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Vereniging algemeen 

Wat is de missie van Vrouwen van Nu? 
De missie van de vereniging: ‘Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van 
vrouwen de leefomgeving versterken’. We doen dat met circa 29.000 leden en ruim 395 
afdelingen. 
Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving. Via 
Vrouwen van Nu werken vrouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontmoeten vrouwen 
elkaar, ontplooien zij hun creativiteit, en participeren zij met krachtige stem in de 
samenleving. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich 
van partijpolitiek. 
 

Hoe inloggen  op het ‘voor leden’ deel van de website 
Hoe kunnen leden inloggen op het ‘voor leden’ deel van de website? 
De secretaris van de afdeling verstrekt de inlogcodes hiervoor aan haar leden. Deze 
pagina’s zijn niet beschikbaar voor niet-leden. 
 

Lidmaatschap 

Hoe kan ik lid worden? 
Door aanmelding bij een afdeling bij jou in de buurt. 
Zie hiervoor onze website: http://vrouwenvannu.nl/provinciekeuze 
 
Kan ik op proef naar een afdelingsbijeenkomst? 
In overleg met een afdeling kun je een of meerdere bijeenkomsten vrijblijvend bijwonen 
voordat je besluit of je lid wilt worden. 
 

Hoeveel bedraagt de contributie? 
Voor 2022: € 55,50 
Voor 2023: nog niet vastgesteld 
 
Van wanneer tot wanneer loopt het verenigingsjaar? 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap? 
Met een afdelingslidmaatschap kun je deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, 
provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden (al dan niet tegen betaling) 
en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een 
ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt. 
 

Wat is het verschil tussen een afdelingslidmaatschap en een landelijk 
lidmaatschap.  
Met een afdelingslidmaatschap kun je deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, 
provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden (al dan niet tegen betaling) 
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en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een 
ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt. 
Is er geen afdeling in de buurt actief of wil je je liever niet bij een afdeling aansluiten? 
Dan is een landelijk lidmaatschap iets voor jou. Je kunt deelnemen aan de activiteiten die 
landelijk en binnen de provincie worden ondernomen en aangeboden (al dan niet tegen 
betaling) en ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Afhankelijk van 
de wijze van organisatie zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan lokale activiteiten 
van Vrouwen van Nu. Altijd na aanmelding en meestal tegen een bijbetaling. Je ontvangt 
een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt. Er is geen verschil in 
het contributiebedrag. 
 

Wat houdt een ‘donateurschap’ in?  
Je steunt de vereniging en haar missie met een vastgestelde jaarlijkse bijdrage van 
€19,95. Hiervoor ontvang je vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Als 
betrokkene bij de vereniging word je uitgenodigd voor bijzondere landelijke bijeen-
komsten. Het reguliere programma valt hier niet onder.  

 

Als ik in de loop van het jaar lid word moet ik dan de volledige contributie 
betalen?   
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom 
ook verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in 
het eerste lidmaatschapsjaar lid is. 

 

Kan ik bij twee afdelingen structureel meedoen aan activiteiten? 
Dat kan, altijd in samenspraak met de afdelingen. De tweede afdeling bepaalt dan zelf 
hoeveel contributie zij je vragen. Het deel aan landelijk en provincie behoeft uiteraard 
maar 1x betaald te worden.  
 

Ledenpas 

Wat houdt de ‘Vrouwen Van Nu’ – ledenpas in? 
Elk lid van Vrouwen van Nu krijgt jaarlijks een eigen ledenpas. Deze biedt naast toegang 
tot de duizenden activiteiten van de vereniging ook korting op het aanbod van andere 
organisaties en evenementen. Er is regelmatig nieuw aanbod. 
Op de landelijke website staan de aanbiedingen op het ‘voor leden’ deel. Leden krijgen 
hiervoor een inlogcode.  
 

Waar vind ik de aanbiedingen van de ledenpas? 
Op de landelijke website staat op het ‘voor leden’ deel het aanbod van de ledenpas. 
Als lid krijg je hiervoor een inlogcode van de secretaris van je afdeling.  
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Het magazine Vrouwen van Nu 

Ontvangt elk lid het magazine? 
Het magazine is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap en wordt aan alle leden 
toegestuurd. Wil je het Vrouwen van Nu Magazine niet ontvangen, laat het dan bij 
inschrijving weten via telefoon 070 3244429 of ledenadministratie@vrouwenvannu.nl 
 

Hoe groot is de oplage? 
De oplage is 32.000 stuks. Alle leden van Vrouwen van Nu, ontvangen vier keer per jaar 
het Vrouwen van Nu Magazine. Daarnaast heeft het Magazine een aantal externe 
organisaties en personen als abonnee.  
 

