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Notulen PB/LB 11 mei 2021 

 

datum   : mei 2021   

kenmerk  : 2021/93/A4/CW/MM 

plaats   : Zoom bijeenkomst  

 

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

 

Aanwezig:       

PB’s: 36  PB-leden: Groningen 3, Fryslân 5, Drenthe 3, Overijssel 4, Gelderland 3, 

Flevoland 4, Noord-Holland 0, Zuid-Holland 3, Noord-Brabant 7, Zeeland 4. 

Landelijk bestuur: Els Eradus, Rosemarie Mijlhoff, Reineke van Wouwe en Leny 

Moerbeek. 

Landelijk bureau: Carla Wijers, Michelle Meurs (verslag)     

   

Afwezig: Dieuwke Louwrink, Janneke Snijders, Anneke Dercksen-Bobeldijk 

    

Opening en vaststellen van de agenda 

De landelijk interim-voorzitter, Els Eradus, opent om 10.30 uur de vergadering met een 

welkom aan alle aanwezigen bij dit PB/LB overleg. 

 

1. Plenaire vergadering 

 

Mededelingen van het Landelijk Bestuur naar aanleiding van ontvangen vragen: 

 

1. Hoe gaat het op dit moment op het landelijk bureau? (Flevoland) 

Carla meldt dat Evelien langdurig afwezig is i.v.m. een operatie en herstel. Helene was in 

september 2020 in dienst gekomen, maar is helaas begin april weer uit dienst getreden, 

zij was niet op haar plek bij Vrouwen van Nu. Michelle Meurs is in februari in dienst 

gekomen en doet de ondersteuning van het secretariaat en management en een aantal 

werkzaamheden van Evelien tijdens haar afwezigheid. Er is ook een nieuwe medewerker 

op het secretariaat aangenomen die vanaf juli de taken van Helene zal overnemen. De 

werkdruk is best hoog op het landelijk bureau mede door inwerken van nieuwe 

medewerkers. 

 

2. Hoe staat het met de voortgang van de vernieuwing van Vrouwen van Nu  

onder leiding van de nieuwe werkgroep? (Noord-Brabant) 

De werkgroep is begin dit jaar van start gegaan, heeft inmiddels vijf bijeenkomsten 

gehad. Er zitten zeven vrouwen van nu in de werkgroep, verspreid over het land. Vanuit 

het landelijk bureau nemen Carla Wijers en Heleen Boussard deel en Reineke van Wouwe 

is vanuit het Landelijk Bestuur voorzitter. De werkgroep werkt aan de opstellen van een 

enquête op basis van de thema’s die in de Notitie Werkgroep Toekomst van Vrouwen van 

Nu zijn vastgesteld: (1) de gewenste structuur (2) betrokkenheid en inspraak (3) 

communicatie (4) contributie en verdeling. De enquête wordt in het najaar uitgezet. 

 

3. Toekomst werkwijze Vrouwen van Nu (Noord-Holland) 

De interim voorzitter verwijst hiervoor naar de werkzaamheden van de Werkgroep 

Toekomst. 

 

4. Hoe staat het met de enquête? (Noord-Holland) 

Zoals eerder vermeld wordt de enquête in het najaar uitgezet. 
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5. Komt er nog een vervolg op de workshop vernieuwing Vrouwen van Nu? Komt er 

 nog een vervolg op de metafoor van het cruiseschip? (Noord-Brabant) 

De interim voorzitter antwoordt dat nu eerst de uitkomsten van de Werkgroep Toekomst 

worden afgewacht.  

