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Notulen ledenraad 17 juni 2021 

 

datum   : 17 juni 2021  

kenmerk  : 2021/95/A7/CW/MM 

plaats   : digitaal via Zoom 

 

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

 

Aanwezig: 

       

Ledenraad:  Landelijk Bestuur 

Drenthe: Janny van Goor 

Gevolmachtigde 

Flevoland: Anjo Geluk 

Fryslân: José Vroonland 

Interim-voorzitter: Els Eradus 

Secretaris: Angeline Beukema 

Penningmeester: Leny Moerbeek 

Bestuurslid: Reineke van Wouwe 

Gelderland: Tineke Jalving 

Groningen: Carin van de Wal 

Gevolmachtigde 

Noord-Brabant: Diana van de Rijt 

Noord-Holland: Gea Klein-Hamming 

Overijssel: Alice Brinkman 

Zeeland: Mariette Heesakkers 

Zuid-Holland: Truus van Neuren 

 

Bestuurslid: Rosemarie Mijlhoff 

 

Landelijk bureau: 

Directeur: Carla Wijers 

Sr. Administrateur: Heleen Boussard 

Notulen: Michelle Meurs, secretariaat & 

management ondersteuning 

Toehoorders: 

Lieske v.d. Bos, Fryslân 

Jannie Meeuwisse, Noord-Brabant 

Janny Prins, Overijssel 

Dorien Neesman, Zeeland 

Ria Rutgerink, Zuid-Holland 

 

 

  

1. Opening en bespreekpunten 

De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. 

Alle provincies zijn vertegenwoordigd door de afgevaardigde en voor Drenthe en Groningen 

zijn de gevolmachtigde afgevaardigden aanwezig door verhindering van de afgevaardigde. 

 

Voorafgaand aan deze digitale Ledenraadsvergadering was er gelegenheid om schriftelijk 

vragen over de vergaderstukken in te dienen, die voorafgaand aan de vergadering door 

het landelijk bestuur beantwoord zijn. Deze vragen en antwoorden zijn in een bijlage 

toegevoegd aan de notulen. 

 

Er zijn toehoorders aanwezig. Zij mogen meeluisteren maar niet meepraten of vragen 

stellen. 

 

Na het welkomstwoord geeft de voorzitter aan dat per abuis de persoonsgegevens van 

kandidaat-bestuurslid José Vroonland zijn verspreid. Eenieder wordt verzocht deze 

persoonsgegevens te vernietigen.  
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Dit is de laatste vergadering van Els Eradus als voorzitter van de Ledenraad. Na deze 

mededeling wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Vastgestelde notulen en besluitenlijst ledenraad 17 november 2020 

a) Notulen ledenraad 17 november 2020 

 - tekstueel geen op- of aanmerkingen 

 - inhoudelijk geen op- of aanmerkingen 

 

De notulen worden definitief vastgesteld, met dank aan Evelien. 

 

b) Besluitenlijst: 

 Geen op- of aanmerkingen 

 

De besluitenlijst wordt definitief vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a) Zomerontmoetingen 24 juni 2021: 

Aanmelden is nog mogelijk. De bijeenkomst is hybride en zal online via Zoom 

plaatsvinden. Locatie is het landelijk bureau dat voor deze gelegenheid wordt 

‘omgebouwd’ tot een studio. De zoomlink is ook voor niet-leden beschikbaar. De 

Vrouwen van Nu Verschilmaker Award 2021 zal hier worden uitgereikt. De 

genomineerden zijn hiervoor live aanwezig op het landelijk bureau. 

 

b) Vrouwen van Nu Jubileumdag 12 oktober 2021 

Het landelijk bureau heeft de organisatie van de jubileumdag weer opgepakt. De 

provincies presenteren zich tijdens de jubileumdag met een eigen stand.  

 

Flevoland vraagt of er al meer bekend is over wat er verwacht wordt qua presentatie en 

verdere informatie die nodig is voor de stand. 

