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Notulen PB/LB 23 september 2021 

 

datum   : september 2021   

kenmerk  : 2021/127/A4/CW/MM 

plaats   : Zoom bijeenkomst  

 

Verzonden aan de PB-secretariaten, landelijk bestuur en team landelijk bureau 

 

Aanwezig:       

PB’s: 27  PB-leden: Groningen 1, Fryslân 4, Drenthe 2, Overijssel 2, Gelderland 2, 

Flevoland 3, Noord-Holland 2, Zuid-Holland 2, Noord-Brabant 7, Zeeland 3. 

Landelijk bestuur: Reineke van Wouwe, José Vroonland, Leny Moerbeek en Rosemarie 

Mijlhoff. 

Landelijk bureau: Carla Wijers, Heleen Boussard, Jessica Liotard en Michelle Meurs 

(verslag)        

Afwezig: Angeline Beukema toe Water Smink en Wil van den Hurk 

    

1. Opening en vaststellen van de agenda 

De landelijk voorzitter, Reineke van Wouwe, opent om 10.00 uur de vergadering met een 

welkom aan alle aanwezigen bij dit PB/LB overleg. 

 

2. Vragen van het PB Noord-Brabant 

 

2.1. Hoe ziet de nieuwe voorzitter de toekomst van Vrouwen van Nu? 

De voorzitter geeft aan dat dit vragen zijn die iedereen bezighoudt, en denkt dat 

dit voortkomt uit zorg over opheffende afdelingen, contributie en wat corona heeft 

gedaan. Dit is een terechte gezamenlijke zorg. Het Landelijk Bestuur is blij dat uit 

de Ledenraad de oproep kwam om onder leden te onderzoeken wat er leeft, waar 

de onvrede en zorg vandaan komen. Behalve onder leden is er ook onderzoek 

onder niet leden uitgevoerd, zie verder punt 3 van de Mededelingen voortgang 

Werkgroep Toekomst en ledenenquête. 

  

De voorzitter zegt er van te zijn overtuigd dat Vrouwen van Nu een club is die het 

zeker waard is om niet alleen 90 maar ook het 100 jarig bestaan te vieren. Hoe zij 

dat als nieuwe voorzitter ziet is dat er eigenlijk 2 soorten vrouwen/leden kunnen 

zijn. Eén groep die verder gaat zoals het altijd is gegaan, en één groep vrouwen 

die meer zouden willen. 

Vrouwen zouden weer meer trots moeten zijn op ons als vereniging. 

 

2.2. Er is een gevoel dat er wordt afgewacht wat er uit de enquête zal komen. Wat is 

de drive om als voorzitter te acteren, waar word je enthousiast van? Heb je een 

soort influenceer rol die de smeerolie is tussen regio’s en provincies om zaken op 

gang te krijgen. Of meer een mammoettanker die de boel aandraait? 

Voorzitter: Ik zit eigenlijk meer in een dubbelrol, wil heel graag de boel 

aandraaien, maar kan niet alles alleen. Ik wil graag verder, maar heb een ieder 

daarbij nodig. Soms duurt het lang voordat zaken bij afdelingen zijn 

doorgedrongen. We zijn een vereniging met z’n allen. En moeten niet de illusie 

hebben dat in de korte periode van voorzitterschap alles al op orde kan zijn. 

 

Gelderland: hebben een ontmoetingsdag voor de afdelingsbesturen georganiseerd 

en waren veel besturen die een vraag gesteld hebben over “hoe ziet de 

toekomstige maatschappij er uit?” Het was een goede vergadering en hebben het 

gevoel dat de spirit er is onder de leden. Moet ook zeggen dat heel veel ook goed 

gaat. 
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Voorzitter: Ben erg blij met deze positieve opmerking. We moeten er ook voor 

zorgen dat de spiraal niet naar beneden gaat, maar met ons allen in discussie 

blijven en het enthousiasme weer terugkrijgen. Wat veel gehoord is vanuit de 

provincies en afdelingen is, dat het moeilijk is om mensen te vinden voor het 

bestuur.  

 

Gelderland: Er kan best een keer iets fout gaan, maar niet gelijk bij de eerste 

mislukking stoppen, maar blijven proberen. 

