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Voorwoord 
 

 

2018 is het jaar geworden waarin, na jarenlang praten over de noodzaak van 

veranderen, concrete stappen zijn gezet op weg naar een mooie toekomst voor Vrouwen 

van Nu. In dit laatste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Wie samen reist, 

komt ver is een aantal gestelde doelen uit deze beleidsperiode dichterbij gekomen.  

Zo is dit jaar actief ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van onze 

vereniging bij een nieuwe generatie vrouwen door een intensivering van de aanwezigheid 

van Vrouwen van Nu op social media. Ook hebben we gewerkt aan vergroting van het 

online bereik van Vrouwen van Nu door het inschakelen van INTK, die online advertenties 

voor Vrouwen van Nu maakt op de resultaten pagina van Google. Deze advertenties 

worden getoond als mensen via Google op bepaalde woorden zoeken. Hierdoor is het 

aantal websitebezoekers en naamsbekendheid van Vrouwen van Nu verhoogd. Ook het 

magazine nieuwe stijl met een landelijk deel en provinciale katernen draagt bij aan meer 

naamsbekendheid. Met een professionele bladcoördinator is het magazine nog 

aantrekkelijker geworden, ook voor geïnteresseerde niet-leden.  

De presentatie van Vrouwen van Nu op social media en in het magazine vormt een 

belangrijke bijdrage aan een eigentijds imago van Vrouwen van Nu.  

De doelstelling om Vrouwen van Nu als een eenvoudige, praktische organisatie te 

laten functioneren heeft in 2018 enerzijds vorm gekregen in het werken aan een 

statutenwijziging. Dit traject is inmiddels succesvol afgerond. De nieuwe statuten zijn per 

1 januari 2019 van kracht. Anderzijds zijn de plannen voor een meer flexibele 

organisatiestructuur naast de hiërarchische verenigingsstructuur, verder uitgewerkt. Een 

student-stagiaire heeft voor Vrouwen van Nu een onderzoek gedaan naar de 

wenselijkheid van netwerken bij vrouwen van 40-55 jaar. En tot  het Landelijk Bestuur is 

in de Ledenraadsvergadering van juni een deskundige op het terrein van netwerken 

toegetreden, die samen met de directeur initiatieven voor een drietal nieuwe landelijke 

netwerken heeft uitgewerkt. 2019 wordt het jaar waarin alle opgedane kennis, 

ervaringen en deskundigheid tot de oprichting van nieuwe Vrouwen van Nu netwerken 

moet gaan leiden. 

Een laatste doelstelling uit de beleidsperiode 2015-2018 waar dit jaar weer veel 

aandacht aan is besteed, betreft directe korte communicatielijnen binnen de vereniging 

én het beter gebruik maken van alle deskundigheid en ervaringen van onze achterban. 

Landelijk bestuursleden zijn ook dit jaar veel het land door gereisd, in eerste instantie 

naar hun eigen ‘contactprovincies’. En de directeur heeft in 2018 alle kaderdagen van 

provinciale commissies bijgewoond. Persoonlijke ontmoetingen blijven een kostbaar goed 

bij Vrouwen van Nu. Per slot van rekening zijn we een vereniging met mensen van vlees 

en bloed. Vrouwen van wie we willen weten wat zij vinden van voor vrouwen belangrijke 

onderwerpen. Daarom zijn we in 2018 gestart met het uitzetten van twee polls en 

enquêtes. Met de resultaten hiervan staan we sterker in het laten horen van een 

vrouwelijk stemgeluid.  

Waar we niet in zijn geslaagd is de in 2015 geformuleerde doelstelling om een 

ledental van minimaal 50.000 te halen. Natuurlijk is niets onmogelijk, maar dit streven is 

anno 2018 niet erg reëel. Het vergroten van de impact van Vrouwen van Nu en het 

binden van nieuwe generaties op andere manieren dan lidmaatschap zijn dat wel. 

Hiervoor zijn dit jaar eerste stappen gezet en vervolgstappen staan in de steigers. 



 

2 

 2018 kenmerkt zich daardoor ook door het helder formuleren van een duidelijke 

focus en ambities voor de toekomst, die in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 

zijn opgenomen. Dit beleidsplan is getiteld Alles wat je aandacht geeft groeit. Deze titel 

verwijst naar onze inzet om energie te geven aan dat wat we willen dat groeit in plaats 

van te veel stilstaan bij wat er niet kan. Met elkaar, we blijven samen reizen, en met 

aandacht voor wat kan; we hebben er alle vertrouwen in  dat we dan ver komen.  

 

 

 

 

 

Els Eradus-Fober     Carla Wijers 

Interim voorzitter Landelijk Bestuur   Directeur landelijk bureau 
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Vrouwen van Nu, de vereniging 

 

 

Bestaansrecht 

Onze 88 jaar oude vrouwenvereniging heeft anno 2018 nog onverminderd bestaansrecht. 

Het is nog steeds nodig om in georganiseerd verband de stem van vrouwen te laten 

horen, zowel in de directe leefomgeving als op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is 

bereikt als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een 

meerwaarde wordt gezien. Om hier te komen zetten we in op het versterken van de 

kracht van individuele vrouwen enerzijds en het versterken van het vrouwelijk geluid in 

de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties anderzijds. Elkaar 

ontmoeten blijft daarnaast een kernfunctie van de vereniging. 

 

 

Organisatie 

De vereniging is georganiseerd op drie niveaus: lokaal, provinciaal en landelijk. 

Afdelingen en provincies hebben hun eigen besturen. Daarnaast functioneert een 

Landelijk Bestuur.  

 Naast de verenigingsstructuur is het stimuleren en mede initieren van netwerken 

onder de paraplu van het merk Vrouwen van Nu in 2018 een belangrijk aandachtspunt 

geweest. In het Jaarplan 2018, dat is goedgekeurd in de Ledenraadsvergadering van 22 

november 2017, is een driejarige Pilot Netwerken (2018-2020) opgenomen. In het eerste 

half jaar heeft Amber Lagarde als student-stagiaire van de Fontys Hogeschool voor 

Vrouwen van Nu onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van sociale netwerken 

waar vrouwen in de leeftijdscategorie 40-55 jaar aan verbonden zijn. De resultaten van 

haar onderzoek zijn onder meer vorm gegeven in een stappenplan voor het initieren van 

nieuwe netwerken. Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de oprichting 

van twee nieuwe landelijke netwerken rondom respectievelijk vrouwen & water en een 

agrarisch netwerk. In 2018 telde de netwerkorganisatie vier netwerken, te weten het 

netwerk Land van de Reest, netwerk Valkenswaard, netwerk Mama’s van Nu en het 

landelijke KennisnetwerkTextiel.  

 

 

Vrouwen van Nu, de vereniging 

Eind 2018 telde de vereniging 475 afdelingen. Aan het eind van het kalenderjaar zijn 23 

afdelingen opgeheven. De drie belangrijkste redenen voor opheffing waren: gebrek aan 

nieuwe bestuursleden, uitblijven van verjonging van het ledenbestand en keuze om 

zelfstandig verder te gaan omdat de meerwaarde van onderdeel zijn van een landelijke 

vereniging door de leden niet meer wordt ervaren. Om afdelingen beter te kunnen 

begeleiden en eventueel een alternatief te kunnen bieden naast opheffen, heeft op 22 

maart een intervisiedag van de serviceteams plaatsgevonden. Uitkomst van deze dag is 

een trainingsvoorstel voor de serviceteams voor de komende twee jaar (2019-2020). 

Doel van de trainingen is om de provinciale serviceteams extra kennis en vaardigheden 

te geven voor de ondersteuning van deze afdelingen.  

