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Verslag penningmeesteroverleg 7 april 2021 

datum  : 12 april 2021 

kenmerk : 2021/044/A35/HB/MM 

locatie           : via Zoom  

door  : Michelle Meurs 

 

Aanwezig:         

Drenthe  J. (Janny) Roggen    voorzitter   

Flevoland  J. (Jeanette) van der Meer   penningmeester 

   M. (Marjo) van der Sluijs   voorzitter 

Fryslân  A. (Aaltje) Pen    penningmeester 

Gelderland  H.G. (Rikie) Hogemans   penningmeester 

Groningen  W. (Wobbie) Krijger    penningmeester 

Overijssel  J. (Janny) Prins    penningmeester 

Noord Brabant D. (Diana) van de Rijt   penningmeester 

Noord-Holland W. (Wil) van den Hurk   penningmeester 

Zeeland  D. (Dorien) Neesman   penningmeester 

Zuid-Holland  B. (Bep) Sluis     (oud)penningmeester 

   T. (Truus) van Neuren   penningmeester 

Landelijk bestuur L. (Leny) Moerbeek    penningmeester  

Landelijk bureau H. (Heleen) Boussard   senior administrateur  

   M. (Michelle) Meurs    verslaglegging 

 

Afwezig: 

Gea Hazenberg is i.v.m. ziekte vervangen door Janny Roggen. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Leny Moerbeek, penningmeester van het landelijk bestuur, opent om 

10.00 uur de online vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Janny 

Prins wordt hartelijk gefeliciteerd, zij is vandaag jarig. 

 

2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Goedkeuring verslag d.d. 3 april 2019 (2019/084/A35/HB/AvdS)  

Geen verslag van 2020 aangezien door corona de vergadering niet is doorgegaan. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

Aaltje Pen: pagina 5, stand van zaken gesprek met de Rabobank? Heleen geeft aan 

dat het regelen van nieuwe volmachten en bankpasjes bij wisselingen van 

penningmeesters heel moeizaam verloopt bij de Rabobank. De Rabobank heeft een 

centraal systeem, maar Vrouwen van Nu bankieren bij lokale banken waardoor 

procedures niet goed worden nageleefd door sommige lokale banken omdat ze niet 

goed in het centrale systeem kijken wat de juiste procedure is. Heleen heeft dit 

nogmaals aangekaart bij de nieuwe accountmanager die het landelijk bureau in Den 

Haag heeft. De teksten van de volmachten zijn aangepast, waardoor de procedure 
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duidelijker moet zijn voor de lokale Rabobank. Wij wijzen de lokale Rabobanken er ook 

op dat zij contact op moeten nemen met onze accountmanager in Den Haag, om na te 

gaan wat de gemaakte afspraken zijn. De accountmanager van de Rabobank Den 

Haag heeft aangegeven dat zij per 1 juli 2021 weer gaan reorganiseren, waardoor we 

geen accountmanager meer hebben maar alleen nog maar een bedrijven helpdesk. 

Jeanette v.d. Meer geeft aan dat Flevoland valt onder de Noordoostpolder en alle 8 

rekeningen op Vrouwen van Nu staan en niet bekend is welke bestuursleden daar 

onder vallen. Wellicht achter Vrouwen van Nu, de afdeling te vermelden? 

Heleen: Vrouwen van Nu staat met 1 Kamer van Koophandel nummer ingeschreven 

en alle afdelingen vallen onder ditzelfde nummer. Voor de Rabobank zijn wij dan ook 1 

klant.  

Janny Prins: vanaf 2020 is het financieel jaaroverzicht te downloaden via het online 

bankieren, daarbij zie je overzichten van andere afdelingen die ook bij die lokale bank 

bankieren. Dit is niet wenselijk vinden meerdere penningmeesters. Geldt hier geen 

bankgeheim? 

Heleen: hier geldt geen bankgeheim, aangezien wij voor de bank 1 klant zijn, alle 

rekeningen staan op Vrouwen van Nu. Er zal extra aandacht aan dit punt worden 

besteed in een nieuwsbrief aan de afdelingen. 

