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CONCEPT notulen PB/LB 17 mei 2022 

 

datum   : 2 juni 2022   

kenmerk  : 2022/53/A4/CW/MM 

plaats   : de Schakel, Nijkerk  

 

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

 

Aanwezig:       

PB’s: 19  PB-leden: Groningen 2, Fryslân 4, Overijssel 2, Gelderland 3, Flevoland 1, Zuid-

Holland 2, Noord-Brabant 3, Zeeland 2. 

Landelijk Bestuur: Reineke van Wouwe, José Vroonland, Leny Moerbeek, Angeline 

Beukema. 

Landelijk bureau: Carla Wijers (directeur), Jessica Liotard en Michelle Meurs (verslag) 

       

Afwezig: Rosemarie Mijlhoff, PB Noord-Holland, PB Drenthe en Riena Braakman 

(Overijssel).  

    

1. Opening en vaststellen van de agenda 

De landelijk voorzitter, Reineke van Wouwe, opent om 10.45 uur de vergadering met een 

welkom aan alle aanwezigen. 

 

2. De toekomst van Vrouwen van Nu 

Aansluitend bij meerdere ingezonden vragen over de toekomst van Vrouwen van Nu start 

de voorzitter de bijeenkomst met een presentatie van een PowerPoint waarin informatie 

over het tijdpad van het traject toekomst Vrouwen van Nu, informatie over resultaten 

van de ledenenquête en drie toekomstscenario’s zijn opgenomen. De ppt is als bijlage 

aan dit verslag toegevoegd. De eindrapportage van de enquêtes en interviews zal worden 

nagezonden. Deze is vertraagd doordat het landelijk bureau deze werkzaamheden van 

een ingehuurde studente, die de opdracht niet goed heeft ingeschat, heeft moeten 

overnemen. 

 

Naar aanleiding van de presentatie: 

Groningen: merkt op dat, toen de enquête twee jaar geleden werd uitgeschreven, de 

financiële situatie van de vereniging anders was.  

Voorzitter: De financiële situatie is al jaren niet goed. Wellicht ook door corona is de 

verslechtering van de situatie de laatste twee jaar wel sneller gegaan dan verwacht.  

Carla: vult aan dat de enquête niet twee jaar geleden maar afgelopen najaar is 

verspreid. De scenario’s zijn op basis van de enquête uitslag geformuleerd.  

 

Noord-Brabant: Naast financiële problemen wordt ook het vinden van nieuwe 

bestuursleden bij afdelingen steeds moeilijker. 

Voorzitter beaamt dat en hoopt dat meer samenwerking tussen afdelingen wordt gezocht 

om hier het hoofd aan te bieden. Hoe dan ook, in ieder scenario zal de vereniging leden 

kwijtraken. Voorzitter roept op tot realisme, jongere leden werven  is erg moeilijk 

gebleken en daar moeten we ons dan ook niet op richten. 

 

Met betrekking tot de wenselijkheid van het behoud van nationale en internationale 

activiteiten en bekendheid, geeft de directeur aan dat het belangrijk blijft om zichtbaar te 

zijn en dus gevonden te worden. De inhoudelijke thema’s, die nu vanuit het landelijk 
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komen, kunnen ook vanuit provincies en/of afdelingen worden geïnitieerd en vervolgens 

worden ondersteund door het landelijk bureau in de uitvoering. In de verdere uitwerking 

van de scenario’s kan dat worden meegenomen. 

 

Noord-Brabant vraagt waar het vierde scenario, het ‘droomscenario’ zoals naar voren 

kwam op de brainstormsessie d.d. 14 april jl, is gebleven in de PowerPoint. 

Voorzitter legt uit dat dit scenario niet verder is uitgewerkt, omdat het niet gebaseerd is 

op de data van de enquêtes en de interviews. Er is een WhatsApp groep opgericht van 

leden die met elkaar nieuwe initiatieven bespreken. Zij zitten eigenlijk op een ander 

spoor dat in de tijd parallel loopt aan het traject van de Werkgroep Toekomst. 