 

6. Voedsel Platform. Kick off is geweest. Mooie start. Fijn als een volgende keer ook 

 consumenten aan het woord komen. De verwerkers van voeding, retail en 

 supermarkten meepraten. Hoe gaat Vrouwen van Nu nu verder? Hoe vaak per 

 jaar een bijeenkomst? (Noord-Brabant) 

Carla geeft aan dat het Landelijk Voedsel Platform een groot succes was door de hybride 

vorm. Het feit dat er in de kick off geen consumenten in het panel zaten, was een 

bewuste keus om eerst de verschillende visies van deskundigen te laten horen. Het is de 

bedoeling bij het vervolg de consument ook aan het woord te laten. Er zullen digitale 

nieuwsbrieven volgen, de eerste half mei en dan nog 2 in het najaar, in 2022 4. Er 

worden, via LTO, boerinnen opgeleid om afdelingsavonden bij te wonen vanaf voorjaar 

2022. Hier zal ook een toolkit voor worden ontwikkeld. Er zal ook een Glossy worden 

uitgebracht. In de 4 nieuwsbrieven in 2022 wordt dieper ingegaan op de 

startdocumenten van de panelleden. En in 2023 zal een afsluitende bijeenkomst, hopelijk 

fysiek, worden georganiseerd.  

 

 

3 Terugkoppeling Break Out Rooms  

 

Kan het Project “Plastic en Ik” dat in 2020 heeft plaatsgevonden in Noord-Brabant, door 

de landelijke vereniging worden opgepakt om zo de impact te vergroten? En eventueel 

breder opzetten onder alle provincies? (Noord-Brabant) 

 

Toelichting door Jannie Meeuwisse (NB), projectleider werkgroep: tijdens de 

najaarsvergadering in oktober 2019 hebben vrouwen aangegeven zich te willen in zetten 

voor een project met een maatschappelijke impact. Dat is het Project “Plastic en Ik” 

geworden. Er is in januari 2020 een inspiratie dag met 50 vrouwen georganiseerd, waar 

een lezing is gegeven door de Plastic Soup Foundation. Opdracht van de werkgroep was: 

maak een toolkit voor alle afdelingen met informatie, bewustwording rondom plastic 

creëren, korte presentatie van de Plastic Soup Foundation en een pubquiz. Dit alles zou 

in juni 2020 gereed zijn, maar door Covid is dit on hold gezet. Ook moesten er keuzes 

worden gemaakt welke onderwerpen zouden worden besproken. Zijn wel begonnen met 

sociale media aandacht voor het project. Hopelijk in september 2022 een landelijk 

symposium houden. Samen zijn we sterk en hopelijk kunnen we in 2022 een actiedag 

organiseren.  

Concrete vraag is: Zouden andere provincies hier ook aandacht aan willen geven, 

waardoor er landelijke aandacht komt? Ondersteuning vanuit Noord-Brabant mogelijk! 

  

Vraag 2 van Noord Holland wordt helaas niet behandeld, doordat het PB lid van Noord 

Holland niet aanwezig was. Vraag was omtrent richtlijnen Commissie Reizen. 

 

Break Out Room 1  

 

DR Janny Roggen 

FL Jeanette van der Meer 

FR Jantsje Kalsbeek 

GLD Rikie Hogemans-Oortgiesen 
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GR Janny Kolhorn 

NB Maaike van Breugel-Smolders 

NB Diana van de Rijt-Goudsmit 

ZH Ria Rutgerink 

OV Rina Braakman (na breakout room afwezig) 

 Els Eradus (LB) 
 

Terugkoppeling: 

Jantsje Kalsbeek: Dachten zeker aan verbreding en landelijke aanpak met Noord-Brabant 

aan de leiding. Wel duidelijk en concretere items aangeven. 

 

Break Out Room 2  

 

DR Janny van Goor  

FL Lianne Schlepers 

FR Marja Sterk 

GLD Tineke van Rossum-Jalving 

GR Carin van de Wal 

NB Erna Glasbergen-Kunst 

NB Ans van Beurden van Nooij 

ZH Truus van Neuren 

OV Janny Prins 

ZL Dorien Neesman 

 Leny Moerbeek (LB) 
 

Terugkoppeling: 

Truus van Neuren: Eerst besproken in hoeveel producten allemaal plastic zit. De basis 

nemen van ongeveer 35.000 vrouwen van Vrouwen van Nu, om daar te beginnen om die 

bewust te maken van de aanwezigheid van plastic in veel producten. Als break-out room 

helemaal eens dit landelijk uit te rollen met Noord-Brabant in de leiding. 