 Vrouwen van Nu heeft aan het eind van het kalenderjaar tien provincies met een 

eigen provinciaal bestuur. In de  provincie Limburg heeft de vereniging geen afdelingen 

en geen provinciaal bestuur. De provincie Utrecht heeft sinds april 2016 geen eigen 

bestuur meer. Na een pilot met een regioambassadeur in 2017, hebben de afdelingen op 

de voorjaarsvergadering van 2018 besloten dat zij niet als provincie verder willen gaan, 

maar zich te willen aansluiten bij omliggende provincies. De provincie Utrecht is daarmee 
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per 31 december 2018 opgeheven. De afdelingen Abcoude-Baambrugge en Weesp 

sluiten zich aan bij Noord-Holland; Benschop, Polsbroek en Hagestein worden 

opgenomen door Zuid-Holland en De Bilt-Bilthoven, Bunnik, Zijderveld en Maartensdijk 

stappen over naar Gelderland. De afdelingen Harmelen en Groenekan hebben besloten 

tot opheffing.   

 

 

Leden 

De vereniging wordt gevormd door haar leden en wordt gedragen door de vele 

vrijwilligers die actief zijn in besturen, werkgroepen, commissies en netwerken. Alleen de 

medewerkers van het landelijk bureau in Den Haag zijn betaalde professionals. 

Vrouwen van Nu is eind 2018 nog steeds de grootste vrouwenvereniging van Nederland. 

Naast terugloop van het ledental meldden in 2018 ook nieuwe leden zich aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigram  

 
 

Lidmaatschap soort 01-01-2018 01-01-2019 

   

Afdelingslid 39.650 37.558 

Buitenlands lid 31 26 

Landelijk lid 95 99 

Sponsor lid 25 31 

Overig 31 30 

Netwerkleden betalend 19 50 

   

Totaal  39.851  37.794 
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Ledenraad 

De Ledenraad is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Deze raad wordt 

gevormd door één afgevaardigde uit elke provincie. In 2018 waren er elf provincies 

actief, dus de Ledenraad telde elf leden.  

 De afgevaardigden uit de provincies worden gekozen tijdens de provinciale 

jaarvergaderingen in het voorjaar. Omdat niet iedere provincie hetzelfde aantal leden 

heeft, hebben grote provincies meer stemmen dan kleinere: per 100 leden heeft een 

provinciale vertegenwoordiger in de Ledenraad één stem. 

 De Ledenraad heeft in 2018 twee keer vergaderd, op 13 juni en 20 november. In 

de voorjaarsvergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2017 goedgekeurd. 

Tevens is in deze vergadering het Jaarthema 2019 vastgesteld: “Volg je droom. Jouw tijd 

is nu!” 

 Tijdens deze Ledenraadsvergadering is  Marjan Coolen na 6 jaar afgetreden als 

penningmeester van het Landelijk Bestuur en is Leny Moerbeek benoemd als haar 

opvolger. Ook werd 

Rosemarie Mijlhoff 

benoemd tot algemeen 

landelijk bestuurslid, 

met speciale aandacht 

voor de ontwikkeling 

van netwerken bij 

Vrouwen van Nu. Zoals 

al eerder aangekondigd 

in een brief aan alle 

Ledenraadsleden trad 

ook Margreet Oosten-

brink na een jaar 

voorzitterschap voortijdig af. Belangrijkste reden was de gewenste grote tijdsinvestering 

in de huidige ontwikkeling van Vrouwen van Nu die zij niet kon bieden. Els Eradus werd 

met goedkeuring van de Ledenraad als vicevoorzitter benoemd tot interim voorzitter. 

 In de najaarsvergadering zijn het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en het 

Jaarplan 2019 goedgekeurd, alsmede de begroting voor 2019. Bij het 

Meerjarenbeleidsplan zijn vier scenario’s geformuleerd als antwoord op de financiële 

situatie van de vereniging die zich kenmerkt door minder inkomsten en meer uitgaven 

door investering in verandering en zichtbaarheid. Aan de Ledenraad is gevraagd om te 

bepalen welke scenario’s nader uitgewerkt dienen te worden. Drie van de vier scenario’s 

komen in de voorjaarsvergadering 2019 nader aan bod, zijnde (1) Eigen Huis verkopen 

(2) hypothecair krediet opnemen en (3) bezuinigen op personeelskosten. Het vierde 

scenario, zijn een kostendekkende contributieverhoging, werd door de ledenraad 

weggestemd. 

 Tijdens de najaarsvergadering werden ook de nieuwe concept Statuten aan de 

Ledenraad voorgelegd. Na integrale voorlezing van de ingediende en door het Landelijk 

Bestuur geadviseerde amendementen, werden de nieuwe Statuten met inachtneming van 

de ingediende amendementen goedgekeurd. De nieuwe Statuten treden per 1 januari 

2019 in werking. De naam van de vereniging verandert daarmee van NBvP/Vrouwen van 

Nu in Vrouwen van Nu. 

 In 2018 hebben tien toehoorders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

Ledenraadsvergadering bij te wonen. Het aantal toehoorders is gemaximeerd wegens 

krapte in de vergaderzaal van het Eigen Huis. Omdat het Landelijk Bestuur het meer 

geïnteresseerde leden mogelijk wil maken om als toehoorder bij een Ledenraads-
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vergadering aanwezig te zijn, heeft ze aan de Ledenraad voorgelegd om de juni-

vergadering extern te laten plaatsvinden De Ledenraad  heeft besloten om de juni-

vergadering voortaan in de Bergkerk in Amersfoort te houden in plaats van in het Eigen 

Huis. 

 

 

Landelijk Bestuur 

Het Landelijk Bestuur van Vrouwen van Nu bestond in 2018 deels uit vijf en deels uit vier 

vrouwen 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. Alle 

bestuursleden zijn lid (of worden lid bij aantreden). 

 Op de Ledenraadsvergadering van 13 juni is voorzitter Margreet Oostenbrink na 

een jaar afgetreden. De voordracht van vice-voorzitter Els Eradus als interim-voorzitter 

werd door de Ledenraad goedgekeurd. 

 Ook in 2018 heeft het Landelijk Bestuur zich nadrukkelijk ingezet voor een open 

communicatie met de provinciale besturen en met actieve leden. Leden van het Landelijk 

Bestuur waren aanwezig op de provinciale jaarvergaderingen waar zij de voorjaarsspeech 

uitspraken. Zij bezochten jubileumfeesten, agrarische dagen en provinciale bestuurs-

vergaderingen in het najaar.  

Tijdens de twee overleggen van het Landelijk Bestuur met de provinciale besturen, het 

zogenoemde PB/LB overleg van 17 mei (Vergader-  & congrescentrum De Schakel, 

Nijkerk) en 19 september (de Bergkerk, Amersfoort), is onder meer aandacht besteed 

aan de AVG, het nieuwe CRM systeem dat in 2019 wordt ingevoerd, het concept 

jaarverslag 2017, het concept Jaarplan 2018 en het concept Meerjarenbeleidsplan 2019-

2022. Daarnaast is in het PB/LB overleg van 17 mei  een nieuw Vrouwen van Nu project 

voorgesteld rondom migrantenvrouwen. Daartoe is een werkgroep in het leven geroepen 

die dit voorstel verder uitwerkt. In het najaarsoverleg zijn in een actieve sessie 

ervaringen uitgewisseld over de invulling van de relatie tussen het PB en haar 

commissies. In het middaggedeelte vond een interactieve lezing plaats over Cyber 

Security Awareness. 

 Het Landelijk Bestuur kwam in 2018 zes keer in vergadering bijeen. De focus lag 

in de vergaderingen op de ambities voor de toekomst, die hun neerslag hebben 

gevonden in het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022, op het traject van de 

statutenwijziging, op de verdere invulling van Vrouwen van Nu netwerken en op de 

financiele situatie van de vereniging. Alternatieve financieringsbronnen, zoals in 2018 de 

reguliere huur van een flexplek  in het Eigen Huis door Women for Water Partnership 

(WfWP), de verkoop van  vijf door Vrouwen van Nu en Skills Town (een online 

opleidingsbureau)  ontwikkelde e-learningpakketten en gebruik maken van Sponsorkliks,  

compenseren de teruglopende contributie inkomsten niet. Plannen voor project 

fondsenwerving en andere financiele scenario’s zijn besproken. 