 

Er wordt gesproken over of de scenario’s iets nieuws brengen of oude wijn in nieuwe 

zakken zijn. Voorzitter benadrukt het belang van draagvlak creëren, zo veel mogelijk 

leden meenemen in deze ontwikkeling omdat het over belangrijke keuzes gaat. De 

insteek is nu om meer zicht te krijgen op wat de meerderheid van de bestaande leden 

wil. De scenario’s, gemaakt op basis van de data van de enquêtes en de interviews,  zijn 

daar op terug te voeren.  

 

Noord-Brabant is het eens met de eerdere opmerking van de voorzitter, dat we ons niet 

moeten richten op ledenwerving. Jongere vrouwen willen zich niet binden aan een 

vereniging. Wat wel te doen, is nog zoeken. Het PB Noord-Brabant is momenteel met de 

Rabobank, die hier ook onderzoek naar doet, in gesprek over het onderwerp van 

ledenwerving. Doorgaan zoals nu, is in ieder geval niet de oplossing. 

 

Het PB van Groningen wacht op een terugkoppeling van de uitkomsten van de enquêtes. 

Deze willen ze graag voor de ledenraad van 16 juni a.s. ontvangen, zodat ze deze door 

kunnen spreken met de  (plaatsvervangend)afgevaardigde van de Ledenraad.  

Voorzitter verwijst naar de opmerking aan het begin van het overleg over het zo spoedig 

mogelijk toezenden van de eindrapportage. 

 

Op de vraag van het PB Overijssel wat de vervolgstappen zijn in het traject, verwijst 

voorzitter ook naar de PowerPoint waarin het tijdspad is opgenomen. 

Er blijkt verwarring te zijn in Overijssel over een lid dat zich zou hebben aangemeld voor 

de Werkgroep Toekomst, maar niet door deze werkgroep is benaderd. 

Voorzitter beschrijft de procedure van samenstelling van de Werkgroep Toekomst. De 

leden die hier aan deelnemen, zijn rechtstreeks door het Landelijk Bestuur hiervoor 

benaderd. Je kon je niet aanmelden voor deze werkgroep. Directeur ontvangt de 

gegevens van de mevrouw in kwestie om haar alsnog even te bellen hierover.  

Ook wil Overijssel graag weten of afdelingsbesturen uit hun provincie zijn benaderd voor 

een bezoek van de voorzitter en de directeur. Dit is het geval. 

 

Flevoland denkt en werkt graag mee in de vervolgstappen voor de toekomst van 

Vrouwen van Nu. Voorzitter reageert daar positief op en benadrukt dat het belangrijk is 

om de lijntjes kort te houden met afdelingen in gesprekken over de toekomst. Op de 

verschillende niveaus in de vereniging vinden momenteel gesprekken plaats.  

 

Gelderland/Tineke Jalving geeft aan als PB lid en ledenraadsafgevaardigde te schrikken 

van het spreken in wij-zij. We zijn samen de vereniging en moeten het samen oplossen 

in plaats aan het LB vragen: hoe gaan “jullie” het oplossen. Ze stelt voor om als PB’s te 
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kijken naar wat nodig is om het jaar 2023 draaiende te houden. Vragen als: wat heb je in 

kas, wat krijgen afdelingen, wat kan van de provinciale afdracht naar het landelijk 

bureau, zijn belangrijk. 

Noord-Brabant: Is het voorstel dan om de rest van het eigen vermogen van provincies  in 

te leveren bij het landelijk bureau?  

 

Hiermee komt het onderwerp Financiën van de vereniging aan de orde. 

 

3. Financiën van de vereniging 

Er zijn meerdere vragen over de financiën ingediend: 

Zuid-Holland: Hoe worden we financieel een gezonde vereniging?  

Overijssel: Wij hebben dus begrepen dat er een groot financieel tekort is wat gaan jullie 

(wij) hieraan doen?  

Noord-Brabant: Mogen de afdelingen het geld in de pot behouden als het landelijk 

misgaat? Mogen de provincies het geld in de pot behouden om zelfstandig door te gaan?  