 

Tineke Jalving vraagt of er een Toolkit kan komen die kan worden uitgerold over de 

afdelingen? Els geeft aan dat dit een goed punt is voor de werkgroep. 

 

Janny Roggen vertelt, dat door verschilmaker Jacqueline Cramer in verband met haar 

voorzitterschap destijds voor de Plastic Soup Foundation, Drenthe toendertijd op 

afdelingsniveau bewust bezig is gegaan met wat er in de winkels en in huis aan plastic 

aanwezig is en de gratis inzameling en verwerking van plastic. Wilden dit ook breder 

gaan aanpakken, en niet alleen bij het plastic zakje voor groente/fruit en vlees laten.  

 

Break Out Room 3 

 

DR Marga Hiddingh 

FL Julia Bosschert 

FR Nely Jukema 

GL Ans Stam-van Barneveld 

NB Jannie Meeuwisse-van Laarhoven 

OV Anri Rosendal 

ZL Saskia Campert 
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ZL Marjo Zweerus 

 Rosemarie Mijlhoff (LB) 
 

Terugkoppeling: 

Julia Bosschert: We vinden het een mooi project en Vrouwen van Nu als goed voorbeeld, 

gezien de betrokkenheid bij de maatschappij. Er zal wel een keuze moeten worden 

gemaakt in onderwerpen, je kan alle kanten op met plastic: producent, consument, 

gemeenten, regering en ga zo maar door. Met z’n allen hebben we veel invloed. Kunnen 

niet buiten plastic was een conclusie, maar wel kijken wat we er zelf aan kunnen doen als 

consument. Kunnen wellicht sprekers laten komen, toolkit, Plastic Soup Foundation en 

vooral de jongeren er bij betrekken. 

 

Nely Jukema vult aan dat in de plasticindustrie veel ontwikkelingen zijn. In Oosterwolde 

is een fabriek waar ze langs zijn geweest om te zien hoe plastic wordt gemaakt en 

gerecycled, en daar wordt ook veel in geïnvesteerd. Voor wat betreft de jongeren, de 

basisschool leerlingen doen het een stuk beter dan de middelbare scholieren. Die groep is 

lastiger te bereiken. 

 

Diana van de Rijt vult nog aan dat er zeker contact zal worden opgenomen met 

producenten. Heeft zelf contact met iemand die 7 fabrieken in Nederland heeft, die ze 

zeker zal benaderen en wellicht excursies kunnen organiseren.  

 

Break Out Room 4 

 

FL Marjo van der Sluijs 

FR Eelkje de Boer 

FR Lieske van den Bos 

GR Marian Cuypers 

NB Anja de Haay 

NB Marjo Klaus-vd Paal 

ZH Ans de Vries 

OV Alice Brinkman 

ZL Pia Krijger 

 Reineke van Wouwe (LB) 
 

Terugkoppeling: 

Reineke van Wouwe: Algemene gedachte is dat we het een heel goed idee vinden om 

meer dan één reden, bewustwording van onze eigen leden, maar ook naar jongeren toe. 

Zo snel mogelijk mee beginnen en samenwerkingsverbanden zoeken. Zoals bijvoorbeeld 

het samen opruimen van plastic in de natuur. En ook bekijken of het mogelijk is om het 

plastic om Vrouwen van Nu magazine weg te laten. Verpakkingloze winkel? Goed 

organiseren, zoals Toolkit. Een nationale actiedag organiseren. Kunstobject maken per 

provincie? En hoe is het binnen de verschillende gemeentes geregeld? In Middelburg 

moet bijvoorbeeld voor plastic afval worden betaald. Verder kijken dan alleen vanuit onze 

leden, maar ook landelijke politici aansporen als vereniging. Programma “De Vuilnisman” 

geeft aan dat er de meest vreselijke dingen gebeuren binnen de afvalketen, wereldwijd 

probleem. Wij als Vrouwen van Nu ons steentje bijdragen. 

