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CONCEPT-verslag penningmeesteroverleg 6 april 2022 

datum  : 11 april 2022 

kenmerk : 2022/40/A35/HB/MM 

locatie           : lbc  

door  : Michelle Meurs 

 

Aanwezig:         

Drenthe  afgemeld     penningmeester  

Flevoland  afgemeld     penningmeester 

Fryslân  M.J. (Marja) Sterk-den Dulk   penningmeester 

Gelderland  H.G. (Rikie) Hogemans   penningmeester 

Groningen  W. (Wobbie) Krijger    penningmeester 

Groningen  E. (Eri) de Groot     

Overijssel  J. (Janny) Prins    penningmeester 

Noord-Brabant afgemeld     penningmeester 

Noord-Holland W. (Wil) van den Hurk   penningmeester 

Zeeland  D. (Dorien) Neesman   penningmeester 

Zuid-Holland  T. (Truus) van Neuren   penningmeester 

Landelijk bestuur L. (Leny) Moerbeek    penningmeester  

Landelijk bureau H. (Heleen) Boussard   senior administrateur  

   M. (Michelle) Meurs    verslaglegging 

 

Afwezig: Drenthe, Flevoland en Noord-Brabant 

 

1. Opening 

De voorzitter, Leny Moerbeek, penningmeester van het landelijk bestuur, opent om 

10.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze fysieke 

vergadering. Er is een kleine voorstelronde. Eri de Groot zal de nieuwe 

penningmeester zijn na het vertrek van Wobbie Krijger.   

 

2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Goedkeuring verslag d.d. 7 april 2021 (2021/044/A35/HB/MM)  

Overijssel: pagina 3: De kosten die worden genoemd bij Zoom ontwikkelingen, zijn die 

voor de zoomtraining die door Evelien was georganiseerd?  

Antwoord hierop is ja.  

 

Zuid-Holland geeft aan dat er met een gratis zoomabonnement 45 minuten kan 

worden vergaderd en dan geen betaald abonnement nodig is. 

Gelderland stelt het Zoom abonnement beschikbaar voor afdelingen. 

Fryslân is overgestapt op teams om te vergaderen, dat is gratis. 

 

Zuid-Holland: pagina 5: Er zijn door een aantal afdelingen nog geen jaarcijfers 

ingeleverd. Er was ook geen respons gekomen vanuit het landelijk bureau wie wel 
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hadden gereageerd. Verzoek om terugkoppeling als deze wel zijn ingestuurd door deze 

afdelingen.  

Heleen geeft aan dat in september een overzicht is verzonden van wie het inmiddels 

wel heeft ingeleverd, aan de hand hiervan is dan te zien van wie we het nog niet 

hebben ontvangen. Er mogen geen lege formulieren in worden geleverd. Als 

afdelingen het niet inleveren is aan het PB om hier alsnog achteraan te gaan. Maar 

helaas zijn er afdelingen die dit altijd weigeren en kunnen we deze helaas niet 

dwingen. Het is vooral voor de accountant van belang dat er een totaalbeeld qua 

hoeveelheid reserves bij de afdelingen en provincies is. Er mag niet oneindig opgepot 

worden. 

Gelderland: pagina 5: Verloop CCI 2021, waarom staan er geen namen bij in het 

overzicht?  

Heleen; dit heeft te maken met de AVG. De lijsten met openstaande facturen met 

lidnummers worden naar de PB’s gestuurd. De PB’s sturen de lijsten door en 

afdelingen kunnen zelf de namen in de portal opzoeken bij het lidnummer. Op deze 

manier kan het PB de totale lijst doorsturen naar al haar afdelingen omdat afdelingen 

niet de gegevens van leden van andere afdelingen kunnen inzien.   

Groningen: het zou praktischer om diegene die niet heeft betaald gewoon een 2e 

herinnering te sturen zonder dit eerst via de provinciale penningmeester naar de 

afdelingen te sturen. De 1e herinnering gaat al rechtstreeks.  

 

Leny geeft aan dat een verandering in de procedure van de centrale contributie inning 

iets is dat in de ledenraad moet worden besproken en vastgesteld dient te worden.  

Er wordt besloten om een voorstel voor deze verandering in de procedure in te 

brengen bij de Ledenraad van 16 juni 2022. 

 

Overijssel: pagina 4: De training voor nieuwe PB en LR leden, gaat deze nog door? 

Leny; deze is voor dit jaar verplaatst van het voorjaar naar 14 september 2022. 

