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Voorwoord 

 

Dit is het eerste jaarverslag waarvan de beschreven activiteiten zijn uitgevoerd binnen de 

kaders van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Alles wat je aandacht geeft, groeit. De 

activiteiten kenmerken zich door een gerichte aandacht voor wat we willen én kunnen 

bereiken, ambitieus én realistisch. Er is gekozen voor activiteiten met een duidelijke 

focus op vijf inhoudelijke thema’s waar we onze de komende jaren mee willen 

positioneren: generatieleren, platteland & stad, benutten van talenten van vrouwen en 

diversiteit & inclusie.  

 

Naast geplande activiteiten moest soms ook worden ingespeeld op onverwachte situaties. 

Het meest ingrijpende voorbeeld hiervan was de snel verslechterende staat van ons 

Eigen Huis. 2019 is het jaar waarin het historische besluit is genomen om het Eigen Huis 

te verkopen en een nieuw onderkomen voor het landelijk bureau te huren. 

 

Diversiteit speelde een belangrijke rol in het beleid van het afgelopen jaar; diversiteit in 

de organisatievorm, in leeftijd en in het aanbod. De ontwikkeling van netwerken en 

platforms was hierin een belangrijke prioriteit. Aantrekkelijk zijn voor meerdere 

generaties vrouwen met een eigen aanbod en in een nieuwe, lossere structuur naast de 

vereniging, dat was de inzet. Terugblikkend kunnen we constateren dat we hiermee 

andere geïnteresseerden hebben bereikt, zowel verschillende generaties vrouwen als tot 

nu toe slapende samenwerkingspartners.  

 

Ook zichtbaar zijn was een speerpunt in 2019. Hoe zorgen we ervoor dat de mooie 

activiteiten die we ontplooien, buiten de vereniging ook aandacht krijgen? Besloten is om 

een selectie te maken in de vele onderwerpen die voor vrouwen relevant zijn met een 

gedifferentieerde marketingaanpak voor uiteenlopende doelgroepen. Liever minder 

activiteiten waar meer mensen van horen, dan veel doen wat niemand ziet. Herkenbaar 

en vindbaar zijn op de centrale thema’s, daar hebben we op in gezet. Hier zijn wij van de 

komende vier jaar.  

 

Voor de huidige leden is een goed functionerende vereniging waardevol, een vereniging 

waarin zij zich thuis en gehoord voelen. De actieve leden die als vrijwilliger 

werkzaamheden verrichten in besturen en commissies, zijn de kurk waar de vereniging 

op drijft. Ondanks het afnemend ledental en groeiend aantal vacatures bij provincies en 

ook in landelijk bestuur, is Vrouwen van Nu nog steeds de grootste vrouwenvereniging 

van Nederland. Als we een politieke partij zouden zijn, dan waren we de derde in grootte. 

Als wij onze vrouwenkracht bundelen, dan heeft dat impact. Een levend wij-gevoel, 

samen de schouders eronder en trots zijn op onze vereniging, zijn hier belangrijke 

voorwaarden voor. Open, effectieve communicatie en goede afstemming van 

verwachtingen ook. Een eerste werksessie met alle besturen en ledenraads-

afgevaardigden, had deze resultaten voor ogen. 

 

De doelen die we ons in het Jaarplan 2019 Eenheid in verscheidenheid hebben gesteld, 

zijn (op een enkele uitzondering na) gehaald zoals u kunt lezen in hoofdstuk 2. We gaan 

door, ambitieus én realistisch, met elkaar op weg naar een zichtbaar en voor meerdere 

doelgroepen aantrekkelijk Vrouwen van Nu. 
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1. Vrouwen van Nu, de vereniging 

 

Vrouwen van Nu is een vereniging met leden waarvan een deel als vrijwilliger actief is in 

het landelijk bestuur, provinciale - en afdelingsbesturen, provinciale commissies en 

provinciale serviceteams. De Ledenraad is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. 

Daarnaast kent de vereniging  een landelijk bureau waar medewerkers als betaalde 

professionals werken. 

 

 

Leden, afdelingen en provincies 

Eind 2019 telde de vereniging 450 afdelingen. Aan het eind van het kalenderjaar zijn 

26 afdelingen opgeheven. Het aantal provincies met een provinciaal bestuur staat op 

tien. Limburg en sinds 2018 Utrecht hebben geen provinciale afdeling (meer) binnen de 

vereniging. 

 

De vereniging wordt gevormd door haar leden. Eind 2019 is Vrouwen van Nu nog steeds 

de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Naast terugloop van het ledental meldden 

ook in 2019 nieuwe leden zich aan. 

 

Lidmaatschap soort    01-01-2019   01-01-2020 

 

Afdelingslid     37.558   35.177 

Buitenlands lid          26           0 

Landelijk lid           99          97 

Sponsor lid/Donateur         31          28 

Netwerk lid (betalend*)         50          15 

Overig            30          33 

      ______   ______ 

      37.794   35.350 

*Netwerkleden gratis: 86 

 

De helft van de tien provincies nam dit kalenderjaar deel aan de centrale contributie 

inning, zijnde Flevoland, Zeeland, Groningen, Overijssel en Gelderland. 

 

 

Ledenraad 

De Ledenraad van Vrouwen van Nu bestaat uit tien leden, één afgevaardigde uit elke 

provincie. De afgevaardigden uit de provincies worden gekozen tijdens de provinciale 

jaarvergaderingen in het voorjaar. Het aantal leden per provincie bepaalt het aantal 

stemmen in de Ledenraad: per 100 leden heeft een afgevaardigde uit de provincie in de 

Ledenraad één stem. 

In 2019 is de Ledenraad twee keer bijeen geweest, op 13 juni en 19 november. Zeven 

toehoorders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Ledenraads-

vergadering bij te wonen.  

 

Naast de reguliere agendapunten, zoals het jaarverslag en de jaarrekening 2018 in juni 

en het jaarplan en de begroting 2020, stond de toekomst van Vrouwen van Nu aan de 

hand van de bespreking van drie scenario’s Financiële Toekomst van Vrouwen van Nu 

hoog op de agenda. Het betrof de volgende scenario’s: (1) Verkopen van het Eigen Huis, 

(2) Hypothecair krediet afsluiten tbv funderingsherstel Eigen Huis en (3) Bezuinigen op 
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personeelskosten ten behoeve van een kostendekkende begroting. Door de sneller dan 

voorziene verslechtering van de staat van het Eigen Huis ging de Ledenraad akkoord met 

het voorstel van de interim voorzitter om scenario 1 Verkopen van het Eigen Huis in de 

junivergadering ter besluitvorming te bespreken. Met meerderheid van stemmen werd 

het historische besluit genomen om het Eigen Huis te verkopen en een nieuw pand te 

huren. In de novembervergadering stond scenario 3 op de agenda, betreffende 

bezuinigen op personeelskosten. Ook hier werd met meerderheid van stemmen besloten 

dat voor de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan de huidige personele bezetting op 

het landelijk bureau noodzakelijk is, dat wel de vinger aan de pols moet worden 

gehouden en bij de evaluatie aan het eind van het Meerjarenbeleidsplan alsnog tot 

bezuiniging kan worden besloten. 

