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Voorwoord 
 

Van Polsbroek tot Peru. Van het Rembrandtplein tot in de Dorpsstraat. Vrouwen van 

Nu was actief om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Het 

motto voor 2013 was Verenigen en Groeien. Verenigen staat voor het verkleinen van 

de kloof tussen de verschillende onderdelen binnen de vereniging. Maar ook het 

aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerships. Met de groeiambitie 

ontstaat de nodige aandacht voor het behoud van afdelingen en leden en het werven 

van nieuwe leden. Gedurende het hele jaar is zowel geïnvesteerd in de vereniging zelf 

als in de bekendheid van Vrouwen van Nu naar buiten toe. Het proces van 

professionaliseren, dat al in 2012 is ingezet, heeft zich verder voortgezet in 2013.  

 

In dit jaarverslag leest u welke activiteiten er zijn uitgevoerd op het gebied van 

vereniging, groei en professionalisering. Onze leden zetten zich individueel of collectief 

in voor de zaken waar zij gepassioneerd voor gaan. Voor het recht om lief te hebben 

wie je lief wilt hebben, voor het verduurzamen van de economie, voor het behoud van 

het ambacht goudborduren, voor aandacht voor de kwetsbaarheid van mantelzorgers 

of voor het verfraaien van bijvoorbeeld een zorginstelling. De professionalisering zette 

zich door in de verenigingsbrede invoering van een nieuw ledenadministratiesysteem. 

Bovendien werd een pilot voor centrale contributie-inning voorbereid. Ook waren we te 

zien op TV, te horen op conferenties en stonden we op podia. Alle inspanningen 

hebben er toe geleid dat Vrouwen van Nu in 2013 duizenden nieuwe leden welkom 

mocht heten en tienduizenden vrouwen met plezier gebruik hebben gemaakt van de 

talloze activiteiten die binnen de vereniging werden georganiseerd en aangeboden. Wij 

hopen dat u met plezier in dit verslag zult lezen hoe we in 2013 succesvol met de 

kracht van vrouwen de vereniging en (daarmee) de leefomgeving hebben versterkt. 

Tineke Luijendijk-Bergwerf    Anke Vervoord 

Voorzitter      Directeur 
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Website in actie 

 

In 2013 zetten we voor het eerst de voorpagina van de website in om een aantal 

thema’s uitgebreid onder de aandacht te brengen. De voorpagina was dan tien dagen 

gevuld met artikelen rondom dat thema. Bekende en minder bekende Nederlanders 

leverden een bijdrage aan deze themasites. Deze themasites zorgden voor flink meer 

bezoekers op onze website, voor meer inschrijvingen op de e-mailnieuwsbrief en meer 

volgers op de sociale media. Zie pagina 8 voor meer over de sociale media. 

 

De volgende themasites werden ingericht: 

- 8 maart Internationale Vrouwendag: bijdragen van onder anderen Ahmed 

Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Jan Bouke Wijbrandi (algemeen directeur 

UNICEF Nederland), Piet van Geel (ondervoorzitter College voor de Rechten van de 

Mens), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Marit Maij (Tweede Kamerlid 

voor de PvdA, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking) 

- 30 april en 4/5 mei troonswisseling, herdenking en Bevrijdingsdag: terugblik op 

het koningschap van H.K.H. Prinses Beatrix met herinneringen van leden aan 

ontmoetingen met haar, en haar band met Vrouwen van Nu, en aandacht voor de 

herdenking van de Tweede Wereldoorlog 

- 2 augustus Strijders voor de Liefde: bijdragen van onder meer Sipke Jan Bousema 

(TV presentator), Francine Bensdorp (Strijder voor de Liefde, lid van Vrouwen van 

Nu), COC, Amnesty International, Gay Pride, Marije Cornelissen 

(Europarlementariër), de Remonstrantse Broederschap, Shirin Musa (Femmes for 

Freedom) en Ineke Wevers (oud-bestuurslid Vrouwen van Nu) 

- 15/16 oktober Wereldvoedseldag en Internationale Plattelandsvrouwendag: 

bijdragen van Voedingscentrum, Sharon Dijksma (staatssecretaris Economische 

Zaken), 24Kitchen, Resto VanHarte en aandacht voor ons project met de Rabo 

Foundation in Peru en de Vrouwen van Nu FoodBattle die in 2014 plaats zal vinden. 
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Vrouwen van Nu Magazine 

 

Het ledenblad verscheen in 2013 zes maal. Vanaf dit jaar leverde ook Noord-Holland 

een bijdrage aan de pagina’s met provincienieuws. In de loop van 2013 besloot het 

provinciaal bestuur van Groningen dat ook zij – met ingang van 2014 – integreren in 

het landelijke blad. 

De edities van Vrouwen van Nu volgden de zes werelden van Vrouwen van Nu: 

Nr 1 Creëren en exposeren – met  onder andere Willeke Alberti over haar vak, 

Coosje Gijsberts-Boekestein die oude handwerktechnieken in een nieuwe jas 

steekt en Els Kloek die met het boek 1001 vrouwen een monument voor 

vrouwen schreef.  

Nr 2 Stad en land – met onder andere Marlies van Zeeland die marketingadviezen 

geeft aan agrarische ondernemers, stadstuin Emma’s Hof in Den Haag en 

weervrouw Willemijn Hoebert.  

Nr 3 Toen en nu – met onder andere Tassenmuseum Hendrikje, herinneringen aan 

een koningin en Carolina Verhoeven over culinair erfgoed. 

Nr 4 Informeren en inspireren – met onder andere de lancering van ons project in 

Peru, Olga Bons over besturen, transgender Francine Bensdorp en taalcafé 

Vriezenveen.  

Nr 5 Consumeren en consuminderen – met onder andere Aarde-Werk De Stegge, 

Henk Markus over koken met een sociale ster, tips voor minder weggooien en 

meer besparen en (in het kader van oktober borstkankermaand) een interview 

met Anneke Langenberg van Eltsenien.  

Nr 6 Uit en thuis – met onder andere het complete reisaanbod voor 2014, 

reisjournalist Carolijn Visser en de agripool van onze partner Agriterra. 

