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VERSLAG VERGADERING – LANDELIJK BESTUUR 
 

Datum  : 20 april 2022 

Locatie : landelijk bureau castellum 

Tijdstip : 12.30 - 16.00 uur 

Kenmerk : 2022/45/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 

RM is zonder kennisgeving afwezig. 

JV is met kennisgeving afwezig (bij POD Groningen).  

 

Toevoegen aan agendapunt 3 Mededelingen: ZIJActief Limburg en aanbod landelijke 

leden. 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 30 maart 2022 

    Bijlagen 2022/36/A2/CW/HB; 2022/37/A2/CW/HB; 2022/38/A2/CW/HB 

                 ter vaststelling 

Verslag en besluitenlijst worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Nav verslag punt 8: JV is weer in gesprek met PB Noord-Holland. 

Actielijst wordt doorgelopen en aangepast. 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- terugkoppeling gesprekken met sollicitant lbc (RW) ter informatie 

  Erica van Engel (EE) kan toch niet aanschuiven bij de heidag op 25 mei ivm een 

andere afspraak. Ook JV kan niet aanwezig zijn. 

  Besproken wordt of het een optie is om de heidag te verschuiven naar augustus   

  zodat JV en EE erbij kunnen zijn. Dit kan niet omdat in mei het LB haar standpunt 

moet opstellen betreffende de toekomstscenario’s. 

 

- terugkoppeling brainstormsessie 14 april (allen) ter informatie 

 AB: merkt op dat interventie van Els Eradus over een mogelijk droomscenario de boel 

op zijn kop zette. RW: is in verwarring aan het einde van de dag weggegaan. LM: 

heeft voornamelijk door het middaggedeelte geen positief gevoel overgehouden aan 

de brainstormdag. Alle leden van de werkgroep Toekomst en oud-voorzitters zaten ’s 

middags in de droomscenario groep. RW: vult aan dat iedereen wel bij het lokale 

scenario ging staan toen de vraag werd gesteld voor welk scenario de meeste leden  

zouden kiezen. RW: het droomscenario gaan we als LB niet uitwerken aangezien dit 

niet uit de resultaten van de enquête is gekomen. Het stopscenario wordt eigenlijk 

door niemand gekozen. Dan blijven over het scenario’ houden zoals het is’ of ‘lokaal 

+’. CW: zal de powerpoint van de brainstormsessie aanpassen voor de 

afdelingsbezoeken. De belangrijkste sheets blijven staan en de toelichting op de 3 

scenario’s zal worden toegevoegd. Bij de Ledenraad houden we dan 2 scenario’s 

over: Lokaal + of Doorgaan met contributieverhoging (naar ca 95 euro). Daaruit kiest 

de Ledenraad welk(e) scenario(‘s) uitgewerkt zal worden. CW: Erica van Engel moet 

t.z.t. met de invulling aan de slag van het gekozen scenario. 
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 AB: Merkt dat de ondersteuning bij opheffing van een afdeling nog niet goed geregeld 

is. Afdeling Coevorden heeft zonder overleg een opheffingsvergadering belegd omdat 

het bestuur wilde stoppen. Nu is dit teruggedraaid door interventie van het landelijk 

bureau. LM: je kunt niet helemaal voorkomen dat afdelingen zonder bericht opheffen.  

 

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

  Er zijn inmiddels ca. 1.100 aanmeldingen (stavaza vóór Pasen). Het idee is om een 

groepsfoto op het centrale plein te gaan maken ten behoeve van een persbericht. De 

Floriade is vanaf 7 uur ’s ochtends open. Er zullen ca 15 personen zijn vanuit het lb, 

LB en PB’s die tijdens Floriade de Vrouwen van Nu dag ondersteunen. Wellicht is het 

toch verstandig om de avond ervoor te overnachten in de buurt. LM en RW geven 

aan hiervan gebruik te willen maken. Het hotel wordt door het landelijk bureau 

geregeld. CW en Evelien ter Meulen hebben weer een gesprek met de Floriade 

gehad. De catering blijkt heel erg duur te zijn. Bij 1.800 bezoekers betekent het een 

tekort op de begroting van €10.000. Besloten is daarom geen koffie met gebak te 

serveren. Dan zal het evenement budgetneutraal zijn. We verwachten 15 á 20 

bussen die gratis kunnen parkeren. Vanaf het busparkeerterrein is de ingang 

(Weerwater entree) makkelijk aan te lopen. Vanaf de andere parkeerplaats (Cable 

Car entree) gaat een gratis shuttle bus naar de ingang.. Er is nu een programma in 

de Shelter opgesteld waarbij ieder half uur lezingen en workshops gegeven worden. 