 

Rieki Hogemans: n.a.v. opheffende afdelingen op pagina 2. In Gelderland hebben we 

in 2020 van 2 afdelingen afscheid genomen en één afdeling heeft gemeld zelfstandig 

verder te gaan.  

 

4. Financiële zaken 

Financieel verslag en Jaarstukken 2020. 

In 2020 was er een positief resultaat van € 581.396, i.p.v. het begrote negatieve 

resultaat van € 207.692. Dit is veroorzaakt door de opbrengst van de verkoop van het 

pand. Het genormaliseerde resultaat is -€ 180.604 (negatief). Hierbij is de verkoop 

van het pand niet meegerekend. 

Het resultaat is toegevoegd aan (bestemming)reserves. 

 

De verdeling van het resultaat over (bestemming)reserves: 

- Dotatie jubileum: 20.000 

Extra dotatie om een livestream van de jubileumdag te organiseren  gezien de 

huidige coronaontwikkelingen. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid  het 

jubileum bij te kunnen wonen. Vroegboekkortingen kunnen niet worden 

gegeven dit jaar aangezien we niet al in juni kaarten kunnen gaan verkopen. 

- Dotatie huurlasten: 500.000 

 Aangezien we geen eigen pand meer hebben, huren we nu een pand voor 

 minimaal 5 jaar met een optie op nog 5 jaar. 

- Dotatie innovatie/verjonging: 50.000 

- Onttrekking huurlasten: -74.000 (vrijval onderhoud en 8 maanden huur) 

Aangezien het eigen pand is verkocht, is onderhoud niet meer nodig.  

- Onttrekking innovatie/verjonging: -54.643 

- Toevoeging algemene reserves: 140.039 

 



 
  

 

3 

 

Jeanette v.d. Meer vraagt naar de huidige huur van het pand. Berekening gaf wat 

verwarring. 

Leny geeft aan 40.000 onttrekking was voor onderhoud eigen pand, was niet meer 

nodig na verkoop en 34.000 was huur en servicekosten voor 8 maanden huur in 2020. 

Heleen geeft verder aan dat servicekosten vast liggen, dit is inclusief gas/licht/water, 

parkeerplaatsen. Betaald ook deels voor gezamenlijk gebruik pand. Verwarming wordt 

voor het hele pand geregeld. Geen verbruiksberekening. Schoonmaakkosten worden 

apart berekend. 

 

Dorien Neesman: nu is pand voor 10 jaar financieel gereserveerd. En daarna? 

Leny: er is nu een contract voor 5 jaar met mogelijkheid om 5 jaar te verlengen. 

Meerjarenplan loopt tot en met 2022. 10 jaar vooruit kijken is met de huidige cijfers 

lastig. Daarom is het van belang om de negatieve begroting om te keren naar een 

positieve begroting. De werkgroep Toekomst die door de Ledenraad is ingesteld, is 

bezig met een plan hoe we dit kunnen doen. 

 

Financiële meevallers:  

Zie PowerPoint (bijlage) 

 

Financiële tegenvallers: 

Zie PowerPoint (bijlage) 

 

Dorien Neesman vraag wie de nieuwe drukker van het Magazine is. 

Heleen: dat is Habo DaCosta. 

 

Leny: punt omtrent hogere bankkosten dat dit niet de afspraak was, maar de banken 

zijn de kosten op een andere manier gaan berekenen. Heleen vult aan dat dit als er 

meer automatische incasso’s zouden zijn deze kosten omlaag zouden gaan. Komt bij 

punt Mededelingen terug. 

Diana v.d. Rijt: punt baten en lasten 2020 betreffende leden- en financiële 

administratie van 10.000 naar 14.000.  

Heleen: dit heeft vooral te maken heeft met de noodzakelijke upgrade van Navision. 

Dit is het financiële administratie systeem dat op het landelijk bureau wordt gebruikt. 

Wobbie Krijger: punt ontwikkeling innovatie 8.000 begroot naar werkelijk 6.637, wel 

hoog gezien veel niet is doorgegaan of online is gedaan.  

Leny: dit is gedeeltelijk besteed aan nieuwjaarsbijeenkomst en Zoom ontwikkelingen. 