 

Groningen: pagina 6: Hoe staat het met de gedachte die er was om bij niet tijdig 

betalen een extra heffing/administratiekosten door te berekenen?  

Heleen; hier is wel over nagedacht, maar dit zal weinig kans van slagen hebben omdat 

als de leden de contributie nu al niet betalen, ook de extra administratiekosten niet 

zullen betalen  

We zullen wel meer gaan sturen op de automatische incasso, hier zal nog over worden 

nagedacht hoe dit meer te stimuleren. Misschien een voordeel krijgen als je via 

automatische incasso betaald? 

 

4. Financiële zaken 

Financieel verslag 2021 

Opmerking van Overijssel is dat de stukken erg laat zijn ontvangen. 

Leny; dit is helaas gekomen door de verlate vergadering van het LB en omdat de 

afspraak met de accountant op een later tijdstip is dan normaal.  

Het is de bedoeling dat deze stukken pas na deze vergadering worden uitgedragen 

naar het PB. 

 

Leny licht de PowerPoint sheets toe. Zie bijgaand. 
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Onder de tegenvallers vallen ook de lagere advertentie-inkomsten. Deze advertentie-

inkomsten zijn gedaald doordat ook de nieuwe advertentieacquisiteur ertegenaan 

loopt dat adverteerders geen respons krijgen op advertenties en na één of twee keer 

adverteren afhaken. 

Heleen geeft ook aan dat er wel gekeken is wat de kosten zijn van het magazine als er 

helemaal geen adverteerders meer zouden zijn, maar dit scheelt helaas niet veel in de 

druk- en portokosten. 

 

Hogere bankkosten: Heleen geeft aan dat automatische incasso minder bankkosten 

met zich meebrengt. Het is van belang om dit meer te promoten bij afdelingen. Wel is 

het zo dat de afdelingen hieraan moeten meewerken omdat zij de afgegeven 

machtigingen moeten invoeren in de ledenadministratie. 

 

Begroting 2022 (zie bijlage) (aangepast n.a.v. LR 2021; t.k.g.) 

Groningen: pagina 4: Jaarlijkse training en kennismaking PB en LR: staat nu apart op 

de begroting en in het verslag staat het als 1 training vermeld.  

Heleen; het waren voorheen 2 aparte trainingen, maar deze zal nu als 1 training 

worden gegeven.  

 

Groningen: Schoonmaak is nu 1x per 2 weken, maar bedrag is nog gelijk aan als het 

1x per week zou worden gedaan? 

Heleen; het is de bedoeling dat dit weer naar 1x per week gaat, aangezien iedereen 

weer op kantoor aanwezig is.  

 

Groningen: Kopieerkosten, zijn erg hoog? Gaat nu toch alleen om kopieën?  

Heleen; het leasecontract is hetzelfde bedrag, hier zitten ook het maken van kopieën 

en het scannen in. Tevens zit er in dit bedrag een onderhoudscontract met responstijd 

van 24 uur. Er worden ook o.a. ledenpassen voor nieuwe leden en tweede 

herinneringsfacturen afgedrukt. 

 

Groningen: Hoe staat het met het aanbod activiteiten voor landelijke leden? 

Leny; corona is hier helaas een grote spelbreker hierin en hopelijk kan in de toekomst 

een aanbod worden samengesteld voor landelijke leden.  

Heleen vult aan dat door langdurige afwezigheid door ziekte van een collega dit is 

blijven liggen. 

 

Overijssel: Begroting Floriade, wordt dit niet deels door leden betaald? 

Heleen; er zijn kosten voor huur centrale ontmoetingsplek, maar ook voor koffie/thee 

en er wordt gewerkt aan een Goodiebag. Helaas zal bij een grotere deelname dan 

waar nu van wordt uitgegaan, de begroting worden overschreden. Er is nu begroot op 

zo’n 1.000 deelnemers, maar het lijkt erop dat er meer deelnemers komen. 

Leny; de leden betalen de entreeticket direct aan de Floriade en betalen niet voor alle 

andere kosten. 

 

Overijssel: vergaderkosten “Eigen Huis”; is dat niet het oude pand? Dit is verwarrend. 

Leny; nu is het Eigen Huis “Castellum”. 
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Via Leny zijn er vragen van de Penningmeester van Noord-Brabant ontvangen over de 

begroting 2022:  

Grootboekrekening 4011: hoger begroot bedrag dan 2021 omdat Nicole Lankhorst 

(bureau Mediateam) wordt ingehuurd als communicatiemedewerker en we geen eigen 

medewerker in dienst hebben genomen als opvolgster van Marisa Rodrigues. De 

salarissen (gr.b.rek 4010 zijn daardoor lager). 

