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VERSLAG – LANDELIJK BESTUUR 

 
 

Datum  : 16 november 2021 

Locatie : zoom 

Tijdstip : 14.00 – 15.30 uur 

Kenmerk : 2021/144/A2/CW/HB 

Genodigden : Reineke van Wouwe (RW); Leny Moerbeek (LM); Rosemarie Mijlhoff  

   (RM); Angeline Beukema toe Water - Smink (AB); José Vroonland  

    (JV); Carla Wijers (CW); Heleen Boussard (HB, verslag) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Toevoegen aan de  mededelingen:  

JV: voortgang borstkanker screening 

RW: verzoek Inner Wheel Nederland mbt fundraising 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 9 september 2021 

Bijlagen 2021/129/A2/CW/HB; 2021/130/A2/CW/HB; 2021/131/A2/CW/HB 

            ter vaststelling 

Geen opmerkingen op het concept-verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

JV: Opmerking in het algemeen op verslagen van het landelijk bestuur: geen namen 

noemen van kandidaat bestuursleden in verslagen op de website (zie verslag april 

2021). Vraag is aan iedereen om daar alert op zijn. 

 

Actielijst wordt doorgelopen en de besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- Mail van Gonda Lier betreffende netwerken (Bijlage  Mail Gonda Lier) 

         ter bespreking 

Achterhaald door besluit in de Ledenraad van 16 november jl. om de pilot 

netwerken stop te zetten. Ook de evaluatie is hierdoor overbodig geworden. 

Jammer van alle tijd en energie die er al ingestoken is, maar het begrip netwerken 

is nooit verankerd in de vereniging. Veel mensen vinden het lastig om hier concreet 

een voorstelling van te maken en de toegevoegde waarde in te zien. Dit hing wel al 

in de lucht en goed dat hier nu duidelijkheid over is. CW formuleert een antwoord 

aan Gonda Lier omdat de brief aan haar verstuurd is.  

- Verzoek bijdrage aan jubileumtentoonstelling   afgehandeld 

 (negatief besluit tijdens zoom uurtje 27-10-2021, AB geeft antwoord)   

- Verzoek accountant bespreking jaarrekening 20 april 2022  afgehandeld 

(positief besloten tijdens zoomuurtje 27-10-2021)      

- Stavaza betreffende ontslag reiscommissieleden Noord Holland  

inclusief aftreden voorzitter PB Noord Holland   ter bespreking 

JV geeft toelichting op de stand van zaken in PB NH. Donderdag 18 november is 

er een zoom bijeenkomst met de overgebleven leden van PB NH. Voorzitter Gea 

Klein en vice-voorzitter Anneke Dercksen hebben inmiddels hun functie 

neergelegd. CW en JV gaan met de resterende PB leden in gesprek. 

- Voortgang enquêtes Werkgroep Toekomst   ter informatie  

In de Ledenraad van vanochtend is hierop een toelichting gegeven. 
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- Overzicht provinciale jaarvergaderingen 2022  

(Bijlage 2022/133/A4/MM)      ter informatie 

- Besluit erelid mw S. Paridaans, oud voorzitter KVO 

 (Bijlage email Els Eradus)      ter besluitvorming 

CW: S. Paridaans is in 2014 benoemd tot erelid door de Ledenraad. Daarom is zij 

niet contributieplichtig. In juli 2021 is zij landelijk lid geworden en heeft zij een 

factuur ontvangen. Besloten wordt om dit terug te draaien. CW/HB zullen dit 

communiceren. 

- Fundraising Inner Wheel project Hart voor Vrouwen. Mevrouw Marije Reijs heeft 

AB benaderd of VvN wil bijdragen en wil samenwerken. Wellicht zijn we via NVR 

wil al gelinked.  

Besluit: VvN heeft Angela Maas als verschilmaker gehad (hoogleraar Cardiologie) 

en dit onderwerp al gepromoot. Wij zitten bij de NVR en ondersteunen in die zin al 

dit doel. Project hoort eigenlijk bij de NVR thuis. VvN is geen fundraiser en zal dus 

geen bijdrage van de landelijke vereniging geven. AB zal antwoord geven. 

