Enquête Toekomst Vrouwen van Nu
Beste vrouw van nu,
Voor je ligt een enquête met vragen over de toekomst van Vrouwen van Nu. Onze
vereniging blijft in beweging, omdat we met onze activiteiten midden in een continu
veranderende samenleving willen staan én omdat we willen blijven aansluiten bij de
wensen en ideeën van onze leden. Hoe gaat Vrouwen van Nu er uit zien in de komende
jaren? Welke wensen en ideeën heb jij daarover?
Denk met ons mee en laat je stem horen. Dat is belangrijk, jouw mening telt!
Alvast bedankt voor je bijdrage.
Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu
_______________________________________________________________________

Toekomstbeeld en de weg daar naartoe
1. Hoe ziet Vrouwen van Nu er over 5 jaar uit als succesvolle vereniging?
Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken over de
gewenste situatie over 5 jaar.
(A)
Vrouwen van Nu is een landelijk bekende vrouwenvereniging die zich inzet voor zowel
nationale als internationale belangen van vrouwen.
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(B)
Vrouwen van Nu is een vereniging waarin vrouwen elkaar ontmoeten bij gezellige,
interessante en leerzame activiteiten.
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(C)
Vrouwen van Nu is een platform dat trainingen, workshops en lezingen aanbiedt ten
behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van haar leden.
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2. A) Als je kijkt naar de voor jou gewenste situatie uit vraag 1, hoe ver weg of
dichtbij die gewenste situatie is de landelijke vereniging dan in 2021?
Geef dit aan op een schaal van 1 tot 10
1--------------------------------------------------5--------------------------------------------10
Heel ver weg
bereikt
B) Als je kijkt naar de voor jou gewenste situatie uit vraag 1, hoe ver weg of
dichtbij die gewenste situatie is jouw provinciale afdeling dan in 2021?
Geef dit aan op een schaal van 1 tot 10
1--------------------------------------------------5--------------------------------------------10
Heel ver weg
bereikt
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C) Als je kijkt naar de voor jou gewenste situatie uit vraag 1, hoe ver weg of
dichtbij die gewenste situatie is jouw lokale afdeling dan in 2021?
Geef dit aan op een schaal van 1 tot 10
1--------------------------------------------------5--------------------------------------------10
Heel ver weg
3. Hoe bereiken we die gewenste situatie van Vrouwen van Nu?




ik ben tevreden met hoe het gaat (ga naar vraag 5)
die gewenste situatie bereiken we niet, Vrouwen van Nu houdt op te
bestaan (ga naar vraag 5)




door ingrijpende veranderingen door te voeren (ga naar vraag 4)
anders 󠆼…………………………………………………………………………………………………………..

4. Gewenste ingrijpende veranderingen zijn:
(meerdere antwoorden mogelijk)



de vereniging openstellen voor twee soorten lidmaatschap met twee
verschillende contributiebedragen: 1. leden die deelnemen aan lokale en
provinciale activiteiten en 2. leden die deelnemen aan lokale, provinciale,
landelijke en netwerk activiteiten



structureel samenwerken met andere (vrouwen) organisaties in projecten
die zichtbaar zijn



geïnteresseerde leden actief betrekken bij samenwerkingsprojecten met
andere (vrouwen) organisaties






geïnteresseerde mannen toelaten bij landelijke activiteiten
geïnteresseerde mannen toelaten als landelijk lid
de verenigingsstructuur loslaten
anders………………………………………………………………………………………………

5. Welke drie elementen zijn voor jou het belangrijkst bij Vrouwen van Nu?
(max 3 antwoorden geven)










actief maatschappelijk betrokken zijn
elkaar ontmoeten binnen de afdeling
elkaar ontmoeten binnen de provincie
elkaar ontmoeten op landelijke activiteiten
culturele activiteiten (leeskring, museumbezoek, textielkunst, reizen e.a.)
sportieve activiteiten (wandelen, fietsen, tuinieren)
samen betekenis geven aan je leefomgeving
nieuwe kennis opdoen/ persoonlijke ontwikkeling

