maar staan veel kosten tegenover. Zou er 

een mogelijkheid zijn dit per toerbeurt door andere externe partij te laten organiseren?  

3: zou door de eerdere bezuinigingen voldoende moeten zijn.  

4: verhoging contributie, absoluut niet; misschien ontkom je er niet aan, maar dat zal veel 

leden kunnen kosten. 

Gelderland: 4-2-3-1- 

4: verhoging contributie, omdat je reëel moet zijn. Als je lid bent van een vereniging moet 

dit kostendekkend zijn.  

2: stopzetten landelijke activiteiten, wat is het rendement en wellicht één keer per jaar 

een landelijk evenement.  

3: bezuinigen op personeel.  

1: stopzetten magazine.  

Groningen:  

Naar de cijfers kijkend een lastige gedachtenwisseling, omdat ook vanuit de Werkgroep 

Toekomst de uitkomsten van de enquête nog moeten komen, waar ook punten die in de 

scenario’s staan terugkomen. Nu wegen eigenlijk alle punten even zwaar. Ergens moet 

worden bezuinigd. Zonder input van de enquête moeilijk uitspraak over te doen. 

Het is reëel als er iets van contributieverhoging zou komen. Niet de PB laag er tussenuit, 

er is al veel afstand tussen PB en afdelingen. Bijvoorbeeld Project Plastic dat ook nu 

landelijk wordt gedragen. Netwerken leveren niet op wat verwacht werd, en voorstel voor 

het stopzetten landelijke activiteiten. 

Noord-Brabant: 1 -2-4-3 

1: stopzetten huidige vorm magazine 

2: stopzetten landelijke activiteiten vooral Zomerontmoetingen. Landelijk Voedsel Platform 

is voor alle leden belangrijk. Nieuwjaarsbijeenkomst externe partners mag worden 

geschrapt.  

4: contributieverhoging.  

3: bezuinigen op personeel, want door andere zaken al aan te passen heeft het daar al 

effect op. 

Flevoland: 5-2-1-4 

Nieuw 5e scenario op 1 met als combinatie een aantal zaken.  

2: stopzetten van aantal landelijke activiteiten en moeten meer kostendekkend zijn.  

1: magazine zal naar andere vorm toe moeten.  

4: contributieverhoging, daar is nu al grote discussie over 1 euro verhoging. 

Zuid-Holland: 1-2/3-4 

Als je echt toekomstbestendig wilt blijven dan is reorganisatie eigenlijk niet te voorkomen. 

1: op het magazine kan bezuinigd worden.  



 

  

 

9 

 

2: als je op de landelijke activiteiten bezuinigt, dan wordt automatisch ook op 

personeelskosten bezuinigd. 

4: verhoging contributie, het geeft voor 1 euro al zo veel discussie. Contributieverhoging 

oké, maar wel in redelijke mate. 

 

Voorzitter: dank voor alle opmerkingen en we nemen dit mee. Uitslag van de enquête 

vormt hiervan ook een onderdeel. Zullen ook pijnlijke consequenties kunnen gaan hebben. 

Gelderland: is er weleens onderzoek gedaan naar hoe het magazine wordt gelezen en de 

impact ervan? 

Voorzitter: dit komt hopelijk ook naar voren uit de enquête, waarin hiernaar wordt 

gevraagd. 

Directeur: wijst erop dat het voor het landelijk bureau moeilijk werken wordt  met een 

flexibel vastgesteld jaarplan nu blijkt dat het stopzetten van landelijke activiteiten bij 

iedereen hoog staat. Op het landelijk bureau zijn we al met de voorbereidingen bezig voor 

bijvoorbeeld de nieuwjaarbijeenkomst met externe partners en een netwerkbijeenkomst. 

En voor de Zomerontmoeting is de planning om hier in januari mee aan de slag te gaan. 

Wil graag meer duidelijkheid over wat de flexibiliteit van het vastgestelde jaarplan inhoudt. 

Voorzitter: dat is begrijpelijk. Er is een traject van besluitvorming, gaan wij nu op de rem 

staan voor activiteiten? Kan ook begrijpen dat de afgevaardigden er moeite mee hebben 

hier op persoonlijke titel uitspraak over te doen. 

Directeur: op persoonlijke titel wordt ook het jaarplan flexibel vastgesteld. Hoor graag of, 

voor de netwerkbijeenkomsten, de projectleider aan het werk moet gaan aangezien dit al 

in voorbereiding is. Netwerkbijeenkomsten zijn onderdeel van een pilot die zou worden 

geevalueerd in 2022.  

