
   

 
VERSLAG  VERGADERING – LANDELIJK BESTUUR 
 
 

Datum  : 16 juni 2022 

Locatie : landelijk bureau castellum 

Tijdstip : 14.00 - 15.30 uur 

Kenmerk : 2022/67/A2/CW/HB 

Genodigden : Reineke van Wouwe (RW); Leny Moerbeek (LM); Angeline Beukema toe 

   Water - Smink (AB); José Vroonland (JV); Carla Wijers (CW); Heleen   

   Boussard (HB, verslag) 

Toehoorder : Maartje van der Bijl 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 13.25 uur en heet Maartje van der Bijl als 

toehoorder welkom. 

 

2. Notulen, actielijst, besluitenlijst vergadering van 20 april 2022 

    Bijlagen 2022/45/A2/CW/HB; 2022/46/A2/CW/HB; 2022/47/A2/CW/HB 

                 ter vaststelling 

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Besluitenlijst: Bij besluit 20/04/01 wordt opgemerkt dat deze vergadering van de 

Ledenraad op 15 november 2022 wordt verschoven naar februari 2023. 

 

De actielijst wordt doorgelopen en aangepast. 

Opmerkingen n.a.v. actielijst:  

20/04/01 ACWW: in het verleden werden vanuit VvN  en de werkgroep ACWW 

proposals opgesteld voor de internationale conferenties. Nu zijn we niet in de positie 

om dat op te stellen.  

 

09/09/13: JV licht de status van PB Fryslân toe: de toekomstige status van Fryslân 

zal afhankelijk zijn van het gekozen scenario. Als gekozen wordt voor een scenario 

waarin provinciale besturen verdwijnen, moeten zij mogelijk een keuze maken in de 

toekomst om als zelfstandige vereniging door te gaan met het eigen KvK nummer. In 

2020 koos 2/3 van de afdelingen voor afschaffen van de BvPF. Het huidige PB heeft 

een brief rondgestuurd aan afdelingen dat ze zelfstandig willen blijven met financiële 

zelfstandigheid. CW geeft aan dat dit een goed moment is om als LB hierover in 

gesprek te gaan met het PB, ook nav hun weigering om de afdracht over 2023 terug 

te storten. Wat is hun zienswijze/visie over de toekomst van het PB Fryslân. RW, AB 

en CW gaan een afspraak maken in augustus met het PB Fryslân. Mogelijke data 17, 

24, 25 en 26 augustus. CW regelt de afspraak. 

 

09/12/11: LM geeft aan dat Stidoc nog zoekende is welke richting zij uit willen gaan. 

De afrekening van het Textielfestival is gedaan en gelden zijn door VvN ontvangen. 

Stidoc heeft aangegeven dat de volgende tentoonstelling wellicht ook weer hybride 

(digitaal en fysiek) wordt. Hierbij is het financieel risico kleiner en zijn minder 

vrijwilligers nodig die  moeilijk te krijgen zijn. Deelname van VvN aan Stidoc kost 

weinig dus LM adviseert VvN voorlopig te blijven deelnemen. Het LB neemt dit advies 

over. 

  



   
 

 

 

30/03/06: Overzicht kosten per lid. Ter plekke wordt een overzicht uitgedeeld 

gebaseerd op de afdracht en de kosten van 2022. Directe kosten per lid zijn € 6,51 

en als ook de salariskosten hiervan meegeteld worden, zijn de totale kosten per lid € 

13,13. Maar uiteindelijk komt alles wat op het landelijk bureau gedaan wordt, ten  

goede aan de leden. Opmerkingen hierbij : hoe weten landelijke leden wat er in de 

vereniging speelt? Waarom krijgen PB’s nog afdracht voor landelijk leden terwijl ze 

hier geen werkzaamheden voor verrichten? Bij het uitwerken van de scenario’s moet 

hier aandacht voor zijn. 

 

20/04/03: Jolanda Nuijtens: CW heeft een telefonisch gesprek met haar gehad. 

Jolanda wil zich inzetten voor het binnenhalen van subsidies maar dan in eerste 

instantie voor het project ‘Plastic en ik’ uit Noord-Brabant. Bij succes kan dit 

doorgezet worden naar andere provincies. Verder wil Jolanda in gesprek gaan met de 

pioniersgroep uit de brainstormsessie  en met landelijke leden om andere mogelijke 

projecten op te zetten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Dit alles op basis 

van no cure no pay. 

 

 

3. Mededelingen en ingezonden stukken 

- nieuwe data overleg met bestuur ZijActief Limburg inventariseren 

 Het is juist nu van belang een afspraak met ZijActief te hebben om eventuele ideeën 

voor samenwerking mee te kunnen nemen bij het uitwerken van de scenario’s. CW 

zal ZijActief voorstellen om dit op 7 september te doen in combinatie met de LB 

vergadering. ZijActief wordt de keuze gegeven (in verband met reistijd) voor de 

ochtend of de middag inclusief lunch.   

- terugkoppeling gesprek Drenthe d.d. 14 juni 2022 (JV/CW) ter informatie 

 JV is hier samen met CW geweest. Op één na waren alle dames die zich tijdens de 

provinciale dag aangemeld hadden als provinciaal bestuurslid aanwezig. De stemming 

was rustig en constructief. Ze willen met 9 dames uiteindelijk het PB Drenthe gaan 

vormen. In oktober komt er een extra ledenvergadering in Drenthe zodat het bestuur 

gekozen kan worden en afscheid van Janny Roggen genomen kan worden. Deze 9 

vrouwen worden uitgenodigd voor de training nieuwe LR/PB leden op 14 september. 

- stavaza verkiezing Verschilmaker 2022 ter informatie 

  Op dit moment zijn er meer dan 430 stemmen. De Award wordt gemaakt, dit jaar in 

de kleur oranje. Nicole Lankhorst heeft de genomineerden aangespoord om stemmen 

te werven zodat het totaal aantal stemmen nog omhoog gaat. 

- terugblik heidag Bilthoven 25 mei (beknopt verslag al in bezit) ter informatie 

- beknopt verslag negen afdelingsbezoeken (RW/CW/JV;  

           Bijlage 2022/62/A2/RW/JV/CW) ter informatie 

 

4. Terugblik op Ledenraadsvergadering 16 juni 2022 ochtend 

 Iedereen vond het een positieve vergadering mede door de goede voorbereiding en 

het vooroverleg via de zoom. 

  



   
 

 

5. Voordracht Vrouw van Nu 2022 ter besluitvorming 

          Bijlagen Voordracht Gelderland en Voordracht Flevoland                               

Er zijn tot nu toe twee voordrachten binnengekomen, één uit Gelderland en éen uit 

Flevoland. Voor een toelichting op de voordachten, zie de bijlagen.     

Unaniem wordt gekozen voor de voordracht van Gelderland aangezien zij volledig 

voldoet aan alle criteria. De genomineerde uit Flevoland heeft vooral ook buiten de 

vereniging haar sporen verdiend. 

Afgesproken wordt dat Evelien contact opneemt met de betreffende afdeling en PB 

om afspraken over de uitreiking te maken. Wellicht is er nog een provinciale 

bijeenkomst in het najaar waarop de uitreiking gedaan kan worden. 

 

6. Rubriek Van de Bestuurstafel 

Inventarisatie onderwerpen voor de rubriek Van de Bestuurstafel in het magazine van 

september: 

-Voorstellen Erica van Engel in kolom Eigen Huis 

- stavaza scenario’s uitwerking door Erica en het tijdspad: in november worden de 

scenario’s gepresenteerd aan de LR, daarna hebben de Ledenraadsafgevaardigden de 

tijd om deze samen met de PB’s te bespreken met hun achterban. 

- Maartje loopt als aankomend LB lid mee tot november. Tijdens de (extra) zoom 

vergadering van de LR op 15 november 2022 kan zij worden geïnstalleerd. 

Het tijdspad voor de scenario’s wordt ook in de nieuwsflits opgenomen die naar 

aanleiding van de LR vergadering wordt rondgestuurd naar alle provincies en 

afdelingen. 

 

7. Rondvraag 

LM:  

- geeft een toelichting op de stand van zaken van het project gordijnen Huis ten 

Bosch. 

- LM: vraagt om een opzet brief om leden ‘over te halen’ om via automatische 

incasso te betalen. HB zegt toe om deze op te stellen. 

AB: zou het leuk vinden om meer te horen over wat er op het bureau gebeurt, ook 

qua oplossingen die het landelijk bureau heeft voor allerhande problemen van 

afdelingen. CW geeft als voorbeeld van het laatste aan dat ze samen met Evelien een 

document voor de serviceteams aan het maken is mbt problemen bij afdelingen  / 

intentie tot opheffen. Activiteiten van het landelijk bureau komen altijd al ter sprake 

in LB vergaderingen, met uitzondering van reguliere werkzaamheden. Het is 

onduidelijk wat AB als toegevoegde informatie wil krijgen.  

Maartje ontvangt graag een declaratieformulier voor gemaakte reiskosten. HB zal 

haar die toesturen. 

CW:  

- heeft op 29 juni a.s. samen met LM een afspraak met het coördinatieteam 

kennisnetwerk textiel om te praten over de toekomst. 

- Op 12 september is het Prinsessendag. Evelien gaat dit als projectleider 

overnemen van CW. 

- CW had een akkefietje met Riet van de Werff over het kunstwerk van Karlijn in 

miniatuurversie. De Reiscommissie van Zuid-Holland heeft deze gebruikt om uit te 

delen aan deelnemers van hun reizen. Zij hebben daarvoor zelf Karlijn benaderd. 

Dit was niet de bedoeling want de uniciteit is weg en het landelijk kan deze 

miniatuurversie nu niet meer zelf gaan gebruiken. 

- Begroting/jaarplan: wordt deze voor een half jaar of voor het hele jaar 2023 

opgesteld? Besloten wordt voor een heel jaar met slagen om de arm en PM 

posten.  



   
 

 

RW: Gelderland heeft in notulen laten opnemen dat zij in 2023 de VvN dag wil 

organiseren. Komt er volgend jaar nog iets? 

JV: Wat gebeurt er met de provinciale sites als gekozen wordt voor het scenario dat  

PB’s opgeheven worde?. In het hele traject van vernieuwing website geven de 

provinciale webmasters de training hiervoor aan de afdelingen. Tegen de tijd dat één 

van de scenario’s effectief worden, zijn de trainingen hiervoor al gegeven. 

     

De voorzitter sluit de vergadering om  15.15 uur. 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het landelijk bestuur op 7 september 2022. 

 
Reineke van Wouwe,     Angeline Beukema toe Water-Smink, 

voorzitter       secretaris 

 