Er is aan de PB’s gevraagd een ‘landlevenpakket’ te maken om aan de begeleiders 

van de workshops en sprekers tijdens de lezingen te kunnen geven. Het plan is om 

papieren tasje als goodie bag te geven aan alle leden die komen. Eventueel gaan we 

polsbandjes uitdelen zodat we kunnen checken wie bij de lezingen en workshops 

naar binnen mag. Iedereen dient in ieder geval haar ledenpas bij zich te hebben 

hiervoor. Na afloop gaan we met het team gezamenlijk eten. Alleen het PB 

Gelderland heeft met haar agrarische commissie laten weten een stand te willen. 

(toevoeging notulist: de agrarische commissie van Gelderland heeft zich 

teruggetrokken toen ze hoorde als enige commissie hier te staan) Ook het project 

Plastic en het Landelijk Voedsel Platform hebben een stand in de Shelter. 

 

- aanpassing planning zoom en fysieke Ledenraad in een jaar ter vaststelling 

  Op de planning staat nu dat in november de Ledenraad fysiek is en in juni via zoom. 

  Het besluit wordt genomen om dat in ieder geval voor dit jaar om te draaien en in 

  juni 2022 de vergadering fysiek te laten plaatsvinden omdat de Ledenraad een  

belangrijk besluit moet nemen over de toekomst van Vrouwen van Nu. 

 

- planning inlassen zoombijeenkomst Ledenraad ter vaststelling 

  Tijdens de ingelaste zoombijeenkomst met de Ledenraad zal een korte briefing 

worden  gegeven over wat van de Ledenraad wordt verwacht tijdens de vergadering 

van 16 juni. CW: stelt voor om de presentatie die voor de afdelingsbezoeken in mei 

wordt gemaakt, ook aan de Ledenraad te geven tijdens de zoom meeting. Verder 

wordt het enige agendapunt een toelichting op het rapport dat wordt opgesteld op 

basis van de enquêtes en interviews. 

 Datum wordt vastgesteld op woensdag 8 juni van 10 tot 11 uur.  

 

- ZijActief Limburg: uitnodiging gekregen om hun te ontmoeten op 9 juni (locatie lbC). 

ZijActief heeft al punten ingebracht: kennismaking, mogelijk gezamenlijk te 

ondernemen activiteiten, ZijActief activiteiten en gezamenlijke subsidietrajecten. RM 

zal niet bij dit overleg aanwezig zijn, omdat ze een week later aftreedt als LB lid. 

  



   

3 

 

 

 

- Aanbod landelijke leden: LM heeft twee landelijke leden gesproken die het aanbod 

voor landelijke leden mager vinden. Behalve het magazine dat zij ontvangen, heeft 

het landelijk lidmaatschap voor hun geen toegevoegde waarde. Jolanda Nuijtens (ook 

landelijk lid) heeft aangeboden om zich voor Vrouwen van Nu in te zetten voor het 

verkrijgen van subsidie. CW: het staat nog steeds op de planning om een aanbod 

speciaal voor landelijke leden te maken. Dit is uitgesteld door langdurig ziekte van 

Evelien. CW zal contact opnemen met Jolanda Nuijtens. 

  

4. Shortlist Vrouwen van Nu Verschilmaker Award en organisatie uitreiking 

Verschilmaker Award 

              Bijlage Uitslag interne stemming verschilmaker 2022 ter besluitvorming 

Door het annuleren van de Zomerontmoetingen is het evenement waarop de 

verschilmaker bekend wordt gemaakt en de award wordt uitgereikt, verdwenen. 

Tegen de achtergrond van bezuinigen is er eigenlijk geen geld voor het organiseren 

van een podium  voor de uitreiking. Er zijn drie mogelijke scenario’s: 1) de award in 

2022 niet uitreiken dus ook de verschilmakersverkiezing dit jaar niet laten 

plaatsvinden 2) de uitreiking op het landelijk bureau regelen als middagprogramma 

van het PB/LB overleg d.d. 20 september (brengt kosten met zich mee o.a. voor het 

huren van stoelen, serviesgoed en de award) 3) voor de uitreiking naar de 

verschilmaker gaan (kosten voor de award, reiskosten). Kosten van de award zijn 

circa €200. 

Aan het LB wordt de vraag voorgelegd voor welk scenario zij kiezen: 

JV: kiest voor scenario 1, RW: scenario 3; LM: scenario 2 of 3. AB: stelt scenario 2 

voor in een combinatie van het PB/LB september na de vergadering en voorafgaand 

aan het afscheid van CW. Het LB stemt hiermee in. De winnaar is bij de uitreiking dan 

al bekend, alleen de award-winnaar zal dan aanwezig zijn 

CW gaat met Evelien nadenken over scenario 2 Plus, zoals voorgesteld door AB en 

besloten door LB.  

Shortlist: Karin Didderen, Nienke Slump, Babette Porcelijn. Evelien gaat de top 3 

benaderen. Als er iemand niet wil/kan dan schuiven nummer 4 of 5 op naar plek 3. 