Directeur: er is begin van het jaar contact geweest tussen het landelijk bureau en PB’s. De 

meeste PB’s hebben aangegeven wat zij nodig hebben en wat zij willen presenteren. Nadat 

e.e.a. is besproken met Theater Orpheus over mogelijkheden en kosten, zal eind juni 

contact met de PB’s worden opgenomen voor verdere informatie, ook wat betreft techniek 

en kosten. Voor wat betreft de stands ligt de nadruk niet alleen op het verleden en alle 

commissies, maar vooral op hoe wil je naar de toekomst toe je provincie neer blijven 

zetten, zodat het ook voor nieuwe leden interessant is.  

 

Groningen vraagt of al bekend is of het Jubileum fysiek zal plaatsvinden? 

Directeur: eind juni is er een afspraak met Orpheus om na te gaan wat het beleid bij hen 

is. We gaan ervan uit dat het een fysieke bijeenkomst gaat worden met volle bezetting 

(1.100 deelnemers). Eventuele mogelijkheid is, mocht de 1½ meter nog moeten worden 

aangehouden, om een livestream te volgen, zodat zo veel mogelijk mensen het 

jubileumfeest alsnog digitaal kunnen bijwonen.  

 

c) Brandbrief grensoverschrijdend gedrag: 

Door Vrouwen van Nu en andere vrouwenorganisaties is een brandbrief 

ondertekend die is opgesteld door Bureau Clara Wichmann. Deze brandbrief is 

gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en aan alle fractievoorzitters om 
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op deze manier onze ernstige zorgen uit te spreken over verschillende meldingen 

van grensoverschrijdend gedrag binnen de Tweede Kamer. Onze overheid heeft een 

 voorbeeldfunctie. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie tegen 

vrouwen mag gewoon niet plaatsvinden. Er is geen of onvoldoende protocol of 

procedure hoe met deze meldingen om te gaan binnen de Tweede Kamer.  

 

Directeur: Dit heeft uitgebreid in het NRC gestaan waarin Vrouwen van Nu ook is vermeld 

en ook in de sociale media breed verspreid. Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera 

Bergkamp, heeft de vrouwenorganisaties die de brief hebben ondertekend, dus ook 

Vrouwen van Nu, uitgenodigd om in juli met haar in gesprek te gaan over hoe wij zouden 

willen zien hoe dit aan te pakken.  

 

 d) Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk van 2 naar 3 jaar: 

Er is, mede op initiatief van Vrouwen van Nu, een bijeenkomst geweest met 

 verschillende lidorganisaties van de NVR, waaronder ook Vereniging van 

 Vrouwelijke Artsen en Soroptimisten. Er is veel onderzoek gedaan naar waarom de 

 screeningsinterval wordt verlengd van 2 naar 3 jaar en het blijkt dat het deels 

 door corona komt, maar vooral door een groot personeelstekort bij radiolaboranten 

 die de onderzoeken moeten doen. Er is afgesproken om met eerdergenoemde 

 partijen op 1 juli nogmaals bij elkaar te komen en een brief namens alle 

 vrouwenorganisaties door de NVR te sturen naar de Staatssecretaris en de 

 inmiddels bekende portefeuillehouders van de fracties, om onze zorg uit te spreken 

 dat het tijdelijke niet langdurig wordt. In 2024 zou het weer om de 2 jaar moeten 

 worden, maar we willen een vinger aan de pols houden mocht het langer gaan 

 duren. Els Eradus volgt dit traject nog tot 1 juli en draagt het daarna over aan het 

 Landelijk Bestuur. (De brief is inmiddels verstuurd en is als bijlage toegevoegd aan 

 deze notulen). 

   

e) Brief PB Overijssel, reactie op vergaderstukken. 

 Deze brief zal in eerste instantie in het LB worden besproken en zal worden 

 teruggekoppeld aan PB Overijssel. 

Het PB van Overijssel wordt door de voorzitter nogmaals met klem opgeroepen  

om niet alle Ledenraadsstukken één op één door te sturen naar afdelingen. 

  

4. Jaarstukken 2020 ter vaststelling 

Op verzoek van de accountant zijn de Jaarrekening en het Jaarverslag als één 

document genaamd Jaarstukken, gebundeld. 

De vragen die van tevoren zijn gesteld, zijn schriftelijk beantwoord.  