Als antwoord op de laatste vraag (van Noord-Brabant): vermogen dat op 31-12 op de 

rekening staat van PB of afdeling, zal bij opheffing naar landelijk bureau gaan, zoals in 

de statuten is vastgelegd.  

 

Vervolgens staat het financiële tekort van de landelijke vereniging centraal. 

Leny Moerbeek heeft bij twee provinciale jaarvergaderingen een duidelijk beeld geschetst 

van de zorgelijke financiële situatie. Een sluitende begroting in 2023 is van belang om te 

voorkomen dat het mis gaat. Op de oude voet doorgaan betekent dat het over drie tot 

vier jaar klaar is.  

Noord-Brabant vond de manier van presenteren op hun jaarvergadering erg onprettig. 

Aan het alarmerende bericht over de financiële situatie die het einde van de vereniging 

kan inluiden, werd geen perspectief op oplossingen gekoppeld. Dit heeft tot veel onrust 

onder de leden geleid. 

Groningen geeft aan dat ook bij hen veel onrust is ontstaan na de mededeling tijdens het 

penningmeesteroverleg dat Vrouwen van Nu zal moeten stoppen als we financieel op 

deze manier doorgaan. Vraag is nu hoe deze onrust weer kan worden weggenomen.  

Leny Moerbeek reageert op bovengenoemde opmerkingen over de onrust met de 

opmerking dat de ontstane onrust niet verkeerd is. Ze heeft leden op de feiten willen 

wijzen en de urgentie willen overbrengen. De laatste vier jaar is er een negatieve 

begroting geweest waardoor, als er niet wordt ingegrepen,  in 2025 landelijk het geld op 

is. Daarom is het nu van belang een sluitende begroting voor 2023 te realiseren. Mét 

landelijke activiteiten en een landelijke uitstraling, wat haar betreft, want daarmee blijft 

de vereniging zichtbaar. We moeten ons realiseren dat wat nu wordt afgeschaft niet 

meer makkelijk kan worden terug gehaald. Contributieverhoging zal er echt moeten 

komen. En ook het vermogen van de provincies zal beter moeten worden benut. Alle 

provincies komen boven het benodigd eigen vermogen uit. Een mogelijke oplossing van 

de financieel precaire situatie kan zijn om eenmalig aan alle provincies te vragen het 

bedrag boven het benodigde vermogen naar het landelijk over te schrijven. Dit om de 

negatieve balans te keren. 

Zeeland zet een kanttekening bij hun bedrag van eigen vermogen, € 43.000, omdat het 

project Suzanna hier in zit. Dit staat helemaal los van het PB.  

Het Landelijk bestuur is hiervan op de hoogte. 

Op de informatieve vraag van Groningen of de hoogte van het benodigd eigen vermogen 

gerelateerd is aan het aantal leden in een provincie, antwoordt Leny Moerbeek 
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bevestigend. Zij geeft ook een andere optie om in 2023 een sluitende begroting te 

kunnen opstellen: de PB’s storten de provinciale bijdrage van 2023 eenmalig terug naar 

de landelijke rekening.  

Gelderland onderstreept nogmaals dat het gaat om één jaar de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid nemen voor de financiële situatie van de vereniging.  

 

Groningen constateert dat er blijkbaar al vier jaar een negatieve begroting is, maar dat 

dit niet bij iedereen bekend is. En werd er in de enquête wel gevraagd naar eventuele 

contributieverhoging? 

Voorzitter antwoordt dat in de enquête is gevraagd naar de wenselijkheid van 

contributieverhoging. In de PowerPoint is opgenomen dat een meerderheid (56%) een 

gewenste contributiehoogte tussen de €50 en €60 voorstaat. 

Wat de kennis onder leden over de financiële situatie van de landelijke vereniging 

betreft, merkt Leny Moerbeek op dat alle penningmeesters (PB’s en afdelingen) deze 

informatie krijgen en dienen te delen met hun leden.  