 

In ieder nummer ook columns van voorzitter Tineke Luijendijk-Bergwerf en Vrouw van 

Nu Phileen Meertens, boekbesprekingen, lezersaanbiedingen en nieuws uit de 

vereniging.  
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Vrouwen van Nu e-mailnieuwsbrief 

 

Vanaf begin 2013 werd structureel elke laatste donderdag van de maand een e-

mailnieuwsbrief verstuurd. Daarnaast stuurden we rondom de themasites twee extra 

edities van de e-mailnieuwsbrief en twee keer een e-mailnieuwsflits. Deze 

nieuwsbrieven werden verstuurd aan niet-leden en leden van Vrouwen van Nu. Het 

aantal ontvangers groeide in 2013 van 2167 naar 2558, waarbij de groei het sterkst 

was in de laatste maanden van het jaar. 

 

De reguliere nieuwsbrieven bevatten een mix van nieuwtjes van binnen en buiten de 

vereniging, regelmatig een voordeelactie voor leden en altijd een winactie voor alle 

lezers. Dat de nieuwsbrief goed gelezen werd, bleek uit de tientallen reacties die we 

kregen op acties en zagen we aan het aantal websitebezoeken aan pagina’s genoemd 

in de nieuwsbrieven. 

 

De speciale editie van een e-mailnieuwsbrief werd op onregelmatige momenten 

verzonden, zodra een themasite in de lucht was, en stond dan volledig in het teken 

van die themasite. We stuurden deze rondom de 8 maart website, de 30 april/4-5 mei 

website en de 15/16 oktober website. 

 

De e-mailnieuwsflits werd verzonden om aandacht te vragen voor een specifiek 

onderwerp en bestond steeds uit niet meer dan twee artikelen. We verzonden ze rond 

de televisie-uitzending van Strijders voor de Liefde in augustus, rondom de stemming 

over vrouwenquota in het Europees Parlement in september en de arbeid- en zorgtop 

in november. 
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Sociale media 

 

Het gebruik van sociale media is in 2013 enorm toegenomen. We communiceerden op 

deze manier niet alleen binnen de vereniging maar ook met mensen en organisaties 

daarbuiten. Er werd naar gestreefd het gebruik van sociale media op elkaar af te 

stemmen zodat ze elkaar versterken. 

 

Hieronder een overzicht van de stand van zaken per 1-1-2013 vergeleken met 1-1-

2014. Voor de eerste vier items gold de toename over het hele jaar. Bij de laatste 

twee is het gemiddeld aantal bezoekers per maand vermeld.  

 

Medium 1-1-2013 1-1-2014 

Twitter volgers 2.151 3.002 

Facebook leden 200 437 

LinkedIn leden 133 250 

E-mailnieuwsbrief abonnees 2.167 2.558 

Promofilm x bekeken 4.532 13.356 

   

Website bezoeken per maand Geen gegevens Gemiddeld 20.340 

Blog bezoeken per maand Geen gegevens Gemiddeld 565 
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Communicatie naar (provinciale) afdelingen 

 

Een belangrijk punt van aandacht was het zorgen voor kortere lijnen tussen de 

verschillende organisatieonderdelen. Vrouwen van Nu kent een landelijk, provinciaal 

en afdelingsniveau. Daarbinnen zijn meer dan vijfhonderd afdelingen actief. In 2013 

werden speciaal voor de afdelingen vier afdelingsbrieven verstuurd. Dat was een 

verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. Speciaal voor de elf provinciale 

afdelingen werden zes nieuwsbrieven verstuurd.  

 

Maar een boodschap breng je natuurlijk niet over met alleen maar het sturen van een 

nieuwsbrief. Persoonlijke contact en dialoog werkt altijd beter. Daarom ging het 

landelijk bestuur, regelmatig vergezeld door de directeur, naar elke provincie om met 

het provinciaal bestuur van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen binnen de 

vereniging. Ook werden tal van afdelingsbijeenkomsten bijgewoond en opgeluisterd 

door een lezing of woordje van een bestuurslid of de directeur.  

 

Op deze manier ontstond meer begrip voor de behoeften van individuele leden en 

afdelingen en de uitdagingen en inspanningen van het bestuur en team van 

beroepskrachten op landelijk niveau. Dat leden en afdelingen de weg naar het 

landelijk niveau wisten te vinden, bleek uit de toename van telefoontjes en mail met 

verzoeken om ondersteuning, signalen en uiteenlopende vragen. Iets wat we van 

harte toejuichen. 

 

  



activiteiten  jaarverslag 2013 
 

10 

 

 

 

Project Peru 

 

In juni reisden de voorzitter en directeur met de projectdeskundige van de Rabobank  

Foundation af naar de hooglanden in Zuid-Peru om daar kennis te maken met de 

uitvoerders van en deelnemers aan het kredietprogramma ‘Mide’ voor vrouwen. Mede 

op grond van deze ervaring besloot Vrouwen van Nu om het project in de komende 

jaren financieel te ondersteunen. Met de steun van Vrouwen van Nu worden de 

vrouwen in Peru in staat gesteld zich te ontwikkelen op economisch, politiek en sociaal 

gebied. Gestreefd wordt om in 5 jaar € 50.000 bij elkaar te brengen. 

 

Voor de afdelingen van de vereniging werden Perupakketten samengesteld. Hierin 

zitten een kleurrijke en informatieve PowerPoint presentatie, recepten, filmtips, 

handgemaakte producten, Peruaanse muziek, authentieke handwerkpatronen, een 

quiz en veel andere materialen waarmee (fondsenwervende) afdelingsavonden kunnen 

worden georganiseerd. Ook werden lezingen aangeboden. Sinds de lancering van het 

Perupakket, zijn de pakketten vrijwel continu op reis door het land.  

 

Via stichting YouBeDo werd een online Vrouwen van Nu boekenwinkel geopend. Voor 

elk boek dat via deze boekenwinkel wordt verkocht, doneert YouBeDo 10 procent aan 

het Peru project. Ook individuele leden en sympathisanten doneren geld voor de 

vrouwen in Peru. Een mooi voorbeeld van een fondsenwervende actie is afdeling 

Emmen die 650 euro bij elkaar bracht. 
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Conferentie van Associated Country Women of the World in India 

 

Vrouwen van Nu is sinds jaren lid van de Associated Country Women of the World 

(ACWW). ACWW is een organisatie die in 1929 is opgericht en waarbij ongeveer 450 

organisaties zijn aangesloten uit ruim 70 landen met een totale achterban van circa 

9.000.000 vrouwen. ACWW als internationale vereniging treedt onder andere op als 

gesprekspartner van de Verenigde Naties (VN). ACWW-leden treden met de overheid 

van hun land in gesprek om zaken onder de aandacht te brengen of te houden. ACWW 

ondersteunt programma’s en projecten onder meer op het gebied van educatie, 

inkomensverwerving, training over productie, verwerking, opslag en het vermarkten 

van voedsel, gezondheidszorg, versterking van organisaties en armoedebestrijding.  

