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VERSLAG – LANDELIJK BESTUUR 

 
 

Datum  : 9 december 2021 

Locatie : zoom 

Tijdstip : 10.00 – 12.00  

Kenmerk : 2021/157/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 

Agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen: 

LM: Stidoc bij de rondvraag 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 16 november 2021 

Bijlagen 2021/144/A2/CW/HB; 2021/145/A2/CW/HB; 2021/146/A2/CW/HB 

            ter vaststelling 

Vooraf zijn er geen opmerkingen door de LB leden doorgegeven. 

Actielijst wordt doorgelopen, aangepast en vastgesteld. 

Besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- Korte terugblik op PB bezoeken (allen) informatief 

 Het is de bedoeling om een kort verslag van een PB bezoek te maken om dit te 

bundelen en te delen met de rest van het LB. Tevens wordt dit gearchiveerd als 

informatie voor een volgend bezoek. Voor het bezoek aan PB Flevoland en Friesland 

zal AB het verslag nog maken. Naar aanleiding van het bezoek aan PB Overijssel 

heeft ze wat vragen doorgestuurd per mail naar het landelijk bureau. RW: Bij zowel 

het bezoek aan PB NB en Gelderland kwam ter sprake dat we gebruik moeten maken 

van expertise van leden bijvoorbeeld voor een landelijke werkgroep sponsoring. JV 

vult aan dat het niet meer mogelijk is om als landelijke vereniging een landelijke 

subsidie te verkrijgen. Op lokaal niveau lukt dat vaak nog wel bijvoorbeeld via 

sponsorgeld van de Rabobank voor de afdelingen. Landelijk krijg je alleen nog 

subsidie als je dat met meerdere verenigingen/organisaties aanvraagt en vaak voor 

een specifiek project. RW geeft aan dat PB NB vroeg of er concrete voorbeelden zijn 

voor het nieuwe jaarthema. Conclusie is dat het is juist de bedoeling om zelf creatief 

te zijn en we geen voorbeelden zullen geven.  

 Vanuit PB Gelderland kwam de vraag hoe lang iemand vertegenwoordiger in de LR 

mag zijn. In de statuten artikel 18.3 staat dat iemand twee keer herkozen mag 

worden dus maximaal 3 jaar mag deelnemen in de Ledenraad. 

 

- Terugkoppeling zoomoverleg met RIVM d.d. 29-11 (Reineke) informatief 

 RW geeft aan dat de eerste aanleiding voor het terugbrengen van de 

screeningsinterval borstkankeronderzoek van 2 naar 3 jaar het personeelstekort is. 

Vanaf 2023 wordt de interval weer 2 jaar en in die zin is ons doel bereikt. Andere 

manieren van borstkankeronderzoek zijn voorlopig nog niet aan de orde. Verder is er 

gekeken of er andere terreinen zijn om samen te werken? De afspraak is voorlopig 

dat alle deelnemende organisaties geïnformeerd blijven worden door het RIVM. Deze 

organisaties zullen als tussenpersoon fungeren en informatie die het RIVM deelt met 

ons op de verschillende websites zetten om leden te informeren en meningen te 

peilen. 
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- Herziene versie Overzicht provinciale jaarvergaderingen 2022  

     (Bijlage 2022/133/A4) ter kennisgeving 

 De vergadering van Flevoland is verplaatst naar 21 februari 2022. 

 RW zal samen met AB naar jaarvergadering PB Friesland gaan op 21 april 

 

- Ontwerp jubileumkaart voor afdelingen afgehandeld 

  (ontwerp goedgekeurd tijdens zoomuurtje 1/12 met toevoeging logo  

   op binnenkant kaart) 

 

- Voorstel opstellen brief met Vrouwen van Nu gedragsregels afgehandeld 

  (negatief besloten tijdens zoomuurtje 1/12) 

 

- Voorstel voorzitter wijziging volgorde LB vergadering en Ledenraad afgehandeld 

  (negatief besloten tijdens zoomuurtje 1/12; afgesproken dat in  

   LR vergaderingen de mogelijkheid van schorsing wordt benut) 

LM merkt op dat op de besluitenlijst van de LR de naam van RW verkeerd staat en     

AB ipv LM moet ondertekenen.    

 

4. Herzien Jaarplan 2022 inclusief begroting 

Bijlagen 2021/149/A2/CW; 2021/112/A2/A35/CW/HB ter besluitvorming 

In de herziene versie van het jaarplan zijn de gewijzigde passages in de tekst in rood  

aangegeven. Conform het besluit van de Ledenraad d.d. 16 november jl. zijn de  

Nieuwjaarsbijeenkomst met externe partners en de netwerkbijeenkomsten rondom  

generatieleren uit de planning gehaald en is de Vrouwen van Nu Dag van oktober  

verplaatst naar 29 april op de Floriade in Almere. In navolging van de ‘flexibele’ 

vaststelling van het jaarplan zijn de Zomerontmoetingen en de Water Awareness  

Week in respectievelijk september en oktober gepland onder voorbehoud van het 

Besluit over doorgang in de Ledenraad van juni 2022. 

JV geeft aan dat ze zich achteraf realiseerde dat ze had moeten protesteren tegen het 

flexibel vaststellen van het jaarplan omdat een jaarplan niet ‘flexibel vastgesteld’ kan 

worden. Een jaarplan kan óf vastgesteld worden met wijzigingen óf afgewezen 

worden. Ze vraagt zich af of dit nu een geamendeerd jaarplan is of moet het nog een 

keer naar de LR ter vaststelling? Voorstel om dit alleen ter kennisname rond te sturen 

naar LR. Hiermee stemt het LB in. 