 In de laatste bijeenkomst in december stonden de rollen en 

verantwoordelijkheden van de landelijke bestuursleden in het kader van de ambities uit 

het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en in relatie tot die van de directeur,  centraal.  
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Bestuur vlnr:  

Margreet Oostenbrink (tot juni), Els Eradus, Marjan Coolen (tot juni), Leny Moerbeek, Joyce Kuijpers (tot 

maart), Rosemarie Mijlhoff, Ina Zwart 

 

Rooster van aan / aftreden 

Naam Functie benoemd herkiesbaar/ aftredend 

   herkozen  

Margreet Oostenbrink voorzitter 2017 2020 juni 2018 

Els Eradus interim voorzitter 2015 2018 2021 

Ina Zwart secretaris 2016 2019 2022 

Marjan Coolen penningmeester 2012 2015 2018 

Leny Moerbeek penningmeester 2018 2021 2024 

Joyce Kuijpers algemeen lid 2016 2019 maart 2018 

Rosemarie Mijlhoff algemeen lid 2018 2021 2024 

 

Landelijk bureau 

In het zogenoemde Eigen Huis in Den Haag is het landelijk bureau 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 2018 heeft een voor een deel vernieuwd team op het landelijk bureau gewerkt. 

Eén medewerker is begin juli 2018 in dienst getreden, een medewerker vertrok per 1 

februari 2018, een ander 1 september 2018 en een medewerker ging op 11 oktober met 

vervroegd pensioen. Daarnaast is een medewerker twee maanden na haar aanstelling 

weer uit dienst getreden. Deze personele wisselingen hebben, naast tijdelijke onrust, ook 

geleid tot aanscherping van de functiebeschrijvingen én tot nieuw enthousiasme om te 

werken aan de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. 

 De samenstelling van het team is qua leeftijd divers, van 26 tot 63 jaar. In totaal 

waren in 2018 acht beroepskrachten actief. 

 Gemiddeld kon de vereniging in 2018 beschikken over 5,4 formatieplaatsen 

(gebaseerd op een fte van 36 uur). Daarnaast wordt sinds februari 2018 voor de 

samenstelling van het magazine gebruik gemaakt met een freelance bladcoördinator.  
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Team 2018 vlnr: 

Carla Wijers, Heleen Boussard, Evelien ter Meulen, Esmeralda Beelt, Anouska Kroon, Jessica Liotard, Ava Palm, 

Annet van der Stel, Sara Panahi 

 

Naam   Functie     Fte 

Carla Wijers  directeur     36 uur 

Evelien ter Meulen coördinerend office manager  32 uur (tot 1 september) 

   projectleider     32 uur (vanaf 1 september) 

Heleen Boussard senior administrateur   26 uur 

Annet van der Stel secretaresse service & informatie  14 uur  

Ava Palm  administratief secretarieel medewerker 32 uur (tot 11 oktober) 

Esmeralda Beelt projectleider     28 uur (tot 1 september) 

Anouska Kroon beleidsmedewerker PR & Communicatie 28 uur (tot 1 februari) 

Sara Panahi  content & community   24 uur 

Jessica Liotard administratief secretarieel medewerker 28 uur (vanaf 1 juli) 

 

 

Landelijke en provinciale commissies 

In 2018 functioneerde één landelijke commissie direct onder het Landelijk Bestuur: de 

landelijke redactiecommissie.  

 

Redactiecommissie 

Deze commissie is samen met de bladcoördinator verantwoordelijk voor de inhoud van 

het landelijke deel van het magazine. In 2018 telde de redactiecommissie twee leden: 

Desi Dingemans en Netty Hubbers. In 2017 is gestart met het opzetten van een 

schrijverspool met daarin vrijwilligers die benaderd worden om een artikel in het 

magazine te schrijven. In de schrijverspool zitten eind 2018 vier vrouwen. 

 

Provinciale commissies en service teams 

Het hele jaar worden door provinciale en lokale afdelingen duizenden activiteiten 

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

leden. Het aanbod is groot en zeer gevarieerd: van wandelen, fietsen, handwerken, 

tuinieren en schilderen tot reizen, lezingen, museumbezoek en acties voor goede doelen. 

 Binnen de provincies functioneren vele commissies zoals de agrarische -, culturele 

- , reis -, handwerk-, redactie- en tuincommissies. Daarnaast zijn provinciale webmasters 

en PR-vrouwen actief en staan serviceteams klaar om afdelingen bij problemen te 

ondersteunen.  
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 In 2018 zijn de provinciale redactiecommissies twee keer bij elkaar geweest onder 

voorzitterschap van de bladcoordinator. Vanuit het landelijk bureau zijn verder in 2018 

een landelijke kaderdag  voor de provinciale reiscommissies, landelijke dag voor de 

provinciale culturele commissies en een landelijke ontmoetingsdag voor de 

handwerkcommissies georganiseerd. Uitwisselen van kennis en ervaring en opdoen van 

nieuwe kennis stonden deze dagen centraal. De directeur van het landelijk bureau was 

aanwezig  bij deze kaderdagen, onder meer om met alle actieve commissieleden de 

ambities voor de toekomst te bespreken. Ook vond aan het einde van het jaar, op 13 

december, de ontmoetingsdag voor landelijke vertegenwoordigers en commissies plaats 

in aanwezigheid van het Landelijk Bestuur en de directeur. 

 Op 22 maart is een intervisiedag georganiseerd met alle serviceteams. Hier kwam 

de wens naar voren om vaker trainingen te organiseren. In overleg met provinciale 

besturen is vervolgens een programma van drie trainingen opgesteld die  in 2019-2020 

worden aangeboden. 

 

 

Landelijke netwerken 

Binnen de vereniging functioneerde in 2018 één 

landelijk netwerk: het Kennisnetwerk Textiel. Een 

coördinatieteam bestaande uit drie vrouwen zijn dit 

jaar bezig geweest om met zoveel mogelijk vrouwen 

een stevig netwerk te gaan vormen waarbinnen 

handwerken en textielkunst de verbindende factoren 

zijn. Het netwerkt telt inmiddels honderd leden. 

 Daarnaast heeft het Kennisnetwerk Textiel een 

succesvolle textielwedstrijd georganiseerd. Voor deze 

wedstrijd werden 71 werkstukken ingezonden. De 

tentoonstelling van deze werkstukken vond plaats op 

de Vrouwen van Nu Beurs. De daar aanwezige 

vrouwen konden hun stem uitbrengen op hun 

favoriete werkstuk.  

 De winnares werd aan het einde van de dag 

bekend gemaakt: Ans Nout uit Friesland.  

 

Centrale contributie inning 

De centrale contributie inning is in 2018 inmiddels voor de vijfde keer uitgevoerd. In 

2018 hebben naast Flevoland, Utrecht en Zeeland ook de provincies Groningen en 

Overijssel deelgenomen aan de centrale contributie inning. In 2018 heeft de provincie 

Noord-Holland het traject in gang gezet om in 2019 mee te doen. Maar omdat nog geen 

50% van de afdelingen aangaven hier klaar voor te zijn, heeft het Provinciaal Bestuur 

besloten om de centrale inning on hold te zetten en  (nog) niet mee te doen per 1-1-

2019. Ze hebben aangegeven dat de centrale contributie inning wel op de agenda blijft 

staan. 

 

  

Nieuwe statuten 

In 2018 is door een werkgroep, bestaande uit interim voorzitter Landelijk Bestuur Els 

Eradus, voorzitter PB Drenthe Janny Roggen, directeur Carla Wijers en projectleider 

Evelien ter Meulen in samenwerking met een notaris een nieuw concept van de statuten 
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opgesteld en voorgelegd aan het Landelijk Bestuur. Doel was vernieuwing en 

modernisering van de huidige statuten. Na hun goedkeuring is het formele traject ingezet 

voor inspraak en medezeggenschap door de vereniging, waarna het Landelijk Bestuur het 

concept vergezeld van een definitief advies over de ingediende amendementen heeft 

voorgelegd aan de Ledenraad op de vergadering in november. De Ledenraad heeft het 

nieuwe concept unaniem goedgekeurd, waarna de notaris de akte heeft gepasseerd en 

de nieuwe statuten per 1 januari 2019 in werking treden. 