 

Van 26 september tot en met 2 oktober nam een lid als vertegenwoordiger van 

Vrouwen van Nu deel aan de 27e driejaarlijkse conferentie van ACWW die in Chennai, 

India, plaatsvond. Als onderdeel van een werkgroep in Nederland waaraan ook 

Passage en NVVH-Vrouwennetwerk deelnemen, is door de Nederlandse 

afgevaardigden een aantal resoluties ingediend onder andere op het gebied van het 

uitbannen van het giftige Bisphenol A in plastic producten die dagelijks door ons allen 

worden gebruikt. Ook zijn er resoluties behandeld over gezondheidszorg voor 

moeders, genitale verminking van meisjes en vrouwen en persoonsregistratie van 

kinderen. Na terugkomst in Nederland attendeerde de werkgroep de betreffende 

ministeries op het resultaat van de internationale conferentie en riep ze de ministeries 

op om in (de uitvoering van) hun beleid aandacht te besteden aan de uitkomsten. 

 

Diverse creatieve vrouwen van nu maakten een tas van gerecycled materiaal die door 

onze vertegenwoordiger meegenomen werden naar de conferentie in India. Daar zijn 

ze eerst tentoongesteld en vervolgens geveild. De opbrengst komt volledig ten goede 

aan projecten van de ACWW. 
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Activiteiten van (provinciale) afdelingen en netwerken 

 

Het hele jaar door worden door (provinciale) afdelingen duizenden activiteiten 

georganiseerd voor en door leden, zichtbaar op de website en toegankelijk voor alle 

leden. 

 

Bij afdelingen kon worden gefietst, gewandeld, aan handwerken gedaan (traditionele 

handwerktechnieken, maar ook nieuwe technieken). Er werden informatieve lezingen 

georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, er werd aan kookworkshops 

deelgenomen, getuinierd, bloemstukken gemaakt, gedanst bij muziekquizzen, 

geschilderd en dagtochtjes gemaakt. Een afdeling breide slofjes voor de kinderen in 

het dorp, een andere bakte kniepertjes voor het goede doel en weer een andere 

knapte de tuin van een verzorgingshuis op. 

 

Commissies en werkgroepen van de provinciale afdelingen organiseerden onder 

andere agrarische dagen, reizen naar binnen- en buitenland, evenementen rondom 

Internationale Vrouwendag op 8 maart en handwerkexposities. Daarnaast boden ze 

ondersteuning aan de afdelingen op allerlei gebied, zoals ledenadministratie, 

websitebeheer, bestuurlijke zaken en huisstijlgebruik. 
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Reizen 

 

Met gelijkgestemden op reis. Vrouwen van Nu biedt daarvoor volop mogelijkheden. 

Samen met verschillende touroperators wordt ieder jaar door provinciale 

reiscommissies en de Werkgroep Internationale Reizen een gevarieerd reisaanbod 

samengesteld.  

 

Met het oog op het risicobeheer van onze vereniging werd in 2013 gewerkt met een 

zogenaamde raamovereenkomst waarin de afspraken tussen Vrouwen van Nu en de 

betreffende touroperator zijn vastgelegd. De organisatie van de reizen berust nu bij de 

touroperator. In de praktijk bleken soms kleine aanpassingen aan de 

raamovereenkomst nodig. Deze zijn telkens doorgevoerd.  

 

De reizen van Vrouwen van Nu zijn uniek. Reisbestemmingen waren onder andere de 

ABC-eilanden, Tanzania (helaas kon de tweede reis vanwege het faillissement van 

OAD geen doorgang vinden), fiets- en wandelreizen in Nederland en Europa en diverse 

rondreizen door verschillende Europese landen.  
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Gastvrijheid 

 

Welkom bij Vrouwen van Nu. Dat staat op het bord naast de voordeur van het Eigen 

Huis in Den Haag. Verscheidene afdelingen kwamen met een kleine of grote delegatie 

op bezoek om met een of meer medewerkers in gesprek te gaan over wat het 

betekent om aangesloten te zijn bij een landelijke organisatie. De presentatie die 

hierbij gebruikt wordt, is in 2013 aangepast. De website wordt nu als uitgangspunt 

gebruikt. 

 

In het kader van de voorgenomen fusie met de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) 

(meer hierover op pagina 30) trokken medewerkers, leden van provinciale besturen 

en van het landelijk bestuur het land in om bij KVO-afdelingen het Vrouwen van Nu 

verhaal te vertellen. Ook werden KVO-(bestuurs)leden uitgenodigd bij bijeenkomsten 

van Vrouwen van Nu. Deze wederzijdse kennismaking leidde tot veel begrip en 

herkenning. 

 

De contacten met onze Vrouwen van Nu afdeling in Eure (Frankrijk) bleven warm. Een 

groepje vrouwen dat reageerde op een oproep in het ledenblad van augustus 2012, 

haalde de banden aan en ging in 2013 op bezoek.  

 

Mede dankzij de publicatie van de activiteiten in het ledenblad, is het makkelijk om 

een kijkje over de provinciegrens te nemen. Bij diverse uitstapjes, lezingen en 

workshops werden deelnemers van andere afdelingen en uit andere provincies 

verwelkomd.  
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Training en opleiding  

 

Om onze vereniging bloeiend te houden, is ondersteuning van de vele vrijwilligers die 

zich hiervoor inzetten een voorwaarde. Hiervoor werden in 2013 onder andere de 

serviceteams en het pr-netwerk (bestaande uit provinciale pr-vrouwen) ingezet. Zij 

kwamen twee keer in landelijke bijeenkomsten bij elkaar, waarvan één keer 

gezamenlijk. Hier werden ervaringen uitgewisseld, tips gegeven en specifieke 

onderwerpen behandeld zoals  

 krijgen van nieuwe bestuursleden 

 onderlinge samenwerking tussen provinciaal bestuur, serviceteams en landelijk  

 ordenen van informatie van de afdelingen  

 officiële oprichting nieuwe afdeling  

 training ‘leden vinden en binden’  

 uitwisseling van praktijksituaties  

 zelf nieuws maken 

 Vrouwen van Nu op de kaart zetten 

 vrouwen enthousiasmeren via alle beschikbare kanalen 

 

Op drie plekken in het land werd de training ‘leden vinden en binden’ gegeven door 

verenigingsdeskundige Marike Kuperus van Kuperus & Co samen met een medewerker 

van het landelijk bureau. Deze training stond open voor (bestuurs-)leden van 

afdelingen en provincies, medewerkers van serviceteams en pr-vrouwen. Aan het eind 

van de dag ging iedereen met een concreet plan naar huis. Daarnaast werd veel 

inspiratie opgedaan voor het werven en behouden van leden.  
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Landelijke commissies en werkgroepen  

 

Binnen een grote vereniging als Vrouwen van Nu wordt veel werk verzet. Het landelijk 

bestuur heeft drie landelijke groepen gevraagd hierbij te helpen.  