 

2.3. In Noord-Brabant zijn er weer 5 afdelingen die stoppen. Hoe zit dat in andere 

provincies? Waar is het kantelpunt? Hoe lang nog…. 

Voorzitter: Van het landelijk bureau heb ik een overzicht ontvangen met 

opheffende en mogelijk opheffende afdelingen. Veel gebruikte reden is dat geen 

bestuursleden zijn te vinden, ook in grote afdelingen is dit een probleem en 

waardoor zij opheffen. Het blijft toch verbazen dat het zo moeilijk blijkt te zijn om 

3 bestuursleden te vinden. De gemiddelde leeftijd kan ook een reden zijn dat het 

lastig is om bestuursleden te vinden. Laten we niet met de armen over elkaar 

achterover zitten en afwachten wat de vereniging voor jou doet, maar stroop de 

mouwen op en ga samen voor de vereniging/afdeling aan de slag. Deze spirit zou 

iets meer terug mogen komen.  

 

Zuid-Holland: Er zijn in Zuid-Holland 4 afdelingen die opheffen, waarvan er één 

grote afdeling zelfstandig verder gaat. Proberen wel om via het serviceteam te 

helpen of leden aan te geven dat ze ook naar een andere afdeling in de buurt 

zouden kunnen overgaan. Dit lijkt ook een teken van de tijd. Bestuursleden 

worden vaak gezocht op specifieke functies, maar gewoon vragen of iemand een 

bepaalde taak op zich te nemen lijkt beter te werken. 

Voorzitter: Het is zeker goed om het niet te zwaar te maken, maar kleine taken te 

geven. Het hoeft niet allemaal zo strikt in het oude stramien. 

 

Carla: positief is wel dat we nieuwe leden krijgen, dus niet alleen opzeggingen. 

We raken niet alleen leden kwijt, maar er komen ook nieuwe bij, al is dat aantal 

kleiner. 

 

Voorzitter: wellicht na de jubileumfeestdag een ledenwerfactie op touw zetten? 

Zolang nog niet duidelijk is wat wij doen en wie wij zijn, baart dat zorgen. Als we 

niet zichtbaar zijn, dan helpt dat ook niet. Wellicht iets ondernemen binnen de 

afdeling of provincie wat de pers haalt waardoor meer zichtbaarheid komt. 

Twintigers en dertigers zijn niet echt onze doelgroep in de vereniging zoals die nu 

is. Voor vrouwen die net gestopt zijn met werken bijvoorbeeld, is Vrouwen van Nu 

wellicht wel interessant. 

 

Noord-Brabant: Zichtbaarheid is belangrijk, bijvoorbeeld voor het project Plastic 

en Ik. Voor marketing zijn ze veel op pad geweest met een enthousiast verhaal. 

Dat helpt, geeft goede reacties, ook van jonge vrouwen. Ook het Voedsel Platform 

is voor jongere vrouwen heel interessant. 

 

Drenthe: Krijgt een beetje de kriebels van het idee over 2 soortig lidmaatschap, 

dat is een verkeerde benadering.  

Voorzitter: We wachten de enquête af, wellicht komt hier uit dat we dit niet 

moeten doen, dan zal het ook niet gebeuren. Wel kan geconstateerd worden dat 

er een groep is die veel wil doen en ook groep die het goed vinden zoals alles 

gaat. Uiteraard moet er geen discriminatie binnen de organisatie komen door 2 

‘soorten’ leden. 
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Groningen: vult aan dat de interesse verschillend kan zijn, maar leden zijn leden, 

en pleit voor houden zoals het nu is en geen onderling verschil maken. Als 

vereniging moeten we één zijn. Eén lidmaatschap met wellicht subgroepen? 

Voorzitter: Laten we de uitslag van de enquête afwachten, hierin zit ook deze 

vraag.  

 

2.4. Waar ligt het kantelpunt? Nu zijn er weer 5 grote afdelingen die vertrekken,  

waarvan ook afdelingen zelfstandig door zullen gaan. Binnen Noord-Brabant 

discussie over waar ligt binnen de provincie of landelijk het punt dat het nog 

haalbaar is. In 3 jaar tijd veel afdelingen opgeheven. Eerst in het noordoosten 

veel opheffende afdelingen en nu vooral West Brabantse afdelingen.  