 

Wobbie Krijger: Bankkosten zoveel hoger, maar waarom dan bij de afdelingen niet 

lager? 

Heleen: als vereniging profiteren we van de regeling voor Stichtingen en Verenigingen 

waar we 25 euro p.m. voor de  niet-vaste kosten vergoed krijgen. Bij- en 

afschrijvingen vallen daaronder, maar je moet wel boven die 25 euro uitkomen om 

hier profijt van te hebben. Vaste kosten voor de bankrekening, bankpas en online 

bankieren worden sowieso elke maand in rekening gebracht. 
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Janny Prins: Training nieuwe provinciale bestuursleden. Begroting 3.500, werkelijk 

932. Wat houdt dit in? Leny geeft aan dat dit gaat om de jaarlijkse training en 

kennismaking voor nieuwe provinciale bestuursleden.  

 

Bep Nuis: verklaring hogere fotokopie kosten? 

Heleen: er zijn nieuwe apparaten in de lease zijn gegaan na de verhuizing. Oude 

apparaat gaf veel storingen. Verder zijn er extra kosten geweest door de verhuizing 

van de apparatuur. 

 

Bestemmingsreserves ultimo 2020 

Zie PowerPoint (bijlage).  

 

Begroting 2021 (bijlage Jaarplan 2021 en begroting) 

 

Aaltje Pen: 4405 aanbod landelijke leden, 1500. Wat is bedoeling hiervan? 

Leny: de bedoeling is om voor echt landelijke leden iets aparts te organiseren. In 

2020 is dit idee bedacht maar nog geen duidelijk plan i.v.m. corona. 

 

Jeanette v.d. Meer: Hoe zit het met de netwerkleden? 85 leden gratis en 20 betalend. 

Wat is het verschil? 

Leny: Landelijke leden zijn lid van Vrouwen van Nu, en niet van een afdeling. Wat  

betreft de netwerkleden, we hebben nog maar één netwerk namelijk het 

Kennisnetwerk Textiel. Een aantal leden hiervan zijn al betalend lid van VvN en een 

aantal zijn geen lid van VvN en die betalen voor het netwerk. 

 

Bep Sluis: verhuur flexplekken. Worden er nog plekken verhuurd? 

Heleen: we hebben wel het idee om plekken te verhuren, maar door corona is dit nog 

niet gebeurt. 

 

Diana v.d. Rijt: Is er huurvermindering gevraagd bij verhuurder i.v.m. corona en meer 

thuiswerken? 

Leny: er is altijd wel iemand op kantoor voor post en andere werkzaamheden. 

Schoonmaakkosten zijn verminderd doordat nu maar 1 keer per 2 weken i.p.v. elke 

week wordt schoongemaakt.  

 

Bep Sluis: 4425 Interne communicatie, vorig jaar € 200 nu € 3.000 begroot. Waar 

komt dit grote verschil vandaan? 

Heleen: was voorheen voor de verzending van magazines naar de PB’s, maar dit 

gebeurd nu vanuit de drukker zelf, deze post is nu structureel voor de 

Nieuwjaarsbijeenkomst begroot. 

 

Bep Sluit: Landelijke bijeenkomst netwerk. Is doorgezet naar 2021. Niet in begroting 

opgenomen. 

Leny: in 2020 wel begroot, maar het gaat nu alleen om het Kennisnetwerk Textiel. 

Zolang er maar één netwerk is, is een landelijke bijeenkomst van alle netwerken niet 

zinvol. Vandaar dat het niet begroot is. 
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Contributie 2022. 

De contributie voor 2022 is in de Ledenraad van november 2020 vastgesteld.  

 

5. Stand van zaken vermogen provincies en geldmiddelen afdelingen.  

Zie PowerPoint (bijlage). 

 

Leny geeft aan dat er best veel afdelingen de financiële gegevens niet hebben 

ingeleverd bij het Landelijk bureau. Dit is een punt van aandacht voor de diverse 

provincies. Jessica levert een overzicht aan van afdelingen die het overzicht nog niet 

hebben ingeleverd. 

