
   

 
VERSLAG VERGADERING – LANDELIJK BESTUUR 

 
 

Datum  : 30 maart 2022 

Locatie : landelijk bureau castellum 

Tijdstip : 13.00 - 15.00 uur 

Kenmerk : 2022/36/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 

De vergadering wordt geopend om 13 uur. 

 

Aan de agenda wordt toegevoegd: 

LM: Onderwerpen Van de bestuurstafel, kilometer vergoeding voor landelijk 

bestuursleden, verslag provinciale reiscommissies 

RW: deelname redactievergadering door LB lid, stavaza PB Noord-Holland, afscheid 

RM en CW 

 

RM deelt mee dat zij om uiterlijk 15 uur weg moet. 

 

Afscheid RM staat qua invulling vast. RM denkt er vóór 20 april over na. 

Afscheid CW: gaan CW en RW over nadenken vóór 20 april. 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 12 januari 2022 

  Bijlagen 2022/11/A2/CW/HB; 2022/12/A2/CW/HB; 2022/13/A2/CW/HB 

                 ter vaststelling 

Verslag en besluitenlijst worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Actielijst wordt doorgelopen en aangepast. 

 

LM: Vraagt waar worden de besluiten uit de zoomuurtjes in opgenomen? 

  

Tijdens het zoomuurtje op 23 februari jl. heeft het LB besloten: 

- niet deel te nemen aan de ACWW wereldconferentie in 2023 maar wel aanwezig te 

zijn bij de Europese conferentie. Dit hangt natuurlijk nog wel af van wat er dit jaar 

wordt besloten over de toekomst van Vrouwen van Nu. 

- De kennismakingsdag voor nieuwe LR/PB leden is naar 14 september 2022 

verschoven. Het programma dat de directeur hiervoor had opgesteld, is 

goedgekeurd. 

- PB Noord-Brabant krijgt ondersteuning voor hun project Plastic & ik vanuit 

landelijk bureau in de vorm van meedenken en meekijken, niet actief organiseren 

en uitvoeren. 

- Per 1 juni a.s. verhuist het PB ZH naar het landelijk bureau. Zij betalen € 30 per 

dagdeel dat ze aanwezig zijn. 

 

Besloten wordt om voortaan de onderwerpen uit het zoomuurtje op te nemen op de 

agenda van de LB vergadering bij de mededelingen ter besluitvorming. 

  



   
 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- terugkoppeling sollicitatiegesprekken (RW) ter informatie 

Er zijn drie goede sollicitanten op gesprek geweest. De keuze is uiteindelijk gevallen 

op Erica van Engel. Dit was een zeer positief gesprek en het grote voordeel is dat zij al 

goed bekend is met VvN en al jaren landelijk lid is. Ook het tweede gesprek met een 

aantal medewerkers van het landelijk bureau is positief verlopen. Er zal een 

arbeidsvoorwaardegesprek worden gepland met LM/HB. De motivatiebrief en CV van 

Erica van Engel zal naar de Lb leden worden doorgestuurd.  

 

- ingezonden brief RVAJ (zie bijlage) ter besluitvorming 

 De afspraak met de WIR, nu RVAJ, was dat zij 1 termijn en maximaal 2 termijnen 

ondersteuning zouden krijgen qua publiciteit in het magazine en de email nieuwsbrief. 

De tweede termijn loopt per 2023 af. Vraag is of we dit voortzetten als preferred 

supplier? RW: vraagt zich af waarom de RVAJ niet gewoon kan betalen eventueel 

tegen een gereduceerd advertentietarief. RM: zijn er meer van dit soort clubs die 

gratis publiceren? CW: nee, WIR/RVAJ is ‘gedwongen’ zelfstandig te worden, VvN 

wilde niet meer de risico’s lopen. VvN is tenslotte geen reisbureau. RM en JV zijn het 

er mee eens om ze tegen een gereduceerd tarief te laten adverteren. LM: wil het 

gratis laten omdat het ook PR is voor VvN. CW stelt voor om in 2023 in het december 

magazine, het reisnummer, de RVAJ tegen gereduceerd tarief te laten adverteren. In 

de overige nummers alleen een banner met attentie naar de reizen op de RVAJ 

website. Besluit: CW stelt brief op met dit voorstel. Het voorstel wordt toegelicht in 

het evaluatiegesprek met de RVAJ. Afspraak met RVAJ wordt ingepland door CW. 