Op de vraag van Gelderland hoe groot het tekort nu is, is het antwoord: ongeveer 2,5 

ton. Directeur benadrukt dat dit tekort niet door hogere uitgaven komt, maar door tekort 

aan inkomsten wegens afnemend aantal leden. 

 

Terugkomend op de vraag aan de PB’s om eenmalig geld terug te storten op de 

landelijke rekening, vraagt Overijssel of daarmee in 2023 het gat in de begroting dan is 

gedicht. Het gat wordt dan redelijk gedicht. Deze eenmalige actie moet vooral worden 

gezoen als een financiële time out in het jaar waarin het nieuwe beleid voor het 

Meerjarenbeleidplan wordt geschreven. 

 

Leny Moerbeek vraagt welke PB’s positief tegenover teruggave van de provinciale 

afdracht in het jaar 2023, staan. 

Gelderland, Overijssel en Flevoland geven akkoord hierop. 

Fryslân vraagt zich af of dit door de leden moet worden besloten? Leny Moerbeek 

antwoordt dat het over provinciale gelden gaat, waar het PB over kan besluiten. Ze 

verzoekt de andere PB’s om op korte termijn een besluit te nemen over het verzoek 

betreffende de provinciale afdracht. 

 

Voorzitter rondt dit onderwerp af met de oproep om samen voor de vereniging aan 

oplossingen te werken. Het hierboven besproken verzoek betreffende de provinciale 

afdracht geeft geen garantie op succes, maar wel uitsteltijd. Voor 2024 komt er een 

nieuwe begroting aan de hand van de nieuwe start met het MJBP. Het is duidelijk dat we 

dan niet op dezelfde voet door kunnen gaan. 

Noord-Brabant kaart de opheffing van een groeiend aantal afdelingen aan, wat hen wel 

somber maakt. Als de contributie straks veel hoger wordt vastgesteld, verwachten ze dat 

dat een belemmering zal zijn om lid te blijven.  

Voorzitter benadrukt dat PB’s een belangrijke rol spelen in het delen en toelichten van 

het landelijk beleid naar de leden.  

Noord-Brabant geeft aan altijd als ambassadeur van Vrouwen van Nu op te treden met 

een positieve insteek. 

Overijssel stuurt om die reden altijd de Ledenraadsstukken door naar afdelingen, ook al 

mag dat niet. 

Groningen stuurt de Ledenraadsstukken niet door, maar weet niet goed hoe de 

afgevaardigde dan als vertegenwoordiger kan optreden. 
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Voorzitter antwoordt dat over onderwerpen in de Ledenraad uiteraard wel 

gecommuniceerd kan worden met leden, maar het doorsturen van stukken naar leden tot 

tekst en uitleg bij de discussieonderwerpen leidt alleen maar tot verwarring en ruis. Ze 

stelt voor dat PB’s bijvoorbeeld twee keer per jaar met afdelingen over issues spreekt 

waar de Ledenraadsafgevaardigde dan ook bij aanwezig is. 

 

Overige vragen uit de provincies 

 

4. Van het PB Fryslân 

Vraag: Is het mogelijk/wenselijk om het ledenblad/magazine minder vaak te drukken 

b.v. tweemaal of een digitale versie overwegen? 

Voorzitter: Uit de enquête is gebleken dat op dit moment een digitale versie niet gewenst 

wordt. Voor de toekomst blijft deze mogelijkheid wel een punt van discussie. 

Directeur vult aan dat uit de enquête naar voren is gekomen dat het magazine als een 

belangrijk communicatiemiddel wordt gezien. 

Overijssel: In het laatste magazine stond nog een vermelding over de Floriade ticket 

verkoop, maar de ticket verkoop bleek op 10 mei om 12 uur al te zijn gesloten. Dit is 

verwarrend.  

Voorzitter verwijst naar de email nieuwsbrief en de website waar de deadline al eerder in 

vermeld is. 

 

5. Van het PB Gelderland 

Vraag: Kan het overzicht van landelijke leden per provincie in de portal worden vermeld? 