Voorzitter: Wat bedoelen jullie met kantelpunt? 

Noord-Brabant: jij bent als voorzitter de mammoettanker, je gaat vooruit maar er 

is tegenkracht en die is best heel groot. We kunnen ons best voorstellen dat dit 

niet alleen in Noord-Brabant zo is. En de tegenkrachten worden ieder jaar sterker. 

In Noord-Brabant wordt veel ondernomen, ook vanuit kringteams zijn er geluiden. 

Maar het gebeurt ook vanuit kleine conflicten of verhoging contributie.  

Voorzitter: we krijgen veel van dit soort vragen over opheffingen, contributie, 

corona, geld wel/niet besteed tijdens corona. Vanuit het Landelijk Bestuur zullen 

we een brief naar alle provincies sturen over de contributieverdeling. Er blijken 

ook leden te zijn die denken dat het Landelijk Bestuur betaald wordt, maar dat 

klopt niet, alleen het landelijk bureau in Den Haag wordt betaald. Het blijkt dat 

deze informatie niet goed bij provincies bekend is.  

Noord-Brabant: wij leggen bij iedere vergadering uit hoe het zit, maar punt is dat 

afdelingen het niet overgedragen krijgen aan de leden. Grootste vraag bij leden 

is: Wat doet het landelijk? Wie zijn dat? 

Flevoland: in dit soort zaken is het ook belangrijk om te kijken wat de interesse is 

van de leden zelf. Als je niet weet wie de voorzitter is, dan heeft dat ook te maken 

met eigen interesse. Als PB kunnen we mogelijk dan op pad gaan, deze vragen 

zijn gesteld en wij komen kijken of daar antwoord op te geven is. Als de brief 

vanuit Landelijk Bestuur komt, dan is er een kans dat die niet op juiste plek komt. 

Voorzitter: je kunt de informatie geven, maar als er geen interesse is, dan wordt 

het lastig. Wellicht werkt een brief niet, maar kan het een goed idee zijn als PB’s 

hier met de afdelingen over spreken. 

Noord-Brabant: het blijkt ook dat bestuursleden gaan meedoen met leden, maar 

het is belangrijk om ze juist te enthousiasmeren in plaats van mee te gaan in de 

negativiteit. 

Voorzitter: Ik ben van plan om bij zoveel mogelijk PB’s aanwezig te zijn om 

kennis te maken. Sommige weten dat ik een boek heb geschreven. Hier heb ik 

ook lezingen over gegeven bij afdelingen. Leden vinden het leuk als ik dat 

benoem naast het voorzitterschap. 

Rosemarie: voorstel van Marjo van de provincie Flevoland om samen op te 

trekken als er vragen worden ontvangen. Wellicht helpt het om samen de reactie 

terug te geven via PB’s? 

Voorzitter: vindt dit een goed voorstel. 

Zeeland: is verbaasd dat de voorzitter na haar verhuizing naar Middelburg, nog 

niet één keer bij de afdeling Middelburg is langs geweest. 

Voorzitter: geeft aan dat zij is verhuisd in corona tijd en nog geen mogelijkheid 

heeft gehad om naar het PB of de afdeling te komen en wacht een uitnodiging 

graag af om kennis te komen maken. Ze komt in ieder geval naar de inspiratie 

dag in Zeeland. Voorzitterschap is een drukke baan. 

Zeeland: Gaat de voorgestelde brief naar alle PB’s of leden? 

Voorzitter: brief gaat naar PB’s en het is aan de PB’s om leden in te lichten 

Carla stelt voor om niet een echte brief op te stellen, maar meer een document 

met veel gestelde vragen die bij het landelijk bureau binnenkomen en om die te 

delen met de afdelingen. Dit zodat bekend is welke vragen er zoal bij het landelijk 
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bureau binnen komen en wat hier op de antwoorden zijn, zodat we met elkaar 

hetzelfde geluid kunt laten horen. Het is goed om dit via de PB’s te laten lopen, 

omdat PB’s de mensen persoonlijk kennen. 