  



 

11 

Communicatie intern en extern 

 

Goed communiceren is belangrijk in een vereniging met 40.000 leden die zo fijnmazig 

verspreid is over het land. De vele lokale afdelingen zijn vooral actief in hun directe 

leefomgeving. Het gevoel van verbondenheid met de landelijke vereniging, het ervaren 

dat men onderdeel is van een groter geheel, moet continu gevoed worden. Het 

onderhouden van een goede relatie met elkaar en met de verschillende niveaus in de 

organisatie vindt plaats door naar elkaar te luisteren, heldere informatie te geven, elkaar 

op de hoogte te houden en mee te nemen in ontwikkelingen. Zeker in de huidige 

ontwikkelingsfase van de vereniging, waarin veranderingen worden doorgevoerd om met 

Vrouwen van Nu een bloeiende toekomst  in te gaan, zijn dit belangrijke voorwaarden 

voor succes.  

Persoonlijke contacten spelen een waardevolle rol in het onderhouden van de 

onderlinge verbondenheid. De leden van het Landelijk Bestuur hebben als contactpersoon 

ieder een aantal provincies in hun portefeuille. Van deze provincies bezoeken zij de 

provinciale jaarvergaderingen, schuiven zij in het najaar aan bij een bestuursvergadering 

en zijn zij het eerste aanspreekpunt. Het gaat hierbij om korte lijnen en persoonlijk 

contact. Het overleg tussen de provinciale besturen en het Landelijk Bestuur, dat twee 

keer per jaar plaatsvindt, vervult ook deze functie. Daarom zijn alle landelijke 

bestuursleden en het voltallige bureauteam op deze dagen aanwezig.  

 De directeur van het landelijk bureau heeft in 2018 acht bezoeken aan provinciale 

en/of regio bijeenkomsten gebracht en één bijeenkomst over centrale contributie inning 

in het land bezocht. Daarnaast was ze aanwezig op de landelijke kaderdag van de 

provinciale reiscommissies, de provinciale culturele commissies en de provinciale 

handwerkcommissies. Ook schoof ze aan bij de ontmoetingsdag voor landelijke 

vertegenwoordigers en commissies van Vrouwen van Nu. Bij de opheffing van de 

provinciale afdeling Utrecht was ze nauw betrokken, evenals bij de doorstart van een 

lokale afdeling. De bijeenkomsten van het coördinatieteam van het Kennisnetwerk Textiel 

heeft de directeur in 2018 allemaal bijgewoond als lid van de regiegroep.  

Als aanvulling op persoonlijke ontmoetingen door landelijk bestuursleden en de 

directeur die het land in gaan, worden leden uitgenodigd om een bezoek aan het Eigen 

Huis te brengen. Van de mogelijkheid om het Eigen Huis te bezoeken hebben in 2018 

twee afdelingen gebruik gemaakt. 

 

 

Vrouwen van Nu magazine 

In 2018 zijn vier nummers van het Vrouwen van Nu magazine uitgegeven volgens het 

nieuwe concept, waarvan provinciale katernen deel uitmaken. 1000 exemplaren van het 

magazine hebben geen provinciaal katern en worden ingezet voor externe pr en 

ledenwerving. De vormgeving van de cover met de magazines is, in navolging van 

kritische geluiden uit de vereniging en van meerdere leden van de provinciale 

redactiecommissies, veranderd van de ‘korrelige Andy Warhol-achtige portretten’ in foto- 

portretten. Daar is veelvuldig positief op gereageerd. 

 Het magazine bestaat uit hoofdartikelen, landelijk nieuws, de landelijke agenda, 

columns, provinciale highlights en boekrecensies.  
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 Het magazine is een waardevol papieren 

instrument in het verbinden en informeren van 

leden en het aanreiken van nieuwe kennis. Naast 

deze interne functie hebben we de ambitie om het 

magazine te laten uitgroeien tot een belangrijk 

visitekaartje van Vrouwen van Nu. Om beide 

functies beter tot hun recht te laten komen, is een 

jaar geleden gekozen voor de nieuwe invulling van 

het magazine met een landelijk deel en provinciale 

katernen. Exemplaren ten behoeve van externe 

marketing hebben geen provinciaal nieuws.  De 

eindredactie van het provinciale nieuws is in 

handen van de provinciale redactiecommissies. In 

alle exemplaren worden de landelijke agenda van 

activiteiten en evenementen én de hoogtepunten 

uit alle provincies opgenomen. Op de website 

kunnen alle leden het provinciale nieuws van alle 

provincies inzien.  

 Terugkijkend op het eerste jaar magazine 

nieuwe stijl kan geconstateerd worden dat de reacties overwegend positief zijn. 

 

 

Nieuws voor provincies en afdelingen  

Leden worden ook op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en 

besluiten via Nieuws voor Provincies en Afdelingen. Deze Nieuws-mails worden naar de 

lokale en provinciale besturen gestuurd. In 2018 werd tweemaal Nieuws voor Provincies 

en Afdelingen verstuurd, in april en in december. 

 In de Nieuws-mail van april berichtten we onder andere over de Vrouwen van Nu 

Beurs 2018, de verkiezing van de Vrouw van Nu 2018 en de e-learningpakketten. Ook 

kwamen de Statuten en de nieuwe privacy wetgeving (AVG) aan bod. De Nieuws-mail 

van december bevatte onder meer nieuws over het jaarthema 2019, Vrouwenweek 2019, 

de vacature voor een landelijk bestuursvoorzitter, de opheffing van provinciale afdeling 

Utrecht, de benoeming van de Vrouw van Nu 2018, een nieuw ledenadministratiesysteem 

dat in 2019 wordt ontwikkeld en Sponsorkliks. 

 Voor het communiceren over actuele, voor leden belangrijke onderwerpen, wordt 

gebruik gemaakt van Nieuwsflitsen. In 2018 is vijfmaal een Nieuwsflits verstuurd naar 

alle leden. Met de Nieuwsflitsen werd in de loop van het jaar belangrijke informatie 

verstrekt over de AVG en over het traject van de statutenwijziging en werden leden op 

de hoogte gebracht van zaken die de Ledenraad had besloten in de voorjaars- en 

najaarsvergadering. 

  

 

E-mailnieuwsbrieven 

Elke laatste donderdag van de maand wordt een e-mailnieuwsbrief verstuurd. Deze 

nieuwbrieven bevatten een mix van nieuws van binnen en buiten de vereniging, 

voordeelacties voor leden en een winactie voor alle lezers.  

 De e-mailnieuwsbrief is in 2018 verstuurd naar circa 17.000 e-mailadressen van 

zowel leden als niet-leden. Deze nieuwsbrieven worden goed gelezen, getuige de respons 

op aangekondigde acties en het aantal websitebezoeken naar pagina’s die in de e-

mailnieuwsbrieven werden genoemd.  
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Website en Social Media 

De website van Vrouwen van Nu is regelmatig bezocht in 2018. Het verloop van het 

aantal bezoekers per maand is vergelijkbaar met die in 2017: een piek aan het begin van 

het jaar met bijna 40.000 bezoekers, een minimaal aantal bezoekers in juli (16.000) en 

vervolgens weer een opgaande lijn naar het einde van het kalenderjaar met zo’n 25.000 

bezoekers. 

 Vrouwen van Nu is actief op social media met een Facebookpagina, Twitter, 

Instagram en LinkedIn. Op bijna alle accounts is een lichte stijging waarneembaar. 

Facebook is gestegen van 930 (1-1-2018) volgers naar 1170 volgers (31-12-2018), de 

landelijke ledengroep op Facebook heeft 1465 leden. Het aantal volgers op Twitter is iets 

gedaald vanwege een update van het social media kanaal. Twitter heeft alle inactieve, 

spam- en nepaccounts opgeheven, waardoor het aantal volgers gedaald is van 4986 (1-

1-2018) naar 4972 (31-12-2018). Het aantal volgers op LinkedIn is gestegen van 269 

naar 385 volgers. Instagram heeft inmiddels 285 volgers. 