 

Redactiecommissie 

 

De redactiecommissie kwam zes keer bijeen. Naast het brainstormen over ideeën en 

artikelen voor komende ledenbladen, werd ook elk nummer uitgebreid geëvalueerd. 

Twee keer vond een bijeenkomst met alle provinciale redacties plaats. Naast 

informatie-uitwisseling was daar specifiek aandacht voor ‘zelf nieuws opzoeken’ en 

‘eindredactie’. Bij de najaarsbijeenkomst was ook de redactie van KVO aanwezig. 

 

Landelijke Stuurgroep Handwerken (LSH) 

 

De LSH vergaderde drie maal. In het seizoen 2012-2013 organiseerde de LSH de 

cursus  Mount Mellick. In het seizoen 2013-2014 werden cursussen Roemeens 

kantwerk (door Ietje de Graaf, 13 deelneemsters) en Vrijwerken (door May Lange, 

5 aanmeldingen waardoor deze geen doorgang kon vinden) georganiseerd.   

 

In juni leverde de LSH een bijdrage aan de Mode Biënnale Arnhem (zie ook pagina 22) 

In november vond de landelijke contactdag met de provinciale handwerkcommissies 

plaats. In de ochtend naast informatie-uitwisseling onder andere aandacht voor de 

inzet van handwerken/handwerkcommissies om leden te werven en te behouden. 

’s Middags was er een workshop ‘rondingen maken met stokhaken’ door Trienke 

Faber. 
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Landelijke commissies en werkgroepen - vervolg 

 

Werkgroep Internationale Reizen (WIR) 

 

De WIR vergaderde negen maal. In april was er een vergadering samen met de 

provinciale reiscommissies over de nieuwe raamovereenkomst die om redenen van 

veiligheid en zekerheid en om de risico’s te beperken wordt afgesloten met tour 

operators met aansluitend een uitje naar Heusden. Aan de reis met KRAS naar Aruba, 

Bonaire en Curaçao namen 19 leden deel. Er was onder andere een bezoek 

kinderdagverblijf Tuma mi Man (Geef mij je hand). Tijdens de reis is een van de 

deelneemsters bijna verdronken. Gelukkig is zij op tijd gered – door Nederlandse 

militairen – en kon zij een paar dagen later dan de groep het ziekenhuis verlaten en 

naar huis reizen. 

 

Aan de najaarsreis naar Tanzania met SRC namen 18 vrouwen deel met onder andere 

een bezoek aan het Mulala vrouwenproject. De tweede reis naar Tanzania kon helaas 

niet doorgaan vanwege het faillissement van OAD/SRC.  

 

De reizen zijn door twee leden van de WIR begeleid. Voorafgaand aan de reizen is een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Na afloop van de reis is er altijd een reünie 

voor de deelneemsters. 

 

Op 27 november organiseerde de WIR de jaarlijkse kaderdag voor de provinciale 

reiscommissies. Naast de gebruikelijke agenda sprak de heer Bosker van de ANWB 

Alarmcentrale. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Zichtbaarheid
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Inspraak Europese Commissie  

 

Onder de noemer Dutch Economic Touch organiseerde de Europese Commissie een 

reeks expertpanels waarin aan de hand van verschillende thema’s werd stil gestaan bij 

het verduurzamen van de economie. Vrouwen van Nu was uitgenodigd aan een van de 

bijeenkomsten deel te nemen en in het bijzonder in te gaan op de rol en positie van 

vrouwen in een economisch moeilijke tijd.  

 

Tijdens het expertpanel was Vrouwen van Nu vertegenwoordigd door de directeur. Als 

gevolg van deze inbreng werd haar gevraagd een bijdrage te leveren aan het boek 

‘Dutch Economic Touch’ waarin een visie op de Europese economie in 2020 wordt 

geschetst. In de bijdrage van Vrouwen van Nu wordt in het bijzonder ingegaan op de 

noodzaak de mogelijkheden van vrouwen ten volle te benutten en de sociale, politieke 

en economische positie van vrouwen te versterken. Als voorbeeld is de inzet van 

Vrouwen van Nu gebruikt bij de oprichting van een vrouwenorganisatie in Wit-Rusland 

en de aantoonbare verbetering van de positie van vrouwen daar. Ook is de 

noodzakelijke samenwerking tussen overheid en burgerorganisaties extra benadrukt. 
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PlattelandsParlement 

 

Het PlattelandsParlement is een tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en 

ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en 

politici. Zij maken hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar 

en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven. Op 

16 november vond voor de vijfde maal het PlattelandsParlement plaats. Dit jaar stond 

het volledig in het teken van burgerinitiatieven.  

 

Vrouwen van Nu is een partner in de uitvoering van het PlattelandsParlement en 

verzorgde een workshop. De verhouding tussen burger en overheid verandert. We 

zien de laatste jaren een bruisend platteland, waar veel burgers zelf initiatief nemen 

en niet meer verwachtingsvol naar de overheid kijken. Alleen voelen zij zich geregeld 

gedwarsboomd door overheidsbeleid en regels. De terugtredende overheid wil wel 

meer ruimte bieden aan burgerinitiatieven, maar in de praktijk blijkt dat dit niet 

eenvoudig is.  