Voorzitter: kunnen we duidelijkheid geven richting het landelijk bureau? Wat wil de 

Ledenraad wel en wat niet door laten gaan in 2022? 

 

Op basis van eerdere opmerkingen en reacties concludeert de voorzitter dat een 

meerderheid het eens is met het schrappen van de nieuwjaarsbijeenkomst externe 

partners en het schrappen pilot netwerkbijeenkomsten.  

Directeur: gaat het jaarplan aanpassen, pilot netwerken bij deze afgesloten en 

nieuwjaarsbijeenkomst met externe partners afgelast voor 2022. 

Penningmeester: verzoek om de nieuwjaarsbijeenkomst voor externe partners wel in het 

jaarplan te laten staan, maar dat het door corona niet door kan gaan. Wellicht wel een 

bijeenkomst die we in de toekomst alsnog kunnen laten plaatsvinden. 

Directeur: heeft moeite met nu al te melden dat het niet doorgaat vanwege corona.  

Vice-voorzitter: het is een flexibel jaarplan, volgend jaar opnieuw bekijken. 

 

6. Vastellen regio Vrouwen van Nu dag 2022 

Directeur: dit is eigenlijk geen punt voor de Ledenraad, zoals Flevoland terecht heeft 

aangegeven. Maar vanuit gewoonte is dit in de Ledenraad terecht gekomen. Alle provincies 

hebben inmiddels een keer meegedaan in de organisatie met uitzondering van Flevoland, 

Gelderland en Overijssel. Zij hoeven niet nu persé aan de beurt te zijn, mag ook een andere 

provincie zijn.  

Gelderland: staan er niet afwijzend tegenover om het samen met Flevoland en Overijssel 

te organiseren. 

Overijssel: staan niet direct te springen vanwege het eigen 90-jarig jubileumfeest en willen 

eigenlijk niet. Hebben de jaarvergadering al gekoppeld aan het jubileumfeest. 
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Flevoland: is een kleine provincie, met klein PB. Zijn welwillend, maar het is eigenlijk teveel 

gevraagd en willen ruimte geven aan Gelderland en Overijssel. Momenteel te veel 

problemen in Flevoland waardoor we dit niet kunnen oppakken. 

Overijssel: de Vrouwen van Nu dag in oktober is laat in het jaar en wellicht is er weer een 

corona toestand? Onzekerheid dat het dan door kan gaan. Wellicht deze dag in de 

zomerperiode laten plaatsvinden? 

Groningen: is het een idee om het te combineren met Floriade? 

Secretaris: heeft met PB Flevoland besproken en zij willen het liefst in april de Floriade dag 

voor vrouwen van nu, omdat het anders te dicht bij hun eigen jubileum in oktober komt.  

Gelderland: als het eventueel een landelijke dag zou worden op de Floriade, in een andere 

vorm van Vrouwen van Nu dag, zou dat mogelijk zijn? Dan hebben Flevoland en Overijssel 

geen probleem voor de jubileumfeesten en dan zou Gelderland in 2023 een dag kunnen 

organiseren? Er is één keer per jaar een landelijke dag en dat zou toch ook de Floriade dag 

kunnen zijn?  

Voorzitter: is er enig inzicht of je als organisatie een dag op kan eisen op de Floriade en 

hoeveel werk dit met zich meebrengt? 

Flevoland: over de hoeveelheid werk is moeilijk iets te zeggen. Er zijn op dit moment 884 

aanmeldingen van geïnteresseerden voor de Floriade dag in april. Trekker van de Floriade 

dag is Marjo van der Sluis, en zij gaat voor een half jaar op vakantie vanaf begin mei. 

Voorstel is dit te bespreken met haar. 

Voorzitter: in hoeverre is vanuit het landelijk bureau de mogelijkheid om hieraan mee te 

werken? 

Directeur: heeft besproken met Marjo v.d. Sluis dat als meer dan 500 vrouwen naar de 

Floriade dag zouden gaan, dat het landelijk bureau hieraan mee zou werken. Moeten nu 

kijken welk arrangement kan worden aangeboden voor leden vanuit de Floriade. Nu nog 

geen zicht wat dit financieel zou betekenen. Betekent wel dat het ritueel van de Vrouwen 

van Nu dag niet kan plaatsvinden. 

Voorzitter: een meerderheid vindt het een goed idee om, indien mogelijk, de Vrouwen van 

Nu dag in 2022 niet door te laten gaan als normaliter, maar op de Floriade plaats te laten 

vinden. En dat zou dan vóór 1 mei moeten zijn.  