 

Andere belangrijke besluiten waren de vaststelling van het jaarthema 2020 ‘Vier je 

successen; het is een feest waard’ en de herbenoeming van Ina Zwart als landelijk 

bestuurslid in de junivergadering en akkoord op het nieuwe concept en de 

amendementen van het Huishoudelijk Reglement. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement 

ging in januari 2020 in werking. 

 

 

Landelijk Bestuur 

Het Landelijk Bestuur bestond in 2019 uit 

vier vrouwen. De functie van voorzitter is 

sinds het voortijdig aftreden van Margreet 

Oostenbrink op 13 juni 2018 nog steeds 

vacant. Els Eradus vervult sindsdien als 

interim voorzitter de voorzitterstaken. 

Inspanningen om het bestuur uit te breiden 

leidden niet tot versterking van het 

Landelijk Bestuur. 

 

Het Landelijk Bestuur kwam in 2019 vijf 

keer bijeen. Naast de reguliere 

agendapunten waren belangrijke 

beleidszaken waar aandacht aan is besteed 

de voorbereiding van de drie scenario’s ten 

behoeve van de financiële toekomst van de 

vereniging, de investering in meer 

zichtbaarheid en vernieuwing onder meer 

door het opzetten van netwerken en 

platforms en het bespreken van het groeiend aantal  vacatures in besturen van 

provincies en afdelingen. 

 

Ook dit jaar werd veel tijd geïnvesteerd in de communicatie én het voeling houden met 

de provinciale besturen en actieve leden. Landelijk bestuursleden waren aanwezig op de 

provinciale jaarvergaderingen van hun contactprovincies, waar zij de voorjaarsspeech 

uitspraken. Ook bezochten ze samen met de directeur de jubileumfeesten van de 

provincie Fryslân en Gelderland. Tot slot vonden in het najaar de jaarlijkse bezoeken aan 

provinciale bestuursvergaderingen plaats. Dit jaar werden deze bestuursontmoetingen 

tevens gebruikt om ideeën uit te wisselen over scenario 3. 

Bestuur vlnr:  

Els Eradus, Leny Moerbeek, Rosemarie Mijlhoff, 

Ina Zwart 
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Tijdens de twee overleggen van het Landelijk Bestuur met de provinciale besturen op 

14 mei en 17 september vonden interactieve sessies plaats, respectievelijk over ‘Wat te 

doen om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe en potentiële leden?’ en over onze 

verenigingsdemocratie. De opbrengst van de laatste sessie werd ingezet als opstart van 

de werksessie van provinciale besturen, ledenraadsafgevaardigden en het landelijk 

bestuur, die onder leiding van Marike Kuperus plaatsvond op 26 oktober (zie hiervoor 

Activiteiten, Speerpunt: Het vrouwelijk stemgeluid binnen en buiten de vereniging laten 

horen, Intern). 

 

Rooster van aan / aftreden 

Naam Functie benoemd herkiesbaar/ aftredend 

   herkozen  

Els Eradus interim voorzitter 2015 2018 2021 

Ina Zwart secretaris 2016 2019 2022 

Leny Moerbeek penningmeester 2018 2021 2024 

Rosemarie Mijlhoff algemeen lid 2018 2021 2024 

 

 

Landelijk bureau 

Op het landelijk bureau in Den Haag werkten in 2019 zeven beroepskrachten. Twee van 

hen waren begin dit jaar aangesteld, een professionele marketing & communicatie 

medewerker en een management assistent. Deze aanstellingen betroffen de invulling van 

bestaande vacatures en geen uitbreiding van de formatie. Deze bleef 5,2 gebaseerd op 

een fte van 36 uur.  

Daarnaast werd in 2019, net als in 2018, voor de samenstelling van het magazine 

gebruik gemaakt van een freelance bladcoördinator. Deze keuze is in februari 2018 

gemaakt vanuit het oogpunt van kostenbesparing en werkt naar volle tevredenheid. 

Door langdurige ziekte van twee medewerkers vanaf het najaar werd ter vervanging in 

november een secretariële medewerker aangesteld om de lopende zaken te kunnen 

blijven uitvoeren. 

 

De taakomschrijving van de functie van management assistent komt voor het merendeel 

overeen met de tot september 2018 bestaande functie van coördinerend office manager. 

Toegevoegde werkzaamheden betreffen de secretariële en organisatorische 

ondersteuning van de directeur. De functie van coördinerend office manager is 

opgeheven. De instelling van de nieuwe functie van management assistent ligt in het 

verlengde van de doelstellingen zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2019-

2022. Om deze te realiseren wordt van de directeur verdergaande tijdsinvestering 

verwacht in nieuwe initiatieven, inzetten en begeleiden van  veranderingen, activiteiten 

voor meer zichtbaarheid buiten de vereniging en inzet op meer verbondenheid binnen de 

vereniging. Ook de aanstelling van een marketing & communicatie professional past in 

het meerjarenbeleid waarin een nieuw imago en meer zichtbaarheid bij nieuwe potentiële 

doelgroepen belangrijke speerpunten zijn. 
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Naast de reguliere werkzaamheden van het team op het landelijk bureau is in 2019 

gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe CRM systeem, dat 

halverwege het kalenderjaar het zwaar verouderde systeem heeft vervangen. Voor 

provinciale portalgebruikers werd een training aangeboden. Begin 2020 staan nieuwe 

trainingen op het programma. Tevens lag ondersteuning van het traject van een nieuwe 

Huishoudelijk Reglement bij de projectleider op het landelijk bureau. Een op maat 

gesneden marketing en communicatieplan is in dit jaar opgesteld. En de directeur en de 

projectleider hebben een scherpe focus gehad op de ontwikkeling van netwerken. Dit 

heeft onder meer geleid tot de eerste regionetwerkbijeenkomst in Utrecht en tot 

voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de opzet van een landelijk voedsel 

platform. (Zie hiervoor Activiteiten, Speerpunt: Stimuleren van activiteiten ten behoeve 

van de oprichting van nieuwe netwerken) 

 

 

 

Team landelijk bureau 2019 

 

Naam Functie     Fte 

Carla Wijers directeur     36 uur 

Evelien ter Meulen projectleider     32 uur 

Ineke van der Heyden management assistent   32 uur (vanaf 4-3-2019) 

Heleen Boussard senior administrateur   26 uur 

Annet van der Stel secretaresse service & informatie  14 uur  

Sara Panahi content & community   24 uur (tot 1-2-2019) 

Marisa Rodrigues marketing & communicatie medewerker 28 uur (vanaf 4-2-2019) 

Jessica Liotard administratief secretarieel medewerker 28 uur  

Bianca Thoen secretarieel medewerker (vervanging) 24 uur (miv nov 2019) 

 

 

Landelijke commissies en landelijke vertegenwoordigers 

Landelijke redactiecommissie 

In 2019 functioneerde één landelijke commissie direct onder het Landelijk Bestuur: de 

landelijke redactiecommissie. Deze commissie bestond uit twee leden. Op uitnodiging van 

de bladcoördinator kwamen ze drie keer bij elkaar om de inhoud van de magazine-

uitgaven te bespreken. Pogingen tot uitbreiding van de bemensing leverden geen 

Team 2019 vlnr: 

Carla Wijers, Heleen Boussard, Evelien ter Meulen, Marisa Rodrigues, Sara Panahi, Jessica Liotard, Annet van 

der Stel, Ineke van der Heyden, Bianca Thoen 
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resultaat op. Tijdens de kaderdag van de provinciale redactiecommissies op 14 november 

heeft de bladcoördinator voorgesteld om per uitgave enkele provinciale redactieleden als 

gastredactie op te nemen in de landelijke redactiecommissie.  In de eerstvolgende 

bijeenkomst van de provinciale redacties in 2020 komen zij hierop terug. 