 

Het PlattelandsParlement 2013 had als doel om zowel burgers als overheid te 

ondersteunen in hun proces om meer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 

leefomgeving. Er is aandacht gevraagd voor verschillende thema's als energie, 

(mantel)zorg, jongeren, groen en voedsel. Vrouwen van Nu verzorgde een deel van 

het programma rondom het thema voedsel. Tijdens een goed bezochte workshop ging 

Vrouwen van Nu het gesprek aan met uiteenlopende belanghebbenden zoals  

agrariërs, overheid,  consumenten, leveranciers en verkopers. Vrouwen van Nu vroeg 

aandacht voor de impact van het grote getal, de facilitering van burgerinitiatieven en 

de onmisbare rol van vrouwen in de (wereldwijde) voedselketen. De Vrouwen van Nu 

FoodBattle, die in 2014 start, is op het PlattelandsParlement gelanceerd. Met een 

voorinschrijving voor de FoodBattle verrichtte Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de 

symbolische start.  
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Evenementen met derden  

 

Samen sta je sterk(er). Daarom organiseerde Vrouwen van Nu in 2013 een aantal 

evenementen samen met anderen of leverden we een bijdrage aan een evenement 

van derden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het PlattelandsParlement (zie 

pagina 22) en het WOMEN Inc. Festival in februari waar de directeur een lezing hield 

‘Zonder de vrouw geen dagelijks brood. Wat is jouw invloed op het wereldwijde 

voedselvraagstuk?’. 

  

Tijdens de Mode Biënnale Arnhem in juni combineerden we het ambachtelijke 

handwerken en tradities met een nieuwe generatie: we verzorgden workshops en 

gingen wildborduren. 

   

Samen met onder andere COC, Amnesty International, de gemeente Amsterdam en 

Gay Pride organiseerden we in augustus in Amsterdam ‘Strijders voor de Liefde on 

Stage’ (zie pagina 24).  

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Chanel: de legende’ in het Gemeentemuseum 

in Den Haag was er in november een exclusieve openstelling van het museum en een 

lezing, speciaal voor onze leden.   
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Strijders voor de Liefde 

 

Iedereen mag liefhebben wie hij/zij wil. Dat was de centrale boodschap van ‘Strijders 

voor de Liefde on Stage’, een evenement met optredens van ‘strijders’ en artiesten uit 

binnen- en buitenland in de week van de Gay Pride in Amsterdam. Op 2 augustus 

kreeg Vrouwen van Nu-lid Francine Bensdorp daar een podium om haar verhaal te 

vertellen: het verhaal van een mens die als man werd geboren en na veel ‘strijd’ nu 

als vrouw door het leven gaat.  

 

Dankzij de unieke samenwerking van Vrouwen van Nu met Amnesty International en 

COC en bijdragen van onder andere de gemeente Amsterdam werd een geslaagd 

evenement neergezet waar Vrouwen van Nu een van haar vele gezichten kon laten 

zien.  

 

Strijders voor de Liefde on Stage ging gepaard met veel media-aandacht: interviews 

en artikelen in lokale en landelijke pers en een uitgebreide televisieregistratie.  

Gekoppeld aan dit evenement stond onze eigen website tien dagen lang in het teken 

van de liefde (zie pagina 5).   
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Zorgdebat en poll 

 

Op 18 november vond de Arbeid- en Zorgtop van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid plaats in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur & 

Wetenschappen en Economische Zaken. Vrouwen van Nu was hiervoor uitgenodigd.  

 

In voorbereiding op deze top vroeg Vrouwen van Nu aan haar achterban hoe de 

balans tussen arbeid en zorg wordt ervaren. Daarom kon Vrouwen van Nu namens 

haar achterban praten en heeft ze in het bijzonder gepleit voor aandacht voor de 

fysieke en psychische belasting van mantelzorgers en zogenoemde zorgvrijwilligers. 

Veel vrouwen overkomt deze rol en zij voelen vaak zich niet opgewassen tegen de 

taak.  

 

Aan de poll op de website deden 308 mensen mee. Velen lieten uitvoerige reacties 

achter. Ineke reageerde met: 20 jaar geleden gingen trainers van Vrouwen van Nu 

naar de afdelingen met de cursus Vrouwen (50+) de Zorg de Baas. Gaandeweg werd 

het begrip ‘Mantelzorg’ bekender en meer geaccepteerd. De Vrouwen Alliantie voor 

economische zelfstandigheid van vrouwen heeft ook hard aan dit onderwerp 

getrokken. Een verre voorganger van minister Asscher heeft gemaakt dat deze 

Alliantie door de subsidie te staken, werd opgeheven. Emancipatie zou voltooid zijn. 

De materie is zeer hardnekkig en het wordt weer tijd dat Vrouwen van Nu en de 

Nederlandse Vrouwen Raad hun stemmen luidruchtig laten horen.  

 

In de brief die minister Asscher op 12 december naar de Tweede Kamer stuurde, werd 

onder de kop ‘overbelasting’, uitgebreid ingegaan op de (over)belasting van 

mantelzorgers.  

 



 

 

 



 

 

 

De vereniging 
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Implementatie centrale ledenadministratie  

 

Om (provinciale) afdelingsbesturen te ontzorgen en één uniforme ledenadministratie 

op alle niveaus van de vereniging te hebben, werd in 2013 een nieuw 

ledenadministratiesysteem in gebruik genomen. Aan het systeem op het landelijk 

bureau werd een zogenaamde web portal gekoppeld waarmee (provinciale) 

afdelingsbesturen toegang kregen tot de centrale ledenadministratie. Voordeel 

daarvan is dat mutaties niet meer op elke bestuurslaag binnen de vereniging verwerkt 

hoeven worden. Provinciale afdelingen hebben daardoor meer tijd om ondersteuning 

te bieden aan de afdelingsbesturen. 

 

In januari begon het landelijk bureau te werken met de nieuwe ledenadministratie en 

in april werd het systeem met provinciale gebruikers uit elke provincie uitgebreid 

getest, waarna eind juni landelijke invoering naar de afdelingen volgde. Vanaf 

september stopte het landelijk bureau met het verwerken van mutaties van leden en 

eind 2013 werd voor het laatst een nieuw lid door het landelijk bureau ingeschreven in 

de ledenadministratie. De verantwoordelijkheid voor het juist administreren van alle 

gegevens van hun leden werd volledig overgedragen aan de afdelingsbesturen.  

