
   

 
CONCEPT VERSLAG VERGADERING – LANDELIJK 
BESTUUR 

 
 

Datum  : 12 januari 2022 

Locatie : zoom 

Tijdstip : 14.00 – 16.00  

Kenmerk : 2022/11/A2/CW/HB 

Genodigden : Leny Moerbeek (LM); Rosemarie Mijlhoff  

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

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

Afwezig m.k.: Reineke van Wouwe (RW) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

JV vervangt RW als voorzitter. Zij opent de vergadering om 14.05 uur. 

 

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

Bijlagen 2021/157/A2/CW/HB; 2021/158/A2/CW/HB; 2021/159/A2/CW/HB 

                 ter vaststelling 

Verslag en de besluitenlijst worden goedgekeurd. De datum voor de brainstormsessie 

word donderdag 14 april 2022. 

Actielijst wordt doorgelopen en aangepast. De vacaturetekst voor het Landelijk  

Bestuur wordt op de website en in de email nieuwsbrief gezet. 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- Aangepaste beleidscyclus 2022 (Bijlage 2021/104/A2/CW) ter informatie 

 Correctie: bespreking Voordracht Vrouw van Nu 2022 wordt niet gedaan tijdens LB 

vergadering 16/6/22. 

 

- Stavaza organisatie Vrouwen van Nu Dag Floriade ter informatie 

 CW: Overleg met Evelien ter Meulen en Marjo van der Sluis is geweest op 13 

december. Aantal mogelijkheden bekeken die betaalbaar zijn. Doordat deze dag op 

de Floriade plaatsvindt, hebben we geen inkomsten, alleen uitgaven. Toegangsprijs is 

€ 25, alleen voor entree en kabelbaan ticket.  

 We willen graag een eigen ruimte, maar de zaalhuur is €4.000 en lunch €9.000. Daar 

hebben we geen budget voor. Andere mogelijkheden worden nu onderzocht, zoals 

een stand op de Floriade en zichtbaarheid door t-shirts met opdruk, een kar met 

versnaperingen die we aanbieden aan leden. Ook de mogelijkheid van een kleinere 

ruimte die goedkoper is wordt onderzocht. Dan kunnen we stands kwijt van Landelijk 

Voedsel Platform, project Plastic & Ik en agrarische commissies van Vrouwen van Nu. 

Koffie en thee kan daar worden gehaald, tafels en stoelen als ontmoetingsplek. Lunch 

zouden leden dan zelf moeten verzorgen, meenemen of daar kopen. 

 Idee is om een wandelroute uit te zetten voor vrouwen van nu langs stands waar 

vrouwen een hoofdrol spelen.  

 Wordt vervolgd. 

 De Vrouw van Nu 2022 kan niet op de Floriade worden gedecoreerd. Geen goede plek 

 en te kort dag voor de organisatie van de nominaties. Thuis decoreren met toeters en 



   
 

 

bellen is een alternatief.  

LM: vroeger werd de Vrouw van Nu tijdens de provinciale jaarvergadering gehuldigd.  

Pleit er wel voor om in het najaar de verkiezing te doen.  

Besluit om in het najaar en op locatie van de te huldigen Vrouw van Nu de activiteit te  

organiseren. 

 

- Stavaza Werkgroep Toekomst (Bijlage concept rapport enquêteresultaten) 

  ter informatie 

JV vraagt wat het meest opvallend was aan uitkomst. 

RM: grote lokale betrokkenheid en weinig landelijke affiniteit wordt bevestigd in de  

resultaten. Gezien alle geluiden is het niet verbazingwekkend dat leden geen hogere  

contributie willen. Er spreekt weinig ambitie uit, leden willen vooral ontmoeting en  

activiteiten met elkaar.  

AB: een grote groep wil wel samenwerken met andere vrouwenorganisaties, maar dat  

betekent niet gelijk landelijke betrokkenheid.  

JV: wel opvallend dat communicatie positief wordt beoordeeld. Correctie op pagina 12:  

lokale afdeling i.p.v. landelijke afdeling. 

Voortgang: volgende week heeft Tara, de studente die de enquêtegegevens verwerkt  

en analyseert, een lijst met onderwerpen/thema’s voor de diepte-interviews en een  

lijst met namen wie we moeten interviewen. Dit zullen maximaal ongeveer 20 á 30  

respondenten zijn. 