 

5. Voorbereiding Ledenraad 16 juni 2022  

- Concept uitnodiging en agenda 

Bijlage 2022/43/A7/CW ter vaststelling 

De Ledenraad wordt dus een fysieke bijeenkomst. RW: we moeten duidelijk toelichten 

dat de Ledenraad een keuze maakt welk scenario (of meer) wordt uitgewerkt en niet 

het scenario dat zal worden uitgevoerd. 

 

Toevoegen aan agendapunt 3: aanstelling Erica van Engel als opvolger CW. 

Agendapunt 5: vragen hiervoor moeten vooraf ingediend worden ter voorbereiding. 

Worden niet vooraf al beantwoord. 

Agendapunt 7: contributie 2023. Voorstel maken met een contributie van € 59,- 

waarbij de PB’s een kleinere afdracht krijgen (=  € 7,50) gezien hun hoge eigen 

vermogens. Eventueel kleine provincies (Flevoland en Zeeland) 1 euro per lid retour. 

Agendapunt 10: Data Ledenraad volgend jaar: 15 juni 2023 en 14 november 2023.  
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6. Agendapunten PB/LB 17 mei 2022 (fysieke bijeenkomst) 

Met de invoering van de nieuwe opzet van het PB/LB overleg wordt aan PB’s 

gevraagd welke onderwerpen zij op de agenda willen plaatsen. Op 21 april wordt de 

email met de vraag om agendapunten verstuurd. Voorstel is om in het overleg een  

uur in te ruimen voor de bespreking van de uitkomsten van de Werkgroep Toekomst 

en de brainstormbijeenkomst d.d. 14 april jl.  ter besluitvorming 

 

De invulling van de agenda is afhankelijk van welke agendapunten worden ingebracht 

door de PB’s. Besloten wordt om één uur in te ruimen voor uitkomsten werkgroep 

Toekomst. 

 

7. Invulling heidag 25 mei  

In de LB vergadering van 30 maart jl. zijn twee onderwerpen ingebracht, zijnde: (1) 

de relatie en afbakening van verantwoordelijkheden van de Ledenraad en het 

landelijk bestuur en (2) het gewenste toekomstscenario van de individuele 

bestuursleden en daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van 

werkzaamheden van het bestuur. Ter vergadering worden aanvullende agendapunten 

ingebracht. 

De locatie van de heidag is Soestdijkseweg Noord 335 in Bilthoven  ter vaststelling 

De te bespreken punten zijn ook afhankelijk van de gewenste toekomst van het LB.  

AB: Aanvulling op punt 1: wil als LB meer in control zijn over wat de Ledenraad aan 

besluiten neemt. Meer sturing vanuit het LB ook omdat er in de Ledenraad geen 

continuïteit zit en wel in het LB. Ledenraad is een controlerend orgaan en geen 

richtinggevend orgaan. 

Toegevoegd onderwerp: samenwerking ZijActief Limburg. Hoe kunnen we elkaar 

versterken en op welke manieren samenwerken. 

 

8. Rondvraag  

CW: Er is op het landelijk bureau een uitnodiging binnengekomen voor een feest ivm 

de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Gerry Cluistra. CW heeft 

gegevens aangeleverd voor de voordracht. LM zal haar een felicitatiekaart sturen 

namens het LB. 

CW: Nav eerdere mailwisseling met de RVAJ staat op 2 juni de evaluatiebijeenkomst 

gepland. LM en CW zijn hierbij aanwezig. 

 

15.00 – 16.00 uur 

 

9. Bespreking Jaarstukken 2021  

Bespreking van de jaarstukken met de accountant ter goedkeuring 

              Bijlage 2022/18/A2/CW/HB  

 

De accountant van Astrium (Jeroen Eikelenboom) schuift om 15 uur aan bij de 

vergadering. Niels Lansbergen (Astrium) laat zich excuseren. Jeroen geeft zijn 

complimenten voor een mooi jaarverslag met mooie activiteiten ondanks de 

coronabeperkingen. 
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Jeroen geeft aan dat uit het accountantsverslag blijkt dat VvN nu nog een goede 

financiële positie heeft. Op pagina 5 wordt aangegeven dat er een dalende trend qua 

inkomsten is. Op dit moment is er nog een mooie vermogenspositie qua kengetallen. 

Dit zal dalen in verband met dalende ledenaantallen. Via de liquiditeitsbegroting tot 

en met 2023 wordt een blik op de toekomst geworpen. Ook in 2023 is er nog geen 

probleem. Er is met CW en HB uitgebreid gesproken over de toekomstplannen van 

VvN in verband met het voortbestaan van VvN.  

Astrium is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven indien het LB de 

jaarstukken goedkeurt.  

 

Het LB keurt de jaarstukken 2021 goed.  

      

 

De vergadering wordt om 16 uur afgesloten. 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 16 juni 2022. 

 

 

     
 

 

Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 