 

Er is in 2013 tijd en geld geïnvesteerd in dit nieuwe systeem. In de komende jaren 

zullen we hiervan de vruchten plukken omdat alle bevoegdheden binnen de vereniging 

nu werken vanuit één systeem. Bovendien kunnen we onze leden directer en beter 

voorzien van een aanbod dat bij hun interesses past. 
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Pilot Flevoland  

 

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor een proef met centrale contributie-inning 

in de provincie Flevoland in 2013. Bij dit project, dat in 2012 is geleid door een 

externe projectleider, is samengewerkt door de negen lokale afdelingen en de 

provinciale afdeling van Vrouwen van Nu in Flevoland en de landelijke organisatie.  

 

Het doel van het project is om te kijken of het voor alle betrokkenen efficiënter werkt 

wanneer de jaarlijkse contributie-inning centraal plaatsvindt. In deze voorbereidende 

periode is gesproken over de voorwaarden waaronder een pilot zou kunnen worden 

uitgevoerd en de inrichting van processen, systemen, organisatie en informatie. Er is 

veel aandacht besteed aan het begrijpen van de behoeften, twijfels, mogelijkheden en 

uitdagingen van de deelnemers aan het project. Dit heeft geleid tot de afspraak om in 

2014 voor de leden in Flevoland centraal contributie te gaan innen.  

  



jaarverslag 2013  de vereniging 

31 

 

 
 

Fusie met de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO)  

 

Nadat in 2012 een intentie tot fusie was ondertekend (verloofd!) stond 2013 in het 

teken van het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Een stuurgroep en zes 

werkgroepen van actieve KVO- en Vrouwen van Nu-leden en -medewerkers bogen zich 

over verschillen, overeenkomsten en de gewenste situatie met betrekking tot  

- ledenaanbod en activiteiten 

- bureau en organisatie 

- financiën 

- juridische aspecten 

- structuur en bestuur  

- communicatie.  

 

In september werden de voorstellen gepresenteerd en besproken. De ledenraden van 

KVO en Vrouwen van Nu gingen met overgrote meerderheid (KVO) en unaniem 

(Vrouwen van Nu) akkoord en in december werd de samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend.  

 

2014 zal in het teken staan van de implementatie met als einddatum voor de 

daadwerkelijke fusie: 1 januari 2015.  
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Nieuwe initiatieven 

 

Je bent jong en je wilt wat of je bent wat ouder en je wilt wat anders. Binnen Vrouwen 

van Nu is er alle ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien, om een nieuw netwerk 

op te zetten of een nieuwe afdeling. De afgelopen jaren waren er diverse succesvolle 

‘starters’ zoals afdeling Kloetinge, de Meiden van Nu Donderen en afdeling Bergen op 

Zoom. 

 

Na een ‘proef’ in 2012 werd Netwerk Land van de Reest op 23 januari 2013 officieel 

opgericht. In overleg met (aspirant-)leden werd een gevarieerd programma samen-

gesteld. De afdeling mag zich in een groeiend ledental verheugen. 

 

Helaas is niet elke proef succesvol, ondanks de begeleiding en ondersteuning die 

landelijk en provinciaal geboden kon worden. Een aantal Meiden van Nu-groepen komt 

om verschillende redenen niet echt van de grond en ook de groep Linkin’ Ladies 

besloot zich toch niet bij Vrouwen van Nu aan te sluiten.  

 

Het jaar eindigde weer goed met een eerste bijeenkomst met jonge vrouwen in 

Friesland. Doel is daar een nieuw netwerk op te richten van jonge, werkende vrouwen.  

De eerste bijeenkomst beloofde veel. 
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Leden  

 

Op 1 januari 2013 was het ledental zoals dat in het ledenadministratiesysteem is 

opgenomen: 43.975. We sloten het jaar op 31 december 2013 af met 42.416 leden. 

Een afname met 4 procent (3200 bedankende leden). Dit relatief hoge verval is voor 

een belangrijk deel te wijten aan de invoering van een nieuw leden-

administratiesysteem in het afgelopen jaar. Hierdoor zijn dubbelingen en fouten aan 

het licht gekomen en opgelost. 2503 vrouwen sloten zich in 2013 aan bij Vrouwen van 

Nu.  

 

De vereniging telde 510 afdelingen verspreid door het hele land met uitzondering van 

Limburg. Er zijn wel individuele leden actief in Limburg.  

 

Lidmaatschap soort 01-01-2013 01-01-2014 

Afdelingslid 43.804 42.241 

Buitenlands lid 32 36 

Landelijk lid 102 67 

Sponsor lid 12 22 

Overig 25 50 

 

43.975 42.416 

 

In 2013 werd een proef gehouden met het benaderen van leden wiens afdeling was 

gestopt, met de vraag zich wederom bij de vereniging aan te sluiten. Deze proef is 

succesvol verlopen. In 2014 wordt deze op grotere schaal uitgevoerd. 
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Ledenpas  

 

Haal meer uit je lidmaatschap. Die boodschap geven we graag af. Een van de 

manieren waarop dat kan, is door gebruik te maken van de ledenpas. Met ingang van 

2013 kregen alle leden van Vrouwen van Nu een pas op naam die niet alleen toegang 

geeft tot de activiteiten maar ook bijzondere kortingen en arrangementen oplevert. 

 

In 2013 bood de ledenpas onder andere: 

- korting tot wel 50% op geselecteerde voorstellingen in Koninklijk Theater Carré 

- 5% korting op boekingen van reizen via Kras.nl 

- 10% korting op een rondleiding op het schip de SS Rotterdam 

- een speciaal arrangement voor een rondleiding met stadsgids in Amersfoort 

- tot 20% korting op een abonnement op het tijdschrift Landleven. 

 

Daarnaast waren er regelmatig aanbiedingen voor beurzen, musea en 

tentoonstellingen via het ledenblad Vrouwen van Nu en de e-mailnieuwsbrief. 
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Organisatie Vrouwen van Nu  

 

In Den Haag is het kantoor gevestigd van Vrouwen van Nu. Daar is een team van  

beroepskrachten verantwoordelijk voor de beleidsmatige, inhoudelijke, informatieve, 

publicitaire, communicatieve, organisatorische, administratieve, secretariële en 

facilitaire taken binnen de vereniging.  

 

In totaal waren in 2013 negen beroepskrachten actief, waarvan er zeven op de 

loonlijst stonden van Vrouwen van Nu en twee medewerkers als (tijdelijk) 

projectleiders aangesteld waren. Gedurende drie maanden was een stagiaire 

communicatie actief. Gemiddeld kon de vereniging in 2013 beschikken over 

6,1 formatieplaatsen (gebaseerd op een fte van 36 uur).  
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De Ledenraad 

 

Leden vormen de basis van Vrouwen van Nu. De leden zijn vertegenwoordigd in een 

ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door één afgevaardigde uit elke provincie. In 

2013 waren 11 provincies actief. De ledenraad telde dus 11 leden. De ledenraad 

vergadert twee keer per jaar over het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, 

het jaarverslag en andere voorkomende zaken.  