 

Grootboekrekening 4199: Huurkosten hoog bedrag voor het aantal medewerkers en 

vergaderruimten. Dit is de mening van PB Noord-Brabant. 

Grootboekrekening 4210: Telefoonkosten, mobiele telefoon aangeschaft? 

Leny; Door corona werd er geheel of gedeeltelijk thuisgewerkt waardoor een mobiele 

telefoon noodzakelijk werd. Er is een mobiel telefoonabonnement aangeschaft. In het 

begin van dat jaar werd er nog een prepaid kaart opgewaardeerd, dit werd te 

kostbaar. Verder moesten er veel bellers terug worden gebeld; ofwel zat er maar 1 

persoon op kantoor of we waren maar een gedeelte van de dag bereikbaar en werden 

de bellers teruggebeld. Dit alles maakte dat er ca 600 euro hogere 

telefoonkosten/gesprekskosten waren. 

 

Grootboekrekening 4420/4268 

Leny; 4420 zijn kosten voor o.a. maandelijkse onderhoud hosting/kosten Dock35 

(website beheerder). 4268: zijn de afschrijvingskosten van de investering in de 

nieuwe website. Afschrijvingskosten voor website zijn er nu nog niet omdat de nieuwe 

website is uitgesteld. 

 

Grootboekrekening 5000: Wederom hogere kosten begroot als voor 2021. Hoe kan dit 

bij dalende ledenaantallen? 

Door snel stijgende papierprijzen en hogere portokosten. 

 

Contributieschema 2023 (vast te stellen in LR 16 juni 2022) 

Nu geen mededeling over te doen. 

 

5. Stand van zaken vermogen provincies en geldmiddelen afdelingen (per 

31/12/2020)  

Leny licht de sheet toe en geeft aan dat pas in september meer zicht is wat de stand 

per 31-12-2021 is. 

 

De afdelingen hebben een groot bedrag in kas, dit kan komen doordat tijdens de 

corona veel minder aan activiteiten is gedaan. Daarentegen zijn er ook veel afdelingen 

die wel dingen hebben ondernomen voor leden. 

 

De grote toename bij de provincies heeft ook te maken door de corona.  

Er zijn wel provincies die geld aan afdelingen hebben terug geschonken in de 

coronaperiode 2021.   

 

6. Toekomst Vrouwen van Nu/werkgroep Toekomst 

Leny licht de sheets toe. 

Uiteindelijk moet de Ledenraad het meerjarenbeleidsplan goedkeuren. Het 

meerjarenbeleidsplan zal opgesteld worden naar aanleiding van de uitkomsten van de 

enquêtes (1.000 leden en 35 niet-leden), 19 diepte-interviews en een brainstormdag 
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die op 14 april wordt georganiseerd. Daarnaast zullen een LB-lid en de directeur ook 

afdelingsbesturen bezoeken om in gesprek te gaan over de beleidsplannen en de 

toekomst van Vrouwen van Nu.  

In het najaar zullen ook de PB’s/regio’s worden bezocht door het LB.  

Het MJBP zal in juni 2023 worden vastgesteld door de ledenraad. 

 

Op 22 maart is er een extra ledenraad geweest waar de resultaten van de enquête 

zijn besproken. Wat op te maken is uit de resultaten is dat de leden zich het meest 

verbonden voelen met de afdelingen. 90% zegt dat er voldoende wordt 

gecommuniceerd. 

Over de toekomstige structuur: 29.9% wil alleen lokale afdelingen en ziet dan het 

landelijk bureau als servicebureau; 28.57 % wil dat alle lagen gehandhaafd blijven en 

20% wil dat Landelijk Bestuur direct communiceert met lokale afdelingen.  

56% wil de contributie lager houden dan € 60,-. 

 

Om de consequenties duidelijk te maken van het scenario alle lagen handhaven’ wordt 

een liquiditeitsbegroting gepresenteerd. Bij dalende ontvangsten door afnemend 

ledenaantal (naar 25.000 in 2023) en gelijkblijvende uitgaven zal het saldo liquide 

middelen eind 2022 € 901.512 zijn en eind 2023 € 605,912. Dit is een afname van ca 

€ 300.000. Als je dit doortrekt betekent dit dat het landelijk bureau ergens in 2025 

geen liquide middelen meer heeft. Dit beeld geeft hopelijk de urgentie weer dat er in 

het nieuwe meerjarenbeleidsplan drastische veranderingen nodig zijn. 

