
 

datum:  4 november 2021 
kenmerk:  2021/138/A8/team 
 

Belangrijk om deze nieuwsbrief te lezen 
 
‘NIEUWS’ verschijnt 2x per jaar en bevat informatie en tips die nuttig en interessant zijn 
voor afdelingsbesturen, provinciale besturen en leden. NIEUWS wordt gemaakt door het 
team van het landelijk bureau in Den Haag en is te downloaden via het ‘Voor Ledendeel’ 
op de landelijke website: www.vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuws  
 
Bij dringende zaken verschijnt tussendoor een Nieuwsflits voor provincies en afdelingen.  
 
 
Beste vrouwen van nu,  
 
Hoe graag we het ook zou willen, het coronavirus is nog niet uit ons leven verdwenen.  
In de persconferentie van 2 november j.l. zijn een aantal coronamaatregelen zelfs weer 
aangescherpt. Alertheid en zorgvuldigheid blijven belangrijk in de maatregelen die 
provinciale en lokale afdelingen nemen om de veiligheid van alle leden zo veel mogelijk 
te bewaken. Op het landelijk bureau volgen we de persconferenties en de updates van 
maatregelen op de voet. Op onze website houden we je op de hoogte van de laatste 
stand van zaken over mogelijke versoepelingen én handhaving of herinvoering van 
beperkende maatregelen. 
Heb je vragen of wil je dat een medewerker van het landelijk bureau met je meedenkt 
over de mogelijkheden van een te organiseren afdelingsbijeenkomst of evenement, dan 
zijn we telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.00 uur  
(070 – 3244429). Mailen kan natuurlijk ook (bureau@vrouwenvannu.nl). 
 
Laten we er samen een mooie herfst en winter van maken met respect voor elkaars 
keuzes, gevaccineerden en niet gevaccineerden, waarbij de gezondheid en veiligheid van 
iedereen voorop staat.  
 
 
 
 
Wist je dat: 

- het Jubileumfeest van 12 oktober j.l. live werd uitgezonden en via de website is 
terug te kijken. 

- er ruim 850 leden aanwezig waren en 250 leden de uitzending live hebben 
gekeken. En dat de uitzending inmiddels 385 keer is teruggekeken. 

- HKH Prinses Beatrix het ochtendprogramma heeft bijgewoond en met 10 leden 
(de provinciale jubileumvrouwen) een persoonlijk gesprek heeft gevoerd. 

- verschillende media (magazines, tv en kranten) over deze dag hebben geschreven 
en dat we zaterdag 16 oktober jl op de televisie bij Blauw Bloed waren te zien. 

- de foto’s van de Jubileumfeest via de website zijn te bekijken en te downloaden 
- er ruim € 1.400 is gedoneerd aan Sanne Bakker, de jonge harpiste, als bijdrage 

voor de financiering van haar nieuwe harp. 
 



Nieuws voor Provincies en Afdelingen 
02-2021 

Pagina 2 van 7 
 

 
 
 

Wist je dat: 
- de enquête van de Werkgroep Toekomst nog steeds ingevuld kan worden. 
- ook niet-leden een aparte enquête kunnen invullen door zich hiervoor op te geven 

(carla@vrouwenvannu.nl).  
 

Wist je dat: 
-   er in dit jubileumjaar niet één vrouw is verkozen tot vrouw van nu 2021 maar er  
 tien zijn gehuldigd, één uit iedere Vrouwen van Nu provincie. 
- deze tien vrouwen naast een oorkonde een speciaal voor het 90-jarig jubileum 

ontworpen zilveren jubileumspeld hebben gekregen.  
 
 
Evenementen en Acties 
 
Jubileumfeestdag 90-jarig bestaan Vrouwen van Nu 
12 oktober j.l. konden we een jaar na dato, en nog net twee dagen vóór ons 91e jaar, 
ons 90-jarige bestaan vieren. Het bezoek van HKH Prinses Beatrix was de kroon op deze 
feestdag. De Prinses ging met tien leden, één vrouw uit elke provincie, in gesprek. Deze 
tien  vrouwen zijn in de middag ook verkozen tot Jubileumvrouwen 2021, en zijn 
gehuldigd met een oorkonde en een speciaal ontworpen jubileum-speld.  
Het ochtendprogramma was heel divers. Zo was er een optreden van Sanne Bakker op 
haar harp, een presentatie van Cheyenne Haatrecht als Vrouwen van Nu Verschilmaker 
2021, de onthulling van het jubileumkunstwerk door Prinses Beatrix en een optreden van 
de Pauwergirls. 
Na de lunch was er gelegenheid om te stemmen op de textielkunstwerken van de 
wedstrijd van het Kennisnetwerk Textiel, kon je dwalen door de provinciale zalen, de 
fototentoonstelling Vrouwen van Nu 90 jaar bekijken en in gesprek gaan met leden van 
het Landelijk Bestuur. 
Tijdens het plenaire middagprogramma werden de  tien Jubileumvrouwen gehuldigd en 
toegezongen door de Pauwergirls. Irene van der Aart & Friends voerde Vrouwen van Nu - 
de Musical op en de winnaar van de wedstrijd van het Kennisnetwerk Textiel werd 
bekend gemaakt: Lidy Schoondorp. Om af te sluiten met het jaarthema voor 2022 & 
2023 De Kunst van Bewegen. 
 