_______________________________________________________________
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De gewenste structuur
Vrouwen van Nu is een vereniging met leden die voor hun lidmaatschap contributie
betalen. Van het contributiegeld worden activiteiten, producten en diensten aangeboden
door de afdelingen, door de provincies en door de landelijke vereniging. Het secretariaat
van de verenging is gevestigd op het landelijk bureau. De Ledenraad, waarin uit iedere
provincie een gekozen afgevaardigde zit, is het hoogste besluitvormende orgaan. Hier
wordt (financieel) beleid goed- of afgekeurd. De afdelings- en provinciale besturen en het
landelijke bestuur bestaan uit leden en worden door leden gekozen.
Een andere organisatievorm is een stichting. In tegenstelling tot een vereniging heeft een
stichting geen leden, alleen een bestuur en donateurs. Het stichtingsbestuur kiest de
bestuurders, bij een vereniging doen de leden dat. Donateurs en subsidieverstrekkers
kunnen om verantwoording vragen aan het stichtingsbestuur. Daartoe wordt vaak een
Raad van Toezicht ingesteld die het stichtingsbestuur controleert.
6. Hoe ziet over vijf jaar de structuur van Vrouwen van Nu als succesvolle
organisatie er uit?
(één antwoord mogelijk)




de drie bestuurslagen landelijk-provinciaal-lokaal zijn gehandhaafd
er is een landelijk bestuur en er zijn afdelingsbesturen die direct met elkaar
communiceren; er zit dus geen provinciale bestuurslaag meer tussen



er zijn alleen nog landelijke leden die gebruik maken van het landelijk
bureau als service bureau; geen lokale en provinciale afdelingen meer



er zijn alleen nog lokale afdelingen die in hun werkzaamheden ondersteund
worden door een landelijk servicebureau met betaalde beroepskrachten; er
zijn dus geen provinciale besturen én er is geen landelijk bestuur meer



de verenigingsstructuur wordt opgeheven, Vrouwen van Nu wordt een
stichting met donateurs in plaats van leden



anders, ………………………………………………………………………………………………………….

Betrokkenheid
7. A) Als lid voel ik me betrokken bij:
de landelijke vereniging




ja
nee

de provinciale afdeling




ja
nee

de lokale afdeling




ja
nee

B) Ben je bereid om mee te denken over nieuwe ideeën en activiteiten bij:
de landelijke vereniging




ja
nee

de provinciale afdeling




ja
nee
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de lokale afdeling




ja
nee

8. Hoe kan de betrokkenheid bij de landelijke vereniging worden vergroot?
(meerdere antwoorden mogelijk)



ik vind meer betrokkenheid niet nodig (ga naar vraag 9)



de ledenraad wordt vervangen door een ledencongres met een
afgevaardigde uit alle afdelingen




het landelijk bestuur wordt samengesteld uit leden van provinciale besturen
de kerntaak van provinciale besturen is het informeren van afdelingen over
landelijke besluiten en initiatieven





afdelingsbesturen hebben een landelijk bestuurslid als contactpersoon
actieve leden vormen een klankbordgroep voor het landelijk bestuur
afdelingsbesturen dragen actief 󠆼ideeën 󠆼en 󠆼thema’s 󠆼aan 󠆼die 󠆼provinciaal 󠆼
en/of landelijk worden opgepakt en uitgevoerd



het landelijk bestuur stelt werkgroepen met geïnteresseerde leden in, die
samen met het landelijk bureau gezichtsbepalende activiteiten uitvoeren



de ledenraad wordt vervangen door een ledencongres met afgevaardigde uit
alle afdelingen



anders,……………………………………………………………………………………………………………..

Communicatie
9. A) Waar haal jij informatie over Vrouwen van Nu?
(kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk)










Magazine
E-mail nieuwsbrief
Website
Facebook
Instagram
Nieuws voor provincies en afdelingen
LinkedIn
YouTube

B) Vind je dat je voldoende wordt geïnformeerd?




Ja
Nee

C) Hoe kan de communicatie binnen de vereniging worden verbeterd?
(meerdere antwoorden mogelijk)



door betrokken vrouwen in te zetten als ambassadeur of influencer in de
regio’s
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door meer trainingen aan te bieden om de digitale vaardigheden van leden
te verbeteren



door nog meer rechtstreekse informatievoorziening via media zoals
WhatsApp, Facebook en Instagram op te zetten



door bezoeken van afdelingen en commissies aan het landelijk bureau te
stimuleren



door een maandelijks telefonisch of zoom spreekuur met landelijk
bestuursleden



anders,……………………………………………………………………………………………………..