De in rood gezette passages worden doorgelopen en besproken. De brainstormsessie 

moet in het LB goed voorbereid worden en professionele begeleiding moet worden 

ingehuurd. Besloten wordt dat er geen evaluatie meer hoeft te komen van de pilot 

netwerken. Dit onderwerp zal aan de orde komen in de brainstormsessie en er zal 

een samenvatting worden gemaakt door CW en RM over de gehouden 

netwerkbijeenkomsten zowel qua inhoud als proces. In januari zal dit verslag 

gemaakt worden en in het zoomuurtje van februari zal de opzet voor de  brainstorm 

besproken worden. 

Over de Water Awareness Week is geen duidelijk besluit genomen in de LR. Wel is het 

budget hiervoor al uit de begroting gehaald vooruitlopend op de besluiten gezien de 

tendens in de LR. In het voorjaar moet hier nog een definitief besluit over genomen 

worden. Hetzelfde geldt voor de Zomerontmoetingen. Vraag is dan wel hoe we de 

Vrouw van Nu 2022 gaan kiezen en de Verschilmaker 2022. Besloten wordt dat de 

Vrouw van Nu tijdens Floriade in een afgehuurde ruimte voor VvN gehuldigd kan 

worden en dus wel moet worden verkozen. Ook wordt besloten dat als het evenement 

Zomerontmoetingen niet doorgaat we wel in het najaar op een alternatieve manier de 

Verschilmaker gaan kiezen. 
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5. Personele zaken 

Directeur informeert het bestuur over de consequenties van het herziene Jaarplan 

2022 voor de bemensing van het landelijk bureau. 

 

6. Aanvulling beleidscyclus 2022 

In navolging van het besluit van de Ledenraad om een extra Ledenraadsvergadering 

in te plannen in maart 2022 en de planning van een brainstormsessie met 

geïnteresseerde leden over de kaders van het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 in 

april, worden enkele data voorgesteld. 

Betreffende de extra Ledenraad: donderdag 17 maart, dinsdag 22 maart of 

donderdag 24 maart 2022. Zoom of fysiek? 

Betreffende de brainstormsessie voor de kaders van het nieuwe MJBP: woensdag 13 

april, donderdag 14 april of vrijdag 15 april 2022. Fysieke bijeenkomst. 

 

Besloten wordt om de extra Ledenraad dinsdag 22 maart 2022 te organiseren via 

zoom van 10 tot 12 uur om de uitkomsten van de enquête Werkgroep Toekomst te 

bespreken. 

Besloten wordt om woensdag 13 april 2022 de brainstormsessie als fysieke 

bijeenkomst te organiseren gezien de verwachting dat er ca 80 personen zullen 

deelnemen.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

LM: Stidoc en LKCA: sinds corona ondersteunen zij textiel organisaties om de crisis te 

overleven. Zij hebben een mail rondgestuurd met de vraag wat voor ons de schade is 

door de coronacrisis en wat er nodig is om dit te herstellen. Verder vragen zij hoe we 

de rol van de Stidoc zien in de toekomst. Dit zal aan de orde komen in hun 

vergadering in januari 2022. LM vraagt zich af of VvN aangesloten moet blijven bij 

Stidoc? Wat is het nut hiervan voor VvN en blijven we meedoen aan het 5-jaarlijkse 

textielfestival? VvN is een vreemde eend in de bijt omdat er verder alleen 

handwerkverenigingen aangesloten zijn en het niet direct toegevoegde waarde heeft  

voor VvN. Het Kennisnetwerk Textiel heeft ook nooit aansluiting kunnen vinden bij 

Stidoc. 

Besloten wordt om die vergadering in januari 2022 af te wachten en daarna zal het 

LB een besluit nemen over het wel of niet aangesloten blijven bij Stidoc. 
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JV: heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het eventueel aanmelden van VvN 

bij de Immateriële erfgoedlijst. Bij deze lijst gaat het om cultuuruitingen. Als je op 

deze lijst wilt komen moet je laten zien wat voor cultuuruiting je uitoefent en dit 

jaarlijks herhalen. Hierbij gaat het om het beoefenen van een cultuuruiting zoals 

erwtensoep maken of speciale handwerktechnieken. En door de beoefening moet er 

belangstelling van andere mensen aangetrokken worden en het moet doorgegeven 

worden aan volgende generaties. JV ziet niet in hoe de totale vereniging als 

immaterieel erfgoed aangemerkt kan worden. Je kan eventueel wel laagdrempeliger 

aanmelden bij een netwerk van organisaties met tradities. Dit is alleen een 

vermelding en heeft verder geen toegevoegde waarde. 

Op basis van dit verkennende onderzoek besluit het LB dat we VvN niet gaan 

aanmelden voor de Erfgoedlijst. JV zal dit doorgeven aan ledenraads afgevaardigde 

van Flevoland. 

 

LM: Vraagt of zoomuurtjes ook vallen onder te declareren LB vergadering? Besloten 

wordt dat deze uurtjes niet wordt gedeclareerd. Zoomuurtjes worden in 2022 ook 

gepland op de laatste woensdag van de maand. 

  

De borrel na afloop van de LB vergadering 12 januari 2022 zal ook via zoom 

georganiseerd worden met een nieuwjaarsspeech en een gezamenlijk proost-

moment. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.10 uur. 

 

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 12 januari 2022. 

 

 

     

 

Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 