 

INTK 

In 2018 heeft Vrouwen van Nu studio INTK ingezet om het online bereik van Vrouwen 

van Nu te vergroten. INTK maakt online advertenties voor Vrouwen van Nu op de 

resultatenpagina van Google. Vrouwen van Nu kwam in aanmerking voor zogenaamde 

Google Grants. Vrouwen van Nu krijgt via INTK beschikking over een virtueel 

advertentiebudget van circa USD 100.000, waarmee INTK bepaalde pagina’s van onze 

website als advertentie bovenaan de Google zoekresultaten laat weergeven. Deze 

advertenties worden getoond als mensen via Google op bepaalde woorden zoeken. 

Hierdoor is het aantal websitebezoekers, zichtbaarheid en naamsbekendheid van 

Vrouwen van Nu verhoogd.  
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Activiteiten van het landelijk bureau van de vereniging 

 

 

Ondersteuning provinciale commissies, werkgroepen en serviceteams 

Het landelijk bureau vervult een rol in het (mede) ondersteunen van het functioneren van 

de provinciale commissies en werkgroepen bij hun vele activiteiten. Naast het geven van 

informatie telefonisch of via de mail, samen overleggen over nieuw ontstane situaties of 

onduidelijkheden in de bestaande situatie, organiseert het landelijk bureau 

bijeenkomsten waar de provinciale commissies elkaar ontmoeten. In het 

ochtendprogramma staat veelal kennis en ervaring uitwisselen centraal, in het 

middagprogramma een inhoudelijk thema. Hieronder volgt een overzicht in 

chronologische volgorde. 

 

Serviceteams 

Op 22 maart 2018 heeft een intervisiedag plaatsgevonden met alle serviceteams onder 

leiding van de projectleider van het landelijk bureau. Deze dag stond in het teken van 

evalueren hoe de vertaalslag naar de praktijk van de inzichten en technieken, opgedaan 

in de training van Wytske Hallema in 2017, is gegaan. Aan het einde van de bijeenkomst 

werd duidelijk dat men meer dan één training per jaar zou willen ontvangen. Deze 

uitkomst heeft geresulteerd in een trainingsvoorstel voor 2019/2020, dat bestaat uit 

twee trainingen in 2019 en één training in 2020. Er wordt een financiële bijdrage 

gevraagd van de provinciale besturen. 

 

Provinciale reiscommissies 

De provinciale reiscommissies kwamen op 13 maart in Amersfoort bij elkaar. Naast het 

uitwisselen van reiservaringen  en een overzicht van geplande reizen stond een 

presentatie van Reinier Kraamwinkel van de Stichting Garantiefonds Reisgelden op het 

programma. Hij informeerde de reiscommissies over de SGR en SGRZ in relatie tot de 

bestaande raamovereenkomst van Vrouwen van Nu. De lezing werd als zeer nuttig 

ervaren. 

 

Provinciale redacties 

In 2018 hebben twee provinciale redactievergaderingen plaatsgevonden in Amersfoort op 

10 april en 7 november onder voorzitterschap van respectievelijk de directeur en de 

bladcoördinator. Tijdens beide bijeenkomsten werden standaard de laatst uitgekomen 

magazines geëvalueerd.  Op 10 april was de bladcoördinator voor het eerst aanwezig. In 

de middag hield zij een presentatie met tips voor het opmaken en indelen van de 

provinciale katernen. De directeur gaf in de november bijeenkomst informatie over het 

(toen nog) concept Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Laatste onderdeel van het 

programma was een workshop van Sasja Nicolai getiteld Eerste hulp bij tekstongelukken. 

Beide bijeenkomsten werden door de aanwezige redactieleden positief gewaardeerd.   

 

Provinciaal penningmeestersoverleg 

Op 11 april vond het provinciaal penningmeestersoverleg plaats, voorgezeten door de 

landelijk penningmeester Marjan Coolen en in aanwezigheid van de senior administrateur 

van het landelijk bureau. Tijdens dit overleg werden de penningmeesters volledig 

geïnformeerd over de financiële stand van zaken bij Vrouwen van Nu en werd het 

financieel verslag 2017 besproken. Ook de stand van zaken betreffende het traject van 

de centrale contributie inning en de AVG stonden op de agenda. 
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Bijeenkomst provinciale bestuurs-  en commissieleden 

Op 7 juni vond een kennismakings- en trainingsdag voor nieuwe provinciale bestuurs- en 

commissieleden plaats in de Bergkerk onder leiding van de directeur en in aanwezigheid 

van de voorzitter van het Landelijk Bestuur. Tijdens deze dag stonden centraal: het leren 

kennen van Vrouwen van Nu als organisatie, de missie, de doelstellingen, de 

geschiedenis en de toekomstplannen, alsmede het versterken van de kracht van 

bestuurs- of commissielid. In de middag kregen deelnemers een training waarin het 

overtuigend presenteren van nieuw beleid, besluiten van de Ledenraad en andere 

verenigingszaken centraal stonden. Deze training werd gegeven door Lizanne Roeleven. 

Deelnemers gaven in de evaluatie aan het een plezierige, leerzame dag te hebben 

gevonden en hoopten meer te kunnen oefenen met de training van Lizanne. 

  

Provinciale culturele commissies 

Op 13 september kwamen de provinciale culturele commissies bij elkaar in het 

Icoontheater in Amersfoort. De directeur zat de bijeenkomst voor en informeerde de 

aanwezigen over het (toen nog) concept Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Een belangrijk 

deel van het ochtendprogramma bestond uit uitwisseling van ervaringen over de 

organisatie van culturele activiteiten. In de middag kregen de commissieleden een 

workshop Doun-Doun aangeboden, waaraan iedereen enthousiast mee deed. 

 

 
 

Provinciale handwerkcommissies 

Voor de provinciale handwerkcommissies werd op 4 december een landelijke 

ontmoetingsdag in Nijkerk georganiseerd. In de ochtend informeerde de directeur de 

aanwezigen over de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en werd informatie 

gegeven over het Textielfestival in Leiden 2020. Daarna vond een geanimeerde  

uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. In de middag stond een presentatie van 

Remco Brouwer over garens op de agenda. Remco moest zich wegens ziekte afmelden. 

Ietje de Graaf was bereid een workshop rococosteek te geven, die goed werd ontvangen. 

 

 

Ontmoetingsdag voor landelijke vertegenwoordigers en - commissies 

Deze jaarlijkse ontmoetingsdag vond plaats op 13 december in het Eigen Huis. De 

interim voorzitter van het Landelijk Bestuur zat de bijeenkomst voor. Tevens waren een 

algemeen lid van het Landelijk Bestuur en  de directeur van het landelijk bureau 

aanwezig. Van de landelijke vertegenwoordigers en – commissies waren het 

Kennisnetwerk Textiel, Agriterra, ACWW en ROW er bij. Elkaar informeren over ieders 

werkzaamheden en inventariseren van raakvlakken voor samenwerking waren 
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belangrijke gespreksonderwerpen. Het belang van deze jaarlijkse bijeenkomst werd door 

de aanwezigen onderstreept. 

    

 

Persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren 

Een van de werkzaamheden van het landelijk bureau is het ontwikkelen en uitvoeren  

van een aantrekkelijk aanbod gericht op persoonlijke ontwikkeling van haar leden, een 

leven lang leren. Dit wordt op verschillende manieren vorm gegeven. 

 Op de Vrouwen van Nu website en in het magazine wordt aandacht besteed aan 

actuele, maatschappelijke thema’s. Hierdoor blijven vrouwen van nu op de hoogte en 

kunnen zij zich een eigen mening vormen over deze onderwerpen.  

Daarnaast worden actieve vrijwilligers ondersteund door gratis trainingen. In 2018 zijn 

gratis trainingen aangeboden aan de serviceteams, aan nieuwe bestuursleden en aan 

webmasters, pr vrouwen en redactieleden.  