 

6. Stand van zaken centrale contributie inning 

Zie PowerPoint (bijlage) 

 

Verloop CI 2021 

Leny vult aan dat vóór het versturen van de 2e herinnering de provinciale 

penningmeester een overzicht krijgt welke leden nog niet hebben betaald. Het voorstel 

is om dit direct vanuit het Landelijk Bureau te laten lopen.  

Heleen: Nu is de afspraak dat de provinciale penningmeester een overzicht krijgt van 

leden die nog moeten betalen met het verzoek dit naar de afdelingen te sturen om 

aan te geven welke 2e herinnering wel of niet dient te worden verstuurd. Dit overzicht 

wordt dan weer via de provinciale penningmeester naar het Landelijk Bureau 

gestuurd. Nu gebeurt het geregeld dat afdelingen dit direct aan het Landelijk bureau 

doorgeven. Kan dit in het vervolg niet rechtstreeks vanuit het landelijk bureau met de 

afdelingen worden gecommuniceerd in plaats van via de provinciale penningmeester? 

Leny: conclusie na rondgang is dat we het laten zoals het is, maar het is van belang 

dat er binnen de gevraagde tijd wordt teruggekoppeld naar het landelijk bureau, 

anders wordt de 2e herinnering sowieso verstuurd. 

 

Centrale Inning: hoe nu verder? 

Zie PowerPoint (bijlage) 

 

Leny: Als één afdeling niet mee wil doen dan krijgen alle leden van die afdeling een 

persoonlijke brief over de Centrale Inning. Het gebeurt namelijk ook dat het 

afdelingsbestuur aangeeft niet mee te willen doen zonder de leden te hebben 

geraadpleegd. Mochten er relatief veel afdelingen binnen de provincie niet mee willen 

doen, dan doet de hele provincie niet mee. Op een later moment kan dan nogmaals 

geïnventariseerd worden bij de afdelingen of centrale inning dan wel bij iedereen 

gewenst is. 

 

Heleen geeft aan dat het schema van invoering is losgelaten om de rust binnen de 

provincies terug te krijgen. Vanaf het begin is aangegeven dat het alleen goed kan als 

alle afdelingen mee doen. Juist bij uitzonderingen gaan zaken mis en dit kost 

onevenredig veel tijd. Het is niet wenselijk en ook niet mogelijk uitzonderingen toe te 

laten. 
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Leny: Er blijken bij overschrijving via de ontvangen factuur veel fouten te worden 

gemaakt. Verkeerd of geen factuurnummer of een verkeerd bedrag. Dit kost veel tijd 

om uit te zoeken bij wie de betaling hoort. Via automatische incasso worden de 

betalingen automatisch aan het juiste lid gekoppeld. Als Landelijk Bestuur willen we 

inzetten om meer contributiebetalingen via automatische incasso te laten verlopen. 

We kunnen het niet verplichten, maar dit wel promoten bij de leden. 

 

Truus van Neuren vraagt of er bij facturen niet een vooraf ingevuld incasso formulier 

kan worden bijgevoegd?  

Heleen geeft aan dat de afdeling een automatische incasso zelf in de portal kan 

verwerken. Het IBAN nummer moet worden ingevuld en de betaalwijze naar 

automatische incasso worden gezet. Er is op het ledengedeelte een automatische 

incassoformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt. Bij de verzending van het 

december magazine ontvangen leden dan geen factuur maar incassobericht. Er zal 

worden nagedacht over mogelijkheden om automatische incasso te bevorderen. 

 

Algemene gedachte is om wellicht een extra heffing te berekenen bij niet tijdig betalen 

voor extra administratiekosten? Er zal over worden nagedacht of dit haalbaar is. 

 

7. Boekhoudprogramma ten behoeve van afdelingen 

Zie PowerPoint (bijlage) 

 

Veel afdelingen werken met het huidige Excelbestand. Er bestaat volgens de 

provinciale penningmeesters geen behoefte aan nieuw centraal ingekocht 

boekhoudprogramma. Er is op het Landelijk Bureau op dit moment geen goed zicht 

wie met welk systeem werkt binnen de afdelingen. 