 

- stavaza brainstormsessie 14 april (CW/JV) ter informatie 

 JV: met Marike Kuperus is doorgenomen hoe de brainstormdag eruit moet zien. CW 

maakt een power point presentatie. RW/JV doen de introductie aan het begin van de 

dag; waar staat VvN nu in het hele traject. Belangrijkste conclusies uit de enquête 

worden toegelicht: wat is het gewenste toekomstbeeld, hoe bereiken we die, hoe ziet 

de structuur eruit, betrokkenheid van leden op de verschillende niveaus. Mogelijke 

scenario’s zullen worden behandeld: stoppen, op dezelfde weg doorgaan (met meer 

contributie), alleen nog afdelingen + service bureau, stichting met donateurs. RW: 

stelt dat het laatste scenario weg kan. Dit is een brug te ver en niet te bevatten voor 

leden. JV, LM en AB zijn het hiermee eens. Het concept netwerken was al lastig te 

bevatten. Wellicht is het een optie voor na dit MJBP. Zien niet in hoe afdelingen in 

een stichting onder te brengen zijn en het genereert geen betrokkenheid. De 

scenario’s worden in groepjes tijdens twee rondes besproken. 

 

- stavaza organisatie Vrouwen van Nu Dag Floriade (CW) ter informatie 

 Er zijn meer dan 1.000 aanmeldingen. PB Drenthe viert hun jubileum op de Floriade 

en komt met 10 bussen. Het wordt waarschijnlijk dus geen bezuiniging; met meer 

dan 1.000 deelnemers hebben we meer dan € 10.000 aan kosten. Landelijk bureau is 

continu scenario’s aan het bijstellen en monitoren hoeveel tickets er worden verkocht. 

Desnoods kan aan PB’s gevraagd worden om bij te dragen voor hun leden. De gratis 

tickets voor LB/lb leden worden geregeld. Evelien is een programma aan het 

samenstellen langs deelnemende organisaties op de Floriade met o.a. lezingen voor 

VvN.   

  



   
 

- stavaza Werkgroep Toekomst (RW) ter informatie 

 (zie extra Ledenraad) Er was weinig respons vanuit de LR op de presentatie van de 

uitkomsten van de enquête. Algemene conclusie is dat er weinig tot geen interesse is 

vanuit de leden op wat er vanuit het landelijk bureau wordt georganiseerd en wat er 

buiten de vereniging gebeurt. Dit staat wel lijnrecht tegenover een andere conclusie 

uit de enquête dat leden willen dat er met andere organisaties wordt samengewerkt. 

JV: vraagt zich af of leden daarmee de landelijke vereniging  bedoelen of over de 

lokale vereniging praten als ze de enquête invullen. Wel goed om daarover door te 

vragen bij de brainstorm. RW: conclusie is ook dat leden geen cent extra over hebben 

voor de vereniging. Niet-leden wel iets extra bereid om te betalen. JV: leden zijn het 

niet eens met de verdeling van de contributie. Ze willen alleen lokaal activiteiten 

doen. AB: lijkt het goed om een overzicht te hebben wat een lid de landelijke 

organisatie kost tegenover wat de afdracht per lid naar de landelijke vereniging is. HB 

zal vóór de LR op 16 juni dit overzicht maken. 

  

4. Terugblik op extra Ledenraad d.d. 22 maart 2022 

- Voorlopige uitkomst van de enquêtes worden door Tara Mohunlol, de studente die 

de verwerking van de gegevens doet, gepresenteerd. 

- Vervolgstappen, waaronder bezoek RvW en CW aan acht afdelingsbesturen. 

Inmiddels zijn de afspraken met de afdelingen bijna allemaal gemaakt tussen 2 mei 

en 10 juni. In het najaar zullen het LB/directeur alle regio’s bezoeken om draagvlak 

voor de besluiten uit de LR te creëren. 