Dit om uitnodigingen te sturen voor activiteiten die in Gelderland plaats vinden. 

Jessica Liotard (landelijk bureau): De AVG maakt het onmogelijk om de gegevens van 

deze leden zichtbaar te maken. Deze zijn wel op te vragen bij het landelijk bureau 

(ledenadministratie@vrouwenvannu.nl).  

Gelderland: Waarom is het niet mogelijk om landelijke leden te zien? Wel op te vragen 

bij landelijk bureau? 

Jessica Liotard: Dat is een technisch verhaal. Landelijke leden zijn door provinciale 

gebruikers niet in te zien in de portal, omdat zij een lidmaatschap hebben waaraan geen 

afdeling (en daarmee provincie) gekoppeld is. Dat maakt het technisch erg ingewikkeld 

(het zou wel kunnen maar is dan erg kostbaar) om deze leden zichtbaar te maken voor 

provinciale gebruikers. Op verzoek kunnen we op het landelijk bureau het meest actuele 

overzicht van landelijke leden altijd sturen. 

Vraag: Wat was de respons op de uitnodiging aan leden met een boerenbedrijf om mee 

te doen met een zoom meeting over de oorlog in Oekraïne en het dreigende 

voedseltekort?  

Directeur: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met tien vrouwen van nu die werkzaam 

zijn in de agrarische sector. Hier is vervolgens aandacht aan besteed op onze website en 

facebookpagina. Jammer genoeg is het persbericht niet opgepikt door landelijke kranten.  

Gelderland: Helaas kreeg de agrarische commissie kort voor dit overleg pas een 

uitnodiging, waardoor zij niet konden aansluiten. 

Directeur: De bijeenkomst is inderdaad ad hoc georganiseerd nadat dit idee op de 

kaderdag van de provinciale redactiecommissies naar voren kwam. We wilden snel 

aanhaken bij de actualiteit. 

Vraag: Kan het niet teruggedraaid worden dat het PB en afdelingen in de portal geen 

veranderingen in functie kunnen aanbrengen voor bestuursleden? 

Jessica Liotard: Dit heeft te maken met het nieuwe CRM en de AVG. Aan de portal 

gebruiker hangt een autorisatie op basis waarvan je alleen relaties mag zien.  

mailto:ledenadministratie@vrouwenvannu.nl
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Het is hierdoor niet mogelijk om bestuurswijzigingen door te voeren. Stuur wijzigingen 

door naar ledenadministratie@vrouwenvannu.nl. Jessica probeert dit dagelijks bij te 

houden. Er kan maar één functie onder de functiefunctionarissen staan met een 

ingangsdatum. Dit staat ook in de handleiding omschreven. En alleen een huidig 

bestuurslid kan de wijzigingen doorgeven. Er zal geen einddatum worden ingevoerd, 

aangezien dan ook gelijk de functie wordt verwijderd op die datum. 

 

6. Van het PB Overijssel 

Vraag: Hoe ver is het LB met de wet UBO? 

Voorzitter: Wat betreft de wet UBO is alles geregeld. Provincies en afdelingen hoeven 

hier niets mee te doen. 

Vraag: De website, is er al een voortgang voor een nieuwe website? 

Directeur: Er is een kick off bijeenkomst geweest met de bouwer van de nieuwe website 

Dock35/New Heap. Vanaf juni gaan we aan de slag met de menustructuur en de content. 

Content moet eerst worden opgeschoond. In november zullen de trainingen worden 

georganiseerd voor de provinciale webmasters. In december kunnen de landelijke en 

provinciale websites dan live gaan. Provincies moeten zelf hun content opschonen voor 

die tijd. 

Noord-Brabant: En de afdelingen websites? 

Directeur: Eerst de landelijke website, dan de provincies en daarna pas de afdelingen 

(2023). 

Vraag: Wat zou de reden zijn, dat er zoveel afdelingen en/of leden gaan stoppen of 

inmiddels gestopt zijn. 