Zeeland: PB’s horen vaak achteraf pas als een afdeling wil opheffen, dit is 

meermalen gebeurd. Vaak is de afdeling opgeheven voordat het PB het weet. 

Carla: dat is niet de gebruikelijke procedure. Als een opheffing wordt gemeld bij 

het landelijk bureau, wordt altijd met het PB en serviceteam contact opgenomen. 

Dit om te kijken of er wellicht een oplossing is of om het misschien tegen te gaan. 

Maar soms doet een afdeling de opheffing zonder melding naar het landelijk 

bureau of PB. Dan wordt het landelijk bureau ook verrast. 

Noord-Brabant: soms hebben afdelingen al besloten en melden ze dan pas. 

Voorzitter: dit alles gehoord hebbende ligt er bij de PB’s een belangrijke taak om 

goed op de afdelingen te letten en goed te blijven communiceren met afdelingen. 

 

2.5.Voortgang van het Landelijk Voedsel Platform 

Carla: we bereiden op dit moment voor dat we in 2022 producten kunnen gaan 

opleveren. Samen met LTO Vrouw en Bedrijf  schrijven we sponsoren aan. Ook 

wordt een toolkit voor afdelingen rondom dit thema gemaakt. Binnen LTO Vrouw 

en Bedrijf starten binnenkort trainingen van een aantal boerinnen die getraind 

worden om hun verhaal te vertellen over het werken in de agrarische sector en 

die vervolgens bij afdelingen op een bijeenkomst langs kunnen komen. Samen 

met onze Bladcoördinator Nicole Lankhorst werken we aan een special over 

voeding, dat wordt nummer 1 van 2022 van ons magazine. Daarvoor wisselen we 

de vaste thema’s (nr 1 Benutten van talenten van vrouwen en nr 2 Platteland & 

Stad) om. Inhoud zal onder andere zijn: allerlei weetjes over gezonde voeding, 

verhalen van de panelleden, interviews met boerinnen en leden. Het magazine 

kan gebruikt worden op een afdelingsbijeenkomst. Er is gekozen voor een special 

magazine, zodat alle leden deze gratis zullen ontvangen. LTO zal exemplaren 

kopen voor hun leden. De 2e digitale nieuwsbrief van het LVP volgt medio 

september met interviews en allerlei informatie en in december de volgende 

digitale nieuwsbrief. Deze gaat naar een ieder die hier voor is aangemeld. Mocht 

je dat nog niet hebben gedaan, doe dit vooral. Dit kan via de website of een email 

naar bureau@vrouwenvannu.nl onder vermelding van “nieuwsbrief Landelijk 

Voedsel Platform". 

We hopen naast de advertenties in het magazine ook sponsoren te vinden voor 

extra financiën voor een animatiefilmpje dat bij een afdelingsavond kan worden 

getoond en meer marketing activiteiten. 2022 zal het jaar zijn van oogsten en 

breed inzetten binnen de afdelingen. 

Flevoland: Het februari-magazine wordt dan de glossy die eerder was 

aangekondigd?  

Carla: Dat klopt. Er zal in ieder geval Nieuws uit Eigen Huis en Van de 

Bestuurstafel in staan en de rest zal zijn rondom het thema Landelijk Voedsel 

Platform. Dit is een financiële keuze om zo ook alle leden de glossy te kunnen 

sturen, vandaar dat we het op deze manier doen. 

Noord-Brabant: We willen graag allemaal eigen baas zijn, en zijn vanuit Brabant 

ook op zoek naar mensen rondom voedsel, maar het is belangrijk om ook punten 

op te pakken die het landelijk doet om die mee te nemen naar de afdelingen, 

zodat het gaat leven. 

Voorzitter: heel goed om het binnen afdelingen te delen, met z’n allen doen is van 

belang. 

Noord-Holland: krijgen alle leden de glossy of is het ook in boekhandel of winkel 

te verkrijgen? 