Kan ik alleen een abonnement op het magazine nemen? 
Als afdelingslid kan dat niet. Als donateur ontvang je alleen het magazine maar kun je 
niet meedoen aan de activiteiten van de vereniging. De contributie voor het 
donateurschap bedraagt € 19,95. 
 

Proef-exemplaar  van het Vrouwen van Nu Magazine nemen? 
Niet-leden kunnen (eenmalig) een proef-exemplaar van het Magazine aanvragen via: 
bureau@vrouwenvannu.nl * 

Dit exemplaar wordt gratis toegestuurd en kan er daarna besloten worden om een 
abonnement op het Vrouwen van Nu Magazine te nemen. Of wellicht lid worden van de 
vereniging en zo ook gebruik kunt maken van de velen voordelen die het lidmaatschap 
met zich meebrengt. 

(*) met het aanvragen van het magazine, ga je er ook mee akkoord dat jouw mailadres 
wordt toegevoegd aan de verzendlijst voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

 
Opzeggen 

Waar kan ik opzeggen? 
Afdelingsleden kunnen alleen opzeggen bij de eigen afdeling. Doe dit liefst zo vroeg 
mogelijk, zodat de afdeling de afmelding ook tijdig en vóór 1 november kan verwerken. 
De centrale ledenadministratie in Den Haag neemt geen afmeldingen van afdelingsleden 
aan. 
Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den 
Haag via ledenadministratie@vrouwenvannu.nl  

 

Voor welke datum moet opgezegd worden voor een volgend jaar? 
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient uiterlijk vóór één 
november te zijn gedaan, maar liefst zo vroeg mogelijk in het jaar zodat tijdige 
verwerking mogelijk is.  
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Wat zijn de consequenties van opzeggen na 1 november? 
Dan is het lid het volledige contributiebedrag voor het volgende verenigingsjaar 
verschuldigd.  

 

Als er wordt opgezegd tijdens het lopende verenigingsjaar krijg je dan een 
deel van de contributie terug?  
Zoals vermeld in de statuten van de Vereniging is, wanneer het lidmaatschap in de loop 
van een verenigingsjaar eindigt, de jaarlijkse bijdrage desalniettemin voor het geheel 
verschuldigd. 
 

Kan een lid, bij wijze van uitzondering, met gegronde redenen na 31 
oktober uitgeschreven worden?  
Hoewel we uiteraard veel begrip voor de situatie hebben, kunnen we niet anders dan 
deze opzegging behandelen als alle andere die na 31 oktober binnenkomen. Dat betekent 
formeel dat het lid contributie plichtig blijft. De afdeling kan hiermee akkoord gaan, maar 
de afdrachtplicht van de afdeling aan de provinciale afdeling en aan landelijk komt 
daarmee niet te vervallen.  
 

Contact met afdelingen 

Is er een lijst met alle contactgegevens van de afdelingen?  
Op onze landelijke website www.vrouwenvannu.nl kunnen de contactgegevens van de 
afdelingen gevonden worden bij: http://www.vrouwenvannu.nl/provinciekeuze 
Je kunt de afdelingen zelf benaderen of contact opnemen met onze bladcoördinator, als 
je een aanbod voor onze leden hebt dat wellicht interessant is voor ons magazine of 
andere communicatiekanalen. Stuur je bericht dan s.v.p. aan 
bladcoordinator@vrouwenvannu.nl 
 

Hoe kan ik mijn lezing, evenement, tentoonstelling onder de aandacht 
brengen bij de afdelingen? 
Landelijk beschikken we niet  over een sprekerslijst en het is niet haalbaar het enorme 
aanbod van lezingen/tentoonstellingen/evenementen e.d. dat wij binnenkrijgen aan onze 
afdelingen door te geven.  Via onze website kan contact gezocht worden met afdelingen 
van Vrouwen van Nu om hen te benaderen met je aanbod. 
Verder bestaat de mogelijkheid te adverteren in ons magazine via SGNM, Marsha 
Martens, tel.nr.: 06 25 22 63 52; mail: marsha@sgnm.nl 