 

Heleen: geeft aan dat er weinig begrip is bij leden van wat er allemaal op het lbc 

wordt gedaan en wat dit voor kosten met zich meebrengt. Voor afdelingen en leden is 

dit moeilijk duidelijk te maken. Wellicht kan het PB hier meer duidelijkheid over geven 

aan de afdelingen tijdens bijeenkomsten met de afdelingen? 

Groningen: vaak gaat het bij klachten over de hoogte van de contributie niet alleen 

om de kosten, maar ook om de verdeling van de contributie.  

Zuid-Holland: vreemd dat er zoveel geld is bij de afdelingen, maar dat op het landelijk 

bureau bijna de stekker er uit gaat. 

Fryslân: Wie van het Landelijk Bestuur zou hierover kunnen vertellen bij een PB-

jaarvergadering? 

Leny geeft aan dat dat in principe niet wordt gedaan, maar wellicht dit bespreken met 

de LB-afgevaardigde voor de jaarvergaderingen die er dit jaar nog komen? 

 

Groningen: is er de mogelijkheid om extern geldmiddelen binnen te halen? 

Leny; er zijn momenteel geen lopende subsidies en het is heel moeilijk om algemene 

subsidies te verkrijgen, veel subsidies worden alleen gegeven op projectbasis.   

Heleen; in het verleden was er wel voor bepaalde projecten subsidie te krijgen zoals 

voor het Handwerken 7.0 project. Maar voor projecten moet weer iemand worden 

ingehuurd omdat de medewerkers van het landelijk bureau geen tijd hebben om dit 

soort projecten op te starten. En van projectsubsidie kunnen geen algemene kosten 

betaald worden. 

Leny; geeft het advies om binnen het  PB en/of afdelingsbesturen over deze financiële 

zorgen te gaan praten en de zorgen te delen.  
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Enquête Niet–leden: 

80% vindt een vrouwenvereniging belangrijk; belangrijkste elementen hierbij zijn: 

actief maatschappelijk betrokken zijn, opkomen voor de rechten van vrouwen en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Niet-leden willen lid worden als ze meer tijd hebben, met pensioen gaan of bij een 

interessant aanbod. 

Grootste groep zegt een contributiebedrag tussen 60-70 euro te willen betalen. 

 

Leny onderstreept nogmaals dat leden zich niet bewust zijn welke zaken er allemaal 

gedaan wordt van de afdracht van de contributie op het landelijk bureau, waaronder 

het onderhouden van de website, AVG-regels, WBTR regels, contributie inning, 

bankzaken voor de afdelingen, de ledenadministratie, 4 x per jaar magazine 

uitbrengen.  

Ook de drukkosten/papierkosten worden steeds hoger. 

 

Het is aan de Ledenraad om een besluit te nemen over hoe de toekomst eruit zal zien 

en welke keuzes er moeten worden gemaakt.  

 

7. Stand van zaken centrale contributie inning 

Zie bijlage PowerPoint. 

Heleen geeft aan dat het aantal openstaande facturen op dit moment,  vergelijkbaar is 

met eerdere jaren. Over niet-betalende leden krijgt de afdeling een bericht dat zij het 

volledige contributiebedrag dienen over te maken naar de landelijke vereniging, 

aangezien de afdrachten al zijn uitgekeerd aan de afdelingen en de provincies. Heleen 

geeft ook de tip aan penningmeesters om een potje apart te houden voor dit soort 

wanbetalers. Het is uiteindelijk aan de afdeling wat er met deze wanbetalers gebeurd. 

 

Groningen: Zit er schot in de niet CCI provincies?  

Heleen: Fryslân heeft een status aparte; hebben ook eigen KvK nummer en eigen 

contracten. Fryslân: voorziet ook geen verandering hierin, gezien de (financiële) 

huidige situatie van de landelijke vereniging. 

PB Noord-Brabant wil wel over naar CCI, maar krijgt  vanuit de afdelingen niet 

voldoende steun.  

 

8. Rabobank 

Heleen: Door de vele problemen met de Rabobank is er een officiële klacht ingediend 

in oktober 2021. Er is nu een procesmedewerker waar contact mee is. Er is ook wel 

toegegeven dat er veel problemen zijn, veel verloop van medewerkers en sommige 

weten wel van de procedure van Vrouwen van Nu af en anderen weer helemaal niet. 