Carla: alle leden krijgen het in ieder geval, maar het in winkels verkopen is enorm 

ingewikkeld en heel kostbaar. Tenzij er afdelingen zijn die persoonlijke contacten 

hebben met een winkel of boekhandel en toestemming krijgen om ze daar neer te 

leggen voor de verkoop.  

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Noord-Holland: Kunnen er meer exemplaren naar PB’s die het wellicht verder 

verspreiden? 

Carla: als we ze gaan uitdelen dan gaat dat te veel geld kosten, omdat de oplage 

dan nog extra moet worden verhoogd. Alles hangt af van de sponsoring. Nu 

worden er 35.000 gedrukt. 

Voorzitter: wellicht een idee dat als je het magazine hebt gelezen, het dan te 

delen met anderen? 

Gelderland: en in de bibliotheek? Wij hebben 2 leeskringen en die bezoeken vaak 

de bibliotheek. 

Carla: Vanuit het landelijk bureau kunnen wij geen magazines in bibliotheken 

laten neerleggen. Zij lenen via Centraal Boekhuis in. Maar als je zelf een aantal 

exemplaren daar wilt verspreiden, dan is dat zeker een idee. Jullie als PB kunnen 

dan extra exemplaren aanvragen voor een concreet doel.  

 

 

3. Mededelingen van het Landelijk Bestuur 

 

3.1.Jubileumfeestdag d.d.12 oktober 

Carla: op het landelijk bureau zijn we druk aan het werk voor het jubileumfeest en 

missen daarbij onze projectleider die langdurig ziek is. Wellicht is zij wel aanwezig 

op de dag zelf. We hebben een eregast, onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses 

Beatrix. Daar zijn we heel blij mee en trots op. Het geeft ook extra werk door de 

vele protocollaire regels.  

De prinses komt om 10.30 uur aan. Iedereen dient dan ook om 10.15 uur in de 

zaal te zitten, vandaar dat de zaal eerder open gaat. Zij zal in de zaal een grote 

bocht maken richting de eerste rij, waardoor veel leden haar van dichtbij kunnen 

zien. Kom echt op tijd en meldt dit ook goed bij de leden! Leden die te laat 

komen, mogen pas nadat de prinses in de zaal is, naar binnen. Op verzoek van de 

prinses hebben 10 vrouwen een brief/mail ontvangen met het aanbod om met 

H.K.H. in gesprek te gaan. Er is 1 vrouw per provincie uitgenodigd. Veel 

enthousiaste reacties hierop. Zij zullen kort met haar in gesprek gaan, ongeveer 

een halfuur voordat het eerste plenaire gedeelte is afgelopen. 

Er is nu ook een livestream waar mensen zich voor kunnen aanmelden, dit is 

alleen voor de plenaire gedeelten van het programma. 

Corona heeft er wel voor gezorgd dat we nu iedereen goed moeten instrueren om 

QR code mee te nemen en ID/paspoort, niet een OV kaart. Het gele boekje is niet 

geldig in plaats van de QR code. De QR code wordt gescand door het theater en 

wordt streng gecontroleerd. Mochten jullie met bussen komen dan het verzoek om 

vooraf te checken of alle vrouwen deze informatie op orde hebben. 

De prinses is bij het ochtend programma aanwezig en zal het jubileumkunstwerk 

onthullen. Zij zal helaas niet zelf iets aan het kunstwerk toevoegen. Vanaf de 

lunchpauze kunnen leden ook hun eigen bijdrage aan het kunstwerk inleveren. 

Verzoek om hier nog even bij afdelingen aandacht aan te besteden.  

Momenteel zijn er 650 aanmeldingen en we kunnen tot 1.000 aanmeldingen gaan. 

Aanmeldingen gaat wel hard nu bekend is dat de prinses komt. 

Gelderland: mogen ook niet leden naar deze dag komen? Iemand van Zij-actief 

zou ook willen komen, mag dat? Is de stand opbouw eerder en mogen we dan 

naar de zaal? 

Carla: dit is echt een dag voor vrouwen van nu, maar in dit geval geen probleem 

als zij zich aanmeldt. Stand opbouw is iets eerder en men kan dan ook tijdig naar 

de zaal. Michelle Meurs stuurt hierover nog een bericht naar alle contactpersonen 

van de provinciale stands.  