 

In 2019 zijn vier nummers van het Vrouwen van Nu Magazine verschenen. Er is voor 

gekozen om in de vier jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 de vier nummers 

een vast thema te geven dat overeenkomt met de centrale thema’s waar Vrouwen van 

Nu zich deze jaren mee positioneert: benutten van talent van vrouwen, platteland & 

stad, generatieleren en duurzaamheid, diversiteit & inclusie. Insteek is dat de inhoud van 

het magazine als visitekaartje van Vrouwen van Nu aansluit bij het meerjarenbeleid van 

de vereniging. In de provinciale katernen houden de provinciale redacties volledige 

zeggenschap over de invulling. 

 

Landelijke vertegenwoordigers 

Traditiegetrouw vond op 28 november het overleg van het Landelijk Bestuur en de 

directeur met de landelijke vertegenwoordigers in landelijke commissies en netwerken en 

externe organisaties plaats. De genodigden zijn actief in de landelijke redactie, het 

landelijke Kennisnetwerk Textiel, het Landelijk Voedsel Platform, het Platform Vrouwen & 

Water, de Associated Country Women of the World, Women for Water Partnership, 

Agriterra en Regulier Overleg Warenwet. Van alle organisaties waren vrouwen aanwezig. 

Uitwisselen van kennis en ervaringen stond centraal met als inzet het onderzoeken van 

mogelijkheden om elkaars werkzaamheden te versterken door op raakvlakken elkaar te 

informeren of zelfs samen te werken. 

 

 

Provinciale commissies, provinciaal penningmeesters overleg en serviceteams  

Provinciale commissies 

Binnen de provincies functioneren veel commissies onder verantwoordelijkheid van de 

provinciale besturen. Vanuit het landelijk bureau werden in 2019 voor deze commissies 

kaderdagen georganiseerd waarop de provinciale commissieleden elkaar ontmoetten, 

ervaringen uitwisselden en nieuwe kennis opdeden in een workshop of lezing. 

De kaderdagen werden georganiseerd voor de provinciale reiscommissies op 14 maart, 

de culturele commissies op 26 september, de redactiecommissies op 14 november en de 

handwerkcommissies op 3 december. Daarnaast werd een crossmedia training 

georganiseerd op 21 maart voor alle leden van de provinciale redacties, de webmasters 

en de pr vrouwen in de provincies. De directeur van het landelijk bureau was bij deze 

kaderdagen aanwezig om zodoende een directe verbinding met de actieve vrijwilligers te 

houden. 

 

Provinciaal penningmeesters overleg 

Op 3 april vond het provinciaal penningmeesters overleg plaats onder voorzitterschap 

van de landelijk penningmeester Leny Moerbeek en in aanwezigheid van de senior 

administrateur van het landelijk bureau. De landelijk penningmeester en de senior 

administrateur informeerden de penningmeesters over de financiële stand van zaken bij 

de vereniging. Het financieel verslag 2018 was een belangrijk agendapunt. 

 

Serviceteams 

Om afdelingen bij problemen nog beter te ondersteunen is in overleg met de provinciale 

besturen in 2018 een programma van drie trainingen opgezet waarvan in 2019 twee 
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bijeenkomsten voor de provinciale serviceteams plaatsvonden op 21 maart en 29 

oktober. Onderwerp van de trainingen was respectievelijk ‘Communicatie en 

gesprekstechnieken’ en ‘Wie ben ik en hoe reageer ik op anderen’. De laatste 

bijeenkomst zal plaatsvinden in maart 2020 met als onderwerp ‘De coach training’. 

Begeleiders van de trainingen zijn Arja Looyen en Alie Kalsbeek. 

Organigram van de organisatie 

 

LN = landelijk netwerk 

N = (regio) netwerk 

 

 

Landelijke netwerken, regionetwerken en platforms 

Netwerken 

Met de start van de Pilot Netwerken in 2018 

kunnen onder de merknaam Vrouwen van Nu 

naast de vereniging ook (landelijke) netwerken 

functioneren. 

In 2019 kende Vrouwen van Nu één landelijk 

netwerk, het Kennisnetwerk Textiel, en één 

regionetwerk, Land van de Reest.  

Het Kennisnetwerk Textiel had in 2019 een 

coördinatieteam bestaande uit vier vrouwen en 

108 leden, waarvan 19 vrouwen geen lid van de 

vereniging zijn. In navolging van de succesvolle 

textiel wedstrijd die het coördinatieteam in 2018 

organiseerde, werd ook dit jaar een 

textielwedstrijd uitgeschreven rondom het 

jaarthema ‘Volg je droom, je tijd is nu’. Uit de 25 

inzendingen die op de Vrouwen van Nu Beurs van 

10 oktober in Alphen aan de Rijn werden 

tentoongesteld en waar op kon worden gestemd, 
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kwam May de Lange uit Noord-Holland als winnaar uit de bus. Het coördinatieteam 

besloot in haar laatste bijeenkomst in 2019 om eind 2020 te evalueren om tot een go/no 

go te komen. 

Netwerk Land van de Reest heeft het afgelopen jaar de balans opgemaakt betreffende de 

meerwaarde van aangesloten blijven bij Vrouwen van Nu of zelfstandig verder gaan. De 

directeur en projectleider van het landelijk bureau waren betrokken bij deze 

gedachtewisseling. Besloten werd om in 2020 zelfstandig verder te gaan. 

 

In de provincie Utrecht, waar geen provinciale afdeling van Vrouwen van Nu meer 

aanwezig is, vond op 23 september 2019 in de stad Utrecht een netwerkbijeenkomst 

plaats, georganiseerd door het landelijk bureau. De deelnemers waren positief over de 

bijeenkomst, een tweede bijeenkomst vindt plaats in januari 2020. 

 

 

Platforms  

In 2019 zijn initiatieven genomen voor twee landelijke netwerken, een agrarisch netwerk 

(stad & platteland) en een netwerk Vrouwen & Water (duurzaamheid). Voortschrijdend 

inzicht leidde tot de aanpassing van ‘landelijk netwerk’ in ‘landelijk platform’. (meer 

informatie hierover in het hoofdstuk Activiteiten) De voorbereidende werkzaamheden 

voor een opstartbijeenkomst op 26 maart 2020 werden verricht in nauwe samenwerking 

met LTO Vrouw & Bedrijf. De voorbereidende werkzaamheden voor de opstart van het 

Platform Vrouw & Water in het najaar van 2020 vonden plaats in overleg met Women for 

Water Partnership.  

