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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  

 

Bij dringende zaken verschijnt tussendoor een Nieuwsflits voor provincies en afdelingen.  

 

 

Beste vrouwen van nu,  

 

Corona drukt nog steeds een stempel op het dagelijks leven van veel mensen. Na een 

jaar van beperkende maatregelen en het afgelasten van vergaderingen en bijeenkomsten 

waarin we elkaar live konden ontmoeten, verwachten we dat door het toenemend aantal 

gevaccineerden rond de zomer weer meer mogelijk zal zijn. Tot die tijd blijven we op het 

landelijk bureau creatief om zo veel mogelijk bestaande activiteiten met videobellen door 

te laten gaan. 

Het team van het landelijk bureau heeft het kantoor tot nu toe open kunnen houden in 

een combinatie van thuis werken en op het kantoor aanwezig zijn. We hopen dat jullie 

ons blijven bellen en mailen als dat nodig is. 

 

Let op elkaar, houd moed en blijf gezond! 

 

 

MAATREGELEN EN ADVIES MET BETREKKING TOT CORONA  

Via de website houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken, mededelingen 

uit de persconferenties van (demissionair) minister president Rutte en minister De Jonge 

over welke versoepelingen mogelijk zijn en welke beperkingen gehandhaafd blijven. 

Hou de website in de gaten. Heb je vragen of wil je dat een medewerker van het landelijk 

bureau met je meedenkt over de mogelijkheden om toch iets te organiseren, dan zijn we 

telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00-12:00 uur en van 14:00-

16:00 uur  (070 3244429). Mailen kan natuurlijk ook (bureau@vrouwenvannu.nl).  

Als het team van het landelijk bureau weer alle dagen op kantoor kan werken, zal de 

telefonische bereikbaarheid wordt uitgebreid naar de pre-corona-uren: van 9.00 – 17.00 

uur. 

 

 

  

http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Wist je dat: 

- op 24 juni de Vrouwen van Nu Verschilmaker Award wordt uitgereikt? 
- dat gebeurt tijdens de eerste Zomerontmoetingen van Vrouwen van Nu? 
- dit een hybride bijeenkomst is, die je online kunt volgen? 
- je via de website kunt stemmen op de genomineerde van jouw keuze? 
- een zandtekenaar de genomineerden voor de Verschilmaker Award zal 

introduceren? 

- er orenstrelende muzikale omlijsting zal zijn? 

 

Wist je dat: 

- de Vrouwen van Nu Jubileumdag plaatsvindt op dinsdag 12 oktober 2021 in 

Theater Orpheus in Apeldoorn? 

- de voorbereidingen in volle gang zijn? 

- Irene van der Aart, die op de cover van ons magazine nummer 2/mei staat, 

optreedt op de Jubileumdag? 

- we samen met een studente van Artez, Academie voor beeldende kunsten, een 

jubileumkunstwerk gaan maken? 

 

Wist je dat: 

- ruim 90 leden zich inschreven voor een driedelige workshop Mandala-tekenen? 

- meer dan 250 leden gebruik hebben gemaakt van de zoom trainingen die het 

landelijk bureau aanbood? 

- de zoom trainingen voor leden nog steeds plaatsvinden, nu in de provincies met 

provinciale trainers? 

 

Wist je dat: 

- Els Eradus na twee termijnen in het landelijk bestuur, waarvan drie jaar als 

interim voorzitter, in de Ledenraad van juni 2021 afscheid neemt? 

- Reineke van Wouwe in die vergadering wordt voorgedragen als nieuwe 

bestuursvoorzitter? 

 

 

 

Evenementen en Acties 

 

 

Poll-uitslag: Vrouwen van Nu, een sociaal en maatschappelijk betrokken 

netwerk 

De vragen die in de poll van november 2020 zijn uitgezet, richtten zich op de vereniging 

zelf. Wat is voor jou de waarde van Vrouwen van Nu? Wat waarderen leden in het 

aanbod? Wat willen ze zeker behouden? En ook, wat mag verdwijnen? Niet-leden die op 

de uitnodiging om de poll in te vullen zijn ingegaan, hebben zich uitgesproken over hun 

beeld van een aantrekkelijke vereniging. Wat is er nodig om lid te worden? 