Tijdens de thee pauze in de middag mag de stand al worden afgebouwd om weer 

bij het plenaire gedeelte aanwezig te kunnen zijn. 

Gelderland: mogen er opnames gemaakt worden van de gesprekken tussen de 

prinses en de gespreksvrouwen? 
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Carla: Er is contact met de communicatie adviseur van de RVD  en er zijn 

uiteraard regels. Er komt schrijvende pers in de zaal, er zijn fotografen en die 

krijgen instructies. Er mogen wel foto’s worden gemaakt tijdens het begin van de 

gesprekken, maar daarna mag er geen pers bij blijven. Er is ook een fotografe 

van ons bij. 

Noord-Brabant: alle provincies kunnen een USB stick met toolkit ophalen bij de 

project stand “Plastic en Ik”, zaal 1. En vraagt of de prinses een toolkit aan één 

van de PB’s zou mogen geven? Dat zou zo prachtig zijn. 

Carla: Over alles moet afspraken worden gemaakt met de delegatie van het 

Kabinet van de Koning, maar ik zal hierover contact opnemen met de 

contactpersoon. Ik kan helaas geen belofte doen. 

Flevoland: hierbij de felicitatie aan het Landelijk Bestuur en het landelijk bureau 

dat de prinses komt, dat heeft wel wat energie gekost. Mocht de prinses dit niet 

willen doen met de usb stick, dan kan wellicht het LB hier aandacht aan besteden 

tijdens het plenaire gedeelte. Wel is het van belang hier extra aandacht aan te 

geven want het is een groot project dat is ontwikkeld door Noord-Brabant.  

Carla: Het ingewikkelde is dat alles tot op de minuut is vastgelegd waardoor het 

programma al behoorlijk vast zit. 

Voorzitter: Wellicht kunnen we er tijdens het jubileumvrouw onderdeel iets mee 

doen? Carla en Reineke gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.  

Gelderland: Zou het op het moment kunnen als het middagprogramma wordt 

verteld aan het eind van het eerste plenaire gedeelte? 

Carla: Er zal aandacht aan worden besteed, het project heeft een heel eigen zaal 

voor dit project. 

Noord-Holland: hebben een film gemaakt maar wordt deze film ook gedraaid? En 

de 2e vraag is dat Noord-Holland geen jubileumvrouw heeft genomineerd en dat 

nu het LB deze heeft gekozen. Noord-Holland staat hier niet achter. Er is nooit één 

vrouw die het verdient. En krijgt Noord-Holland nog te horen voor welke vrouw is 

gekozen? 

Carla: helaas is er geen tijd voor om de film plenair te laten zien, het programma 

zit helemaal vol. Natuurlijk kan het wel in de stand van de provincie, waar zij alle 

producten kunnen laten zien.  

Voorzitter: er is vanuit Noord-Holland geen genomineerde aangedragen, omdat 

jullie vinden dat zo veel vrouwen het verdienen. Hier is begrip voor, maar 

andersom is het zo dat je het iemand de erkenning ontneemt die daar heel blij 

mee zou zijn. Als LB hebben we gemeend dat alle provincies één jubileumvrouw 

krijgen. Zo is het ook bijvoorbeeld bij lintjes die niet altijd gaan naar alle personen 

die het ook verdienen. 

Carla: bij andere provincies zijn nominaties geweest en dat is aan de PB’s 

teruggekoppeld. Alleen bij Noord-Holland is het door LB geregeld en is het verder 

geheim wie de jubileumvrouw is.  

 

3.2.Voortgang Werkgroep Toekomst en leden enquête 

Voorzitter: In eerste instantie was het de bedoeling dat er een papieren versie zou 

komen, maar om financiële en tijdsintensieve redenen is voor een digitale versie 

gekozen. Er zullen wellicht leden zijn die hier hulp bij nodig hebben. Verzoek om 

eventueel per afdeling hulp te bieden bij het invullen van de digitale enquête, bij 

diegene die dat nodig hebben. Op de jubileumfeestdag zal ook de mogelijkheid 

zijn om de enquête in te vullen of vragen te stellen. 