Financiering en contributie
Tot 2013 ontving Vrouwen Van Nu emancipatie-subsidie voor een bedrag van tussen de € 󠆼
50.000 en € 󠆼100.000. 󠆼Sindsdien is contributie de belangrijkste bron van inkomsten. Met
een teruglopend ledental leidt dit de laatste jaren tot een negatieve begroting.
Deze situatie vraagt om keuzes voor de toekomst.
10. Voor welke maatregelen kies jij om tot een sluitende begroting te komen?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)




geen/minder landelijke activiteiten
voor landelijke activiteiten moeten kostendekkende tickets worden gekocht
(naast de contributie)




er wordt bezuinigd op de personeelskosten van het landelijk bureau
de provinciale besturen worden opgeheven en de provinciale bijdragen
worden verdeeld over de afdelingen en de landelijke vereniging



de provinciale besturen worden opgeheven en de provinciale bijdragen
gaan naar de landelijke vereniging



de contributie wordt verhoogd met 󠆼€50 󠆼–, het bedrag dat nodig is om
kostendekkend te zijn



de verdeling van de afdracht wordt gewijzigd met een hoger percentage
voor het landelijke deel om zodoende een belangrijke landelijke speler te
blijven



een zogenoemde Club van Vijftig of van Honderd wordt gestart, waarin leden
zitten die jaarlijks 󠆼 󠆼€50 󠆼of 󠆼 €100 󠆼extra doneren aan de landelijke organisatie
om nieuwe initiatieven en zichtbaarheid mogelijk te maken



anders,……………………………………………………………………………………………………………

11. Contributie
A) Wat heeft jouw voorkeur?




jaarlijkse aanpassing van het contributiebedrag
één keer in de vier jaar een aanpassing van het contributiebedrag voor de
periode van het Meerjarenbeleidsplan



bij verhoging van de contributie haak ik af
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B) Wat is voor jou een acceptabel contributiebedrag voorde komende vier
jaar?








€ 󠆼50 - € 󠆼60
€ 60 - € 󠆼70
€ 70 - € 󠆼80
€ 󠆼80 - € 󠆼90
€ 90 - €100
anders,………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________

Persoonlijke gegevens
12. Hoe lang ben je lid van Vrouwen van Nu?

korter dan 5 jaar

tussen 5 – 10 jaar

tussen 10-25 jaar

tussen 25- 50 jaar

langer dan 50 jaar
13. In welke leeftijdscategorie mogen wij jou indelen?

jonger dan 50 jaar

tussen 50 en 70 jaar

ouder dan 70 jaar
14. In welke provincie woon je?

Groningen

Fryslân

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Brabant

Zeeland

Flevoland

Zuid-Holland

Noord-Holland
15. Van welke afdeling ben je lid?



………………………………………………………………………………………………………..



ik ben landelijk lid
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________________________________________________________________
Tot slot, bij de

Persoonlijke gegevens hebben we niet naar je naam

gevraagd; je hebt deze enquête anoniem ingevuld.
Als Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu willen we graag bij enkele leden die de enquête
hebben ingevuld, een interview afnemen. In een vraaggesprek kunnen we, meer dan in
een enquête, dieper ingaan op wat er leeft bij leden.
Mogen we jou benaderen voor een interview?
Zo ja, vul dan hieronder je naam, telefoonnummer en emailadres in. Dan kunnen we
contact met je opnemen.
Dank voor het invullen van de enquête!
Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu,
Reineke van Wouwe, voorzitter Werkgroep Toekomst

Alien Jalvingh-Brand, Marjo van der Sluijs, Diana Abbink- te Brummelstroete ,Judith SwenneVoorbach, Liesbeth Haitsma Mulier, Aly Anink;
Carla Wijers, Heleen Boussard (landelijk bureau)

_______________________________________________________________
Ik meld me aan voor een interview.
Naam:
Telefoonnummer:
Emailadres:
________________________________________________________________
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