Toelichting Jaarthema 2022 & 2023 
Het Jaarthema De Kunst van Bewegen, dat in 2022 en in 2023 centraal staat in de vele 
activiteiten van Vrouwen van Nu, kan op twee niveaus worden ingezet: individuele 
vrouwen van nu en de vereniging Vrouwen van Nu.  
In beweging blijven is belangrijk voor leden, zowel fysiek als mentaal. Je lichaam in 
conditie houden door lichamelijke inspanning; dat houdt je gezond. Je geest blijven 
prikkelen, nieuwsgierig blijven naar wat er in je leefomgeving gebeurt; dat houdt je 
scherp. Voor de vereniging is in beweging blijven belangrijk om een plek midden in de 
samenleving in te kunnen blijven nemen. Stilstaan is achteruitgaan. In de afgelopen 91 
jaar heeft Vrouwen van Nu dan ook altijd meebewogen met maatschappelijke 
ontwikkelingen om zodoende aangehaakt te blijven bij wat de samenleving vraagt van 
een vrouwenvereniging. In deze snel veranderende tijd is dit belangrijker dan ooit 
tevoren. 
Vrouwen van Nu zet de komende twee jaren de schijnwerpers op De Kunst van Bewegen 
om als leden én als vereniging een bijdrage te blijven leveren aan een mooie eigen 
leefomgeving.  
 
Leden enquête Toekomst Vrouwen van Nu 
Onze vereniging bestaat inmiddels 91 jaar. In die jaren is er veel gebeurd, maar onze 
missie is hetzelfde gebleven: met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken; 
vrouwenkracht voor een betere wereld. Wij willen verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en 
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er voor elkaar zijn. Maar hoe doe je dat als vrouwenorganisatie in een snel veranderende 
wereld? Hoe kunnen we vol vertrouwen op naar ons 100-jarig bestaan? 
>Oproep tot invullen van de ledenenquête, er zijn nu 750 enquêtes ingevuld, maar voor 
een representatieve uitkomst moeten dat er véél meer worden. Vul de ledenenquête 
online in via https://vrouwenvannu.nl/landelijk/enquete-toekomst-vrouwen-van-nu 
 
Landelijk Voedsel Platform 
Inmiddels is de tweede Nieuwsbrief van het Landelijk Voedsel Platform verschenen, met 
redactionele bijdrages van Kees Blokland (oprichter en oud directeur van Agriterra) en 
Erik Koldenhof (Gemeente Amsterdam). Heb je je nog niet aangemeld en ben je wel 
geïnteresseerd, meld je dan aan (www.vrouwenvannu.nl > landelijk voedsel platform > 
aanmelden). Het Vrouwen van Nu Magazine nummer 1-2022, wordt een special geheel 
gewijd aan het Landelijke Voedsel Platform.  
Er komt een toolkit voor afdelingen en een netwerk van door LTO getrainde boerinnen 
die als gast op afdelingsbijeenkomsten kunnen worden uitgenodigd. De eerste afdelingen 
hebben zich al aangemeld voor een boerin als gast. Afdelingen kunne zich aanmelden 
door een mail te sturen aan: bureau@vrouwenvannu.nl 
 
Project Plastic en ik 
Het project Plastic en ik, een initiatief van de provincie Noord-Brabant is inmiddels 
landelijke door alle provincies omarmt en heeft als doel om bewustwording van plastic te 
creëren. Er wordt een tweesporenbeleid gevoerd; de bewustwording dat micoplastics ook 
in je kleding zitten, in verzorgingsartikelen en babyproducten. En het streven naar een 
andere markt van producten. Als plastic niet goed is, wat is dan een alternatief?  
Inmiddels hebben alle provinciale besturen een usb-stick met een toolkit om het project 
bij de afdelingen te introduceren. De Toolkit bevat alle ingrediënten voor een 
afdelingsavond en bestaat naast een power pointpresentatie uit een pubquiz, stellingen 
om met elkaar te bespreken en tips om minder plastic te gebruiken. 
 