 

Els vat samen dat er een goede discussie is losgekomen en dat er veel interesse is om dit 

onderwerp landelijk aan te pakken. Noord Brabant zal het voortouw nemen en kijken als 

werkgroep hoe hiermee landelijk aan de slag te gaan. De provincies zullen eerst gaan 

kijken wat opgepakt kan worden en er uiteindelijk een landelijke dag van te maken.  

In september 2021 stand van zaken in het PB/LB bespreken. 
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5. Hoe ga je met een klein PB bestuur verder, hoe ga je dat invullen? Ideeën en 

tips van andere PB’s. (Gelderland) 

 

Ans Stam (GLD) geeft aan dat er vanaf mei nog maar 3 bestuursleden over zijn en er 

veel werk is voor onder andere commissies waar zij in zitten en dat geeft best veel druk 

voor het kleine bestuur. Hoe doen andere PB’s dit? Gaan die ook elke keer naar een Ring 

of Commissie vergadering, wat best veel werk is? Projecten zijn ook veel werk, ook als er 

nog projecten, zoals het plastic project bijkomen. Hoe organiseren anderen het als je 

naast het Vrouwen van Nu werk een andere baan hebt. Hoe de balans te houden? 

 

Janny Roggen (DR) geeft aan dat in hun bestuur hard wordt gewerkt door ook goed in 

contact te blijven met de afdelingen. Uitbreiding zou wel fijn zijn. En proberen zo veel 

mogelijk op uitnodiging aanwezig te zijn. Het is hard werken met een kleine groep. 

 

Saskia Campert is verbaasd dat ondanks dat Gelderland en Drenthe veel afdelingen 

hebben, er maar zo weinig bestuursleden zijn. Zeeland heeft 19 afdelingen en 5 

bestuursleden.  

 

Ans geeft aan dat Saskia het niet verkeerd ziet, maar door omstandigheden is er opeens 

veel veranderd.  

 

Anri Rosendal (OV) geeft aan al 3 jaar met maar 3 bestuursleden te zijn. Secretaris is a.i. 

penningmeester geworden en verdelen de taken gewoon zoveel mogelijk. Doen het echt 

samen. We houden zoveel mogelijk contact, ook bij de commissies. Roeien met de 

riemen die we momenteel hebben. 

Janny Prins (OV) vult aan dat doordat zij verder geen baan heeft dit werk volledig kan 

doen. 

 

Lianne Schlepers (FL) inderdaad goed verdelen, maar ook proberen te delegeren, 

bijvoorbeeld werkgroepje opzetten en daar een taak uitzetten. Dat lukt soms beter. 

 

Ans Stam (GLD) zegt nu het geluk te hebben dat er een secretaris buiten het bestuur is 

die secretariaatswerkzaamheden doet. Zij draait alleen niet met het PB mee. 

 

Els vult aan dat het ook veel is en adviseert om met elkaar gaan kijken wat de kerntaken 

van het PB bestuur zijn, want in de loop van de tijd zijn er veel taken bijgekomen. Wat 

willen we overeind houden? 

 

Tineke Jalving (GLD) Hoorde iets over regio coördinatoren? Kan dit worden uitgelegd, 

hoe vind je die? 

Janny Roggen (DR): Er zitten 2 PB-ers als Coördinator in die groep en zij hebben een 

behoorlijk grote groep afdelingen onder hun hoede.  De provincie is in 5 regio’s verdeeld 

en daar is een coördinator aan gekoppeld die alle contacten met de afdelingen onderhoud 

en alle uitnodigingen voor jubilea onderhoud en kaarten verzend. Zij komen 1 keer per 

jaar bij elkaar met aanvulling van een bestuurslid. Als zij wegvallen, komt er helaas geen 

nieuwe coördinator voor terug. 