- Borstkanker screening: er is een brief verstuurd naar het ministerie. De NVR heeft 

een brief van het RIVM ontvangen waarin ze aangeven dat ze met de NVR willen 

bespreken hoe ze vrouwen kunnen betrekken bij de opzet van het borstkanker 

onderzoek. En wellicht ook nog bij andere zaken die vrouwen gerelateerd zijn. De 

NVR, een radiologist, de vereniging van huisartsen, de soroptimisten en Vrouwen 

van Nu in de persoon van JV hebben eerst een voorbespreking gehad. Conclusie 

uit de voorbespreking is dat ze bij het RIVM willen inbrengen dat we af willen van 

de mammografie en willen overgaan naar een minder belastend en pijnlijk 

onderzoek bijvoorbeeld een MRI. Al zal dit nog niet zo makkelijk zijn qua kennis 

en kosten. Maandag 29 november is er een zoomoverleg met de RIVM waar RW 

bij zal zijn.  

 

4. Korte terugblik op de Ledenraad d.d. 16 november 2021 

LM: er worden ook weer zaken besproken op de LR die bij PB/LB thuis horen. Alles 

wordt door elkaar gehaald. JV: de structuur en daarmee de democratie van de 

vereniging werkt niet meer. Opmerkelijk is dat een grote provincie als ZH de PB’s uit 

de structuur willen. CW: er zijn consequenties voor het personeel omdat het jaarplan 

2022 op de schop gaat. Daar moeten nu al gesprekken over worden gevoerd. AB: het 

proces hoe het jaarplan tot stand komt, zou eigenlijk anders moeten zodat de LR niet 

alleen maar ja kan zeggen. Ook provincie Zeeland heeft dit gevoel gezien hun 

afmelding voor de Ledenraad. De Ledenraad heeft nu het gevoel dat ze achter de 

feiten aan loopt in plaats van ervoor uit. Dat moet omgedraaid worden zodat de 

Ledenraad nog een inbreng heeft in plaats van alleen maar in kan stemmen. RW: de 

Ledenraad heeft nu voor volgend jaar activiteiten geschrapt maar dat hoeft niet voor 

altijd zo te zijn. JV: moet er geen vergadering vooraf komen als voorbereidende 

besluitvorming? CW: Het is niet zo dat de ledenraad alleen nog kan tekenen bij het 

kruisje. Het Landelijk Bestuur krijgt het jaarplan al in augustus om daar in september 

over te kunnen discussiëren. De Ledenraad krijgt dan een aangepaste versie van het 

concept jaarplan en de overige stukken 6 weken van te voren maar daar is geen 

enkele reactie op gekomen behalve vanuit Noord-Brabant. JV: maar er is geen 

traditie vanuit de Ledenraad om amendementen in te dienen op een voorgesteld 

jaarplan. CW: voorafgaand aan het opstellen van een MJBP is wel een heel traject om 

dit op te stellen met een grotere groep betrokken leden. Dat is voor het huidige MJBP 

ook zo georganiseerd en gaan we voor het nieuwe MJBP weer doen. Het MJBP is het 

kader voor de jaarplannen, de jaarplannen zijn slechts een concretisering van 

activiteiten. AB: de Ledenraad ziet dat de resultaten uit het huidige MJBP tegenvallen 

en heeft daarom nu al een halt toe geroepen op de plannen. We hadden achteraf 

gezien een tussentijdse evaluatie van het MJBP moet hebben. 
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5. Evaluatie Jubileumfeestdag d.d. 12 oktober 2021  

 (Bijlage 2021/128/A2/CW/LS)        

Het team van het landelijk bureau heeft op 18 oktober jl de jubileumfeestdag 

geëvalueerd. Het verslag van deze evaluatie is bijgevoegd. 

Op 11 november jl heeft een evaluatie met teamleden van Theater Orpheus 

plaatsgevonden. Ter vergadering informeert de directeur over de belangrijkste 

evaluatie-uitkomsten. 

RW: Overwegend positieve ervaringen en reacties. Tijdens het bezoek van het LB aan 

PB ZH gaven ze aan dat ze vonden dat reiskosten van de standhouders wel vergoed 

zouden moeten worden en ze vonden het raar dat jubileumvrouwen zelf een kaartje 

moesten kopen. Hier is afdoende antwoord op gegeven. 

JV: het ticket scannen verliep chaotisch, dat is ook bij de evaluatie aan de orde 

gekomen. 