Carla vult aan dat een studente is benaderd die de enquête in google forms heeft 

omgezet. Vanaf volgende week kan de enquête worden ingevuld. De studente zal 

ook de eerste analyse maken van de resultaten. Daarna zullen diepte-interviews 

worden afgenomen. 

De enquête is samengesteld door de Werkgroep Toekomst. In het eerstvolgende 

magazine zal een QR code voor de enquête worden vermeld en een link naar de 

enquête op de website.  
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Het is de bedoeling dat de enquêtes tot eind oktober kunnen worden ingevuld en 

in november worden verwerkt, tenzij er meer tijd nodig is om de enquêtes in te 

vullen, dan kan het invullen van de enquêtes worden verlengd tot eind  

november. Begin november gaat een tweede enquête uit naar niet-leden die zich 

hiervoor hebben aangemeld. 

Afronding vindt plaats met de presentatie van de resultaten in de Ledenraad op 

16 juni 2022. 

 

3.3.Voorstel aanvulling feedbackpanel met provinciale bestuursleden 

Carla: naast de enquête is er ook een feedbackpanel waarvoor het heel handig 

zou zijn als PB leden zich daarvoor willen opgeven. Hierbij de oproep je hiervoor 

aan te melden als je dat nog niet hebt gedaan. Dit kan via 

bureau@vrouwenvannu.nl onder vermelding feedbackpanel. Email adres en 

mobiel nummer is nodig voor deelname. 

Gelderland: wanneer was de laatste keer dat er een vraag was? 

Carla: dit was rond mei, maar binnenkort volgt een nieuwe vraag. Helaas waren 

er de eerste keer wat kinderziektes, maar na de Jubileumdag zal een volgende 

vraag komen. 

 

3.4.Stand van zaken vernieuwing landelijke, provinciale en afdelingswebsites 

Carla: we worden ingehaald door de tijd, wilden de landelijke website gaan 

vernieuwen, maar door uitval van Evelien is dit on hold gezet wegens werkdruk bij 

de andere collega’s. Nu blijkt dat de provinciale en afdelingswebsites, die draaien 

op Drupal 7, volgend jaar november naar Drupal 9 moeten. Dat is geen update 

maar herbouw. Daarnaast blijkt de partner die de landelijke website zou doen, 

qua werkwijze niet goed aan te sluiten bij ons als vereniging, meer aanbod-  dan 

vraaggericht en  minder klantondersteunend en gebruikersvriendelijk dan 

verwacht. We zijn in gesprek met deze partner om de mogelijkheden van 

stopzetten van de overeenkomst te bespreken. Tegelijkertijd onderzoeken we met 

de partner die de provinciale en afdelingswebsites ondersteunt, of zij de 

landelijke, provinciale en afdelingswebsites kunnen herbouwen en restylen. De 

verbindingen tussen de verschillende niveaus zijn dan ook makkelijker te 

ontwikkelen. Alles zal dan via Dock35 gaan en er wordt gewerkt met Wordpress 

dat erg gebruikersvriendelijk is.  

 

3.5.Financiën 

Voorzitter: Het eigen vermogen van provincies zal ter bespreking op de LB 

bezoeken aan de PB’s plaatsvinden. 

 

 

4. Verslag vergadering 11 mei 2021 

 

*blad 7 Alle nominaties van de Jubileumvrouwen zijn inmiddels bekend. 

 

Gelderland: wanneer is de oefenportal beschikbaar? 

Jessica: blijft tot eind oktober open staan. In 2022 zal een bericht komen wanneer de 

oefenportal weer opengaat voor een half jaar.  

 

Geen verdere vragen of opmerkingen, verslag wordt vastgesteld. 

 

 

5. Rondvraag 

 

Zuid-Holland: we krijgen andere coronamaatregelen, QR codes moeten worden gescand. 

Zijn afdelingen verplicht om dit te doen bij een activiteit van de afdeling?  

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Carla: Een richtlijn hiervoor volgt. We moeten uitzoeken of er een minimum aantal 

deelnemers moet zijn voor het scannen. Hou er wel rekening mee dat de locatie regels 

stelt. 