  



10 

2. Activiteiten, gepland en gerealiseerd 

 

De missie van de vereniging luidt: 

‘Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving 

versterken’. 

Deze missie geeft richting aan het beleid, zoals uitgezet in het Meerjarenbeleidsplan 

2019-2022 rondom vijf concrete doelstellingen die eind 2022 gerealiseerd moeten zijn: 

(1) Vrouwen van Nu is aantrekkelijk voor verschillende generaties en verbindt 

verschillende generaties vrouwen 

(2) Imago is vernieuwd in overeenstemming met de missie 

(3) Nieuwe organisatievorm voor jongere doelgroepen is ontwikkeld 

(4) Interne communicatielijnen zijn kort en helder 

(5) Effectieve externe communicatie is gericht op zichtbaarheid op de centrale thema’s 

en samenwerking met andere organisaties op die onderwerpen 

 

Om deze doelstellingen te bereiken, staan in de vier jaarplannen die in de periode 2019-

2022 worden opgesteld, de speerpunten van dat jaar geformuleerd en geconcretiseerd in 

activiteiten. 

In het Jaarplan 2019 waren voor dit jaar vier speerpunten geformuleerd met 

bijbehorende acties. In onderstaande paragrafen worden deze besproken. 

 

 

Stimuleren van activiteiten ten behoeve van de oprichting van nieuwe 

netwerken 

Het afgelopen jaar is actief ingezet op de oprichting van twee landelijke netwerken die 

qua thema aansloten bij twee van de centrale thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan: een 

landelijk agrarisch netwerk (onder het centrale thema platteland & stad) en een landelijk 

netwerk vrouwen & water (onder het centrale thema duurzaamheid). Voor beide 

initiatieven werden meteen bij aanvang samenwerkingspartners gezocht, respectievelijk 

LTO Vrouw & Bedrijf en Women for Water Partnership. De naam landelijk netwerk 

veranderde als snel in landelijk platform; deelnemers veranderden van netwerkleden in 

samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners en deskundige individuen brengen hun 

expertise en tijd in, dat is hun bijdrage. Het idee van een landelijk netwerklidmaatschap 

is dan ook verlaten gedurende dit proces. 

 

 

Landelijk Voedsel Platform 

In februari stelde de directeur van 

Vrouwen van Nu een notitie op voor de 

opstart van een landelijk agrarisch 

netwerk, dat bij voorkeur met LTO Vrouw 

& Bedrijf zou worden uitgerold. Nadat de 

voorzitter en een bestuurslid van LTO 

Noord Vrouw & Bedrijf te kennen hadden 

gegeven mee te doen, werd in een viertal 

bijeenkomsten een projectplan voor een 

periode van tweeëneenhalf jaar 

opgesteld (medio 2019 – eind 2021) 

inclusief een begroting voor de aanvraag 
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van subsidie. De focus verschoof van ‘agrarisch’ naar ‘voedsel’ met vijf aandachtspunten: 

1) Schijf van Vijf anno 2020; wat heb je nodig aan gezonde voeding? 2) Voedsel van ver 

en van dichtbij; mondiaal aanbod en regio-producten 3) Kopen met een goed geweten; 

eerlijke prijzen voor eerlijke producten 4) Duurzame landbouw; omgaan met de aarde 

van morgen 5) Regelgeving die toekomst biedt. De naam veranderde in Landelijk 

Voedsel Platform. De opstartbijeenkomst werd vastgesteld op 26 maart 2020, het 

programma ingevuld en een lijst van genodigden opgesteld. Meerdere organisaties met 

expertise op een van de deelterreinen van het project hebben toegezegd mee te doen 

waaronder het Voedingscentrum, De Streekboer en LTO.  

 

 

Landelijk Platform Vrouwen & Water 

In maart vond het eerste overleg plaats van de projectleider en de directeur van 

Vrouwen van Nu met de secretaris van Women for Water Partnership en de Vrouwen van 

Nu vertegenwoordiger bij dit mondiale netwerk. In mei en juni volgden verdere 

overleggen. Het resultaat was de opzet van een plan waarin focus, acties, resultaten en 

mogelijke samenwerkingspartners stonden. Dit plan wordt in het najaar 2020 verder 

uitgerold onder de titel Water Awareness Week. 

 

 

Regionetwerk Utrecht 

Na de opheffing van de provinciale afdeling 

Utrecht per 31 december 2018 bespraken twee 

leden uit deze provincie met de projectleider en de 

directeur van het landelijk bureau de 

mogelijkheden van een Vrouwen van Nu netwerk 

in deze provincie. Een eerste regionetwerk 

bijeenkomst werd gepland op 23 september in de 

stad Utrecht. Insteek was de mogelijkheden en 

behoeften te peilen voor de opstart van een 

regionetwerk. Op de uitnodiging kwamen 37 

vrouwen af, in leeftijd variërend van 19 tot 75 

jaar, waarvan twee deelnemers landelijk lid 

waren. Drie van de aanwezigen waren enthousiast 

om een volgende bijeenkomst mee te organiseren, 

die begin 2020 plaatsvindt. Het thema van de 

bijeenkomsten werd vastgesteld op 

generatieleren. 

 

 

Wat is blijven liggen 

Twee geplande activiteiten zijn blijven liggen. 

De vormgeving van een landelijk netwerk betreffende vrouwelijke statushouders in 

Nederland kwam in 2019 niet van de grond. Belangrijke reden was dat het project 

Vrouwelijke Statushouders in Nederland, waar aanvankelijk een zestal afdelingen aan 

mee zouden doen in een pilot, vooralsnog niet goed op gang is gekomen.  

Ook vond de organisatie van een landelijke netwerkdag niet plaats. Reden was dat er 

geen landelijke netwerken waren met uitzondering van het Kennisnetwerk Textiel. 
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Inzicht krijgen in de verschillende wensen en behoeften van leden en potentiële 

leden 

Onder dit speerpunt vielen drie acties.  

De eerste was het instellen van een digitaal ledenpanel. Met ingang van november 2019 

werkt een student-stagiaire aan de opzet, samenstelling en vormgeving van het 

ledenpanel. Beoogde afronding is mei 2020. 

De tweede actie betrof de wenselijkheid om gericht informatie met betrekking tot wensen 

en verwachtingen van leden te kunnen opslaan in het ledeninformatiesysteem. Met de 

invoering van het nieuwe CRM systeem medio 2019 werd deze mogelijkheid realiteit. 

De laatste actie was gericht op de afstemming van acties op social media op wensen, 

verwachtingen en behoeften van doelgroepen, leden en potentiële leden. De medewerker 

marketing & communicatie, die in februari 2019 in dienst trad, stelde een gedetailleerd 

marketing- en communicatieplan op waarin de verschillende doelgroepen, hun meest 

gebruikte communicatiekanalen en hun behoeften in kaart werden gebracht. Gerichte 

acties op social media zijn sindsdien mogelijk. Een succesvol voorbeeld hiervan was de 

Facebook advertentie voor de regionetwerkbijeenkomst in Utrecht d.d. 23 september, die 

veel respons opleverde. 