CW: reactie van een afdeling uit  Drenthe waar één van de genomineerden vandaan 

kwam, was dat zij graag wilden dat ook de genomineerden voor de jubileumvrouwen 

bekend zouden worden gemaakt omdat dat ook een eer is. LB besluit dat dat niet 

wenselijk is. 

LM: PB ZH vraagt of er een draaiboek is voor de Jubileumdag. Dat zouden ze graag 

willen gebruiken voor hun eigen jubileum volgend jaar. CW: draaiboek kunnen we 

toesturen. 

HB: Afrekening Jubileumdag valt positief uit: verwachting was dat we € 5.160 boven 

begroting zouden uitkomen maar we zijn € 1.800 onder de begroting gebleven. 

 

6. Terugkoppeling zoom bijeenkomst project Plastic & Ik d.d. 28 oktober 2021 

PB Noord Brabant is toegezegd dat vanuit het landelijk bureau de communicatie 

rondom dit project wordt ondersteund. Informatie over het project is/wordt 

opgenomen in Nieuws voor Provincies en Afdelingen, de email nieuwsbrief van  

november, magazine nr 1-2022 bij Nieuws uit Eigen Huis en op de website. Tijdens 

de laatste zoom bijeenkomst is ook een verzoek aan het LB gedaan betreffende een 

actie voor wasmachine filters en het benaderen van supermarkten. Ter vergadering 

kan hier een besluit over worden genomen.  

ter informatie en ter besluitvorming 

LM en Nicole Lankhorst zijn bij de zoombijeenkomst aanwezig geweest. Gevraagd aan 

PB NB om een brief over deze actie naar LB te sturen zodat gekeken kan worden of 

dit vanuit het landelijk bestuur kan worden gestuurd. JV vindt een actie voor 

wasmachine filters niet perse toe te juichen want er zitten nog wel haken en ogen 

aan. Vanuit het RIVM is geen duidelijkheid dat dit perse schadelijk is. Als de brief 

binnenkomt, kunnen we vanuit het LB een besluit hierover nemen. RW: PB ZH vond 

dat op de toolkit Plastic & Ik te veel informatie stond. Zijn bang dat dat 

afdelingsbesturen afschrikt. Zij gaan het versimpelen voordat ze dit naar afdelingen 

doorsturen en koppelen dit terug naar PB NB. JV: PB Groningen vindt dit project echt 

iets dat vanuit de vereniging is gekomen in tegenstelling tot het LVP. CW: Uit het 

verslag van de bijeenkomst blijkt dat nog geen enkel ander PB het project heeft 

opgepakt. 

7. Rubriek Van de bestuurstafel 

Het betreft een vast agendapunt waarin de items voor deze rubriek worden 

geïnventariseerd. Onderwerpen voor het februari 2022 nummer: 

- Besluiten uit de Ledenraad van 16 november 2021 
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8. Rondvraag en sluiting 

- LM: heeft iemand het Textielfestival al bekeken? Is momenteel online bezig. 

- RW: Onderwerp VvN op de Werelderfgoedlijst zetten op de agenda van volgende 

LB vergadering. Moet het LB hiermee aan de slag? Wat voor meerwaarde heeft dit 

voor VvN? JV wil zich hier wel in verdiepen en een verkennend vooronderzoek 

doen. Als ze tegen iets aanloopt, kan ze Anjo Geluk en Carin van de Wal 

contacten. JV zal doorgeven aan Anjo Geluk dat we dit verkennende onderzoek 

gaan doen. 

- CW: veel werk gehad om de vragen voorafgaand aan de Ledenraad te 

beantwoorden. Dezelfde vragen worden ter vergadering weer gesteld. Dan 

kunnen we beter niet de antwoorden van te voren geven. Voortaan sneller dit 

soort vragen afkappen. 

 

Volgende geplande vergadering is het zoom uurtje op 1 december. Gezien de zware 

beslissingen die genomen moeten worden, wil RW graag nog in december fysiek bij 

elkaar komen. AB kan dinsdag, donderdag en vrijdag. CW zal datumprikker rondsturen. 

 

De vergadering wordt om 16.00 uur afgesloten. 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 9 december 2021. 

 

     

 

Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 

 

 

 