Directeur: stelt bij deze vast dat scenario 2 van de Notitie daarmee wordt uitgevoerd.  

Voorzitter: als er enige ondersteuning vanuit de PB’s beschikbaar is om de Vrouwen van 

Nu dag op de Floriade plaats te laten vinden, dan zou deze welkom zijn. 

Gelderland: biedt ondersteuning aan. 

Directeur: zal dit besluit met Marjo v.d. Sluis bespreken. Zij is nog in onderhandeling met 

de Floriade organisatie. 

 

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

Flevoland: Monumentenzorg is overgegaan in Erfgoeddeal. Materieel erfgoed zoals een 

molen of museum of immaterieel erfgoed zoals een binnenvisser. Het voorstel is om te 

kijken of wellicht de vereniging Vrouwen van Nu als immaterieel erfgoed kan worden 

geregistreerd. 

Het is niet zeker of het iets oplevert, het kan ook alleen een benoeming zijn met 

omschrijving. Er zal moeten worden onderzocht of dit haalbaar is, en maken we een kans 

om hieraan mee te doen? Als we op de lijst staan, maken we wellicht meer kans op 

bijvoorbeeld subsidies. Hierbij de vraag aan het LB om te kijken of het een mogelijkheid is 

om hier onderzoek naar te doen.  
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Voorzitter: heeft van dichtbij gezien hoeveel werk dit met zich meebrengt. Vraag is aan 

het LB gesteld en zullen dit in het LB-overleg bespreken.  

Vice-voorzitter: heeft hier naar gekeken en ook gezien dat er al verschillende verenigingen 

op de lijst staan. Nu is de vraag alleen op welke wijze zij op deze lijst staan. Dit moet 

worden besproken in het LB-overleg. 

Groningen: geeft aan dat ze als ZZP-er er ook mee bezig is geweest. Zeker een paar jaar 

lang, maar het voordeel is bij uitstek dat heden en toekomst heel erg goed worden 

omschreven. Vrouwen van Nu heeft erfgoedwaarde, mooi hoe naar de toekomst te kijken. 

Je wordt dan wel elke 2-3 jaar getoetst op erfgoedwaarde. Het is veel werk en dat blijft 

het ook. Maar ook zeker de moeite waard. 

 

Flevoland: vermogensbeheer bij Vrouwen van Nu was het bezit van het Eigen Huis. Nu dat 

is verkocht, is er wel vermogen in geld. Is er een mogelijkheid om dit eigen vermogen te 

laten renderen en dat we daar iets mee kunnen doen, aandelen bijvoorbeeld?  

Voorzitter: dit is helaas geen onderwerp voor nu. 

Heleen: betreffende de vraag over vermogensbeheer, hiervoor hebben we geen expertise 

in huis. En dit is afhankelijk van keuzes die worden gemaakt. Het vermogen gaat heel hard 

achteruit. Beleggen levert alleen iets op als het voor lange tijd wordt vastgezet. Heeft nu 

niet veel zin om te gaan beleggen. 

 

Groningen: zouden eigenlijk in Den Haag vergaderen als het fysiek zou zijn geweest. Wil 

graag voorstellen, dat als het weer fysiek plaatsvindt, dit in het midden van het land te 

laten plaatsvinden. 

Voorzitter: wordt genoteerd. 

 

Gelderland: er wordt opgemerkt dat er binnen provincies en afdelingen veel vermogen is? 

Is daar inzicht in? Wat zijn de landelijke cijfers bij de 10 provincies? We zullen als 

Ledenraad op de hoogte moeten zijn van de cijfers. 

Directeur: geeft aan dat dit meer dan 6 ton is. 

Penningmeester: alle provincies krijgen jaarlijks over de eigen provincie inzage in deze 

cijfers. 

Heleen: het afgelopen jaar zijn financiële stukken niet gepubliceerd in het magazine, klopt 

dus dat jullie deze niet hebben gezien. Bij afdelingen staat nog zo’n 2,3 miljoen. Deze 

cijfers zullen worden doorgegeven aan de Ledenraad. 

 

8. Sluiting van de vergadering 

Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de ledenraad voor haar 

inbreng en de toehoorders voor hun aanwezigheid.  

 

Vastgesteld op 16 juni 2022: 

     
Reineke van Wouwe Angeline Beukema toe Water - Smink 

(voorzitter) (secretaris) 