 In 2016 is in samenwerking met Skills Town, een online opleidingsinstituut, een 

tweetal cursuspakketten samengesteld. In 2018 werden de e-learningpakketten nog 

steeds aangeboden aan leden. Ook niet-leden kunnen de pakketten bestellen tegen een 

hoger tarief. In totaal werden vier Leren & Ontwikkelen pakketten en een 

Maatwerkpakket verkocht in 2018. 

 En last but not least konden vrouwen van nu ook in 2018 weer deelnemen aan het 

Vrouwenweekevent en aan de Vrouwen van Nu Beurs, waar kennisoverdracht in de vorm 

van lezingen en workshops belangrjke programmaonderdelen zijn. 

 

 

Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent 

Vrouwenweek werd dit jaar voor de 4e keer ingeluid met het Vrouwenweekevent op 

2 maart in Zaalverhuur 7 te Utrecht. Tijdens het event stond het jaarthema ‘Kleurrijk’ 

centraal. Kleurrijk kan verwijzen naar variatie, diversiteit, het vieren van de verschillen in 

plaats van zoeken naar meer van hetzelfde. Kleurrijke vrouwen zetten zich in voor meer 

(acceptatie van) culturele diversiteit, voor generatieleren in plaats van generatie-

conflicten, voor het samenwerken met mensen die anders zijn dan zij zelf. Een kleurrijke 

vrouw is het tegenovergestelde van ‘de grijze muis’. Zij valt op, voegt iets toe, heeft het 

lef om anders te zijn en geeft daarmee kleur én inspiratie aan haar omgeving. 

 Op basis van het jaarthema waren vijf vrouwen met ieder een unieke bijdrage in 

de samenleving genomineerd voor de Verschilmaker Award 2018: Nora el Abdouni, Raja 

Felgata, Jamila Aanzi, Lucia Rijker en 

Joke Florax. Met uitzondering van 

Lucia Rijker waren alle genomi-

neerden aanwezig tijdens het event. 

De bezoekers waren erg geroerd door 

de verhalen van de genomineerde 

Verschilmakers. De Award ging dit 

jaar naar Nora el Abdouni. 

 

 Het programma was gevari-

eerd. Naast de gesprekken met de 

genomineerde verschilmakers trad 

singer-songwriter Anna Fernhout op 
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met het nieuwe Vrouwen van Nu lied. Agriterra gaf een lezing over het werk van de 

Agripoolers in Zambia en de expositie Verborgen Verhalen zorgde voor een culturele 

invalshoek. 

 Totaal waren er 102 bezoekers waarvan 60 betalende. De sfeer tijdens het 

Vrouwenweekevenement was uitermate goed. Na afloop van het event werd er veel 

positieve feedback gegeven. De social media campagne en het aanschrijven van de 

media heeft geleid tot een groot artikel plus foto over het Vrouwenweekevent en de 

Verschilmaker in de feest editie van het AD Utrechts Nieuwsblad. 

 

 

Vrouwen van Nu Beurs 

Op donderdag 11 oktober vond de vijfde Vrouwen van Nu Beurs plaats in het zuiden van 

het land in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Vier afgevaardigden van de provinciale 

besturen van Noord-Brabant en Zeeland hielpen mee aan de organisatie.  

 Ook dit jaar was de animo voor de Beurs groot met bijna 400 betalende 

deelnemers. Traditiegetrouw vond de opening van de dag plenair plaats met een lezing 

van de Vrouwen van Nu Verschilmaker 2018 Nora el Abdouni over haar werk voor 

vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dit programmaonderdeel werd gevolgd 

door de bekendmaking van de Vrouw van Nu 2018, Martje Eggens-Postma uit 

Gelderland. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een korte workshop 

stembevrijding door Anna Fernhout en het zingen van het nieuwe, door haar 

gecomponeerde en geschreven Vrouwen van Nu lied. Tijdens het middagprogramma 

konden de bezoekers diverse doe- en 

luisterworkshops volgen, lezingen 

bijwonen en de expositie van de 

wedstrijd van het Kennisnetwerk 

Textiel bezoeken en hun stem 

uitbrengen. Daarna werd tijdens het 

afsluitende plenaire deel de winnaar 

van de textielwedstrijd bekend 

gemaakt en werd de dag afgesloten 

met een leuk optreden van 

cabaretgroep Mama’s aan de Poort. 

 De Vrouwen van Nu Beurs is de 

afgelopen vijf jaar georganiseerd. Het 

eerste jaar (2014) bleek het animo 

voor dit landelijke evenement niet groot. Het leek erop dat leden makkelijker naar 

provinciale evenementen gaan. 2015 was een jubileumjaar, de vereniging vierde haar 

85-jarig bestaan. De jubileumbeurs trok toen 1.100 vrouwen. In 2016 trok de beurs 

slechts 280 bezoekers. De kleinschaligheid en intimiteit werd wel als erg positief ervaren. 

Op basis van de ervaringen van de laatste jaren, waarin 2015 als een uitzondering wordt 

beschouwd in verband met het jubileum, is in de Ledenraadsvergadering van 22 

november 2016 het voorstel om de beurs in de toekomst anders te organiseren, 

goedgekeurd. Met ingang van 2017 wordt de beurs door het landelijk bureau 

georganiseerd in samenwerking met enkele provinciale besturen en vindt deze plaats in 

de regio van de mee-organiserende provincies. De mede-organisatoren en de locatie 

wisselen ieder jaar. Elk jubileumjaar vindt de beurs plaats op een locatie in het midden 

van het land. Uiteraard blijft het een landelijk evenement voor alle leden.  
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 De regionale insteek bleek ook dit tweede jaar een enorm succes te zijn. In 2019 

wordt de beurs is samenwerking met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland 

georganiseerd.  

 

 

Polls 

Om beter gebruik te maken van het grote achterland van Vrouwen van Nu heeft het 

landelijk bureau in 2018 twee polls met achterliggende enquêtes aan hen voorgelegd, 

één in het voorjaar gericht op oppasoma’s en (schoon)dochters die hun (schoon)moeder 

hiervoor hebben gevraagd en één in het najaar over vrouwen-betaald werk-

moederschap. Via social media is aandacht besteed aan de enquêtes en er zijn blogs 

geschreven door vrouwen uit de verschillende doelgroepen. Op de eerste enquête 

reageerden 950 mensen, op de tweede 520. De resulaten zijn gepubliceerd in het 

magazine. 
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Samenwerkingspartners en vertegenwoordiging 

 

Vrouwen van Nu is diep geworteld in de samenleving. Dat komt onder meer door uiting in 

haar vertegenwoordigers in verschillende maatschappelijke organisaties en door 

meerdere samenwerkingsverbanden. 

 

 

Actieve samenwerking in 2018 

In 2018 is met meerdere partners actief samengewerkt. Het betreft: Associated Country 

Women of the World (ACWW), Agriterra, Women for Water Partnership, ROW, de 

Nederlandse Vrouwen Raad en Sweek (een online lees-  en schrijfplatform).  

Met Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging, Zonta Nederland en de NVR is gewerkt aan een manifest en een 

toolkit, voortvloeiend uit een symposium in 2017. 

 

Associated Country Women of the World (ACWW) 

Vrouwen van Nu is sinds 1932 actief lid van de Associated Country Women of the World 

(ACWW), een vrijwilligersorganisatie van 420 vrouwenorganisaties uit 73 landen die 

wereldwijd actief zijn in landelijke en stedelijke gebieden. Zo’n 9.000.000 vrouwen 

vormen de achterban. De werkzaamheden van de organisatie worden gefinancierd uit 

contributies en donaties, zonder overheidssteun. De ACWW heeft sinds 1947 een 

consultatieve status bij de Verenigde Naties en sinds 1948 bij UNESCO.  

Op de driejaarlijks terugkerende wereldconferenties wordt gestemd over resoluties en 

aanbevelingen en wordt bepaald hoe de komende drie jaren de werkzaamheden van 

ACWW wereldwijd zullen worden uitgevoerd. 

