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Volg je droom. Jouw tijd is nu! 

Voorjaarsspeech 2019 

 

Volg je droom. Jouw tijd is nu! Hoe willen we als vrouwen van nu invulling geven aan het 

jaarthema van 2019?  

 

Wat is een droom eigenlijk?  

Er zijn mensen die dromen zien als iets dat niet van de ‘echte’ wereld is. Als beelden, 

verlangens, angsten en geluk, die alleen in je slaap bestaan. 

U heeft het allemaal beslist vaker meegemaakt: wakker worden uit een droom die je na 

een paar minuten al niet meer kunt navertellen omdat onze hersenen ’s nachts totaal 

anders werken dan overdag. De droom is onlogisch en onsamenhangend. Er worden in 

de droom verbanden gelegd die je overdag niet legt, het onmogelijke is mogelijk. Tot je 

weer wakker wordt.  

Als iemand tegen je zegt: ‘ Droom jij maar lekker verder’, dan wordt daar meestal  mee 

bedoeld dat je niet realistisch bent, dat het dagdromen zijn, dat jij een luchtfietser bent. 

Of dat je vlucht in een fantasie, in een droom die je een leven lang kunt koesteren omdat 

die nooit werkelijkheid kan worden. 

 

De droom van ons Jaarthema  verwijst naar een verlangen, naar iets wat je graag zou 

willen maar waar je tot nu toe geen werk van hebt gemaakt. Waarom niet? Omdat dit 

verlangen wordt getemperd door een stemmetje in je hoofd dat zegt dat het niet 

realistisch, niet uitvoerbaar, een fantasie is. En toch zijn veel van die dromen makkelijker 

in de ‘echte’ wereld binnen te halen dan je tot nu toe wellicht dacht. Daar gaat het 

Jaarthema over.  

 

Dromen die dromen blijven, gaan een leven lang mee. Dat leidt, achteraf terugblikkend, 

vaak tot gevoelens van spijt en frustratie. Uit een groot levensvragenonderzoek getiteld 

Zin & Spijt van de ouderenbond KBO uit 2017 komt naar voren, dat de top 5 

levensvragen van 55-plussers gaan over een mooie en zinvolle invulling van het leven. 

Spijt speelt in het terugblikken op de tijd die is geweest, een grote rol. Zo heeft 6 op de 

10 55-plussers spijt van keuzes die ze hebben gemaakt. Spijt over verloren talenten, 

spijt over gemiste kansen. Uit de Libelle enquête, waar veel vrouwen van nu aan mee 

hebben gedaan, kwam naar voren dat onder vrouwen van gemiddeld 70 jaar maar 37% 

hun leven op dezelfde manier zou inrichten als ze het nog eens over konden doen.  

Vrouwen van Nu haakt met haar jaarthema hier op aan. Je kunt wat gebeurd is niet 

overdoen, maar het is nooit te laat om je droom serieus te nemen. Blijf niet hangen in 

spijt over gemiste kansen en frustraties over onvervulde dromen. Natuurlijk is niet alles 

mogelijk, natuurlijk word je begrensd door je directe leefomgeving en keuzes uit het 

verleden. Maar er is vaak meer mogelijk dan je denkt.  

Doe eens even uw ogen dicht.  

Waar gaat uw hart al heel lang sneller van kloppen? En waarom heeft u hier nooit iets 

mee gedaan?  

(even stil) 

Dit jaarthema is een oproep aan alle vrouwen van nu: maak van je droom een plan dat 

uitvoerbaar is. Het is nooit te laat! 

 



   
 

Deze oproep geldt ook voor Vrouwen van Nu als vereniging. Als landelijk bestuur spreken 

we regelmatig met elkaar en met leden in het land over de toekomst van Vrouwen van 

Nu. Als we dan alle ‘ja-maars’ en ‘dat kan toch niet’ even durven loslaten, dan komen er 

mooie droombeelden op van een levendige vrouwenorganisatie die met haar lange 

geschiedenis midden in de samenleving staat. Een organisatie die de stem van vrouwen 

versterkt op belangrijke maatschappelijke thema’s. Een organisatie die zich hard maakt 

voor de inzet van de vele talenten van vrouwen en vooral ook voor de erkenning en 

waardering hiervan. Een organisatie die een krachtig vrouwennetwerk heeft neergezet, 

waar zusterschap de drijvende kracht in is. Een organisatie die als een warme deken 

vrouwen van verschillende generaties verbindt. 

Fronst u nu uw wenkbrauwen? Hoort u nu een kritisch stemmetje fluisteren dat het 

ledental alleen maar daalt omdat jongere generaties vrouwen zich niet aanmelden als lid? 

Gelooft u er niet meer in dat we ons eeuwfeest in 2030 halen als bloeiende vereniging?  

Of wordt u enthousiast van het hierboven geschetste toekomstbeeld van Vrouwen van 

Nu? Wilt u graag met andere vrouwen nadenken over wat er wél kan in plaats van 

opsommen wat moeilijk of onmogelijk lijkt? 

 

Veel vrouwen van nu dragen de vereniging een warm hart toe. De vereniging heeft voor 

veel leden dan ook veel betekend in haar persoonlijke ontwikkeling. Zelfvertrouwen (ik 

doe er toe), durven spreken in het openbaar (ik heb een mening en die mag gehoord 

worden), een vertrouwd sociaal netwerk. Dat gun je toch ook nieuwe vrouwen! Er zijn zo 

veel redenen waarom zo’n mooie organisatie niet mag verdwijnen. 

Maar ja, hoe doe je dat?! Wie heeft er vertrouwen in dat dit meer is dan een droom, dat 

deze droom werkelijkheid kan worden? 

Ik heb er vertrouwen in, wij als landelijk bestuur hebben dat vertrouwen, de ledenraad 

heeft haar vertrouwen uitgesproken. U toch ook?  

Zoals de bekende managementgoeroe Ben Tiggelaar in zijn succesboek de drie stappen 

beschrijft van Dromen Durven Doen, zo willen wij de toekomst in. We hebben een droom 

en hebben het lef om hier met elkaar vorm aan te geven. 

 

In ons nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 hebben we hier de lijnen voor uitgezet. 

De titel van dit Meerjarenbeleidsplan is: “Alles wat je aandacht geeft, groeit”. We willen 

ons richten op wat kan, op wat mogelijk is. Samen werken aan de toekomst van een 

vereniging waar we trots op zijn. De beste manier om de toekomst te voorspellen is door 

hem te creëren.  

 

Ik zou iedereen willen oproepen: noem vanaf nu je droom een plan! En ga er mee aan de 

slag. Volg je droom. Jouw tijd is nu! Voor uzelf en voor de Vrouwen van Nu. 