 

Truus van Neuren (ZH): Hebben ook een bestuur met 3 personen en hebben het 

serviceteam ingeschakeld om te kijken hoe dit aan te vullen. Uiteindelijk hebben ze toch 

2 nieuwe bestuursleden gevonden. En maken ook heel veel gebruik van commissies. 

 

Saskia Campert (ZL) vraagt of ze het goed heeft begrepen dat je van het Landelijk als 

afdelingsbestuur niet ook in het PB mag aansluiten? Dat is wel een handicap als je 



 

  

 

6 
 

mensen hebt die in een afdelingsbestuur zitten en ook in het PB willen zitten. Waarom 

wordt dat afgeraden door het Landelijk? 

Tineke Jalving geeft aan dat dat in het Huishoudelijk Reglement staat. 

Els vult aan dat het niet gewenst is dat iemand vanuit het afdelingsbestuur ook in het PB 

aansluit. In het verleden is dat niet heel prettig verlopen, omdat je met meerdere petten 

op zit, daarom is dit in het Huishoudelijk Reglement opgenomen. In de praktijk zal het 

wellicht niet altijd gaan volgens de regels, maar het is wel als zodanig vastgelegd.  

 

Eelkje de Boer (FR): hebben 5 bestuursleden en hebben ook de ervaring dat het vinden 

van nieuwe bestuursleden heel lastig is. Zijn 3 jaar bezig geweest om een nieuwe 

penningmeester te vinden, dat is nu intern opgelost, maar wel lastig geweest. 

 

Carin v.d. Wal (GR): bijzonder gelukkige omstandigheid dat er 3 nieuwe bestuursleden 

gevonden zijn waardoor wisseling goed zal gaan bij vertrek dit en volgend jaar. Bij het 

organiseren van de Vrouwendag hebben ze een werkgroep opgezet, dat lukt goed, omdat 

het kortlopende klussen zijn. 

 

Tineke Jalving (GLD) heeft de ervaring dat het opzetten van een werkgroep die een 

provinciale vergadering moet organiseren, nogal eens bestuursleden oplevert.  In onze 

besturendagen, daar zochten we ook wel eens talent. Het is de laatste twee jaren lastiger 

om die te vinden. Tineke vraagt zich af hoe het Groningen is gelukt zo’n kweekvijver met 

nieuwe mensen te vinden. Helaas is de kweekvijver bij Gelderland een beetje uitgeput. 

Carin geeft aan dat 1 van die mensen Janny is, en die is heel concreet gevraagd of zij 

wilde aansluiten bij het bestuur. Voor die tijd was zij voorzitter van een afdeling en 

toegetreden tot het PB. Bij organisatie van evenementen is het inderdaad makkelijker om 

mensen te enthousiasmeren, maar ook rechtstreeks vragen helpt. Persoonlijke 

benadering is belangrijk. 

 

Marjo Zweerus (ZL): nog maar net lid van het PB en is persoonlijk benaderd. De 

persoonlijke benadering was wel doorslaggevend. 

 

Els Eradus benadrukt dat het wel van belang is dat je naar de achterban uitlegt dat er 

een balans in de inzet moet blijven als PB bestuur en dat niet met maar 3 personen de 

hele kar kan worden getrokken. Dan zal je soms moeten kiezen om dingen te laten 

vallen. En aan de andere kant is het ook goed om te kijken naar de structuur. Maak ook 

gebruik van de huidige zoom ontwikkelingen om goed in contact te blijven met elkaar. 

 

Jannie Meeuwisse (NB): Ervaring is juist nu door de corona dat zij via zoom veel vrouwen 

ontmoeten en hebben nu veel meer contact met de kringen en afdelingen. Goed in 

contact blijven, is zeer belangrijk.  