 In Nederland zijn in 2018 drie landelijke vrouwenorganisaties aangesloten bij de 

ACWW: Vrouwen van Nu, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en Passage christelijk-

maatschappelijke vrouwenbeweging. Hun ACWW-vertegenwoordigers vormen de 

werkgroep ACWW in Nederland, waar informatie wordt uitgewisseld en resoluties voor de 

ACWW conferenties worden voorbereid waarmee de positie van plattelandsvrouwen 

wereldwijd wordt versterkt. Vertegenwoordiger vanuit Vrouwen van Nu is Jeanne van 

Poppel. 

 Vrouwen van Nu werkte op 5 maart 2018 mee aan de presentatie van het 

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid samen met het Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK, de Nederlandse Vrouwen Raad, Passage christelijk-maatschap-

pelijke vrouwenbeweging en Zonta Nederland. Inspiratie voor dit manifest was een 

urgentie resolutie van de 28e ACWW-wereldconferentie in 2016 op initiatief van de 

Nederlandse ACWW-vertegenwoordigers. Deze urgentie resolutie en de resolutie Civil 

Society and Gender, in 2016 ingebracht door Vrouwen van Nu, zijn opgenomen in beleid 

en publicaties van de ACWW.  

 In 2018 startte de voorbereiding van de volgende ACWW-wereldconferentie, die 

om de drie jaar gehouden wordt. Vrouwen van Nu werkte samen met de Sud Tiroller 

Bauërinnenorganisation uit Italië aan een resolutie over het onderwerp duurzaam textiel. 

Deze resolutie werd voor 1 maart 2018 ingediend en opgenomen in de lijst met resoluties 

en aanbevelingen die werd toegezonden aan ruim 420 andere lidorganisaties. De 

vrouwenorganisatie Rural Women New Zealand stelde een wijziging voor. Tijdens de 29e 

ACWW-wereldconferentie 4 - 10 april 2019 wordt deze resolutie behandeld. 

 De ACWW maakte in 2018 een enquête over de leefomstandigheden van vrouwen. 

Aanleiding van deze enquête was de informatiekloof tussen de situatie van vrouwen met 

name in plattelandsgebieden en de doelen voor duurzaamheid, zoals verwoord in de 
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Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Vrouwen van Nu werkte 

mee aan de Nederlandse vertaling van deze enquête. De resultaten van deze enquête 

volgen in het voorjaar 2019.  

 ACWW initieerde in 2018 een nieuwe manier van fondswerving voor projecten. 

Met WE FUND WOMEN EMPOWERED zijn financiële bijdragen naar keuze uit zes 

prioriteiten mogelijk. Deze zes prioriteiten zijn: onderwijs en gemeenschapsopbouw; 

voeding, gezondheid en welzijn; duurzame landbouw, training en ontwikkeling; 

inkomensverwerving en levensonderhoud; duurzaam water, sanitaire voorzieningen, 

energie; zwangerschapszorg en kinderopvoeding. Het fonds voor algemene 

organisatiekosten, Pennies for Friendship, blijft bestaan. 

 

Agriterra en Agripool 

Stichting Agriterra steunt boerencoöperaties wereldwijd in hun strijd tegen armoede door 

de inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische sector en met geld van de 

Nederlandse overheid. De focus ligt op de verbinding tussen mensen die werkzaam zijn 

in coöperaties in Nederland en in ontwikkelingslanden. Via de zogenoemde Agripool van 

Agriterra worden deskundigen in Nederland gevraagd voor adviezen en projecten in het 

buitenland.  

 Onder de leden van Vrouwen van Nu bevinden zich tal van vrouwen met een 

agrarische, ondernemende, management of wetenschappelijke achtergrond. In 2018 zijn 

drie vrouwen van nu (Nicole van Hoof, Margreet Oostenbrink en Carla Veenman) vanuit 

de Agripool op missie gegaan naar Zambia, Indonesië en Oeganda. 

Met de kennis en ervaring van deze professionele 

leden van Vrouwen van Nu doen velen wereldwijd 

hun voordeel. Door de samenwerking met Agriterra 

geeft Vrouwen van Nu invulling aan haar streven naar 

solidariteit met vrouwen in andere delen van de 

wereld door een bijdrage te leveren aan het 

versterken van hun leefomgeving. 

Als mede-oprichter van Stichting Agriterra heeft 

Vrouwen van Nu zitting in het bestuur. In 2018 

bekleedde Vrouwen van Nu twee zetels in de 

personen van Gladys Koenders (tot juni 2016 lid van 

het Landelijk Bestuur van Vrouwen van Nu) en Carla Wijers (directeur).  

 

Women for Water Partnership (WfWP) 

Women for Water Partnership (WfWP), een internationaal netwerk van 27 vrouwen-

organisaties in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika, Azië, Oost- en West-Europa, 

zet zich al ruim tien jaar in voor meer betrokkenheid van vrouwen bij de watersector. 

Vrouwen van Nu is een van de lidorganisaties. In het mondiale netwerk van WfWP 

participeert Vrouwen van Nu met activiteiten om de gedeelde missie van toegang tot 

schoon drinkwater en veiligheid, waar met name vrouwen mee te maken hebben, te 

realiseren. WfWP vertegenwoordigt wereldwijd meer dan 1 miljoen vrouwen. Om haar 

werk mogelijk te maken krijgt WfWP financiering van de Zwitserse 

ontwikkelingsorganisatie Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). 

Vrouwen van Nu heeft een ‘in kind’ lidmaatschap. In plaats van een contributiebedrag te 

betalen, wordt een bijdrage geleverd aan het uitdragen van de missie en de activiteiten 

van WfWP. In 2018 heeft Vrouwen van Nu de leden geïnformeerd over de WfWP doelen 

door te linken aan de eigen website. De Vrouwen van Nu doelen voor duurzaamheid 
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sluiten naadloos aan op het bewust zijn van ons watergebruik en de effecten die dat 

heeft op het milieu. Het is belangrijk dat Nederlandse vrouwen weten dat schoon 

drinkwater en droge voeten geen vanzelfsprekendheid zijn in deze wereld. Het ‘in kind’ 

lidmaatschap van Vrouwen van Nu heeft dit jaar vorm gekregen in: (1) het voorbereiden 

van een artikel over de waterschapsverkiezingen in 2019, (2) een voorzet voor de 

inhoudelijke uitwerking van een toolkit voor afdelingen die een bijeenkomst willen 

organiseren over vrouwen en water/WfWP en (3) betrekken van het netwerk Waterlelies 

van vrouwelijke waterschapsbestuurders voor promotie van meer vrouwen in de 

waterschapsbesturen. Dianne Schellekens is vertegenwoordiger van Vrouwen van Nu bij 

WfWP. 

  

ZijActief Limburg 

Vrouwen van Nu en ZijActief Limburg hebben in 2016 het initiatief genomen tot het 

opstellen van een samenwerkingsproject gericht op de rol van vrouwen in de 

participatiesamenleving. Door deze samenwerking is er sprake van een landelijke 

dekking van leden. Samen hebben beide verenigingen een achterban van 52.000 

vrouwen verspreid over de twaalf provinciën. 

 Dit samenwerkingsproject, getiteld ‘Vrouwenzorg op Maat’, richt zich op het 

verzamelen van kennis en inzicht over het onderwerp. Tevens willen Vrouwen van Nu en 

ZijActief zichzelf op de kaart zetten als vereniging en als professionele gesprekspartner 

voor overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

De uitvoering van het project is vooralsnog niet opgestart omdat er (nog) geen externe 

financiering is gevonden. In 2019 wordt actief ingezet op fondsenwerving hiervoor. 

 

Werkgroep Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 

Vrouwen van Nu heeft samen met vier andere vrouwenorganisatie, Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Zonta 

Nederland en de NVR, het initiatief genomen om de onveilige leefomgeving van 

vrouwelijke vluchtelingen in Nederland breed onder de aandacht te brengen. Een eerste 

stap daarin was de organisatie van een symposium 

op 2 oktober 2017.   

