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Notulen ledenraad 22 maart 2022 

 

datum   : maart 2022  

kenmerk  : 2022/31/A7/CW/EtM 

plaats   : zoom bijeenkomst 

 

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

 

Aanwezig: 

Groningen: Carin van de Wal Landelijk Bestuur: 

Fryslân: Lieske v.d. Bos (plv) Voorzitter: Reineke van Wouwe 

Drenthe: Janny Roggen Vice-voorzitter: José Vroonland 

Overijssel: Alice Brinkman Secretaris: Angeline Beukema toe 

Water-Smink Gelderland: Tineke van Rossum-Jalving 

Flevoland: Anjo Geluk Penningmeester: Leny Moerbeek 

Zuid-Holland: Truus van Neuren Bestuurslid: Rosemarie Mijlhoff 

Noord-Brabant: Diana v.d. Rijt-Goudsmit  

Zeeland: Dorien Neesman (plv) Landelijk bureau: 

 Directeur: Carla Wijers 

Toehoorders: Senior administrateur: Heleen Boussard 

Groningen: Janny Kolhoorn Notulen: Evelien ter Meulen 

Noord-Brabant: Jannie Meeuwisse  

Overijssel: Janny Prins Werkgroep Toekomst: 

Zeeland: Dieuwke Louwrink Marjo van der Sluijs 

Zuid-Holland: Ria Rutgrink Liesbeth Haitsma 

Gelderland: Rikie Hogemans Judith Swenne-Voorbach 

 Diana Abbink 

Niet aanwezig, zonder afmelding: Aly Anink 

Noord-Holland  

 Onderzoeker: 

 Tara Mohunlol 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering, en heet alle aanwezigen welkom. Het 

wachten is even op Tara Mohunlol.  

Deze ledenraad gaat over de eerste uitkomsten van het onderzoek door Tara, op basis van 

de enquêtes. Daarnaast is een aantal diepte-interviews gehouden. Deze worden verwerkt 

door Tara. Op 14 april wordt een brainstormbijeenkomst gehouden over de uitkomsten 

van de enquêtes en diepte-interviews. In mei zullen de directeur en voorzitter zo’n acht 

afdelingen bezoeken om ook daar te peilen hoe men denkt over de toekomst van Vrouwen 

van Nu op basis van verschillende scenario’s die uit de enquetes naar voren zijn gekomen. 

Op 16 juni neemt de Ledenraad vervolgens besluiten over dit hele traject. 

Flevoland vraagt of de ledenraad voorafgaand aan 16 juni nog bijgepraat wordt, zodat zij 

al meer geïnformeerd te zijn. De voorzitter besluit dat er voorafgaand aan de vergadering 

op 16 juni nog een Zoom-bijeenkomst wordt georganiseerd.  

In de vergadering van vandaag zijn vrijwel alle werkgroepleden aanwezig. 

 



 

  

 

2 

 

Naar aanleiding van het besluit van november 2021 om het jaarplan flexibel vast te stellen, 

heeft de Ledenraad eerder al enkele bijeenkomsten laten annuleren. Nu legt de voorzitter 

aan de afgevaardigden voor dat over Zomerontmoetingen nog een besluit moet worden 

genomen. In de begroting is een bedrag gereserveerd voor evenementen, waaronder de 

Vrouwen van Nu Dag en Zomerontmoetingen vallen. De Ledenraad heeft eerder besloten 

dat de Vrouwen van Nu Dag in 2022 niet in oktober plaatsvindt, maar wordt gecombineerd 

met een bezoek aan de Floriade in mei. Voor deze dag lijkt de animo inmiddels al zo groot, 

dat het budget hiervoor flink overschreden zal worden. Voor de Zomerontmoetingen is 

naar verwachting geen budget meer. De Ledenraad wordt gevraagd h na te denken over 

de voor-  en nadelen van laten doorgaan / annuleren van de Zomerontmoetingen. Na de 

presentatie van Tara zal hierover een besluit genomen moeten worden.  

Noord-Brabant: zijn er al plannen met bijbehorend prijskaartje voor Zomerontmoetingen 

en is bekend of het live of online zal plaatsvinden? Directeur geeft aan dat het op 1 

september zou plaatsvinden, maar dat alle organisatie afhangt van het besluit van de 

Ledenraad. Daarbij moet erop gerekend worden dat een hybride bijeenkomst niet veel 

minder kost dan een live bijeenkomst.  

Noord-Brabant: gaat de verschilmakers verkiezing dan ook niet door? Directeur geeft aan 

dat het landelijk bestuur heeft besloten dat die wel doorgaat, omdat die verkiezing voor 

veel zichtbaarheid zorgt. Als Zomerontmoetingen niet doorgaat, moet gekeken worden 

naar een andere manier om deze verkiezing plaats te laten vinden.  