 

 

Het vrouwelijk stemgeluid binnen en buiten de vereniging laten horen 

In het kader van meer zichtbaarheid en vergroten van de relevantie binnen en buiten de 

vereniging, stonden meerdere evenementen en acties op de agenda. 

 

Intern 

Speciaal voor leden zijn onder dit speerpunt een drietal activiteiten georganiseerd: de 

Vrouwen van Nu Beurs, een werksessie voor (provinciale) besturen en ledenraads-

afgevaardigden en Nieuws voor provincies en afdelingen. 

 

Vrouwen van Nu Beurs 

Op donderdag 10 oktober vond de zesde Vrouwen van Nu Beurs plaats in Vogelpark 

Avifauna in Alphen aan den Rijn. Vier afgevaardigden van de provinciale besturen van 

Zuid en Noord-Holland hielpen mee aan de organisatie door zitting te nemen in het 

beurscomité. Op de dag zelf hielpen 8 ROC Mondriaan-studenten mee om de dag goed te 

laten verlopen. 

Van de 450 tickets zijn 400 tickets verkocht, dit aantal was vergelijkbaar met de jaren 

2017 en 2018. Het besluit van de Ledenraad d.d. 22 november 2016 om dit evenement, 

met uitzondering van jubileumjaren, te laten 

organiseren door het landelijk bureau in 

samenwerking met wisselende provinciale besturen op 

wisselende locaties in het land en in een kleinschalige 

opzet van maximaal 500 (betalende en niet betalende) 

bezoekers, lijkt hiermee succesvol. 

Traditiegetrouw vond de opening van de dag plenair 

plaats met een lezing van de Vrouwen van Nu 

Verschilmaker 2019 Saskia van den Ouden, gevolgd 

door de bekendmaking van de Vrouw van Nu 2019 

Corrie Kalisvaart-Dekker.  

Het middagprogramma bood een variatie aan 
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workshops en lezingen, die druk bezocht werden en af en toe tot teleurstelling leidden 

omdat de gekozen workshop/lezing vol was. Het Kennisnetwerk Textiel had een expositie 

verzorgd bij de infomarkt bestaande uit ingezonden werkstukken voor de door het 

netwerk uitgeschreven textielwedstrijd. Bezoekers aan de tentoonstelling konden hun 

stem uitbrengen. Tijdens het afsluitende plenaire deel werd de winnaar bekend gemaakt, 

May de Lange uit Noord-Holland. 

Het duo Pinkenbiest trad op meerdere momenten tijdens de dag op en zorgde voor een 

enthousiaste, vrolijke stemming. 

   

Op de Vrouwen van Nu Beursdag werd aangekondigd dat vanaf 2020 de Vrouwen van Nu 

Beurs Vrouwen van Nu Dag heet, in het jubileumjaar 2020 Vrouwen van Nu Jubileumdag. 

Deze dag vindt plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn, er vanuit gaande dat in dit 

jubileumjaar het aantal bezoekers rond de 1000/1100 zal liggen (vergelijkbaar met het 

jubileumjaar 2015). De organisatie is handen van het landelijk bureau waarbij een 

actieve inbreng van de provincies zal worden vorm gegeven. 

 

Werksessie 

Op zaterdag 26 oktober vond in De Schakel in Nijkerk de werksessie Samen Sturen 

plaats, begeleid door Marike Kuperus, deskundig op het terrein van verenigingen. Het 

voltallige landelijk bestuur, vertegenwoordigers uit alle provinciale besturen/ledenraads-

afgevaardigden en de directeur van het landelijk bureau waren aanwezig, in totaal 25 

mensen. Insteek van de werksessie was om met elkaar te bekijken wat er komt kijken bij 

een prettige en constructieve samenwerking en besturing van Vrouwen van Nu. Centraal 

stonden thema’s als de koers van Vrouwen van Nu, rollen en verantwoordelijkheden bij 

het besturen van de vereniging en werken aan een ‘wij-gevoel’. De metafoor van een 

Vrouwen van Nu vloot met een moederschip (de vereniging) en kleinere boten, sprak 

iedereen aan. De dag werd als nuttig  ervaren. Een vervolgsessie in 2020 is inmiddels 

gepland op vrijdag 20 maart, wederom begeleid door Marike Kuperus. 

 

Nieuws voor provincies en afdelingen en Nieuwsflitsen 

Om leden op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en besluiten 

werd in 2019 in april en in oktober een Nieuws voor provincies en afdelingen verstuurd 

naar de lokale en provinciale besturen. Apart onderdeel van beide Nieuwsbrieven was 

Nieuws over Financiën en Verzekeringen. 

 

Voor het communiceren over actuele, voor leden belangrijke onderwerpen werd in 2019 

elf keer een Nieuwsflits uitgestuurd. In februari betrof het twee Nieuwsflitsen over 

respectievelijk de nieuwe statuten en de nieuwe naam Vrouwen van Nu (in plaats van 

NBvP, Vrouwen van Nu) en een oproep voor de nominatie van de Vrouw van Nu 2019. 

Ook in april gingen twee Nieuwsflitsen uit, één over de vernieuwing van de ledenportal 

en één over de AVG en aansprakelijkheid bij het organiseren van reizen. In juni, juli en 

oktober  ging een Nieuwsflits uit speciaal gericht aan afdelingsbesturen in de functie van 

secretaris, penningmeester en ledenadministratie met informatie over de nieuwe 

ledenportal. In juli en in december bepaalden de  besluiten uit de Ledenraad van juni en 

november de inhoud.  Zo werd onder meer geïnformeerd over de verkoop van het Eigen 

Huis, over het jaarthema 2020, over het nieuwe Huishoudelijk Reglement, het Jaarplan 

2020 en de hoogte van de contributie in 2021. Tot slot was er in juli een Nieuwsflits 

betreffende de wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 
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Intern en extern 

Om het stemgeluid van vrouwen zowel binnen als buiten de vereniging beter te laten 

horen, stonden meerdere reguliere activiteiten gepland.  

 

Vrouwen van Nu Magazine 

Een belangrijk promotiekanaal van Vrouwen van Nu is het magazine, dat vier keer per 

jaar verschijnt. De centrale thema’s van de uitgaven kwamen overeen met de centrale 

thema’s waar Vrouwen van Nu zich in de periode 2019-2022 mee profileert: benutten 

van talent van vrouwen, platteland & stad, generatieleren en duurzaamheid, diversiteit & 

inclusie. Voor de interne verspreiding werd gebruik gemaakt van toegevoegde provinciale 

katernen. De oplage was 44.000 exemplaren. 

 

Polls en verdiepende enquêtes 

In mei  en november stond een poll op de website over respectievelijk ‘Volg jij je droom?’ 

(naar aanleiding van het Jaarthema; 434 respondenten) en ‘Het beeld van Nederlandse 

vrouwen van nu over 50+ vrouwen en vrouwen in Afrika’ (naar aanleiding van het 

project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd; 51 respondenten). De 

uitkomsten van de eerste poll waren opgenomen in het magazine van september 2019. 