 

Inhoudelijke reacties Jaarverslag 

Gelderland: Er was vervangende huurlocatie op een C-locatie gewenst. Is het pand dat 

nu gehuurd is, ook een C-locatie? Welke overwegingen zijn er geweest, gezien de hoge 

vierkante meter prijs?  

Voorzitter: Van tevoren is een inventarisatie gemaakt van eisen voor het pand en dit 

bleek uit de lijst van beschikbaarheid het meest geschikte pand, ook financieel. Gezien 

het feit dat het personeel in de regio Den Haag woonachtig is, is gekozen voor een 

nieuwe locatie in deze omgeving. 
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Fryslân: Is de voorjaarsspeech gedeeld met PB’s? Ze heeft het wel gezien op het “voor 

leden” gedeelte op de website. 

Voorzitter: Normaliter wordt de voorjaarspeech tijdens de provinciale jaarvergadering 

voorgelezen door het LB lid dat daar aanwezig is. Dit jaar is er een online opname van 

gemaakt en is het aan de PB’s om deze te verspreiden binnen de afdelingen. 

 

Noord-Brabant: Naar aanleiding van eerder gestelde vraag omtrent vernieuwing 

website, blijkt uit het antwoord dat de vernieuwing van de website is uitgesteld tot 

november 2022. Van daaruit nu een vervolgvraag of dan ook tegen die tijd de 

aanpassing van de website voor de provincies zal plaatsvinden? Vooral de vraag of er 

mogelijkheden zijn om op de provinciale website de logo’s van Facebook, Instagram en 

dergelijke op te nemen met directe links? 

Directeur: Er was besloten om eerst de vernieuwing van de landelijke website in te 

zetten en daarna pas voor de provincies, maar door de langdurige uitval van de 

projectleider op het landelijk bureau is op dit moment geen personeel beschikbaar om 

dit vol op te pakken naast alle andere werkzaamheden. De vernieuwing van de 

landelijke website is vooruitgeschoven naar begin 2022. Daarnaast is er bericht 

gekomen van Dock35, waar de provinciale en afdelingswebsites draaien, dat deze 

websites vanaf november 2022 moeten gaan draaien op Drupal 9 (in plaats van  Drupal 

7), dat geen update is maar echt herbouwen. Door deze nieuw ontstane situatie zal in 

het najaar van 2021 de keuze om eerst de landelijke website en eventueel later pas de 

provinciale websites te vernieuwen, moeten worden heroverwogen.  

Directeur zal de vraag omtrent het plaatsen van de social media links op de provinciale 

websites uitzetten bij Dock35. 

 

5. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten met toelichting, ·financiële 

jaarrekening 2020 

De vragen die van tevoren zijn gesteld, zijn schriftelijk beantwoord. 

 

Penningmeester neemt globaal de Jaarrekening zoals toegezonden, door. 

 

Noord-Brabant: Reservering huurgelden is voor 10 jaar opgenomen in dr begroting, 

waarom voor 10 jaar en niet voor maar 5 jaar?  

Penningmeester: Contract is nu afgesloten voor 5 jaar en kan met 5 jaar worden 

verlengd, en mocht inderdaad voor een andere locatie worden gekozen in de tussentijd, 

dan kan dat nog worden besloten. Voor nu blijft de reservering voor 10 jaar staan. 

 

Flevoland: Zou graag eerder het punt omtrent het huurpand op de agenda willen 

hebben dan pas over 5 jaar, zodat er tijdig op kan worden ingesprongen. 

 

Overijssel: Is beleggen van de reservering nog een idee? 

Penningmeester: Hier zal zeker tijdig naar worden gekeken. Door de accountant is 

geadviseerd om het op deze manier te reserveren.  

Beleggen is alleen rendadel als dit voor de langere termijn gebeurt, voor een korte 

periode is dat niet verstandig. 

Directeur: In 2023 zal een nieuw Meerjarenbeleidsplan ingaan waardoor dit onderwerp 

ook dan zal moeten worden besproken. Ook aan de hand van de Werkgroep Toekomst. 
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De Ledenraad keurt de Jaarstukken 2020 unaniem goed. 

 

6. Verlening décharge aan Landelijk Bestuur 

De Ledenraad verleent het Landelijk Bestuur unaniem décharge voor het gevoerde 

beleid.  