 In 2018 hebben de vijf vrouwen-

organisaties  de uitkomsten van het symposium 

verwerkt in het manifest Vrouwen Vluchtelingen 

Veiligheid. In het manifest staan zeven 

aanbevelingen die concreet geadresseerd zijn aan 

doelgroepen die hiermee aan de slag zouden 

moeten. Op 5 maart 2018 heeft de werkgroep het 

manifest officieel aangeboden aan Jos Wienen, 

voorzitter van de VNG Adviescommissie Asiel en 

Integratie. Ook heeft de staatssecretaris de inhoud 

van het manifest  gekregen en heeft met de 

vertegenwoordigers van de 5 vrouwenorganisaties, 

waaronder de directeur van Vrouwen van Nu,  een 

gesprek gehad over gewenste vervolgstappen. 

Inmiddels is er door Vrouwen van Nu een toolkit 

gemaakt voor afdelingen over hoe zij actief kunnen 

worden omtrent Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. 
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Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)  

De NVR is een koepel van 55 vrouwenorganisaties in Nederland. Vrouwen van Nu is de 

grootste lidorganisatie. De voorzitter van het Landelijk Bestuur woonde in 2018 de 

algemene ledenvergadering van 26 mei in Den Haag bij en de interim voorzitter was 

aanwezig op die van 24 november in Utrecht. Tevens was ze aanwezig op het 

voorzittersoverleg d.d. 9 oktober in Den Haag. 

 De directeur van Vrouwen van Nu heeft sinds haar benoeming op de algemene 

ledenvergadering van 25 mei 2017 zitting in het bestuur van de NVR. Een belangrijk 

onderdeel van haar portefeuille is de aansturing van de Alliantie Samen Werkt Het waarin 

zij samenwerkt met WomenInc, Atria, Movisie, Bureau Clara Wichman en Wo=Men. 

De directeur van Vrouwen van Nu is in haar dubbelrol van directeur en NVR bestuurslid 

actief betrokken geweest bij de organisatie van Prinsessendag. Vrouwen van Nu is sinds 

2018 één van de organisatoren van deze dag. Dit evenement vond plaats op 

10 september in het Huis van Europa in Den Haag met een goed ontvangen alternatieve 

troonrede die zich richtte op financieel kwetsbare vrouwen. 

 

Regulier Overleg Warenwet (ROW) 

Het doel van deze vertegenwoordiging is het behartigen van de belangen van de leden 

van de Vrouwen van Nu bij het beoordelen van wet en regelgeving van de Europese Unie 

met betrekking tot wetgeving zoals de warenwet, ten behoeve van het advies aan de 

betrokken ministeries. Wat er in 2018 aan de orde kwam: 

 Lancering van de app “Kies ik gezond” door het Voedingscentrum. 80% van de 

levensmiddelen in de diverse supermarkten is in de app opgenomen. Van deze app 

wordt veel gebruik gemaakt.  

 Gevolgen van openbaarmaking van inspectierapporten van de NVWA (Nederlandse 

Voedsel- en Waren Autoriteit) en welke gevolgen dat kan hebben voor de betreffende 

bedrijven. 

 Fipronil affaire. Rapport Sorgdrager en de aanbevelingen die daaruit voortkomen en 

welke de NVWA gaat implementeren. 

 Preventieakkoord. De voortgang en uitslag van de 3 overleg tafels roken, overgewicht 

en problematisch alcoholgebruik.  

 Het “Vinkje” verdwijnt van de verpakkingen van levensmiddelen. 

 NVWA rapport “de Eerste Staat van de Voedselveiligheid”. De algemene 

boodschappen zijn:  1: Het voedsel in Nederland is over het algemeen veilig.  2: De 

gelegenheid tot fraude neemt toe.  De NVWA gaat tot speerpunt voor haar toezicht 

internetverkoop en de circulaire economie (o.a. hergebruik van “voedselafval”) 

maken.  

In 2018 kwam men 2 keer bijeen. 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 

Duizenden leden van Vrouwen van Nu werken als vrijwilliger binnen de vereniging. 

Daarom is Vrouwen van Nu lid van de NOV. Vereniging NOV is het branchenetwerk van 

vrijwilligersorganisaties in Nederland met 350 aangesloten koepelorganisaties. Vereniging 

NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligersnetwerk en is een 

serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsvoerders. 

Vanwege agenda technische redenen kon Els Eradus als landelijk bestuurslid niet 

deelnemen aan de ALV van november 2018. De meerwaarde voor Vrouwen van Nu van 

het lidmaatschap van de NOV is de ontmoeting met collega-bestuurders, het uitwisselen 

van trends, ideeën en ontwikkelingen. 
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Sweek actie #Supervrouwen 

In februari is Vrouwen van Nu benaderd door het platform Sweek (een online lees-  en 

schrijfplatform).  Zij startten een internationale schrijfcampagne, die liep van 28 februari 

tot 16 april. In die periode konden vrouwen en mannen verhalen insturen rondom het 

thema Supervrouwen. Aan hun verzoek om deelname aan de jury voor de Nederlandse 

inzendingen heeft de directeur gehoor gegeven. Honderd inzendingen zijn gelezen en 

beoordeeld (wereldwijd waren er meer dan 2.000 inzendingen). Vrouwen van Nu heeft 

meegewerkt aan de pr campagne voor dit project. Op de website staan enkele 

ingezonden verhalen. Op social media heeft Vrouwen van Nu aandacht gekregen als 

deelnemende organisatie bij alle pr uitingen van Sweek en de #Supervrouwen 

schrijfcampagne. 

 Tien verhalen zijn inmiddels geselecteerd voor opname in een bundel, zowel 

paperback als e-book. Beide komen begin 2019 op de markt en in beide producten wordt 

de directeur/Vrouwen van Nu vermeld als jurylid. Een deel van de opbrengsten uit de 

verkoop komen ten goede aan de Stichting  Free a Girl. 
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Personenlijst 

 

Ledenraad 

Janneke Snijder   Groningen 

Lieske van den Bos-de Vries Fryslân 

Janny Roggen    Drenthe 

Janny Prins    Overijssel 

Lianne Schlepers-Conijn  Flevoland 

Ans Arfman-Hiddink   Gelderland 

Coby Merkens   Utrecht 

Gea Klein-Hamming   Noord-Holland 

Jans Ooms    Zuid-Holland 

Dieuwke Louwrink   Zeeland 

Paulie Geerts    Noord-Brabant 

 

Landelijk Bestuur 

Margreet Oostenbrink voorzitter tot juni 2018 

Marjan Coolen  penningmeester tot juni 2018 

Leny Moerbeek  penningmeester vanaf juni 2018 

Els Eradus   vicevoorzitter tot juni 2018 

    interim voorzitter vanaf juni 2018 

Ina Zwart   secretaris  

Joyce Kuijpers  algemeen bestuurslid tot maart 2018 

Rosemarie Mijlhoff  algemeen bestuurslid vanaf juni 2018 

 

Medewerkers landelijk bureau 

Carla Wijers   directeur  

Evelien ter Meulen  coördinerend office manager tot 1 september 2018 

    projectleider vanaf 1 september 2018   

Heleen Boussard  senior administrateur    

Annet van der Stel  secretaresse service & informatie   

Ava Palm   administratief secretarieel medewerker tot 11 oktober 2018 

Esmeralda Beelt  projectleider tot 1 september 2018 

Anouska Kroon  beleidsmedewerker pr & comminicatie tot 1 februari 2018 

Sara Panahi   junior office manager tot 1 februari 2018 

    medewerker content & community vanaf 1 februari 2018 

Jessica Liotard  administratief secretarieel medewerker vanaf 1 juli 2018 

 

Redactiecommissie 

Desi Dingemans en Netty Hubbers 

Bladcoördinator: Nicole Lankhorst 

 

Vertegenwoordigingen 

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

- Women for Water Partnership (WfWP) - Dianne Schellekens  

- Nederlandse Vrouwenraad (NVR) – Margreet Oostenbrink tot juni 2018; Els 

Eradus vanaf juni 2018; Carla Wijers bestuur NVR 

- Stichting Agriterra, bestuur – Gladys Koenders, Carla Wijers 

- Regulier Overleg Warenwet (ROW) – Magriet Achterhof 

- Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) – Els Eradus  