Groningen: hoeveel mensen hebben vorig jaar de hybride bijeenkomst gevolgd? De 

voorzitter geeft aan dat dat er zo’n 100 zijn geweest. Dat is wellicht ook een reden voor 

heroverweging. 

 

2. Presentatie door Tara 

Tara presenteert de uitkomsten van de enquêtes. Haar presentatie is als bijlage bij deze 

notulen gevoegd. 

 

Representativiteit 

De leden-enquête is 973 keer ingevuld. Om ervoor te zorgen dat dit representatief is voor 

het totale ledenbestand, is gekeken hoe hun leeftijd, aantal jaren lidmaatschap en locatie 

overeenkomen met diezelfde gegevens over het totale ledenbestand. Je ziet dan dat er 

een relatief hoog percentage leden tussen 50 en 70 jaar de enquête heeft ingevuld en een 

relatief laag percentage leden boven de 70 jaar. Dat zou te maken kunnen hebben met 

digitale vaardigheden. Gekeken naar het aantal lidmaatschapsjaren van degenen die de 

enquête hebben  ingevuld, lijkt een logische conclusie dat hoe langer je lid bent van de 

vereniging, hoe groter de betrokkenheid en daarmee de neiging om de enquête in te willen 

vullen. 

WG lid Marjo vraagt om uitleg over het verschil tussen het CRM onderzoek en wat Tara de 

survey noemt. De survey is een ander woord voor de enquête. Het CRM onderzoek gaat 

over de verhoudingen in percentages tussen de verschillende leeftijdsgroepen, 

verschillende lidmaatschapsduren en verschillende provincies van alle leden.  

Gelderland: wegen de antwoorden van leden van 70 jaar zwaarder dan die van andere 

leden? Tara vraagt of ze bedoelt dat die groep zoveel groter is en daarom zwaarder weegt. 

Tara geeft aan dat er in de antwoorden niet zoveel verschillen zitten en dat dus niet 

specifiek is meegewogen. 
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Qua deelname uit de verschillende provincies zie je een paar verschillen en kan het zijn 

dat er in bepaalde provincies meer aandacht is geweest voor de enquête en dat daarom 

meer leden deze hebben ingevuld dan in andere provincies. 

WG lid Marjo: hoe kan het dat we als Flevoland 1% van het ledenbestand zijn, maar we 

3,3% uitmaken van de ingevulde enquêtes? Tara antwoordt dat van alle respondenten er 

dus 3,3% uit Flevoland komen. 

 

Ruwe data leden-enquête 

Tara laat de grafieken uit de ruwe data zien en geeft korte toelichting hierbij. In deze 

notulen zijn de opmerkingen opgenomen waarbij zaken opvallen of waarover vragen zijn 

gesteld. In haar rapportage geeft zij uitgebreide uitleg bij alle vragen.  

Ze heeft van een aantal vragen de antwoorden met elkaar gekruist om te zien wat dat voor 

zogenaamde kruisbestuivingen oplevert. Een algemene vraag hierbij is of leden de enquête 

tegenstrijdig hebben ingevuld. Het wordt duidelijk uit de kruisbestuivingen dat dat niet het 

geval is. 

Kruisbestuiving vraag 6 (Hoe ziet over vijf jaar de structuur van Vrouwen van Nu als 

succesvolle organisatie er uit?) en 3 (Hoe bereiken we die gewenste situatie van Vrouwen 

van Nu?). Wat hierin opvalt is bijvoorbeeld: 

- Het merendeel van de leden die tevreden zijn met hoe het nu gaat, willen graag de 

huidige structuur van de vereniging behouden. 

- Het merendeel van de leden die vinden dat er ingrijpende veranderingen moeten 

worden doorgevoerd, vinden dat er een landelijk bestuur en afdelingsbesturen moeten 

zijn die direct met elkaar communiceren. 

 

Bij vraag 4 (Wat zijn gewenste ingrijpende veranderingen?) heeft Tara een andere grafiek 

gebruikt dan in de eerdere versie van de ruwe data. De huidige grafiek geeft een beter 

beeld van het totaal aan antwoorden, waardoor niet zozeer zichtbaar wordt hoeveel 

antwoorden in totaal gegeven zijn, maar welke antwoorden hoeveel gescoord hebben.  