 

Waarom hebben niet alle afdelingen een contactadres op hun afdelings-
website? 
Sommige afdelingen kiezen hier bewust voor. Wij stimuleren het plaatsen van contact-
gegevens zodat geïnteresseerden de afdeling kunnen bereiken.  
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Is het mogelijk om via Vrouwen van Nu een persbericht rond te sturen?  
Onze redactie bepaalt of persberichten interessant zijn voor onze achterban en voor 
opname in bepaalde vorm in ons magazine of andere communicatie-uitingen. Hierbij 
worden verschillende criteria gehanteerd, waaronder of berichten passen bij ons huidige 
beleidsplan en onze huidige thema’s.  
 

Is Vrouwen van Nu actief op social media?  
Twitter:  https://twitter.com/vrouwenvannu  (Twitternaam: @vrouwenvannu) 
LinkedIn:  De Vrouwen van Nu LinkedIn pagina: 
  https://www.linkedin.com/company/994073/  
  De Vrouwen van Nu LinkedIn groep: 
  https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1938920&trk=anet_ug_hm  
Facebook:  De Vrouwen van Nu Facebookpagina: 
  https://www.facebook.com/vrouwenvannunederland  
  De Vrouwen van Nu Facebookgroep (voor leden): 
  https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu/  
Instagram:  https://www.instagram.com/vrouwenvannu/?hl=nl (accountnaam:  
  vrouwenvannu) 
 

Hoe kom ik aan de statuten en het huishoudelijk reglement? 
De statuten staan vermeld op het ‘voor leden’ deel van onze landelijke website 
www.vrouwenvannu.nl en zijn vandaar te downloaden. Alleen leden hebben toegang tot 
het ‘voor leden’ deel. De statuten zijn per 1-1-2019 gewijzigd en het huishoudelijk 
reglement per 2020. 
 

Emailnieuwsbrief 

Kan ik me als niet-lid abonneren op de maandelijkse emailnieuwsbrief van 
Vrouwen van Nu? 
Dat kan inderdaad, via de volgende link: http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief 
 

Waar kan ik de wijziging van mijn emailadres voor de emailnieuwsbrief 
doorgeven? 
Dit kun je heel eenvoudig zelf doen, via het linkje helemaal onderaan de nieuwsbrief. 
 

Als ik de emailnieuwsbrief doorstuur aan vriendinnen word ik steeds zelf 
uitgeschreven. 
Wij adviseren deze nieuwsbrief niet door te sturen. Iedereen kan zichzelf inschrijven: 
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief 
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Annuleringsvoorwaarden Vrouwen van Nu 
Betaling 
Aanmeldingen voor een evenement worden in het algemeen via Eventbrite gedaan. De 
deelnamekosten en servicekosten (= toeslag) van het evenement dienen bij inschrijving 
meteen te worden voldaan via iDeal of creditcard. 

Annuleren 
Annuleren door deelnemer  

Bij annulering door de deelnemer worden de servicekosten nooit gerestitueerd.   

Bij annulering tot één maand voor de startdatum worden reeds betaalde deelnamekosten 
volledig gerestitueerd. 

   Bij annulering tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van het evenement, 
wordt 50 % van de deelnamekosten gerestitueerd. 

Bij annulering  tussen 2 weken en 5 werkdagen* voor aanvang van het evenement, 
wordt 25% van de deelnamekosten gerestitueerd. 

Bij annulering door de deelnemer binnen 5 werkdagen* voorafgaand aan het evenement, 
op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op het 
evenement, wordt geen restitutie verleend. 

Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aan-
gemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voor-
waarden die gelden voor het betreffende evenement. 

Je kunt alleen schriftelijk annuleren. Vraag restitutie aan via Eventbrite wanneer je ticket 
daar is aangeschaft. Of stuur een e-mail naar bureau@vrouwenvannu.nl. Vermeld in de 
mail je IBAN nummer en de tenaamstelling van de rekening, zodat de deelnamekosten 
(deels) teruggestort kunnen worden. 

Annuleren door Vrouwen van Nu 

Bij onverhoopte annulering van het evenement door Vrouwen van Nu wegens onvoldoen-
de deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en 
volledig (dus deelnamekosten en servicekosten)  gerestitueerd. 

 

*werkdagen = maandag tot en met donderdag 

 