Flevoland: wenst iedereen een fijn feest toe op 12 oktober. Jeanette van der Meer geeft 

aan helaas niet aanwezig te zijn, omdat haar moeder 90 jaar wordt op die dag. Moeder is 

waarschijnlijk al 67 jaar lid van vrouwen van nu. Ook Marjo van der Sluijs is er niet bij, 

zal via livestream deelnemen en wenst iedereen veel plezier. 

Voorstel om aan ieder lid twee voedsel specials van het magazine te sturen met een 

formulier om leden te werven. 

Voorzitter: hier zullen we over nadenken. 

Friesland: heeft op 29 september de Provinciale vergadering en vraagt of zij vooraf 

informatie over de QR code scan krijgen?  

Afdeling Giekerk heeft een brief gestuurd via PB naar LB over contributie, is deze 

ontvangen? 

Carla: mbt QR code: we zoeken het uit en zullen dit doorgeven via de website. 

Voorzitter: brief is niet bekend bij LB, zullen dit nagaan en dan reageren. 

José: de geplande vergadering  is bij Van de Valk, en zij zullen zich ook aan de regels 

moeten houden, maar wachten even de landelijke richtlijnen af. 

Noord-Brabant: hoe gaat het met de brief over borstkankerscreening? 

Voorzitter: de brief is bezorgd bij Minister van Ark en staatssecretaris Blokhuis, maar nog 

geen reactie op gekregen. Dit is via de NVR gegaan, we zullen dit navragen bij de NVR 

op de eerstvolgende vergadering. 

Friesland: met Wit Rusland was vroeger contact, hoe staat dit er voor? 

Carla: Vrouwen van Nu heeft  in het verleden de oprichting van een vrouwenorganisatie 

in Wit Rusland ondersteund. Het is de laatste tijd moeilijk om contact te krijgen, we 

blijven het proberen maar moeten er rekening mee houden dat het in de huidige situatie 

daar niet zonder risico is voor de vrouwen daar. 

Flevoland: is mee geweest met die reis naar Wit Rusland in 2012, maar sinds de onrust 

met de verkiezingen geen contact meer. Ook zij zijn een beetje huiverig om zelf contact 

te zoeken met hen.  

Voorzitter: wellicht na de hectiek van de jubileumfeestdag samen kijken met Carla of we 

nog contact kunnen krijgen. 

Noord-Brabant: stelt vast dat we allemaal blanke vrouwen zijn….hoe krijgen we het voor 

elkaar om een wat meer gemêleerde groep te krijgen? 

Voorzitter: dat is een goede opmerking. Waarschijnlijk worden binnen afdelingen ook 

pogingen gedaan om contact te krijgen met gekleurde vrouwen.  

Carla: zoals jullie weten is Vrouwen van Nu één van de partijen van de organisatie van 

Prinsessendag met dit jaar een alternatief koffertje in plaats van een alternatieve 

troonrede. De koffertjes zijn aangeboden aan Tweede Kamerleden die aanwezig waren. 

Met diegene die er niet bij konden zijn, is een afspraak gemaakt om alsnog het koffertje 

met aanbevelingen aan te bieden. Carla gaat met een NVR bestuurslid naar Caroline van 

der Plas volgende week donderdag.  

 

Op de vraag hoe het met Evelien ter Meulen gaat, antwoordt Carla dat ze langzaamaan 

aan het opbouwen is. Ze gaat vanaf medio oktober weer voor een paar uur per week aan 

de slag op het landelijk bureau.  

 

Voorzitter: voor wat betreft fysieke en zoom vergaderingen van het  PB/LB overleg, stelt 

het LB voor om van de 2 vergaderingen 1 per zoom en 1 fysiek te organiseren. De 

eerstvolgende zal dan ook een fysieke zijn. 

 

Voorzitter sluit de vergadering met het uitspreken van de hoop iedereen te zien op 12 

oktober. Ze zal ook zoveel mogelijk bij de PB bezoeken aanwezig te zijn en bij de 

jaarvergaderingen van PB’s.  

 

Notulen goedgekeurd op PB/LB 17 mei 2022 