 

7. (Her)benoeming, voordragen en aftreden leden Landelijk Bestuur 

Aftreden Interim-Voorzitter Els Eradus. 

Herbenoeming Leny Moerbeek, Penningmeester. Leny is unaniem voor 3 jaar 

herbenoemd. 

Herbenoeming Rosemarie Mijlhoff, Bestuurslid. Rosemarie is unaniem voor 3 jaar 

herbenoemd. 

Voordracht kandidaat-bestuurslid Landelijk Bestuur, José Vroonland is unaniem voor 3 

jaar benoemd als Landelijk Bestuurslid. 

Reineke van Wouwe is unaniem benoemd tot nieuwe voorzitter van het Landelijk 

Bestuur. 

Figuurlijk wordt door Els Eradus de voorzittershamer overgedragen aan Reineke van 

Wouwe. 

 

Omdat de nieuwe voorzitter Els Eradus niet lang als interim-voorzitter heeft 

meegemaakt, geeft ze Leny Moerbeek de ruimte om de afgetreden voorzitter toe te 

spreken. 

 

Leny Moerbeek dankt Els Eradus voor haar inzet en betrokkenheid. Het “samen” doen 

was zeer belangrijk voor Els. Voor Els was het van belang een goede voorzitter te 

vinden die het stokje van haar kon overnemen voor de volle 6 jaar. Als dank ontvangt 

Els van de vereniging een mooie award met als tekst “Bedankt voor je vrouwenkracht 

2015 – 2021”. De tekst van de toespraak is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 

 

Els dankt Leny voor de mooie woorden en geeft nogmaals aan dat je “samen” de 

vereniging bent. Els geeft aan dat ze veel door het land heeft gereisd en veel mooie 

ontmoetingen gehad. Ze bedankt voor het vertrouwen dat haar is gegeven en hoopt 

dat het vertrouwen blijft in elkaar en dat ieder op haar eigen manier en in haar eigen 

functie een onderdeel zal zijn van de prachtige vereniging Vrouwen van Nu. 

Reineke dankt Els hartelijk en hoopt een waardig opvolgster te zijn. 

 

De nieuwe voorzitter vervolgt het overleg. Eén van de dingen die van belang zijn en 

wat al veel ter sprake is gekomen en zal blijven, is communicatie, blijf met elkaar in 

gesprek. Tussen leden en het Landelijk Bestuur en andersom. Op een positief kritische 

manier, zodat we allen trots kunnen zijn op Vrouwen van Nu.  

 

8. Terugkoppeling werkzaamheden Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu 

Voorzitter, ook voorzitter van de  Werkgroep Toekomst, informeert over de stand van 

zaken. 

Er worden door de werkgroep 4 punten onderzocht: 

Structuur, Betrokkenheid/inspraak van leden en anderen, Communicatie, 

Financiën/contributie. 
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Binnen 4 regio’s zijn vrouwen gezocht die in de werkgroep willen plaatsnemen. 

Vastgesteld werd dat ook niet-leden zullen moeten worden bevraagd. De werkgroep is 

bezig met de opzet van een enquête en daarnaast zullen ook mondelinge interviews 

worden afgenomen bij leden en ook bij niet-leden.  

Hierbij de vraag aan de afgevaardigden om twee emailadressen aan te leveren van 

vriendinnen, buurvrouwen of familieleden die geen lid zijn, zodat die bevraagd kunnen 

worden. Dit kan naar bureau@vrouwenvannu.nl worden gestuurd. 

 

Gelderland: Aan hoeveel leden wordt de enquête opgestuurd? 

Voorzitter: Het is de bedoeling dat deze wordt meegestuurd met het magazine van 

september, waardoor iedereen in ieder geval een papieren exemplaar heeft en 

daarnaast komt het ook op de website te staan. Iedereen heeft de mogelijkheid zich 

uit te spreken over de toekomst van de vereniging. 

De uitkomst van de enquête en diepte-interviews zal worden gebruikt voor het 

meerjarenbeleidsplan 2023-2026. 

 

Deadline voor het invullen van de enquête is vastgesteld op eind oktober om daarna 

de diepte-interviews te kunnen inplannen. Voor einde van het jaar dient dit gereed te 

zijn. 