De resultaten van de tweede poll zullen staan in het magazine van februari 2020. Met 

een vereniging van zo’n 37.000 leden aangevuld met geïnteresseerde bezoekers van de 

Vrouwen van Nu website, viel het aantal respondenten tegen. Met betrekking tot de poll 

van het samenwerkingsproject met Stichting Melania, waar het aantal inzendingen erg 

laag was, heeft welllicht het onderwerp en de benodigde tijdsinvestering om de enquête 

in te vullen, ook een rol gespeeld. 

 

E-mailnieuwsbrieven 

Iedere laatste donderdag van de maand werd een e-mailnieuwsbrief verstuurd met een 

mix van nieuws van binnen en buiten de vereniging, voordeelacties voor leden en een 

winactie voor alle lezers. De e-mailnieuwsbrief werd in 2019 verstuurd naar circa 16.500 

emailadressen van leden en niet-leden. De respons op aangekondigde acties en het 

aantal websitebezoeken naar pagina’s die in de nieuwsbrieven vermeld stonden, was net 

als eerdere jaren groot. 

 

Website en social media  

In 2019 zette Vrouwen van Nu INTK voor het tweede jaar in om het online bereik van de 

vereniging te vergroten. Na evaluatie aan het eind van het jaar is besloten de 

samenwerking met INTK op te zeggen, omdat het effect te klein bleek. Dit was voor een 

groot deel te wijten aan de verouderde techniek achter onze website waardoor we 

moeilijk worden gevonden. 

 

Het aantal bezoekers van de website vertoonde een lichte daling in 2019: aan het begin 

van het jaar 35.891, in juli 14.959 en einde kalenderjaar 21.540. Vorig jaar telde de 

website aan het eind van het kalenderjaar 25.000 bezoekers. 

 

Vrouwen van Nu was in 2019 actief op social media met een Facebookpagina, Twitter, 

LinkedIn, Instagram en YouTube kanaal. Ondanks het afnemend aantal Facebook volgers 

wereldwijd, steeg het aantal volgers van  het Vrouwen van Nu account. Er was een 

stijging op alle kanalen, waarbij Facebook, Instagram en LinkedIn het snelst stegen. 
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 Januari juni december 

Facebook 1168 1308 1411 

Instagram 285 385 493 

LinkedIn 384 402 444 

Twitter 4972 5019 5025 

YouTube   43 

 

De landelijke Facebookgroep groeide van 1465 leden aan het begin van het jaar naar 

1673 in december.  

Project vrouwelijke statushouders 

In de vergadering van 13 juni ging de Ledenraad akkoord met het projectplan dat door 

de werkgroep vrouwelijke statushouders was opgesteld. Vervolgens werden afdelingen 

uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot. Het aanvankelijke animo bleek in tweede 

instantie minder groot te zijn. Ook kwamen er steeds meer berichten over reeds 

bestaande initiatieven op lokaal niveau. Hierdoor was de pilot eind 2019 nog niet 

opgestart.  

 

Voorbereiding nieuwjaarbijeenkomst 6 februari 2020 

In het najaar startten de voorbereidingen om begin 2020 een nieuwjaarsbijeenkomst te 

organiseren voor (potentiële) samenwerkingspartners, provinciale besturen, ledenraads-

afgevaardigden en het landelijk bestuur. Met het initiatief voor dit nieuwe evenement zet 

het Landelijk Bestuur zich in voor warmere en meer duurzame relaties met externe 

partners en voor persoonlijke ontmoetingen van provinciale besturen en ledenraads-

afgevaardigden met deze partners. 

 

Extern 

Om de bekendheid van Vrouwen van Nu buiten de vereniging te vergroten, zijn in 2019 

meerdere acties ondernomen. Deze waren conform het Meerjarenbeleidsplan gekoppeld 

aan de centrale thema’s voor de periode 2019-2022 en/of het jaarthema. 

 

Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent: Volg je droom, jouw tijd is nu 

Het Vrouwenweekevent vond dit jaar voor de vijfde keer plaats, op vrijdag 8 maart in de 

Nicolaikerk in Utrecht. Op basis van het jaarthema ‘Volg je droom, jouw tijd is nu’ waren 

vier vrouwen genomineerd voor de 

Vrouwen van Nu Verschilmaker Award: 

Saskia van den Ouden, Sandra Ronde, 

tante Rikie van festival Zwarte Cross en 

Rajae El Mouhandiz. In de laatste week 

voor 8 maart kwam informatie op het 

landelijk bureau binnen dat tante Rikie 

weliswaar een vrouw van vlees en bloed 

is, de verhalen over haar bleken echter 

een goed werkend marketingtool te zijn. 

In overleg met de festivalorganisatie 

werd  besloten dat tante Rikie niet 

aanwezig zou zijn op het 

Vrouwenweekevent.  

De Award ging dit jaar naar Saskia van 

den Ouden.  
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Het programma was gevarieerd met onder 

meer twee mini-concerten van musici van 

het Prinses Christina Concours, 

presentaties van de genomineerden en 

een walking dinner. Er waren 106 

deelnemers, waarvan 82 betalende. In de 

evaluatie kwam naar voren dat dit aantal 

omhoog zal moeten om dit evenement de 

komende jaren te blijven aanbieden in 

deze vorm.  

 

Libelle en generatieleren 

De directeur van Vrouwen van Nu heeft op 

verzoek van Libelle meegewerkt aan het ontwikkelen van een Libelle jubileum enquête 

naar aanleiding van hun 85 jarig jubileum. De bijdrage bestond uit enerzijds inhoudelijke 

aanscherping van de enquête vragen rondom 85 jaar vrouwenlevens, drie generaties 

vrouwen over toen en nu, en anderzijds het ter beschikking stellen van de Vrouwen van 

Nu promotiekanalen om de enquête te verspreiden. Onder de 5.550 respondenten waren 

veel leden van Vrouwen van Nu. Op verzoek reageerde de directeur ook op de resultaten 

van de enquête die, samen met haar reactie in een artikel in de jubileumuitgave van april 

werden opgenomen. Vrouwen van Nu kreeg hierdoor een prominente plaats in het 

tijdschrift rondom het voor de vereniging centrale thema generatieleren.  

De lancering van het jubileumnummer vond plaats op 9 april tijdens een Libelle 

Nieuwscafé in café Dudok te Den Haag, waar de directeur deelnam aan het tafelgesprek 

naast Henriette Verwey (cardioloog), Umberto Tan (tv presentator), Ingrid van 

Engelshoven (minister OC&W) en Mariette Dölle (museumdirecteur Kranenborg). 

De uitslag van de enquête is op de Vrouwen van Nu website geplaatst.  

 

Project Sterke verhalen van sterke vrouwen wereldwijd en duurzaamheid, benutten van 

talent van vrouwen 

Begin 2019 startte de samenwerking tussen Stichting Melania en Vrouwen van Nu ten 

behoeve van een project waarin sterke 50+ vrouwen in Nederland en Kenia centraal 

zouden staan. Ze stelden een aanvraag voor Europese projectsubsidie op die in maart 

werd toegekend. Het subsidieprogramma Frame Voice Report subsidieerde het project 

Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd voor €36.000. 

Hiermee zijn een journaliste en een documentairemaakster/ fotografe bekostigd die vijf 

vrouwen in Kenia en vijf vrouwen van nu hebben geïnterviewd en gefilmd. Tevens werd 

uit de subsidiegelden een deskundige betaald die een survey opzette en uitwerkte die via 

de Vrouwen van Nu website eind dit jaar kon worden ingevuld. Het project leverde, naast 

de enquêteresultaten, een documentaire op en artikelen die verschenen in het Vrouwen 

van Nu Magazine. Het samenwerkingsproject loopt tot april 2020. 

 

Overig 

Het afgelopen jaar werkte de medewerker marketing & communicatie van het landelijk 

bureau aan de opbouw van een gerichte perslijst. Ook is in het najaar contact gezocht 

met NET5 om de mogelijkheid te bespreken voor een rol van Vrouwen van Nu in het 

programma Ladies Night. Vooralsnog heeft dit nog geen concreet resultaat gehad. 
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Inzetten op alternatieve bronnen van financiering/opheffen structureel tekort 

Vrouwen van Nu zit de laatste jaren in een situatie waarin afnemende contributie 

inkomsten en de noodzaak tot investeringen in verandering leidden tot begrotings-

tekorten. Om het structurele begrotingstekort aan te pakken, werden op het landelijk 

bureau in de eerste helft van 2019 drie scenario’s uitgewerkt, zijnde: 1) Verkoop Eigen 

Huis 2) Opnemen hypothecair krediet en 3) Bezuinigen op personeelskosten, waar de 

Ledenraad in de juni-vergadering een keuze uit zou 

maken. De sneller dan voorziene verslechtering van de 

staat van het Eigen Huis, die onder meer investeringen 

in funderingsherstel op korte termijn noodzakelijk 

maakte, bracht de interim voorzitter ertoe om in deze 

vergadering een besluit te laten nemen over het 

scenario betreffende de verkoop van het Eigen Huis. Op 

13 juni 2019 is hiertoe besloten en aan het landelijk 

bureau de opdracht gegeven om een huurpand te 

zoeken. In de tweede helft van het kalenderjaar vond 

de verkoop van het Eigen Huis plaats en een huurpand 

in Forepark Den Haag gevonden. De verhuizing staat 

gepland in april 2020. 

In de Ledenraadsvergadering van 19 november werd 

over het scenario betreffende bezuiniging op 

personeelskosten besloten, dat in het laatste jaar van 

het Meerjarenbeleidsplan (2022) op basis van een 

evaluatie besloten wordt of het wenselijk is om tot een 

reorganisatie van het landelijk bureau over te gaan. 

 

Alternatieve bronnen van financiering waar in 2019 gebruik van werd gemaakt, waren: 

- Sponsorkliks. Er werd nog niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om bij 

online aankopen de vereniging gratis te sponsoren. In 2019 was het sponsorbedrag 

€385. 

- Europese subsidie uit het programma Frame Voice Report ter financiering van het 

project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd in samenwerking met 

Stichting Melania. Het betrof een bedrag van €36.000 waar alle kosten van het 

project uit werden betaald. 

- Flexplek Women for Water Partnership (beëindigd in september als gevolg van het  

opheffen van het kantoor van WfWP). 

- Support Actie. Op de Vrouwen van Nu Beurs werden folders en inschrijfformulieren 

uitgedeeld. Toch was er einde kalenderjaar sprake van een lichte daling van de 

inkomsten als gevolg van enkele opzeggingen. Opbrengst van de Support Actie was 

€1540 (in 2018 €1654,40). 

 

Het contract met Skills Town, een online opleider die voor leden van Vrouwen van Nu e-

learning pakketten aanbood tegen betaling, is eind 2019 opgezegd wegens gebrek aan 

belangstelling van leden. 

Voor de financiering van het project Landelijk Voedsel Platform in samenwerking met LTO 

Vrouw & Bedrijf werd in de tweede helft van 2019 fondsenwerving opgestart. Dit traject 

loopt nog. 
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3. Actieve samenwerkingspartners 

 

Het Landelijk Bestuur en het landelijk bureau van Vrouwen van Nu onderhielden in 2019 

met acht samenwerkingspartners een actieve relatie.  

 

 

Associated Country Women of the World (ACWW) 

Afgevaardigde vanuit Vrouwen van Nu: Jeanne van Poppel  

De afgevaardigde van Vrouwen van Nu nam dit jaar deel aan de 29e ACWW wereld-

conferentie van 4 – 10 april 2019 in Melbourne, Australië. Een van de 18 aangenomen 

resoluties ging over ‘Textiles and Clothes’ , een initiatief van Vrouwen van Nu. Namens 

het Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK bracht Vrouwen van Nu de resolutie over 

‘Gender Sensitive Health Care’ in tijdens deze wereldconferentie. De ACWW vierde 

tijdens deze conferentie haar 90-jarig jubileum.  

In het magazine van de ACWW, getiteld  The Countrywoman, was in nummer 3 aandacht 

voor het Nederlandse project Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, waar Vrouwen van Nu 

een grote rol in heeft gespeeld. 

 

 

Agriterra en Agripool 

Bestuursleden vanuit Vrouwen van Nu: Gladys Koenders (oud bestuurslid) en Carla 

Wijers (directeur) 

In het bestuur van Agriterra (bestaande uit afgevaardigden van LTO Nederland, NCR, 

NJAV en Vrouwen van Nu) zetten de twee bestuursleden van Vrouwen van Nu zich in 

voor meer aandacht voor de ondersteuning van vrouwen in de agrarische sector in 

ontwikkelingslanden. Naast vrouwelijk leiderschapsprogramma’s was ook uitbreiding van 

de Agripool met vrouwen van nu inzet van de bestuurswerkzaamheden. 

 

 

Women for Water Partnership (WfWP) 

Afgevaardigde vanuit Vrouwen van Nu: Dianne Schellekens 

De samenwerking richtte zich in 2019 op de inrichting van een landelijk platform 

Vrouwen & Water. Deelname vanuit Vrouwen van Nu: Carla Wijers (directeur) en Evelien 

ter Meulen (projectleider). 

(Zie voor informatie over dit project Activiteiten, gepland en gerealiseerd, Speerpunt: 

Stimuleren van activiteiten ten behoeve van de oprichting van nieuwe netwerken) 

 

 

Werkgroep Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 

Deelname vanuit Vrouwen van Nu: Carla Wijers (directeur) 

In deze werkgroep hadden naast Vrouwen van Nu drie andere vrouwenorganisaties 

zitting die alle lid zijn van de Nederlandse Vrouwen Raad: NVVH-VROUWENNETWERK, 

Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Zonta Nederland. Na 

afronding van het project Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, dat resulteerde in een 

Manifest, kwam de werkgroep dit jaar nog één keer bij elkaar op 17 januari. Afgesproken 

werd elkaar op de hoogte te houden van activiteiten van de afzonderlijke organisaties 

rondom vrouwelijke vluchtelingen en indien nodig weer bijeen te komen. 

 

 



19 

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en Vrouwenpodium 

Deelname Vrouwenpodium vanuit Vrouwen van Nu: Carla Wijers (directeur) 

Met ingang van maart stapte de directeur van Vrouwen van Nu in overleg met het 

Landelijk Bestuur uit het bestuur van de NVR. Belangrijkste reden was de tijdsinvestering 

en het gebrek aan meerwaarde van het bestuurslidmaatschap voor Vrouwen van Nu. Wel 

bleef ze actief in de werkgroep Vrouwenpodium die traditiegetrouw Prinsessendag 

organiseerde, die dit jaar op maandag 9 september plaatsvond in Internationaal 

perscentrum Nieuwspoort in Den Haag met als thema ‘Vrouwelijke zelfstandigen 

financieel onafhankelijk?!’ 

De interim voorzitter van Vrouwen van Nu bezocht de twee algemene ledenraads-

vergaderingen van de NVR op 25 mei en 23 november. 

 

 

Regulier Overleg Warenwet 

Afgevaardigde vanuit Vrouwen van Nu: Magriet Achterhof 

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

van 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. In 2019 kwam men drie keer bijeen. De volgende onderwerpen 

werden besproken: 

- het 100 jarig bestaan van de Warenwet. 

- Actieplan Voedselveiligheid, implementatie van de aanbevelingen zoals genoemd 

in het Rapport van de Commissie Sorgdrager naar aanleiding van de 

Fipronilaffaire. 

- Voortgang van het Nationaal Preventieakkoord, dat zich richt op terugdringen van 

roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 

- Het rapport: “De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker?” Rol- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en de departementen over beleid en 

beleidsregels. 

- Voedselkeuze logo als vervanger voor het “vinkje”. De Nutriscore wordt in 

verschillende landen gehanteerd. De Nutriscore voldoet niet op alle punten aan de 

“Schijf van Vijf”. 

- het opzetten van een platform naar aanleiding van het rapport ‘Opkomende 

voedselveiligheidsrisico’s’.  

 

 

Stichting Melania 

De samenwerking bestond uit 

deelname aan het project Sterke 

Verhalen van Sterke Vrouwen 

wereldwijd. Deelname vanuit Vrouwen 

van Nu: Carla Wijers (directeur) en 

Marisa Rodrigues (medewerker 

marketing & communicatie).  

Looptijd: 31 maart 2019 – 30 maart 

2020. 

(Zie voor informatie over dit project 

Activiteiten, gepland en gerealiseerd, Speerpunt: Het vrouwelijk stemgeluid binnen en 

buiten de vereniging laten horen, Extern) 
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Reizen voor de Vrouw met Aandacht voor Jou (RVAJ) 

RVAJ is een stichting die buiten-Europese reizen aanbiedt voor vrouwen. Tot 2017 

werden deze reizen onder de paraplu van Vrouwen van Nu aangeboden. Sindsdien is 

RVAJ als zelfstandige stichting een preferred supplier van verre reizen voor Vrouwen van 

Nu leden. In overleg met de provinciale reiscommissies van Vrouwen van Nu is het 

aanbod van RVAJ gericht op buiten-Europese reizen, dat van de provinciale 

reiscommissies op Europese.  

 

Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (Stidoc) 

Deelname in het bestuur vanuit Vrouwen van Nu: Leny Moerbeek (Landelijk Bestuur) 

In STIDOC zijn Vrouwen van Nu, zes textielverenigingen in Nederland en het Museum de 

Kantfabriek vertegenwoordigd. In 2019 is actief samengewerkt in het Stidoc in de 

voorbereiding van het Textielfestival 2020 in Leiden. 

 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 

Deelname vanuit Vrouwen van Nu: Els Eradus (interim voorzitter) 

Terugblikkend op de afgelopen jaren, en dan met name de discussieonderwerpen binnen 

de NOV, bleek dat er steeds minder aansluiting was met voor Vrouwen van Nu 

interessante thema’s. Daarom is besloten om het lidmaatschap van de NOV per 1 januari 

2020 op te zeggen. In plaats daarvan is Vrouwen van Nu vanaf 2020 lid van 

De Nederlandse Associatie (DNA), een vereniging van  verenigingen.  

In de tweede helft van dit kalenderjaar zijn de eerste activiteiten ontplooid om de 

contacten met samenwerkingspartners ‘warm’ te houden, ook als er geen 

samenwerkingsproject loopt. Daartoe werd in december de eerste Nieuwsbrief voor 

relaties verstuurd en vonden voorbereidende werkzaamheden plaats voor een 

nieuwjaarbijeenkomst in februari 2020 voor samenwerkingspartners, provinciale 

besturen, het landelijk bestuur en Ledenraadsafgevaardigden.  
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4. Bijlagen 

 

Personenlijst 

 

Ledenraad 

Janneke Snijder (Groningen) 

Lieske van den Bos-de Vries (Fryslân) 

Janny Roggen (Drenthe) 

Janny Prins (Overijssel) 

Ans Arfman-Hiddink (Gelderland) 

Marjo van der Sluijs (Flevoland) 

Gea Klein (Noord-Holland) 

Jans Ooms (Zuid-Holland) 

Paulie Geerts (Noord-Brabant) 

Dieuwke Louwrink (Zeeland) 

 

Landelijk Bestuur 

Els Eradus    interim voorzitter  

Ina Zwart    secretaris 

Leny Moerbeek   penningmeester 

Rosemarie Mijlhoff   algemeen bestuurslid 

 

Medewerkers landelijk bureau 

Carla Wijers    directeur 

Heleen Boussard    senior administrateur 

Evelien ter Meulen   projectleider 

Ineke van der Heyden  management assistent 

Jessica Liotard   administratief secretarieel medewerker 

Annet van der Stel   secretaresse service en informatie 

Marisa Rodrigues   medewerker marketing en communicatie 

Bianca Thoen    secretarieel medewerker (vervanging miv nov 2019) 

Sara Panahi    medewerker content & community (tot 1-2-2019) 

 

Landelijke redactiecommissie 

Desi Dingemans 

Netty Hubbers 

Nicole Lankhorst   bladcoördinator  

 

Vertegenwoordigingen 

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

Women for Water Partnership (WfWP)        Dianne Schellekens  

Nederlandse Vrouwenraad (NVR) –     Els Eradus  

Carla Wijers bestuur  

   NVR (tot februari 2019) 

Stichting Agriterra, bestuur        Gladys Koenders  

Carla Wijers   

Regulier Overleg Warenwet (ROW)     Magriet Achterhof 

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)  Els Eradus  



22 

Overzicht kaderdagen provinciale commissies inclusief workshops 

 

commissie datum workshop/lezing 

reiscommissies 14-03-2019 presentatie AVG  

Redactiecommissies, 

provinciale webmasters en 

pr vrouwen 

21-03-2019 Cross media training 

culturele commissies 26-09-2019 bezoek aan oude ambachten en speelgoed 

museum 

redactiecommissies 14-11-2019 workshop van Beeldbalie over goed beeld 

handwerkcommissies 03-12-2019 workshop/presentatie breirollen 

 

 