 

Datzelfde geldt ook voor vraag 5 (Welke drie elementen zijn voor jou het belangrijkst bij 

Vrouwen van Nu?). Qua antwoorden valt hierbij op dat maatschappelijk betrokken bezig 

zijn duidelijk minder interessant gevonden wordt door leden. Flevoland vraagt: zit bij de 

maatschappelijke betrokkenheid ook het mondiale aspect of alleen landelijk? Tara 

antwoordt dat er geen specificatie in de enquête hierover is opgenomen. De directeur 

reageert hierop dat het verrassend is dat maatschappelijke betrokkenheid in deze vraag 

relatief laag scoort, terwijl in een andere vraag het samenwerken met externe partners 

wel hoog gewaardeerd wordt. De kans is aanwezig dat de mensen die wel kiezen voor 

maatschappelijke betrokkenheid dat ook graag met externe partners zien. WG lid Carin 

vult aan: er zijn ook diepte-interviews gedaan, komt daar nog iets uit over dit onderwerp? 

Tara geeft aan dat een eerste analyse uitwijst dat hierover verdeeldheid bestaat. 

Overijssel: samengaan met andere organisaties heeft ook te maken met moeite om 

bestuursleden en financiën te vinden. Als je het samendoet met andere verenigingen, gaat 

dat makkelijker. Het gaat dus ook over overleven van de vereniging. 

 

Vraag 6 (Hoe ziet over vijf jaar de structuur van Vrouwen van Nu als succesvolle organisatie 

er uit?): opvallend is dat hierin vrij tegenstrijdige antwoorden even hoog scoren. Conclusie 

is dat er veel verdeeldheid is en daarover dus nog veel gesproken moet worden. Er zijn 

ook veel antwoorden op het antwoord “anders” ingevuld. 



 

  

 

4 

 

Flevoland: is er verschil tussen grotere en kleinere provincies en afdelingen bij het 

beantwoorden van deze vraag? Tara geeft aan dat er per provincie erg weinig 

respondenten zijn, waardoor het moeilijker is om conclusies te trekken uit 

kruisbestuivingen, omdat het aantal respondenten dan te laag is. 

 

Kruisbestuiving vraag 6 (Hoe ziet over vijf jaar de structuur van Vrouwen van Nu als 

succesvolle organisatie er uit?) en 1 (Hoe ziet Vrouwen van Nu er over 5 jaar uit als 

succesvolle vereniging?):  

- Bijvoorbeeld dat een relatief hoog percentage leden vindt dat Vrouwen van Nu over vijf 

jaar een landelijk bekende organisatie is, maar wel met de traditionele bestuurslagen. 

WG lid Carin vraagt of hieruit niet conclusies kunnen worden getrokken uit de diepte-

interviews, omdat juist op dergelijke vragen flink is doorgevraagd. Ze merkt op dat uit 

de kruisbestuivingen nog geen goede conclusies kunnen worden getrokken zonder 

analyse van de diepte-interviews. Tara geeft aan dat dat klopt. 

- De directeur geeft aan dat haar opvalt dat bij alle drie antwoordmogelijkheden uit vraag 

1 ook het merendeel aangeeft het belangrijk te vinden dat de traditionele bestuurslagen 

gehandhaafd blijven. Tara geeft aan dat dat mogelijk komt doordat leden een bepaalde 

binding met de vereniging voelen. 

 

Vraag 8 (Hoe kan de betrokkenheid bij de landelijke vereniging worden vergroot?): de 

antwoorden zijn lastig te lezen en staan in de verkeerde volgorde in de presentatie en de 

papieren versie. Tara zal in haar uitgebreide rapportage zorgen voor beter overzicht over 

deze antwoorden. 

 

Kruisbestuiving vraag 8 (Hoe kan de betrokkenheid bij de landelijke vereniging worden 

vergroot?) en 9 (Waar haal jij informatie over Vrouwen van Nu? en Vind je dat je voldoende 

wordt geïnformeerd? en Hoe kan de communicatie binnen de vereniging worden 

verbeterd?): 

Voorzitter: kun je hieruit concluderen dat het magazine een grote rol speelt in de 

communicatie? Tara geeft aan dat dat inderdaad duidelijk wordt uit de antwoorden, evenals 

de e-mailnieuwsbrief. Flevoland merkt op dat degenen die antwoorden hebben gegeven, 

zeer waarschijnlijk ook vooral de mensen zijn die de nieuwsbrief ook ontvangen. WG lid 

Carin: in de diepte-interviews is onderscheid gemaakt tussen het algemene deel en de 

katernen in het magazine. Dat moet ook meegenomen worden. Volgens Tara moet er 

inderdaad nagedacht worden over welk communicatiemiddel wordt ingezet voor welke 

soort boodschappen.  