 

- Brainstormsessie MJBP 14 april  

CW heeft overlegd gehad met Marike Kuperus over de organisatie hiervan. Op de 

vraag waarom ze niet heeft gekozen voor een consultant die ‘nieuw’ is voor Vrouwen 

van Nu, legt ze uit dat door de ontwikkelingen sinds de laatste Ledenraad het volgens 

haar belangrijk is om iemand in te zetten die de vereniging de afgelopen 8 jaar heeft 

gevolgd en weet wat de ontwikkelingen zijn. Anders moet er heel veel bijgepraat 

worden. Marike Kuperus gaf in het overleg aan dat de ontwikkeling waar Vrouwen van 

Nu nu in lijkt te komen, ook bij Passage 8 jaar geleden het geval was. Ook adviseerde 

ze om met een kleine groep betrokken leden die je gericht uitzoekt, de brainstorm te 

doen. JV neemt vanuit het LB deel aan de voorbereiding van deze dag.  

CW stelt het bestuur voor om na de brainstormsessie samen met een LB lid zo’n 8 tot 

10 afdelingsbesturen te bezoeken om te praten over de uitkomsten van de enquêtes, 

diepte-interviews en brainstorm. In de LR van juni kunnen richtingen besproken 

worden. In het najaar zou het Landelijk Bestuur dan met de voorlopige kaders van een 

MJBP regio’s kunnen bezoeken om hierover te praten, consequenties van de 

fundamentele keuzes duidelijk te maken en draagvlak te creëren. Daarna wordt een 

definitief MJBP geschreven. 

LM: waarom gaat JV met CW de brainstormsessie voorbereiden? Dit is om RW te 

ontlasten, Werkgroep Toekomst is ook al tijdsintensief. JV kent ook beter het klappen 

van de zweep, hoe de vereniging reilt en zeilt. 

HB merkt op dat het risico van een heel tussenjaar voordat er een nieuwe MJBP is, 

financiële risico’s heeft, omdat er dan nog geen maatregelen worden genomen die tot 

een sluitende begroting moeten leiden. 

 

 



   
 

 

Daar is iedereen het mee eens, het traject moet niet langer dan een half jaar 

vertragen.LR keurt dan in juni 2023 het nieuwe MJBP goed, waarna het beleid wordt 

ingezet. 

 

 

4. Notitie vernieuwing websites 

Bijlage 2022/1/A2/CW ter informatie 

In de notitie wordt het proces vernieuwing websites beschreven zoals  

dat heeft plaatsgevonden vanaf 2020, inclusief keuzes en besluiten. 

Het bestuur neemt de informatie ter kennisgeving aan. 

  

 

5. Document WTBR 

Bijlage               ter vaststelling 

 

LM en HB hebben dit document opgesteld. LM geeft aan dat ze nog een wijziging heeft 

aangebracht in het deel Raad van Toezicht. Onze LR valt daar niet onder. 

Geen verdere aanvullingen. Het document wordt vastgesteld. 

 

  

6. Concept tekst vacature bureau manager  

(Bijlage 2022/3/A2/CW)             ter bespreking 

Ter vergadering wordt de tekst besproken. 

RM: vindt het eerste deel van de tekst niet aantrekkelijk. 

LM: vindt het belangrijk dat de kandidaat een meerjarenbeleidsplan kan schrijven. Dat  

kan niet op het bordje van de bestuursleden komen. Daar is JV het mee eens. 

In plaats van een bureaumanager kan gezocht worden naar een projectmanager voor  

een jaar, die als product een meerjarenbeleidsplan oplevert. Daar is iedereen het mee  

eens. 

De kandidaat zal worden gevraagd om aanwezig te zijn bij de brainstormsessie in april  

en op de Ledenraad in juni. 

CW als contactpersoon voor inlichtingen opnemen in de vacaturetekst wordt niet  

wenselijk gevonden. Daar moet de bestuursvoorzitter genoemd worden. 

Over de samenstelling van de sollicitatiecommissie ontstaat een discussie of de  

huidige directeur daar wel of niet bij aanwezig moet zijn. Uitkomst is dat CW geen  

zitting in de sollicitatiecommissie heeft; van het landelijk bureau kunnen HB en/of  

Evelien ter Meulen aanschuiven. 

CW schrijft een herziene versie van de vacaturetekst die in het zoomuurtje eind van 

de maand op de agenda staat. 

 

  



   
 

7. Rondvraag en sluiting 

CW: meldt dat Vrouwen van Nu op 29 december een bloemetje heeft laten bezorgen 

bij mevrouw Sikkema uit Roodeschool, die 104 werd en 80 jaar lid is. Ze heeft een 

bedankje gestuurd. 

JV: vraagt of iedereen al met kaartjes naar jubilerende afdelingen is begonnen. Dat 

blijkt het geval. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.25 uur. 

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 30 maart 2022. 

 

     

 

 

Reineke van Wouwe,    Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 

 

 