Voorzitter: Als we daar een antwoord op wisten, dan was het makkelijk, maar het meest 

voor de hand ligt de gemiddelde leeftijd van onze leden. Corona zal er waarschijnlijk een 

schepje bovenop hebben gedaan. 

Noord-Brabant vult aan: Oudere leden die al vaker in een bestuur hebben gezeten, 

stoppen daarmee en willen alleen maar lid zijn. 

Vraag: Hoe is het beleid op het landelijk bureau? 

Voorzitter: Het landelijk bureau maakt geen beleid, dat doet het Landelijk Bestuur. 

Landelijk bureau voert het beleid uit. 

 

7. Van het PB Groningen 

Vraag: Hoe ziet het LB de lijnen tussen het LB/Ledenraad en het PB. Als PB hebben we 

het gevoel dat we steeds achter de feiten aanlopen. 

Voorzitter: Dit zou niet zo moeten zijn. In het PB/LB overleg, dat altijd vóór de 

Ledenraad plaatsvindt, informeren we  de PB’s. Met de presentatie van de PowerPoint 

vandaag loopt de informatievoorziening zelfs voor op de Ledenraad. 

Groningen: Het zou fijn zijn als de rapportage tijdig zal worden verzonden voor de 

Ledenraad. 

Voorzitter: Zoals eerder vermeld wordt de eindrapportage z.s.m. naar de Ledenraad en 

de secretariaten van de PB’s gestuurd. In de Ledenraad van november zal pas een besluit 

over de gekozen koers worden genomen. In juni kiest de Ledenraad scenario(‘s) die 

verder worden uitgewerkt. 

 

Aanvullende vraag van Fryslân 

Vraag: Hadden bij “PB op de thee” een vraag gekregen over de inlogcode voor de 

oefenportal. Er lijkt geen inlog beschikbaar te zijn.  

Jessica Liotard: Er is een mail uitgegaan dat per mei de oefenportal weer beschikbaar is. 

Inloggen kan met dezelfde inloggegevens als waarmee men in de ledenportal inlogt. 

mailto:ledenadministratie@vrouwenvannu.nl
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8. Mededelingen van het Landelijk Bestuur 

 

- Afscheid Carla Wijers en aanstelling interim manager 

Op 20 september 2022 is het volgende PB/LB overleg. Het afscheid van Carla zal daar 

aan worden gekoppeld. Deze dag zal in de ochtend het PB/LB overleg plaatsvinden, na de 

lunch wordt de Verschilmaker Award uitgereikt en vervolgens kan afscheid worden 

genomen van Carla. 

Gezien het feit dat de Zomerontmoetingen niet zal worden georganiseerd, zal de Award 

uitreiking er anders uitzien dan anders. Stemmen kan niet tot het moment zelf, maar 

vooraf, waardoor alleen winnaar aanwezig zal zijn.  

Locatie van deze dag wordt nog gezocht, maar zal in het midden van het land zijn. 

 

Met betrekking tot de opvolging van de directeur, meldt de voorzitter dat op de vacature 

van interim manager drie goede kandidaten zijn gekomen. Gekozen is voor Erica van 

Engel. Zij is al jaren lid van Vrouwen van Nu en weet al veel van de vereniging. Zij heeft 

een aanstelling per 1 september voor één jaar. Zij zal vanuit het door de Ledenraad nog 

te kiezen scenario een Meerjarenbeleidsplan opstellen. 

Zuid-Holland: Is het haar keuze om voor één jaar aan te treden? 

Voorzitter: De vacature is uitgezet voor één jaar, maar dat is ook haar keuze. Na een 

jaar zal worden bekeken hoe de situatie is, wat mogelijk en wenselijk is.  

 

- Kandidaat Landelijk Bestuur 

Er is een kandidaat voor het LB gevonden, Maartje van der Bijl uit Fryslân. 