 

8. Mededelingen 

 

- UBO formulieren (uiteindelijk belanghebbenden verklaring)  

Deze formulieren worden door de banken aan de afdelingen gestuurd bij wijziging van 

een penningmeester. Alleen de landelijk bestuursleden zijn uiteindelijk 

belanghebbenden en deze formulieren hoeven NIET door de afdelingen te worden 

ingevuld. De formulieren kunnen doorgestuurd worden naar het landelijk bureau. 

 

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Leny meldt dat dit vanaf 1 juli ook gaat gelden voor verenigingen. We worden 

benaderd door allerlei adviesbureaus. Heleen en Leny hebben hier een webinar over 

gevolgd De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is ingesteld in 2013 en gaat 

vanaf 1 juli 2021 ook gelden voor verenigingen en stichtingen. In deze wet staan 

voorwaarden, waaraan bestuurders dienen te voldoen teneinde fraude te voorkomen. 

Vanaf 1 juli gaat deze wet inderdaad ook voor onze vereniging gelden. De bestuurders 

die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel vallen onder deze wet. Omdat 

wij als Vrouwen van Nu één Kamer van Koophandel nummer hebben waar ook alle 

afdelingen onder vallen en waarbij alléén de landelijk bestuursleden zijn ingeschreven, 

vallen alleen de landelijke bestuursleden onder deze wet. Lokale afdelingsbesturen 

vallen niet onder deze wet en hoeven dus geen actie richting de WBTR te 

ondernemen.  
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- Ledenpas vanaf 2023 geldig voor 4 jaar 

Ledenpas koppelen aan meerjarenplan vanaf 2023. Digitale versie van de ledenpas is 

nog niet aan de orde, wellicht op termijn wel. En als leden opzeggen tussendoor, dan 

hoeft de pas niet worden ingeleverd. Te geven kortingen wegen niet op tegen de 

besparing. Helemaal afschaffen wordt lastig omdat in sommige gevallen (bij 

bijvoorbeeld ledenvoordelen en afdelingsactiviteiten) de pas moet worden getoond. 

 

9. Vaststellen datum penningmeesteroverleg 2022 

Het volgend overleg vindt plaats op woensdag 6 april 2022.  

 

10. Rondvraag en wvttk 

Dorien Neesman: wil graag duidelijkheid over niet betalende leden, en heeft 

jaarstukken 2020 niet volledig ontvangen. Wordt nagezonden. Heleen en Dorien 

hebben apart nog even contact. 

 

Bep Sluis: Steeds vaker via Zoom vergaderingen. Worden er dan nog door andere 

provincies vergoedingen gegeven?  

*Sommige wel, sommige niet, dit verschilt per provincie, kan ook een 

vrijwilligersvergoeding zijn.  

 

Janny Prins: Hebben mooie Zoom training van Evelien gehad, maar wil een account 

aanmaken maar dan moet ik een credit card hebben.  

*Sommige doen dat via eigen credit kaart en dan declareren of sluiten een 

abonnement af met betaling per factuur.  

 

Aaltje Pen: nog geen kascontrole gehad i.v.m. coronamaatregelen. Dit wordt pas eind 

mei.  

De oefenportal is niet beschikbaar? Wanneer wel? 

*Heleen meldt dat de oefenportal in ieder geval voor 2 maanden, waarschijnlijk 

april/mei wordt opengezet. In PB/LB zal de gewenste periode worden besproken. Als 

er behoefte aan is kan dit ook nog opgesteld worden in het najaar. 

 

Dorien Neesman: maar 1 kascommissielid gehad i.v.m. corona. Moeten dat perse 2 

personen zijn? 

*Ja, dit moeten minimaal 2 personen zijn. Tip van andere Penningmeesters om het via 

Zoom te doen of met kopieën bij elkaar in de bus te doen. 

 

Rieki Hogemans: is er al iets bekend over het Feedbackpanel?  

*Heleen, op een haar na is dit technisch ingeregeld. Verdere informatie volgt snel. 

 

Jeanette v.d. Meer: is er al iets bekend over de datum van de Zomerontmoetingen: 

*Leny: deze zal online zijn op donderdag 24 juni. Communicatie volgt spoedig. 

 

11. Sluiting  

Om 12.30 uur sluit Leny Moerbeek de vergadering. 

 

Bijlage: PowerPoint presentatie. 