 

In de voorjaarsvergadering van 2012 is in het bijzonder stilgestaan bij het jaarverslag 

en de jaarrekening 2012. Daarnaast is kennis gemaakt met de kandidaat-

samenwerkingspartner Rabobank Foundation waarmee een meerjarensamenwerking 

werd voorgesteld waarover meer op pagina 10.  

 

In de najaarsvergadering was het belangrijkste agendapunt het jaarplan 2014 en de 

bijbehorende begroting. Deze zijn door de ledenraad vastgesteld. Bovendien werd 

besloten om de voorgenomen fusie met vrouwenvereniging KVO in 2014 uit te gaan 

voeren. Dit besluit volgde op de zorgvuldige bestudering van een rapport waarin de 

nieuwe vereniging uitvoerig stond beschreven en een fusieovereenkomst. Op dit 

heuglijke feit volgde een feestelijke toost. Meer over de fusie is te lezen op pagina 26. 
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Het landelijk bestuur  

 

Het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu bestaat uit vijf leden die door de ledenraad 

zijn benoemd. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de ontwikkeling 

en uitvoering van het  landelijk beleid van de vereniging. Als leden van de vereniging 

zijn zij verankerd binnen de organisatie en onderhouden banden met de provinciale 

besturen en landelijke commissies. Ook treden zij op als formele vertegenwoordiger 

van Vrouwen van Nu.  

 

In 2013 heeft het landelijk bestuur zich –behalve met beleid, uitvoering en (financiële) 

verantwoording- in het bijzonder beziggehouden met de fusie met vrouwenvereniging 

KVO, het bevorderen van nieuwe initiatieven en vernieuwing, en het verstevigen van 

de banden met de (provinciale) afdelingen. Bestuursleden waren met grote regelmaat 

te zien en te horen op bijeenkomsten binnen de vereniging maar ook daar buiten. Dat 

dit op prijs wordt gesteld blijkt uit de vele reacties en aanvragen van afdelingen voor 

de aanwezigheid van een bestuurslid bij een plaatselijke activiteit of feestelijke 

gelegenheid.  

 

Landelijk bestuursleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar. In 2013 

waren de leden waren afkomstig uit Zeeland, Fryslân, Drenthe, Zuid-Holland en 

Limburg. 
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Samenwerking, coalities en vertegenwoordiging 

 

Vrouwen van Nu is vertegenwoordigd in verschillende (maatschappelijke) organisaties 

en samenwerkingsverbanden.  

 

Rondom het thema ambacht wordt nauw samengewerkt met het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Stichting Textiel 

Informatie en Documentatie Centrum (Stidoc) met als inzet de traditionele 

handwerktechnieken te bewaren voor de toekomst.  

 

Rondom het thema voedsel heeft Vrouwen van Nu met Agriterra, LTO (Vrouw en 

Bedrijf) en NAJK (jonge agrariërs) een voedselcoalitie opgericht met als doel de 

krachten te bundelen voor de overheidslobby om de positie van plattelanders en 

agrariërs te versterken. Ook heeft Vrouwen van Nu een vertegenwoordiger in het 

Regulier Overleg Warenwet (ROW) en het Deskundigenoverleg Gezondheids-

bevorderende Levensmiddelen (DGL). Hier worden bijvoorbeeld (ontwerp Europese) 

regels voor kruidenpreparaten en microvoedingsstoffen zoals vitaminen besproken. In 

het ROW zijn naast consumentenorganisaties ook ondernemers (industrie en handel), 

ministeries (Volksgezondheid Welzijn & Sport, Economie Landbouw & Innovatie en 

Natuur & Milieu), de Voedsel en Warenautoriteit en bedijf- of productschappen 

vertegenwoordigd.  

 

Vrouwen van Nu is medeoprichter van stichting Agriterra en heeft een 

vertegenwoordiger in het bestuur. Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd 

tegen armoede, met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en 

met geld van de Nederlandse overheid. In 2013 is de uitzending van leden van 

Vrouwen van Nu via Agriterra verder vormgegeven.  
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Samenwerking, coalities en vertegenwoordiging – vervolg 

 

Met de Rabobank Foundation is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten. Dit is erop gericht om plattelandsvrouwen in de hooglanden van Zuid-Peru 

te ondersteunen. Vrouwen van Nu en Rabobank ondersteunen dit project financieel. 

De uitvoering wordt verzorgd door projectpartner MIDE (Microkrediet voor 

ontwikkeling) in Cuzco, Peru.  

 

Onze solidariteit en actieve betrokkenheid bij vrouwen wereldwijd blijkt ook uit onze 

vertegenwoordiging in het Women for Water Partnership (WfWP). Dit is een 

internationaal netwerk van 24 vrouwenorganisaties in Zuid-Amerika, het Caribisch 

gebied, Afrika, Azië en Oost- en West-Europa. Het samenwerkingsverband is 

opgebouwd uit meer dan een miljoen vrouwen. In augustus heeft WfWP op de 

Internationale Conferentie van Watersamenwerking in  Tajikistan gepleit voor de 

realisatie van een waterfonds voor vrouwen. Op de afsluitingsbijeenkomst van het 

Internationaal Jaar van Watersamenwerking in Mexico City heeft WfWP aangedrongen 

op de uitbanning van discriminatie en ongelijke behandeling van vrouwen in de 

toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. 19 november is de jaarlijkse 

Wereld Toilet Dag. Op deze dag is onder andere aandacht gevraagd voor het feit dat 

één op de drie mensen in Afrika geen toilet heeft. 

 

Vrouwen van Nu is actief lid van ACWW. Hierover op pagina 11 meer.  

  

De vereniging sloot ook een overeenkomst met zusterorganisatie Selchanka in Wit-

Rusland. Beide verenigingen spraken af elkaar te ondersteunen door middel van 

informatie en de inzet van de wederzijdse netwerken. 
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Samenwerking, coalities en vertegenwoordiging – vervolg 

 

Vrouwen van Nu is actief lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR). De voorzitter 

woonde de vergaderingen bij en de directeur nam deel aan de commissie 

‘Duurzaamheid’ (later ‘Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging’). Verder was 

Vrouwen van Nu te zien en te horen op verschillende activiteiten van de NVR (en haar 

partners).  