Klachten zijn vooral toegespitst op de volmachten, duurt heel lang, verkeerde 

bestuursleden op de volmacht. Er is nu wekelijks contact met de procesmanager. Het 

blijft moeizaam, maar er lijkt nu enige verbetering te zijn. Ook wordt nog steeds post 

naar de Jan van Nassaustraat gestuurd vanuit de Rabobank. Dit horen wij dat pas veel 

later van de huidige bewoners. We hebben van de Rabobank begrepen dat er aan 

gewerkt wordt om het systeem zo aan te passen dat afdelingen (als ze bij dezelfde 

lokale Rabobank bankieren) niet meer elkaars financiële jaaroverzichten kunnen 

inzien. 
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Ook is er toegezegd dat bij de opleiding van nieuwe medewerkers het behandelen van 

volmachten van verenigingen/stichtingen onderdeel zal zijn van de opleiding. 

 

Noord-Holland: geeft aan niet te kunnen pinnen met de bankpas van de Rabobank. 

Het online bankieren lukt wel. Hierover kunnen ze het beste contact opnemen met 

Jessica via ledenadministratie@vrouwenvannu.nl 

 

Fryslân: In Fryslân ervaren ze dezelfde problemen met de Rabobank.  

 

Leny meldt dat er 1 afdeling is die een ING-rekening heeft vanuit het verleden. 

Wijzigingen hiervoor zijn lastig te regelen omdat de ING verplicht om brieven te laten 

ondertekenen door degene die ooit deze rekening vanuit het landelijk bestuur heeft 

geopend maar we weten niet wie dit.  

 

9. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

10. Vaststellen datum penningmeesteroverleg 2023 

Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 5 april 2023.  

 

11. Rondvraag en wvttk 

Overijssel: 12 april is er een VO-PO-overleg. Deze is alleen toegankelijk voor 

Voorzitters en Penningmeesters. Dit is al sinds jaar en dag alleen voor Voorzitters en 

Penningmeesters, omdat er anders te veel bestuursleden aanwezig zijn en het vooral 

een financieel overleg is. We krijgen nu boze berichten van de afdeling dat ook een 3e 

persoon mee wil komen. Hoe hiermee om te gaan? 

Advies om dit uiteindelijk maar wel toe te staan, maar wel nadrukkelijk te melden dat 

het voor Voorzitters en Penningmeesters is georganiseerd. Ook aangeven dat het om 

de beschikbare ruimte gaat  of anders toch een grotere locatie zoeken?  

 

Fryslân: ziet de toekomst somber in voor afdelingsbesturen, gezien de hoge leeftijd en 

weinig nieuwe aanwas van bestuursleden. Dit is erg jammer gezien alle inspanningen 

hiervoor. Moeilijk om het tij te keren en in het verleden allerlei acties ondernomen 

voor nieuwe bestuursleden maar er is weinig interesse. 

 

Noord-Holland: bezig met het zoeken naar nieuwe provinciale bestuursleden, 

momenteel geen voorzitter. 

 

Gelderland: het PB maakt zich erg zorgen over de vereniging. Er zijn zo’n 7 afdelingen 

die zich willen opheffen of zelfstandig willen doorgaan. Deze afdelingen hebben totaal 

457 leden.  

Ook stond in een lokale krant, tot grote verbazing van het PB, een bericht over een 

afdeling die zelfstandig verder is gegaan. Hier was het PB niet van op de hoogte.  

Leny geeft aan om eventueel contact op te nemen met de krant, omdat gesproken 

wordt over een nieuwe landelijke vereniging? 

Gelderland heeft wel 2 nieuwe bestuursleden gevonden, waaronder een nieuwe 

notulist. De vorige notulist was zeer plotseling overleden in december na kort ziekbed. 
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Zeeland: geen bijzonderheden, meldt wel dat er een aantal afdelingen zijn die zullen 

opheffen. Ziet het ook donker in voor de toekomst. 

 

Groningen: Hoe zit het met het regelen van een bankpas voor commissieleden? Het 

voorstel is om dit via het PB te regelen, in plaats van direct via Jessica, zodat er 

binnen het PB overzicht is. Hoe wordt dit binnen andere PB’s geregeld? 

Gelderland: hebben 5 commissies en zij zorgen hier zelf voor, geen inzicht in bij het 

PB. 

 

Heleen: deelt overzicht uit van afdelingen die het financieel overzicht nog niet hebben 

ingeleverd. Hebben tot 1 mei de tijd dit in te leveren bij Jessica. 

 

12. Sluiting  

Om 14.00 uur sluit Leny Moerbeek de vergadering. 

 

 