 

- Toegevoegde mededeling betreffende de Floriade 

Directeur meldt dat er op de Floriade Ontmoetingsdag van komende vrijdag 2.275 

vrouwen van nu komen. Het is voor de organisatie belangrijk om, als jullie met een bus 

komen, duidelijk aan te geven dat het een Vrouwen van Nu bus is. En als het kan een 

oranje attribuut mee te nemen of aan te trekken. Om 14.30 uur zal op het centrale plein 

een groepsfoto worden gemaakt. 

Door het grote aantal leden is het helaas niet mogelijk gebleken om voor koffie/thee met 

iets lekkers te zorgen. De horeca op het terrein is behoorlijk aan de prijs. Er zijn wel 

lezingen en workshops geregeld exclusief voor leden. Iedereen ontvangt een polsbandje, 

waarmee vrouwen van nu bij lezingen en workshops kunnen aanschuiven. 

 

9. Verslag PB/LB overleg 23 september 2021 

Blz 1: Jessica Liotard was ook aanwezig 

Blz 7: Directeur: m.b.t. de nieuwe website ‘een update maar herbouwen’ moet zijn ‘geen 

update maar herbouwen’. 

 

10.  Rondvraag 

Ans de Vries (Zuid-Holland): Als we bellen naar kantoor, dan krijgen we best vaak een 

bandje. In coronatijd is dat begrijpelijk, maar er is nu toch altijd iemand aanwezig? 

Directeur: Het antwoordapparaat staat er altijd op vrijdag op, dan is het kantoor 

gesloten. Het bandje is er verder alleen bij een teamoverleg, pauze of (christelijke) 

feestdagen. Iedereen wordt wel zo spoedig mogelijk terug gebeld na een overleg of de 

pauze. 

Duidelijk werd dat de opmerking van Ans de Vries over 5 mei ging. Toen was het kantoor 

gesloten. 
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Ans Stam (Gelderland): Wanneer wordt de toespraak van de voorzitter gedeeld? 

Voorzitter: Deze komt op website, zodra alle PB vergaderingen zijn geweest. De laatste 

vindt op 9 juni plaats. 

 

Tineke Jalving (Gelderland): deelt de nieuwe folder uit die zij hebben gemaakt voor 

werving nieuwe leden. 

 

Ans de Vries (Zuid-Holland): Hebben een klacht van een lid ontvangen, met commentaar 

dat er bij het magazine losse folders bijzaten en in plastic.  

Voorzitter: Het betreft eco-vriendelijk plastic en de folders zijn advertentie-inkomsten. 

 

Gelderland: Is er nog een LVP boerin voor een afdelingsavond beschikbaar? 

Michelle Meurs (landelijk bureau): maakt de matches tussen afdelingen en boerinnen 

voor een bijeenkomst. Zij verzoekt om een mail te sturen naar 

bureau@vrouwenvannu.nl. 

Directeur informeert naar aanleiding hiervan dat er inmiddels zo’n 80 aanvragen geweest 

zijn voor de toolkit, en 23 aanvragen voor boerin voor een afdelingsavond. Alleen in 

Zeeland zijn nog geen boerinnen beschikbaar, er wordt naar een oplossing gekeken.  

 

Julia Bosschert (Flevoland): Heeft in de pauze telefonisch contact gehad met Marjo v.d. 

Sluijs omtrent het eenmalig terugstorten van de provinciale afdracht van 2023. Hier is 

akkoord voor vanuit Flevoland. 

 

Jannie Meeuwisse (Noord-Brabant) Hebben voor het project Plastic en Ik een flyer 

ontwikkeld over microplastics. Deze is vrijdag te verkrijgen bij de stand op de Floriade. 

Hier zouden de provincies financieel aan bijdragen, maar er is besloten om dit helemaal 

door Noord-Brabant te betalen. 

Er zijn hoge bankkosten bij de Rabobank en hierbij de tip om ook gebruik te maken van 

het aanbod van de Rabobank, bijvoorbeeld cursussen te volgen. 

 

Directeur meldt naar aanleiding hiervan dat de RaboClubSupport Actie dit jaar is 

vervroegd naar mei. 

 

11. Afsluiting 

De voorzitter sluit om 14.00 uur het overleg af. 
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