- Besluit betreffende Zomerontmoetingen: Ledenraad heeft besloten de 

zomerontmoetingen te schrappen. Dit heeft gevolgen voor de Verschilmakers Award 

en de uitreiking daarvan. LB besluit dat de Verschilmakers verkiezing wel door moet 

gaan. Probleem daarbij is hoe we de uitreiking gaan doen en hoe we deze verkiezing 

nog inhoud kunnen geven. Het mag geen geld kosten. Uitreiking kan eventueel fysiek 

op het kantoor van het landelijk bureau plaatsvinden. CW/lb gaan hierover nadenken 

en komen met een voorstel. 

 

5. Bespreking bestuursverslag 2021 

  

Bijgevoegd het concept Bestuursverslag en de concept Jaarrekening. In de 

vergadering van 20 april aanstaande worden de bestuursstukken besproken met de 

accountant. ter goedkeuring 

               Bijlage 2022/18/A2/CW 

Bestuursverslag: pagina 17 oud Agriterra logo gebruikt. 

Jaarrekening: opmerkingen van LM verwerkt; zin over ‘eigen huis’ nog uit de 

Grondslagen van waardering halen. 

 

6. Longlist Vrouwen van Nu Verschilmakers Award ter besluitvorming 

       Bijlage Longlist 

De longlist wordt doorgelopen en ingekort naar acht namen. De nieuwe lijst zal 

worden doorgestuurd naar het LB en lb met uitleg van aantal te verdelen stemmen en 

procedure. 

        

 

7. Invulling heidag 25 mei gedachtewisseling 

De bespreking van de invulling hiervan wordt doorgeschoven naar de LB-vergadering 

van 20 april 2022. In ieder geval: de werkrelatie tussen het LB en de LR; hoe denken 

de landelijk bestuursleden over welke toekomst VvN op moet gaan; hoe zie je dan je 

invulling als LB lid.  

Locatie: bij CW thuis in Bilthoven. JV is afwezig. 

  



   
 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Wie wordt vanuit het LB voor de landelijke redactie de contactpersoon? Locatie van 

de vergaderingen is het Castellum, drie x per jaar (eventueel nog 1 x via zoom). 

Tijdens de vergaderingen worden de afgelopen uitgaven van het magazine 

geëvalueerd en wordt input besproken voor de volgende uitgaven. Deze commissie 

valt onder het landelijk bestuur, daarom is het handig om een contactpersoon voor de 

redactie te hebben, met name voor Nicole Lankhorst. Besloten wordt dat RW 

contactpersoon wordt. 

 

Kwestie PB NH: de nieuwe reiscie is al weer uit elkaar gevallen en de nieuwe 

voorzitter is al weer weg. De bemensing van het PB verloopt ook moeizaam. Het lijkt 

erop dat er twee nieuwe leden zijn, maar de communicatie met JV is niet helder. Ook 

over het al dan niet vertrekken van de twee bestaande bestuursleden is 

onduidelijkheid. JV zou alle communicatie krijgen maar dat gebeurt niet. JV neemt 

weer contact op met de twee de huidige PB leden. 

 

Van de bestuurstafel: 

De column moet deze week binnen zijn bij Nicole Lankhorst. Rubriek Van de 

bestuurstafel op maandag 4 april. 

Onderwerpen: enquête Toekomst; paar belangrijke resultaten (betrokkenheid bij de  

afdelingen, contributie blijft hot issue, vervolgstappen). RM vertrekt als LB lid, nieuwe 

LB lid wordt nog steeds gezocht. CW vertrekt als directeur; er zijn gesprekken met 

een opvolger voor CW. 

 

Declaratie reiskosten: Besloten wordt om de kilometervergoeding niet te verhogen en 

het huidige tarief te handhaven. 

 

JV: meldt dat zij 20 april niet aanwezig zal zijn op de LB vergadering omdat zij dan op 

jaarvergadering van het PB Groningen is. Ook op de Floriade dag d.d. 20 mei is ze 

afwezig in verband met verblijf in het buitenland. 

 

RW sluit de vergadering om 15.40 uur. 

       

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 20 april 2022. 

    

 

 

 

Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 