Bijna 1600 vrouwen hebben de vragen ingevuld, waarvan 52 niet-leden. 

Waar beide elkaar in vinden, is de waarde van Vrouwen van Nu als sociaal en 

maatschappelijk betrokken vrouwennetwerk. Vooral het ontmoeten van andere vrouwen 

(71%) en een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s (83,6%) worden bij zowel 

leden als niet-leden als waardevol ervaren. Daarnaast geeft 87% van de leden aan dat 

haar lidmaatschap aan haar verwachtingen voldoet.  

 

 

Mini-training In zeven stappen beter helpen  

Slachtoffer Hulp Nederland heeft een nieuw platform opgericht genaamd Voor de helpers. 

Omdat veel leden van onze vereniging in het dagelijks leven vaak helpers zijn, is er een 

samenwerking met Slachtoffer Hulp Nederland tot stand gekomen. Speciaal voor leden 
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van Vrouwen van Nu is er een mini-training opgezet, waarin veel aspecten van het 

helpen aan bod komen. Zo wordt aandacht besteed aan er ‘gewoon’ voor iemand zijn, 

aan het managen van je eigen verwachtingen die niet altijd hoeven aan te sluiten bij wat 

de ander nodig heeft, het herkennen waar iemand aan toe is, de juiste vragen stellen en 

het belang van luisteren. Deze facetten en oefeningen komen in de training aan bod. De 

training is voor iedereen die al helper is of geïnteresseerd is. De tijdsinvestering is een 

kwartier per dag.  

Je kunt je gratis aanmelden voor de online mini-training: 

voordehelpers.nl/vrouwenvannu 

 

 

Kick-off bijeenkomst Landelijk Voedsel Platform  

In het voorjaar 2019 zijn op het landelijk bureau de eerste acties ondernomen voor de 

opstart van een Landelijk Voedsel Platform. Dit naar aanleiding van een vaker geuite 

wens uit de vereniging om een agrarisch netwerk op te zetten. Er is contact gezocht met 

LTO Noord Vrouw & Bedrijf om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. 

Daar werd enthousiast op gereageerd. In nauwe samenwerking is vervolgens de 

startbijeenkomst van het Landelijk Voedsel Platform georganiseerd op 25 maart 2021, 

door corona een jaar later dan gepland. Corona was ook de reden voor de hybride vorm 

van de bijeenkomst: de voor het discussiepanel uitgenodigde voedselexperts en de 

organisatoren waren fysiek aanwezig, deelnemers schoven aan in de zoom-sessie of 

volgden het programma als toeschouwer via YouTube. 

 

‘Wat is goed voedsel?’ was de centrale vraag waarop de voedselexperts hun visie gaven 

aan de hand van prikkelende stellingen, waarbij er volop ruimte was voor input van 

online aanwezigen. Niet altijd waren de experts het met elkaar eens, wel was er een 

luisterend oor voor elkaar. En soms waren er meer overeenkomsten dan gedacht!  

 

De startdocumenten van de verschillende panelleden zijn terug te vinden op de website 

van Vrouwen van Nu. 

De bijeenkomst is terug te kijken op ons You Tubekanaal: 

https://youtu.be/R070mdLJ9V8 

Inmiddels hebben meer dan 500  geinteresseerden, leden en niet-leden, de bijeenkomst 

terug gekeken. 

 

 

Vervolg Landelijk Voedsel Platform in een tweejarig project 

Na de startbijeenkomst van 25 maart jl wordt gewerkt aan een aantal concrete 

producten van het project Landelijk Voedsel Platform.  

Zo komt er begin 2022 een glossy magazine uit, waarin de verschillende waarheden 

rondom gezond en eerlijk voedsel een plek krijgen. Vanaf het voorjaar 2022 is een toolkit 

voor afdelingen beschikbaar, waar afdelingsbijeenkomsten van Vrouwen van Nu en LTO 

Vrouw & Bedrijf mee kunnen worden georganiseerd. LTO Noord Vrouw & Bedrijf gaat 

boerinnen trainen om op deze bijeenkomsten hun verhaal te vertellen over gezonde en 

eerlijke voeding op hun bedrijf.  

Het project loopt tot maart 2023 en wordt dan afgesloten met een bijeenkomst waar de 

resultaten alle aandacht krijgen. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het project Landelijk Voedsel Platform, 

meld je dan aan voor de email-Nieuwsbrief van het Voedselplatform via de website 

vrouwenvannu.nl.  