Gelderland: om de enquête in te kunnen vullen, moest je sowieso de nieuwsbrief en/of het 

magazine gelezen hebben. Tara geeft aan dat de link ook op de website stond en dat het 

klopt dat dit invloed op de resultaten kan hebben. Per post zijn niet veel enquêtes 

ontvangen. 

Overijssel: onze ervaring is dat veel leden de informatie van andere provincies missen in 

het magazine, omdat ze nu alleen het eigen provinciale katern ontvangen. Hierover is geen 

vraag gesteld. Tara geeft aan dat hierover in de interviews wel reacties zijn gegeven. De 

directeur geeft aan dat op het moment dat besloten wordt om door te gaan met het 

magazine, ook bekeken moet worden wat dan in dat magazine moet staan qua informatie. 

Nu is afgesproken dat er met katernen wordt gewerkt en dat die op de website staan voor 

leden om informatie uit andere provincies te lezen. Tara geeft aan dat in elk geval duidelijk 

is dat het magazine nog wel belangrijk is voor leden.  
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Vraag 9 (Waar haal jij informatie over Vrouwen van Nu? en Vind je dat je voldoende wordt 

geïnformeerd? en Hoe kan de communicatie binnen de vereniging worden verbeterd?): 

Noord-Brabant: bij bezoeken van afdelingen aan het landelijk bureau, wordt dan het 

bestuur of het bureau bedoeld? Tara geeft aan dat hier echt het bureau wordt bedoeld. De 

directeur vult aan dat het hier gaat over de traditionele “Eigen Huis bezoeken” zoals die 

altijd in het pand aan de Jan van Nassaustraat plaatsvonden (en als gevolg van corona nog 

niet in het nieuwe pand). Noord-Brabant geeft aan dat er vaak verwarring bij leden is over 

het verschil tussen bureau en bestuur. WG lid Carin geeft aan dat haar ervaring uit de 

werkgroep is dat er inderdaad wat verwarring is en dat leden vaak juist graag zouden 

willen dat het bestuur meer bij de afdelingen op bezoek zou komen. 

 

Vraag 10 (Voor welke maatregelen kies jij om tot een sluitende begroting te komen?):  

Algemene trend van gewenste landelijke bezuinigingen of opheffen van de provinciale 

besturen lijkt hieruit te komen. In de interviews werd dit beeld wel wat genuanceerd. 

Voorzitter: dit lijkt natte vingerwerk, omdat ze niet goed weten hoe groot die bezuinigingen 

dan zijn, waardoor het heel makkelijk is om te roepen om bezuinigingen. 

 

Gelderland: kunnen de grafieken nog beter leesbaar gemaakt worden en opnieuw 

verstuurd worden? Tara bevestigt dat ze beter leesbare versies zal aanbieden.  

 

Flevoland: is er ook een kruisbestuiving te maken tussen de opmerkingen over 

bezuinigingen en de verenigingsactiviteiten? Kiezen mensen dan voor alles lokaal en “laat 

Den Haag maar zitten”? Tara geeft aan dat ze die zeker kan maken en dat ze dat zal doen 

voor haar rapportage. 

 

Kruisbestuiving vraag 10 (Voor welke maatregelen kies jij om tot een sluitende begroting 

te komen?) en 6 (Hoe ziet over vijf jaar de structuur van Vrouwen van Nu als succesvolle 

organisatie er uit?): 

- Relatief klein percentage mensen dat voor bezuinigingen op personeel is, heeft ook 

gekozen voor een landelijk bestuur en afdelingen die direct met elkaar communiceren, 

terwijl relatief veel mensen aangeven dat ze iets zien in alleen maar landelijke leden 

met een landelijk bureau als servicebureau. Dat zou een andere opzet van het landelijk 

bureau vragen en daarmee andersoortige bezuinigingen. 

 

Vraag 11 A (Contributie, wat heeft jouw voorkeur?) en B (Wat is voor jou een acceptabel 

contributiebedrag voorde komende vier jaar?): 

Opvallend is dat er veel verdeeldheid is over de contributie. Weinig verdeeldheid is er dan 

weer over de hoogte van het contributiebedrag. 

 

Tara heeft enkele vragen uitgesplitst over leeftijd, lidmaatschapsjaren en locatie. Leeftijd 

lijkt hierbij minder relevant te zijn, lidmaatschapsjaren iets meer. Doordat er veel 

verschillende categorieën zijn is er relatief weinig over te zeggen, omdat de percentages 

niet heel veel afwijken. 
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Niet-leden enquête: 

Ingevuld door slechts 35 personen, vooral dochters en kleindochters van leden. Daardoor 

zijn deze personen een stuk jonger dan die bij de leden-enquête. Tara gaat kort door de 

antwoorden op de vragen heen. 

1. Vindt u een vrouwenvereniging belangrijk? 

Een groot gedeelte van de respondenten vindt een vrouwenvereniging belangrijk. 

2. Waarom vind u een vrouwenvereniging niet belangrijk? 

Een derde vindt dat er al genoeg aanbod is voor vrouwen en dat het ook toegankelijk 

zou moeten zijn voor mannen, dus samen actief zijn met mannen. 

3. Wat verwacht u van een vrouwenvereniging? 

Nieuwe kennis opdoen, persoonlijke ontwikkeling, maar ook maatschappelijk actief zijn 

en betrokken zijn lijken belangrijker dan bij de huidige leden. En omgekeerd zijn 

gezamenlijke activiteiten ondernemen juist minder belangrijk voor niet-leden. 

4. Bent u lid van een vrouwenorganisatie? 

Het merendeel is geen lid van een vrouwenorganisatie. 

5. Kent u de vereniging Vrouwen van Nu? En 6 Waar kent u Vrouwen van Nu van? 

Het merendeel zegt ja, en kent de vereniging via familie of vrienden. Een klein deel 

leest de e-mailnieuwsbrief, kent de website of is in het verleden lid geweest. 

7. Waarom bent u (nog) geen lid van Vrouwen van Nu? 

Ouderwets imago en leden zijn te oud, alsmede aanbod spreekt niet aan of geen tijd 

hebben zijn grote factoren. 

8. Wanneer zou u lid worden van Vrouwen van Nu? 

Kennis verbreden door lezingen, trainingen en workshops, als de respondenten meer 

tijd zouden hebben. Ze kijken meer naar de vereniging als iets om iets uit te halen, 

dan voor het gemeenschapsgevoel. 

9. Als u lid zou worden, zou u dan ook actief willen bijdragen aan de vereniging? En 10: 

Zo ja, in welke vorm? 

Ja, maar slechts een klein percentage zou in een bestuur willen. Wel in een commissie 

of actief meedenken. 

11. Welk jaarcontributie bedrag zou voor u acceptabel zijn? 

Het merendeel is bereid om meer te betalen aan contributie, namelijk tussen 60 en 70 

euro per jaar. 

 

De voorzitter bedankt Tara voor haar presentatie en werk tot zover. 

 

3. Besluitvorming Vrouwenontmoetingen 

De voorzitter stelt als vraag: wie is voor het schrappen van Zomerontmoetingen? 

Zes afgevaardigden steken hun hand op vóór schrappen: Flevoland, Zeeland, Drenthe, 

Overijssel, Groningen en Noord-Brabant. Tegen schrappen: Gelderland, Zuid-Holland, 

Fryslân. Noord-Holland is afwezig. Na het tellen van de stemmen blijkt dat een 

meerderheid van 177 stemmen voor schrappen van Zomerontmoetingen is en 142 

stemmen tegen. Daarmee wordt het besluit dat Zomerontmoetingen niet doorgaat 

vastgesteld. 

 

Flevoland: Jammer, maar misschien kunnen we kijken of zulke evenementen eens per 2 

jaar te organiseren zijn. 

Voorzitter: zijn de tegenstemmers vooral tegen uit financiële overwegingen? 
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Flevoland: dat telt vooral mee, maar ook een stuk terughoudendheid door corona. Bij de 

leden horen we ook weinig enthousiaste reacties op Zomerontmoetingen. 

Noord-Brabant: aantal leden dat interesse heeft in dit soort evenementen is zo laag dat 

het niet in verhouding is.  

Zuid-Holland: je moet bepaalde vaststaande dingen niet zo snel overboord gooien, omdat 

je daarmee de betrokkenheid van de leden verliest. Misschien is inderdaad eens per 2 jaar 

beter. 

Overijssel: als er geen geld voor is, dan moet je schrappen. Voor de zichtbaarheid en 

betrokkenheid is het wel belangrijk dat er zulke evenementen zijn, maar eens per 2 jaar 

is voldoende, of anders het ene jaar fysiek en het andere jaar alleen stemmen via website. 

Zeeland: als er geen geld voor is, moet je het niet doen. Aantal deelnemers vorig jaar was 

echt te weinig. Dan beter iets anders verzinnen dat minder kost en wel leuk is voor leden. 

Voorzitter: naast financiën zal ook corona een rol gespeeld hebben in lagere animo 

afgelopen jaar. Het is zoals het is.  

 

4. Sluiting van de vergadering 

Om 12.00 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) 

 

 

  

Bijlage: Presentatie Enquêteresultaten Tara Mohunlol 