 

Rikie Hogemans (GLD): Hadden de pech dat er maar 1 nieuw lid bijkwam in het bestuur 

en 3 afscheid namen. Benadering door de corona wel lastig en echt op zoek naar jongere 

leden, maar daar is vaak het probleem dat zij ook nog werken. 

 

 

6. Verslag vergadering 17 september 2020 

 

Geen vragen of opmerkingen, verslag is vastgesteld. 

  

 

7. Mededelingen van het Landelijk Bestuur 

  

Jubileumdag: we gaan er vanuit dat we de Jubileumdag kunnen laten doorgaan zoals 

gepland met 1.100 mensen op locatie in Apeldoorn. En hopen dat tegen die tijd de 1½ 
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meter maatregel niet meer nodig is, dat is zeer belangrijk. We hebben wel livestream 

achter de hand. Op dit moment zijn we druk met het programma bezig.  

 

Provinciale stands: als het goed is, is iedereen geïnformeerd en is er besloten dat alle 

provincies een bijdrage voor de inrichting van de stand van maximaal 425 euro 

ontvangen na ontvangst onderbouwing van de kosten. Nog niet van alle provincies een 

onderbouwing ontvangen. Graag voor de zomervakantie doorgeven aan het landelijk 

bureau. Van belang is dat de stand inrichting gericht is op successen nu en in de 

toekomst. Hopen veel aandacht van de media te krijgen. Daarom is het echt van belang 

dat we vooral de blik op de toekomst kunnen geven. 

 

Ans de Vries (ZH): Geeft aan nog geen reactie op hun mailverzoek en budget te hebben 

ontvangen.  

Carla geeft aan dit uit te gaan zoeken. Denkt dat dit tussen wal en schip is geraakt bij 

vertrek Helene en komst Michelle. 

 

Jannie Meeuwisse (NB): heeft verzoek ingediend voor kosten tv (techniek). 

Carla meldt dat we eind juni/begin juli een afspraak gaan maken met de locatie om dit 

soort kosten op te vragen. Iedereen wordt verzocht voor eind juni budget en verzoeken 

aan leveren, zodat dit kan worden meegenomen naar dit gesprek. 

 

Nominatie Provinciale Jubileumvrouw: Van alle provincies nominaties doorgekregen, 

behalve van Drenthe en Noord-Holland. Drenthe zal deze nog toezenden en voor Noord-

Holland zal door het LB worden genomineerd. Allen dank voor het aanleveren van de 

namen. De PB’s worden geïnformeerd op het moment dat de genomineerden bekend zijn 

zodat zij kunnen regelen dat de genomineerden aanwezig te zijn op de Jubileumdag. 

 

Jannie Meeuwisse (NB): hebben Evelien eerder gevraagd of er een arrangement is voor 

een hotel in de omgeving. Geen bericht over gehad. 

Carla geeft aan dit met Evelien te hebben besproken, maar dat het is niet haalbaar om 

dit te regelen voor alle afdelingen.  

 

Els vult aan dat de afdelingen hierin zelf actie kunnen ondernemen. 

 

Oproep aan alle PB’s om mailadressen van 2 niet leden voor de Werkgroep Toekomst 

aan te leveren. 

Deze kunnen worden doorgestuurd naar bureau@vrouwenvannu.nl met vermelding dat 

dit voor de Werkgroep Toekomst is bedoeld. 

 

LB heeft een besluit genomen n.a.v. het reizen en vaccineren. Op de kaderdag van de 

provinciale reiscommissies vindt een uitwisseling plaats omtrent verschillende 

onderwerpen. Afgelopen keer kwam daar het vaccineren ter sprake Dat ging er over of 

mensen die wel of niet gevaccineerd zijn mee zouden kunnen op reis. Daar heeft het LB 

een besluit over genomen. Dit besluit is beschikbaar op de website. 

 

Ans Stam: Laat het LB  de reiscommissies nu eigenlijk  een beetje vrij door vaccineren 

niet verplicht te stellen? 

Els legt uit dat vaccineren een persoonlijke keuze is en er op dit moment ook geen 

landelijk beleid is dat je je moet vaccineren, het is geen verplichting. Het LB geeft aan 

dat dit leidend is. Ook  kun je mensen niet uitsluiten als zij weigeren om zich te 

vaccineren of nog niet aan de beurt zijn geweest. Als een reiscommissie zelf vindt dat het 

niet veilig is, dan hebben ze de keus om geen reizen te organiseren op dit moment.  

Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander vult Tineke Jalving 

aan. Op reis gaan is een keuze. 

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Carla geeft aan dat het juridisch niet hard kunt maken dat mensen die niet gevaccineerd 

zijn niet mee mogen, dit is niet rechtsgeldig hard te maken. Er wordt wel gewerkt aan 

vaccinatiewet, maar zolang die er niet is, kun je dit niet hard maken. 

 

Openstelling oefen-portal CRM:  

Carla meld dat er vragen waren gesteld omtrent het openstellen van de oefen-portal van 

het CRM. Er zijn kosten van 100 euro per maand verbonden aan het openstellen van 

deze omgeving. Nu zal 2 keer per jaar de oefen-portal 2 maanden beschikbaar zijn. In 

april/mei en in het najaar ook 2 maanden. Wanneer in het najaar zal worden 

gecommuniceerd in Nieuws voor Provincies en Afdelingen. 

 

Bevolkingsonderzoek Borstkanker  

De interval tussen onderzoeken is van 2 naar 3 jaar verlengd door corona en tekort aan 

mensen die dat onderzoek doen. Er zijn meerdere verzoeken bij het landelijk bureau 

binnengekomen om hier tegen te protesteren. In het LB is besproken om dit bij de NVR 

neer te leggen. Els zal dit daar inbrengen. Daar is ook de vereniging van vrouwelijke 

huisartsen en apothekers aanwezig en er zal ook worden gekeken bij andere 

vrouwenverenigingen en of er wellicht al actie is geweest richting de 2e kamer en/of 

ministerie en wellicht gezamenlijk inbrengen. Zeer benieuwd naar reactie vanuit NVR. 

Hier zal terugkoppeling over komen via de nieuwflits.  

 

 

8. Afsluiting 

 

Rosemarie Mijlhoff wil een compliment maken richting Noord Brabant voor het initiatief 

van het project “Plastic en Ik” en hoe daar in de break out rooms over is gesproken en 

vindt het zeer inspirerend. Mooi dat dit onderwerp door alle provincies breed wordt 

gedragen.  

 

Marjo vd. Sluijs: Wil Els hierbij bedanken voor haar jaren als inspirerende a.i. Voorzitter.  

 

Janny Prins: Anri Rosendal is ook voor het laatst vandaag, zij stopt na 7 jaar als PB 

voorzitter/bestuurslid. Zij wordt ook hartelijk bedankt. 

Anri bedankt voor de mooie woorden en wenst alle provincies veel succes. 

 

Ans de Vries dankt Els ook als Voorzitter. 

 

Els krijgt een daverend applaus. 

 

Carla wil iedereen attenderen op de Zomerontmoetingen (vervanging van het 

Vrouwenweekevent) die zal worden gehouden op donderdag 24 juni. Deze zal online 

plaatsvinden en hier zal ook de Verschilmaker worden gekozen. Op de website staan de 

nominaties en kan iedereen stemmen. 

 

Jannie Meeuwisse (NB) wil iedereen bedanken voor het vertrouwen van de werkgroep 

“Plastic en Ik”. Geeft veel energie om de toolkit snel af te maken en te kunnen delen en 

hopelijk na de zomer met elkaar aan de slag kunnen. 

 

Els bedankt de deelnemers voor een fijne PB/LB bijeenkomst via Zoom en sluit de 

vergadering om 12.50 uur. 

 

Het volgende PB/LB overleg vindt plaats om donderdag 23 september 2021. 

 

Notulen goedgekeurd op PB/LB 23 september 2021 

 

 