 

 

Zomerontmoetingen en uitreiking Vrouwen van Nu Verschilmaker Award 

Op 24 juni aanstaande vindt de eerste Vrouwen van Nu Zomerontmoetingen plaats. De 

Zomerontmoetingen zijn de opvolger van het Vrouwenweekevent, dat de afgelopen zes 

https://youtu.be/R070mdLJ9V8
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jaar op de vrijdag vóór 8 maart werd georganiseerd. De uitreiking van de Vrouwen van 

Nu Verschilmaker Award, een vast onderdeel van het Vrouwenweekevent, is 

meegenomen naar de Zomerontmoetingen. Het evenement vindt in een hybride vorm 

plaats, deels live en deels online.  

 

Houd de website in de gaten voor het complete programma. In magazine 2/mei stellen 

de genomineerden voor de Verschilmakers Award 2021 zich voor. Lees hun verhalen en 

breng op de website je stem uit op de genomineerde, die volgens jou moet winnen. 

 

 

Vrouwen van Nu Jubileumdag 12 oktober 2021  

12 oktober anstaande gaat het dan toch gebeuren. Dan vieren we, een jaar later dan 

gepland, het negentigjarige jubileum van Vrouwen van Nu in het Orpheus Theater in 

Apeldoorn. De jubileumdag biedt een veelheid aan activiteiten en optredens. Van zang, 

dans, kunst en ontmoetingen. Provinciale afdelingen presenteren zich. Ook is er een 

overzichts-fototentoonstelling van negentig jaar Vrouwen van Nu. Irene van der Aart sluit 

de dag af met een cabaretvoorstelling.  

Het jubileumfeest gaat sowieso door. We hopen op een live evenement, maar als corona 

ons nog beperkingen oplegt, komt er een alternatief programma via een livestream.  

Blijf de website en de maandelijkse email-nieuwsbrief volgen! 

 

 

 

Van het landelijk bestuur en landelijk bureau 

 

Bestuurswisselingen in het landelijk bestuur 

In de Ledenraadsvergadering van 17 juni aanstaande treedt Els Eradus na twee 

bestuurstermijnen af. De laatste drie jaar was de bestuurszetel van de voorzitter vacant, 

waardoor Els Eradus als vice voorzitter functioneerde als interim voorzitter. Reineke van 

Wouwe (Zeeland) wordt aan de Ledenraad voorgedragen als nieuwe voorzitter van het 

landelijk bestuur. Daarnaast staat een bindende voordracht van José Vroonland (Fryslan) 

als nieuw algemeen bestuurslid op de agenda van deze Ledenraad.  

 

 

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe Ledenraadsafgevaardigden en nieuwe PB 

leden  

Op dinsdag 20 april jl vond een digitale kennismakingsbijeenkomst plaats voor nieuwe 

Ledenraadsafgevaardigden en nieuwe PB-leden.  

Het was een geslaagde bijeenkomst waarin de zestien aanwezigen plus vier landelijk 

bestuursleden kennis maakten met elkaar en met de vereniging. Aan de hand van een 

power point presentatie kregen de deelnemers informatie over de verenigingsstructuur 

van Vrouwen van Nu, de verenigingsdemocratie en de rol van ledenraadsafgevaardigden 

en provinciale besturen. De bijeenkomst werd afgesloten met een actuele Vrouwen van 

Nu quiz. 

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. De training 

volgt later. 

 

 

Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu 

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 17 november 2020 presenteerde de 

gevolmachtigde voor de provincie Flevoland een voorstel voor de oprichting van een 

werkgroep die als taak krijgt: inventariseren van ideeën en wensen van leden en niet- 

leden om zodoende op basis van onderzochte gegevens met elkaar in discussie te gaan 
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over de gewenste toekomst van Vrouwen van Nu én om te bespreken hoe de uitkomsten 

van die inventarisatie kunnen worden verankerd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 

2023-2026. Dit voorstel is door alle ledenraadsafgevaardigden met instemming 

ontvangen waarop het landelijk bestuur de ledenraad het voorstel heeft voorgelegd om 

een werkgroep in te stellen die zich zal buigen over de toekomst van Vrouwen van Nu. 