Zomerontmoetingen en uitreiking Vrouwen van Nu Verschilmaker Award 
Op 24 juni vond de eerste Zomerontmoetingen plaats, door corona als hybride 
evenement, en te volgen via een live-uitzending. Deze uitzending is nog terug te kijken 
via de website van Vrouwen van Nu. Van de drie genomineerde Verschilmakers werd 
Cheyenne Haatrecht (31 jaar) verkozen tot Verschilmaker van 2021. Cheyenne werkt 
ruim 11 jaar bij de politie van Amsterdam, als plaatsvervangend Districtschef van 
Amsterdam Oost en Zuid Oost. Zij is een bijzondere verschijning bij de politie, onder 
meer doordat ze taboes bespreekbaar maakt op de werkvloer en in haar directe 
omgeving. 
Ook in 2022 wordt dit evenement in juni georganiseerd. Vast onderdeel van het 
programma is de uitreiking van de Verschilmaker Award. Bij de selectie van de 
genomineerden voor deze award speelt het criterium van ‘een bijdrage leveren aan een 
betere wereld door zichtbare actieve inzet’ een grote rol. De genomineerden, en vooral 
ook de award-winnaar, versterken het vernieuwde imago van Vrouwen van Nu. In 2022 
worden genomineerden gezocht die passen in het jaarthema De Kunst van Bewegen. 
 
Prinsessendag 
Prinsessendag is een jaarlijks terugkerend evenement dat Vrouwen van Nu organiseert in 
samenwerking met vijf andere vrouwenorganisaties in het zogenoemde 
samenwerkingsverband Vrouwenpodium. In 2021 vond voor de 12e keer Prinsessendag 
plaats in september in de week vóór Prinsjesdag; Vrouwen van Nu is voor de vierde keer 
één van de organiserende partners. Het thema wordt altijd aan het begin van het jaar 
vastgesteld en is voor vrouwen actueel en maatschappelijk relevant. Uitkomst van 
Prinsessendag zijn aanbevelingen aan de politiek. 
Het thema dit jaar was: Kleine banen, grote risico's. Hoewel vrouwen gemiddeld meer 
gaan werken, blijft de participatie van praktisch opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt 
achter. Hoe kunnen we het patroon van kleine deeltijdbanen bij vrouwen in het 
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fundament van de arbeidsmarkt doorbreken? Op de bijeenkomst aanwezige politici 
kregen het Prinsessendagkoffertje met aanbevelingen overhandigd.  
Op 30 september overhandigden Carla Wijers (directeur van Vrouwen van Nu) en 
Annelies Vethman (bestuur NVR) het prinsessendagkoffertje aan Caroline van der Plas 
van de Boer Burger Beweging en tevens Vrouwen van Nu Verschilmaker van 2019. 
 
 
 
 
 
Van het Landelijk Bestuur en landelijk bureau  
 
Samenstelling Landelijk Bestuur 
In de Ledenraadsvergadering van 17 juni jl. heeft interim voorzitter Els Eradus na twee 
bestuurstermijnen de voorzittershamer overgedragen aan Reineke van Wouwe. Met het 
toetreden van José Vroonland in deze vergadering tot het Landelijk Bestuur is het 
bestuur weer voltallig. De samenstelling is als volgt: 
Reineke van Wouwe, voorzitter 
José Vroonland, vice voorzitter 
Angeline Beukema toe Water-Smink, secretaris 
Leny Moerbeek, penningmeester 
Rosemarie Mijlhoff, algemeen bestuurslid 
  
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe Ledenraadsafgevaardigden en nieuwe PB 
leden  
Op dinsdag 20 april j.l. vond een digitale kennismakingsbijeenkomst plaats voor nieuwe 
Ledenraadsafgevaardigden en nieuwe PB-leden. De intentie was om op deze dag ook een 
training aan te bieden over zaken als: discussietechnieken, feedback geven, leren 
luisteren, het voeren van een open dialoog op basis van argumenten en het formuleren 
van een heldere terugkoppeling van genomen besluiten. Het was niet wenselijk om dit 
onderdeel digitaal te organiseren.  
Op woensdag 20 april 2022 vindt er weer een kennismakingsbijeenkomst voor (nieuwe) 
Ledenraadsleden en PB-leden plaats. Kennismaken met de organisatie van de vereniging 
én met elkaar staat dan weer centraal. In de middag vindt dan ook de training, zoals 
hierboven beschreven, plaats. 
 
Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu 
Sinds februari 2021 functioneert er binnen Vrouwen van Nu de zogenoemde Werkgroep 
Toekomst Vrouwen van Nu. In de werkgroep zitten acht vrouwen:Alien Jalvingh (Drenthe), 
Marjo van der Sluijs (Flevoland), Diana Abbink- te Brummelstroete (Gelderland) , Judith 
Swenne-Voorbach (Noord-Holland), Liesbeth Haitsma Mulier (Zeeland), Aly Anink (Zuid-
Holland), Carin van de Wal (Groningen), Heleen Boussard en Carla Wijers (landelijk bureau). 
Voorzitter van de werkgroep is Reineke van Wouwe (voorzitter Landelijk Bestuur). De 
opdracht van de werkgroep is om het Landelijk Bestuur te adviseren over uitgangspunten 
en speerpunten die als basis dienen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2023-2026. 
Het advies is gebaseerd op onderzoeksresultaten op de volgende terreinen:  
- de gewenste structuur van de vereniging  
- de gewenste betrokkenheid en inspraak  
- de gewenste communicatie binnen de vereniging  
- het vaststellen en verdelen van de contributie  
 
De Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu heeft een enquête opgesteld voor leden, die in 
de maanden oktober en november door leden kan worden ingevuld. Daarnaast kunnen 
niet-leden vanaf november een andere enquête invullen die meer inzicht moet geven in 
de wensen en behoeften van vrouwen die er vooralsnog niet voor kiezen om lid worden. 
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Tara Mohunlol, een studente sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verwerkt 
de komende maanden de gegevens van beide enquêtes en stelt een voorlopige analyse 
op. De werkzaamheden van de Werkgroep Toekomst eindigen in de 
Ledenraadsvergadering van juni 2022 als het eindrapport wordt gepresenteerd aan de 
Ledenraad. 
 
Het team van het landelijk bureau 
Sinds 1 juli 2021 is Lucienne Swaneveld begonnen op het landelijk bureau op het 
secretariaat. Lucienne werkt de ochtenden en is verantwoordelijk voor de telefoon, post 
en mail afhandeling. Daarnaast is zij contactpersoon op het landelijk bureau voor de 
organisatie van de kaderdagen van de provinciale commissies. 
 
Trainingsomgeving portal  
Het openstellen van de trainingsomgeving kost geld. Daarom zal de omgeving een half 
jaar per jaar opengesteld worden om te kunnen trainen in de trainingsomgeving. De 
provinciale ondersteuners krijgen bericht wanneer in het voorjaar van 2022 de 
trainingsomgeving weer wordt open gezet. 
 
Even ter herinnering een paar aandachtspunten: 

- Deze omgeving is identiek aan de live-omgeving, dus je herkent deze vooral aan 
het adres. In deze omgeving kun je oefenen. Alles mag “kapot”. Als je dus iets 
wilt proberen in de live-omgeving, is het soms handig om dat eerst in de 
trainingsomgeving te doen en als het werkt, pas in de live-omgeving. 

- Na verloop van tijd zullen er bij groepen selecties en dergelijke ontstaan, die niet 
kloppen met de werkelijkheid. Onthoud dus altijd goed dat je in de 
trainingsomgeving bezig bent. 

 
 
Nieuwe versie Portal handleiding voor afdelingen en provincies (versie 
november 2021) 
Er is een nieuwe versie van de Portal handleiding voor afdelingen beschikbaar via de 
website onder https://vrouwenvannu.nl/landelijk/handleidingen 
De handleidingen zijn weer helemaal up to date.  
Voor afdelingen die meedoen met de centrale contributie inning 2022 is het belangrijk 
om te kijken op pagina 31 ‘Overzicht van de betaalmethode en betalingen leden’. Hierin 
wordt uitgelegd hoe je als afdeling een overzicht kan maken welke betaalmethode bij de 
leden staat vermeld en wie er nog een openstaande factuur heeft. 
 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe versie Portal handleiding voor 
provincies. Zodra deze klaar is, wordt deze per mail naar de provinciale besturen 
toegestuurd. 
 
We willen jullie dringend verzoeken om de oude versies van de handleidingen weg te 
gooien c.q. te verwijderen van je computer! 
 
Kamer van Koophandel nummer 
Als Vrouwen van Nu hebben wij één Kamer van Koophandel nummer en staat alleen het 
Landelijk Bestuur geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Afdelingsbesturen worden 
niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Als er wijzigingen in het bestuur van de afdeling zijn, dan kun je dit doorgeven aan 
Jessica Liotard via het mailadres: ledenadministratie@vrouwenvannu.nl. Zij zal in de 
portal deze wijziging doorvoeren.  
 
Als het een penningmeester betreft voor wisseling volmacht Rabobank, dan kun je apart 
een e-mail sturen naar jessica@vrouwenvannu.nl met aanvullende gegevens van de 
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penningmeester; denk aan IBAN nummer, geboortedatum, telefoonnummer waar de 
nieuwe penningmeester op te bereiken is. Zij zal dan een volmachtsbrief voor de 
Rabobank opstellen zodat de nieuwe penningmeester gevolmachtigd wordt voor de 
bankrekening van de afdeling en een bankpas ontvangt. De volmacht voor de ‘oude’ 
penningmeester wordt tegelijkertijd  opgeheven. Let op: dit duurt minimaal 8 weken. 
 
 
 
 
Belangrijke zaken voor afdelingen  
 
Op de landelijke website vind je altijd de meest recente informatie over het coronabeleid 
van de vereniging naar aanleiding van de persconferenties van de overheid. Je vindt deze 
informatie hier: https://vrouwenvannu.nl/landelijk/aangepaste-maatregelen-ivm-
coronavirus 
 
Voorwaarden afdelingsreizen (2008) 
De provinciale reiscommissies van de verschillende provincies organiseren vele 
aantrekkelijke reizen, in binnen- en buitenalnd binnen Europa. Zij vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de provinciale besturen. Daarnaast komt het regelmatig voor 
dat er ook binnen afdelingen reizen worden georganiseerd, los van de provinciale 
reiscommissie. Mag dat, kan dat, is dat veilig, wat als er iets gebeurt? Die vragen worden 
vaker aan het team van het landelijk bureau gesteld. 
In 2008 zijn voor het laatst voorwaarden voor afdelingsreizen opgesteld. Hoog tijd om 
deze tegen het licht te houden van de huidige tijd. Dat wordt binnenkort opgepakt op het 
landelijk bureau. Tot die tijd brengen we de bestaande voorwaarden nog eens onder 
ieders aandacht. 
 
Bij de organisatie van een afdelinsgreis: 

- wordt uitgegaan van twee reisleidsters, die worden aangewezen in overleg met 
het afdelingsbestuur 

- hebben de reisleidsters een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) 
- wordt in principe uitgegaan van een reisje in Nederland, in uitzonderingen net 

over de grens 
- wordt samengewerkt met een ANVR erkende reisorganisator; bij organisatie in 

eigen beheer wordt gebruik gemaakt van een busonderneming met het keurmerk 
Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven 

- wordt aan deelnemers van tevoren meegedeeld dat ze meegaan op eigen risico en 
verantwoording; ze worden hiervan in kennis gesteld door een 
aanmeldingsformulier 

- wordt deelnemers verteld dat ze verplicht zijn om een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en een ziektekostenverzekering te hebben; 
reisverzekering kan door de organisatie worden afgesloten voor een ééndaags 
reisje (schoolreisverzekering) 

 
 
 
 
Tips voor afdelingen 
 
Maandelijke Nieuwsbrief 
Iedere laatste donderdag van de maand verstuurt het landelijk bureau een email-
Nieuwsbrief naar leden en niet-leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Stuur als 
afdelingsbestuur deze Nieuwsbrieven liever niet door naar alle afdelingsleden, maar 
motiveer leden om zich met een eigen emailadres aan te melden. 
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Zo voorkom je dat een lid het afdelingsaccount afmeldt als zij die Nieuwsbrief niet wil 
ontvangen en op ‘uitschrijven’ klikt. Kies je er als afdelingsbestuur toch voor om de 
Nieuwsbrief door te sturen naar leden, vermeldt er dan nadrukkelijk bij dat een lid niet 
op uitschrijven moet klikken! 
 
 
 
 
 
Tips voor leden 
 
Hou het magazine en de Nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven maar ook 
voor leuke activiteiten, zoals een boeklezing of leuke kortingen op uitjes, magazines, etc. 
 
Geef een abonnement op het magazine cadeau aan een vriendin die (nog) geen lid van 
Vrouwen van Nu is. Voor €19,95 leest ze een jaar lang (vier nummers) interessante 
artikelen over Vrouwen van Nu, vrouwen en talenten, duurzaamheid, generatieleren, 
platteland & stad en nog veel meer. Geinteresseerd? Neem contact op met het landelijk 
bureau (bureau@vrouwenvannu.nl; 070 - 3244429. 
 