Streven om in juni 2022 een notitie over de resultaten gereed te hebben. 

 

Hopelijk komen er goede ideeën uit de enquête, die kunnen worden ingezet voor 

verjonging/vernieuwing voor de toekomst. 

 

9. Vaststellen jaarthema 2022 - 2023 

In eerste instantie was gecommuniceerd dat er 3 voorstellen voor een thema zouden 

worden gedaan door het Landelijk Bestuur. Het LB heeft nu gekozen om maar 1  sterk 

thema voor te stellen aan de Ledenraad. 

  

Voorgesteld wordt “De kunst van bewegen” als jaarthema voor 2022 – 2023.  

 

Els Eradus, die dit heeft bedacht, licht het thema toe. Bewegen kan op meerdere 

manieren worden geïnterpreteerd, zelf in beweging blijven fysiek en mentaal, maar ook 

de vereniging blijft in beweging. Na het zien van de spoken word artiest Amara van der 

Elst, op 4 mei tijdens de dodenherdenking, die haar tekst met gebaren presenteerde, 

was ze erg onder de indruk van deze vrij onbekende kunstvorm. Dat bewegen een 

kracht is, kwam daar zo sterk naar voren. Veel mensen waren ervan onder de indruk. 

 

Suggesties/opmerkingen vanuit de Ledenraad: 

Overijssel: N.a.v. het cadeau dat Els heeft gekregen met de tekst Vrouwenkracht, zou 

dat niet een thema kunnen zijn, “Vrouwenkracht in beweging”? 

Flevoland: Vindt voorgesteld thema een mooi thema, en helemaal als je het koppelt 

aan gezondheid en bewegen, zeker gezien de afgelopen coronatijd. 

Noord-Brabant: Stelt voor  “Kunst van beweging”, we zijn een vereniging in beweging 

maar ook een beweging van vrouwen. Voorgesteld thema is wel mooi uitgangspunt. 

Fryslân: Vindt het voorgestelde thema ook een mooi thema, vooral de koppeling kunst 

van bewegen.   

 

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Gelderland: Toevoeging ‘beweging’ zou iets meer zeggen waar wij als Vrouwen van nu 

voor staan. Willen beweging veroorzaken.  

 

Voorzitter: Stelt n.a.v. deze opmerkingen een alternatief voor: “Vrouwen van Nu in 

beweging”.  

Dit wordt niet gedeeld door de andere leden van de Ledenraad. 

 

Flevoland: Door het zoeken naar alternatieven raak je makkelijk de oorsprong kwijt en 

zoals het thema is voorgesteld, is het mooi en voor de afdelingen voldoende 

mogelijkheden qua invulling. 

Noord-Holland: Als je bewegen gebruikt, dan is het een werkwoord, dan kun je er mee 

aan de slag! 

 

De Ledenraad is het unaniem eens met het voorstel. Daarmee is het thema vastgesteld. 

 

Fryslân: voorstel om het vaststellen van het thema los te koppelen van de Ledenraad 

vergadering, omdat dit pas halverwege het jaar wordt gedaan en de boekjes door de 

afdelingen al eerder worden voorbereid. 

Directeur geeft aan dat nog eerder dan juni het jaarthema bekendmaken, betekent dat 

je nog midden in het huidige jaarthema zit. Doordat het jaarthema nu voor twee jaar 

wordt vastgesteld, is de situatie ook veranderd. 

 

 

10. Vaststellen data ledenraad 2022 

De voorgestelde data, donderdag 16 juni 2022 en donderdag 15 november 2022, 

worden vastgesteld door de Ledenraad.  

 

11.  Rondvraag 

- Noord-Brabant: vraag omtrent WBTR, Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de 

 vereniging. In hoeverre is dit van toepassing voor de WBTR, of ligt dit puur bij het 

 Landelijk Bestuur?  

De Penningmeester meldt dat de WBTR alleen het LB betreft, zij staan bij de Kamer 

van Koophandel ingeschreven. Penningmeester en senior administrateur van het 

landelijk bureau hebben een seminar  gevolgd omtrent dit onderwerp. Het vervolg 

is het doorlopen van een 10-stappenplan waarin ook zal worden bekeken of er 

aanpassingen in de statuten zouden moeten worden doorgevoerd. Provincies en 

afdelingen hoeven hier niets mee te doen. Er is een overgangsperiode van 5 jaar. 