De ledenraad heeft hier mee ingestemd. 

Het landelijk bestuur heeft inmiddels de Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu ingesteld, 

waarin zes vrouwen van nu zitting hebben. Hun opdracht 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 inventariseert de komende periode ideeën en 

wensen over deze onderwerpen aan de hand van een enquête en interviews. Naar 

verwachting wordt in de eerste maanden van 2022 een advies aan het landelijk bestuur 

geschreven. In de Ledenraad van juni 2022 presenteert de werkgroep de eindresultaten 

aan de afgevaardigden, inclusief een formulering van uitgangspunten en speerpunten 

voor het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026. 

 

 

Het team van het landelijk bureau 

Met ingang van 1 september 2020 werkte Hélène de Coster als medewerker secretariaat 

en management ondersteuning op het landelijk bureau. Ze werd onder meer ingewerkt 

op de werkzaamheden van Annet van der Stel, die na 36 jaar op 1 december 2020 met 

vervroegd pensioen ging. Medio april 2021 heeft Hélène de Coster weer afscheid 

genomen van Vrouwen van Nu, op zoek naar een baan elders. Gezocht wordt naar een 

nieuwe collega op deze functie. 

Michelle Meurs is sinds medio februari 2021 in dienst op het landelijk bureau van 

Vrouwen van Nu. Haar werkzaamheden bestaan uit secretariele en management 

ondersteuning. Door langdurige afwezigheid van de projectleider wegens ziekte wordt 

Michelle Meurs tijdelijk meer ingezet op ondersteuning van lopende projecten en 

evenementen. 

 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)  

De Wet Bestuur en 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 2021 gaat deze wet ook voor Vrouwen van Nu 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 géén actie richting de WBTR te ondernemen. 

Het landelijk bestuur gaat een stappenplan voor de WBTR doorlopen om te kijken of 

Vrouwen van Nu als landelijke vereniging nog iets in de huidige werkwijze of in de 

statuten moeten aanpassen om aan deze wet te voldoen. Uiteraard is er een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de landelijke bestuursleden. 

 

NB: Fryslân is een uitzondering op bovenstaande, omdat deze provinciale afdeling een 

eigen KvK nummer heeft en de leden van het provinciaal bestuur bij deze KvK staan 

ingeschreven. 
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Trainingsomgeving portal  

De trainingsomgeving is vanaf heden weer actief en bereikbaar met je persoonlijke 

inloggegevens die je op dit moment voor de portal gebruikt. Aangezien we voor de 

trainingsomgeving moeten betalen, zal de omgeving in het voorjaar in ieder geval twee 

maanden actief blijven en waarschijnlijk ook in het najaar weer twee maanden actief 

gemaakt worden. De provinciale ondersteuners zullen hiervan op de hoogte worden 

gehouden. 

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 wat je wilt. 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. 

 

 

 

 

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 

 

 

Feedbackpanel  

Naar verwachting zal begin juni het feedbackpanel operationeel zijn. Met dit 

feedbackpanel kunnen het landelijk bestuur en het landelijk bureau snel de meningen 

inventariseren van een geselecteerde groep vrouwen van nu. In het feedbackpanel 

worden zij bevraagd over actuele maatschappelijke vraagstukken én over interne 

verenigingskwesties. 

Inmiddels hebben we een representatieve groep leden voor wat betreft leeftijd, 

geografische spreiding en het aantal jaren lid van de vereniging, zodat we de uitkomsten 

ook uit naam van Vrouwen van Nu kunnen presenteren. 

 

 

 

Tips voor afdelingen 

 

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 email-Nieuwsbrieven liever niet door naar alle afdelingsleden, maar 

motiveer leden om zich met een eigen emailadres aan te melden. 

Zo voorkom je dat een lid jouw account afmeldt als zij die Nieuwsbrief niet wil 

ontvangen. 

 

 

 

Tips voor leden 

 

Hou het magazine en de email-Nieuwsbrief in de gaten voor leuke activiteiten, zoals een 

boeklezing of leuke kortingen op uitjes, magazines, etc. 

https://vrouwenvannu.nl/landelijk/aangepaste-maatregelen-ivm-coronavirus
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/aangepaste-maatregelen-ivm-coronavirus
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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) 

 

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl

