
Op weg naar de Toekomst van Vrouwen van Nu 

De afgevaardigden in de Ledenraad zullen ik in de vergadering van 16 juni a.s. gaan 

meebeslissen over de richting die Vrouwen van Nu in de komende jaren opgaat. Ze staan 

voor moeilijke keuzes en dilemma’s, want deze vrouwen gaan wel beslissen over de 

toekomst van 395 lokale afdelingen en 29.000 leden.   

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over de toekomst, is het belangrijk 

om goed te peilen wat onze leden zelf willen. Daarvoor is de werkgroep Toekomst 

gevormd, die de vragen in de enquête heeft geformuleerd en is de enquête uitgezet voor 

de leden om in te vullen. Van alle leden hebben 973 vrouwen de leden-enquête ingevuld. 

Dat is minder dan 4% van de leden. Het is teleurstellend dat maar zo weinig leden 

gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun mening te geven over de richting 

die Vrouwen van Nu in de toekomst opgaat. Echter, volgens de onderzoeker waren de 

invullers een representatieve afspiegeling van het ledenbestand.    

Op 22 maart kregen de afgevaardigden van de Ledenraad een nogal wetenschappelijke 

uitleg van de resultaten van de enquête. Wat opvalt is dat bijna 100% van de leden zich 

vooral verbonden voelt met de eigen afdeling, de helft met de provinciale afdelingen en 

een kwart  met de landelijke vereniging en dat het merendeel van de leden de huidige 

structuur willen handhaven met een landelijk bestuur – provinciale besturen en 

afdelingen. Een iets kleiner, maar toch ook een groot deel, vindt dat er ingrijpende 

veranderingen moeten worden doorgevoerd, bijvoorbeeld dat er een landelijk bestuur 

moet zijn waarmee afdelingsbesturen direct  communiceren.   

In april was er een brainstormsessie, waar met een grote groep leden gesproken is over 

potentiële scenario’s m.b.t. welke kant onze vereniging op zou kunnen gaan en welke 

consequenties deze keuzes dan hebben voor de leden.  

 

1. Scenario STOPPEN. We zouden kunnen besluiten om op termijn helemaal te stoppen 

met de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. We maken er nog een paar feestelijke 

jaren van tot het geld helemaal op is. Afdelingen die dat willen, kunnen dan als 

zelfstandige vereniging doorgaan. Maar dat zou een hoop rompslomp betekenen voor 

deze afdelingen c.q. nieuwe vrouwenverenigingen; met o.a. de Kamer van 

Koophandel/UBO, zelf statuten en huishoudelijk regelement maken en vastleggen bij een 

notaris, zelf verantwoordelijk zijn voor AVG etc.  

2. Scenario DOORGAAN. Doorgaan met Vrouwen van Nu zoals het nu is. Met 3 

bestuurslagen, magazine en een landelijk bureau dat service verleent aan de afdelingen 

en voor vertegenwoordiging Vrouwen van Nu in het land en internationaal zorgt. Als we 

op de huidige voet door willen gaan heeft dat wel financiële consequenties. Dan zou de 

contributie substantieel omhoog moeten om een sluitende begroting te krijgen. Zijn in dit 

scenario ook nog nuances aan te brengen? Niet alleen op de oude voet verder, maar 

beter. Het HOE is ook voor de deelnemers aan de brainstormsessie moeilijk. 

3. Scenario LOKAAL = PLUS. Doorgaan met Vrouwen van Nu, maar met het accent op de 

lokale afdelingen en een landelijk bureau dat service verleent aan de lokale afdelingen. 

Geen provinciale besturen en provinciale commissies meer. De bestuurslaag provincie 

wordt eruit gehaald en daarmee verdwijnen ook alle bijeenkomsten die door het 

provinciale bestuur en de provinciale commissies worden georganiseerd. Er is dan wel 

een groter percentage van de contributie beschikbaar voor de afdeling.  



Naast de enquête zijn er ook nog interviews geweest van leden van de werkgroep 

Toekomst met individuele leden van Vrouwen van Nu. In mei heeft het landelijk bestuur 

nog gesprekken met een aantal afdelingen en afdelingsbesturen in het land. Hoe zien 

deze afdelingen de toekomst van Vrouwen van Nu. Al deze informatie zal in een rapport 

worden verwerkt om de afgevaardigden van de Ledenraad te informeren. Naar aanleiding 

van dit rapport wordt in de Ledenraadvergadering van juni 2022 een van de scenario’s 

gekozen, die door de medewerkers van het landelijk bureau verder wordt uitgewerkt.  In 

het najaar zijn er regionale bijeenkomsten door het hele land waarin ook belangstellende 

leden kunnen meepraten over de invulling van het gekozen scenario, om uiteindelijke te 

komen tot de invulling van het meerjarenbeleidsplan 2023 – 2026 die door de Ledenraad 

in juni 2023 wordt bevestigd en gelijk daarna geïmplementeerd.  

Met dit bericht heb ik jullie zo volledig mogelijk willen informeren over de procedure en 

de keuzes die voor ons liggen betreffende de toekomst van onze Vrouwen van Nu. Heb je  

dit bericht helemaal gelezen, dan zit Vrouwen van Nu diep in je hart. Misschien vind je 

het wel leuk om jouw gedachten, feedback en suggesties met je eigen afgevaardigde of 

provinciaal bestuur te delen. Stuur haar dan een bericht. 
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