Verzekeringstechnisch hoeft er geen aanpassing plaats te vinden. 

 

- Groningen: Wie zit er in de Ledenraad? Afgevaardigden  van de 10 provincies, maar 

wie zijn er nog meer aan verbonden?  

Directeur geeft aan dat de afgevaardigden en de plaatsvervangend afgevaardigden 

uit de provincies op de provinciale jaarvergadering worden gekozen. De 

plaatsvervangend afgevaardigden zullen alleen aanwezig zijn op het moment dat 

de afgevaardigde niet kan aansluiten. Daarnaast kunnen ook Toehoorders worden 

toegelaten bij een Ledenraadvergadering, dat dient te worden aangevraagd bij het 

Landelijk Bestuur. Toehoorders hebben geen actieve inbreng in een 

Ledenraadsvergadering, zij hebben geen spreekrecht. De voorzitter van de 
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Ledenraad is de voorzitter van het Landelijk Bestuur, zoals in de statuten is 

vastgesteld. Het Landelijk Bestuur heeft geen stemrecht binnen de Ledenraad. 

 

- Fryslân: Fryslân heeft nog steeds een eigen rechtspersoon. Is er al contact 

 opgenomen met PB Fryslân omtrent de WBTR? Statuten zijn ook aan vernieuwing 

 toe. 

Directeur meldt dat dat op dit moment nog niet is gedaan. De uitkomsten van het 

10 stappenplan worden eerst afgewacht, daarna zal contact worden opgenomen 

met het PB Fryslân. 

 

- Flevoland: We zien om ons heen dat  veel instellingen zich de naam erfgoed  toe-

eigenen. Gaat vaak om cultureel immaterieel erfgoed, dus  om 

kennis/ervaring/gebruiken/culturele meerwaarde. Is dit iets wat bij Vrouwen van 

Nu zou kunnen passen, om dan wellicht nieuwe mogelijkheden aan te boren als 

vereniging die een immaterieel erfgoed is? Kunnen we met onze kennis en ervaring 

van 90 jaar vrouwenorganisatie dit ergens vastleggen?   

Voorzitter: wellicht dat dit bij de Werkgroep Toekomst kan worden neergelegd. 

 Noord-Brabant vult aan een Webinar over Erfgoed te hebben gevolgd dat ging 

 over het verdrag van Faro van 2012, Daarin komt naar voren dat handwerken 

 cultureel erfgoed is. Op de website erfgoedvrijwilliger.nl onder tips en tricks staat 

 dit verdrag vermeld op een makkelijk leesbare manier. 

 

- Zeeland: Staat achter de notitie van Overijssel. In Zeeland zijn ook veel afdelingen 

 die willen opheffen en dat baart grote zorgen. Is er vanuit het Landelijk iets aan te 

 doen, zeker omdat het best grote afdelingen zijn?  

Voorzitter denkt dat dit ook in andere provincies speelt. Daarnaast zal vanuit de 

Werkgroep Toekomst gekeken worden wat kan worden gedaan, qua communicatie, 

andere structuur en op korte termijn zou hier aandacht voor moeten zijn. Voorzitter 

zal ook de komende tijd de provincies gaan bezoeken en verzoekt haar te voeden 

met informatie omtrent zaken binnen de  provincie. Zal ook proberen de 

inspiratiedagen bij de provincies te bezoeken. 

 

12.  Sluiting van de vergadering 

Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de Ledenraad voor haar inzet. 

 

 

 

Vastgesteld op 16 november juni 2021 

 

 

     

 

  

Reineke van Wouwe Angeline Beukema toe Water-Smink 

(voorzitter) (secretaris) 

 

 

 

Bijlagen:  
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 Concept Besluitenlijst (2021/96/A7) 

 Vragen en Antwoorden betreffende de vergaderstukken van de Ledenraad van 17 juni  

2021 

 Brief aan demissionair minister van Medische Zorg en Sport en demissionair 

staatssecretaris van VWS mbt screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker 

 Afscheidstoespraak voor Els Eradus (2021/24/A2/CW) 