 

Nu Vrouwen van Nu zich in toenemende mate oriënteert op samenwerking met nieuwe 

en diverse samenwerkingspartners doemt de vraag op waar de versterking in de 

samenwerking met de drie vrouwenorganisaties (3VO) gevonden wordt. Hierin werken 

van oudsher de vrouwenorganisaties Passage, NVVH-Vrouwennetwerk en Vrouwen van 

Nu samen. In 2013 is besloten om praktisch om te gaan met de afspraken rondom 

deze samenwerking en het formele verband op te gaan heffen.  

 

Duizenden van onze leden zetten zich vrijwillig actief in binnen de vereniging. Daarom 

zijn we lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Hierbij 

zijn 350 (koepel)organisaties aangesloten. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder 

en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is een serieuze gesprekspartner van politiek, 

overheid en andere beleidsvoerders.  

 

Met KVO werd een fusie voorbereid. Zie hiervoor pagina 30. 
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Financiën 
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Financieel overzicht 

 

De financiële basis van Vrouwen van Nu wordt gevormd door de contributie van de 

leden. Daarnaast beschikt de vereniging voor bepaalde activiteiten over een 

bescheiden bestemmingsreserve. Het betreft het noodzakelijke onderhoud van het 

pand aan de Jan van Nassaustraat in Den Haag, het 85-jarig jubileum en (innovatieve) 

activiteiten. De vereniging ontvangt geen structurele subsidies en in het 

achterliggende jaar ook geen projectsubsidies.  

 

Het jaar 2013 is in financiële zin positiever afgesloten dan begroot. Het eigen 

vermogen van de vereniging is in 2013 weliswaar afgenomen met 82.719 euro maar 

dit is significant lager dan begroot, namelijk 138.670 euro. Er was sprake van extra 

baten met name uit de inkomsten van advertenties. En er zijn minder kosten gemaakt 

doordat de kosten van het ledenblad, door goede afspraken met de drukker lager zijn 

uitgevallen. Ook zijn enkele beleidsdagen, bijeenkomsten en trainingen tegen minder 

kosten uitgevoerd.  

 

2013 was een jaar van investering. In het bijzonder werd geïnvesteerd in verdere 

professionalisering van de uitvoering van administratieve processen binnen de 

vereniging, de relatie met en ondersteuning van de afdelingen in de vorm van extra 

trainingen en bijeenkomsten op zowel provinciaal als afdelingsniveau en een 

verdubbeling van de communicatiemomenten met de afdelingen ten opzichte van 

2012. 2013 stond ook in het teken van de fusie met KVO, een juridisch complexe 

aangelegenheid die tot extra notaris- en advieskosten heeft geleid. 

 

Een uitgebreid financieel jaarverslag over 2013 is apart opgesteld. 
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Ledenraad 

 

Trijny Leeuwerik-Nieboer 

Annelies Westerveld 

Alien Jalvingh-Brand 

Gezina Middag-van Dijk 

Jeanette van der Meer 

Martha Bielleman-Engbers 

Fietje Rootlieb 

Christa Heering 

Ria van der Linde 

Willy Wiskerke 

Joke Jonker 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Flevoland 

Gelderland, plv 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland, plv. 

Noord-Brabant 

 

Landelijk bestuur 

 

Tineke Luijendijk-Bergwerf - voorzitter 

Gretha Remerij-van der Nood - vicevoorzitter 

Nely Jukema-Nammensma - secretaris 

Gonda Lier – penningmeester tot juni 2013 

Marjan Coolen-van de Wetering – penningmeester 

Gladys Tuel-Koenders – algemeen bestuurslid vanaf juni 2013 

 

Medewerkers landelijk bureau 

 

Anke Vervoord  Directeur 

Ellen Blanken-Burger Hoofd Financiën tot 1 september 2013 

Marja van der Zanden Senior administrateur vanaf 15 juni 2013 

Anna Kleinlangevelsloo Beleidsmedewerker 

Brigitte Leferink  Hoofd-/eindredacteur Vrouwen van Nu en PR coördinator 

Evelien ter Meulen  Office Manager 

Ava Palm   Secretarieel medewerker 

Annet van der Stel  Secretarieel medewerker 

Stella Hanse   Stagiaire Communicatie (september – november 2013) 

 

Angelique Schut  Projectleider Pilot Flevoland 

Judy Cerfontaine  Projectleider 

 

Redactiecommissie 

 

De redactiecommissie bestond uit: 

Mirjam Houdijk-Markus (vanaf nr 4) 

Corry de Jong  

Marieke Morshuis 

Aldy Ploeger (tot nr 4) 

Marjan Verhoeven 

Reyncke van Wouwe 

Hoofd- en eindredacteur: Brigitte Leferink  

 

Werkgroep Internationale Reizen 

 

Annelies van Ginkel, voorzitter 

Addy Vente secretaris (tot eind 2013)  

Mieke Etman, secretaris (vanaf juni 2013)  

Margot Koeleman penningmeester  

Marianne Meekers, plv. penningmeester  

Contactpersoon landelijk bureau: Brigitte Leferink 
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Landelijke Stuurgroep Handwerken 

 

Ineke van Hasselt-Mooij, voorzitter 

Trieneke van der Es 

Roos Winter (tot juni 2013) 

Zwanet Rietema  

Wietske Anema-Zwaagstra (vanaf december 2013) 

 

Vertegenwoordigingen 

 

 Associated Country Women of the World (ACWW) – Jeanne van Poppel 

 Woman for Water Partnerships (WfWP) – Marjon Verkleij  

 Breed Textiel Overleg (BTO) – Roos Winter 

 Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen (DGL) – Liesbeth 

Hartman 

 Regulier Overleg Warenwet (ROW) – Liesbeth Hartman 

 Samenwerking 3 VrouwenOrganisaties (3VO) – Tineke Luijendijk-Bergwerf, Gonda 

Lier, Gretha Remerij-van der Nood 

 Nederlandse Vrouwenraad (NVR) – Tineke Luijendijk-Bergwerf 

 Stichting Agriterra, bestuur – Martine Benschop-Jansen 

 Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) – Gretha Remerij-van 

der Nood 

 Maatschappij Internationaal – Jeanne van Poppel en Carola Bruinink 
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