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Voorjaarsspeech 2021 

Els Eradus, interim-voorzitter landelijk bestuur 

 

Ook dit jaar luidt het jaarthema van Vrouwen van Nu ‘Vier je successen, het is een feest waard’. 

Vanaf dit jaar zullen jaarthema’s voor twee jaar worden vastgesteld.  

 

Successen, feest en corona, een bijzondere combinatie 

Wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen voorzien dat de wereld zoals we die tot dan toe kenden, 

er zo lang zo anders uit zou zien. Met de komst van corona kwam een einde aan de maakbaarheid 

van de samenleving waaraan we zo gewend waren. De wereld kwam tot stilstand. Zelfs de meest 

vanzelfsprekende gewoonten gingen ‘in de wacht’. Geen handen geven, geen knuffels, geen fysieke 

ontmoetingen, geen reizen en geen jubileumdag. In plaats daarvan een anderhalve meter 

samenleving, beperkt bezoek, een lockdown en begin dit jaar zelfs een avondklok. Voor veel 

vrouwen in de vereniging greep COVID19 ook direct voelbaar in het privé leven in. 

Tot op de dag van vandaag gaan veel dingen anders dan we gewend waren: van fysieke 

ontmoetingen naar praten tegen een beeldscherm, van een actief sociaal leven naar de dringende 

oproep om vooral thuis te blijven, van levendige vrouwen van nu bijeenkomsten naar alternatieve 

acties om het gemis van de ‘warme deken’ op te vangen. 

 

2020 had het jaar moeten worden van ons 90 jarig jubileum. Onder het jaarthema Vier je 

successen, het is een feest waard wilden we de schijnwerpers zetten op de vele in het verleden 

geboekte successen van de vereniging. Een verleden om trots op te zijn.  

Het liep allemaal anders. 2020 is het jaar geworden van nieuwe successen, successen die getuigen 

van een grote mate van flexibiliteit en een positieve levenshouding. Successen verspreid over het 

hele land, die de waarde van Vrouwen van Nu als een goed functionerend sociaal vrouwennetwerk 

hebben onderstreept.  

Door heel Nederland namen en nemen vrouwen van nu initiatieven gericht op het warm houden 

van de onderlinge contacten en het inzetten op wat wél kan. Van kaartjes en bloemen sturen tot 

een digitaal magazine en videobellen. Het is hartverwarmend. 

 

Over videobellen gesproken. De uitdrukking ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ is absoluut van 

toepassing op de stroomversnelling waarin het gebruik van zoom in onze vereniging terecht is 

gekomen. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat COVID19 nog wel even onder ons zou blijven, 



 

 

hebben veel leden de door het landelijk bureau aangeboden zoom trainingen gevolgd. Met 

enthousiaste reacties, zoals een deelneemster van 86 jaar die na afloop van de training teruggaf: 

‘Hiervoor ben ik nou lid van Vrouwen van Nu.’   

Terwijl de deuren van locaties moesten sluiten, gingen schermpjes op tal van computers, laptops 

en tablets open om via de digitale snelweg elkaar te kunnen blijven ontmoeten.  

Het landelijk bestuur, provinciale besturen, provinciale commissies en ook 

Ledenraadsafgevaardigden zetten hun werkzaamheden langs deze weg voort. Leden uit provincies 

die gewend waren om vroeg op te staan met een lange trein-  of autoreis voor de boeg om op weg 

naar een landelijke bijeenkomst, konden nu uitslapen en een kwartier voor de start van een 

vergadering aanschuiven vanachter hun computer. 

Laat één ding duidelijk zijn, videobellen is geen 100% vervanger van fysieke ontmoetingen. Maar 

als we deze vaardigheid in de nabije toekomst kunnen vasthouden in een goede mix tussen zoom 

en live contact, dan hebben we meer mogelijkheden aangeboord om contact met elkaar te hebben. 

Dat is dan toch een positief effect van de akelige virustijd. 

 

Wat het voorbije jaar met het vele videobellen ons ook heeft gebracht, is een groei van het aantal 

samenwerkingspartners. Geplande activiteiten en evenementen moesten worden geannuleerd, 

bij Vrouwen van Nu én bij andere organisaties. Daarvoor in de plaats kwam een groot aanbod aan 

zoom bijeenkomsten waar meer deelnemers bij aanwezig konden zijn; de reistijd was geen 

obstakel meer was en in veel agenda’s was meer lucht gekomen door het wegvallen van fysieke 

bijeenkomsten.  

De directeur en de projectleider van het landelijk bureau hebben op deze manier onze vereniging 

bij meerdere organisaties kunnen introduceren. Met succes. Het aantal partners dat een actieve 

bijdrage levert aan het Landelijk Voedsel Platform, is verdubbeld. En een online community van 

zo’n 40.000 jonge vrouwen heeft Vrouwen van Nu ontdekt als aantrekkelijke partner voor de 

gezamenlijke organisatie van enkele netwerkbijeenkomsten rondom generatieleren. Jullie gaan er 

meer van horen! 

 

2020 is geen verloren jaar. Naast de vele beperkingen in sociale contacten, de onmogelijkheid om 

als vanouds te organiseren en het verdriet om naasten die ziek werden, is op tal van terreinen 

creativiteit ingezet om te doen wat wél kan, om er iets van te maken. Daarvoor moesten we vaker 

onze grenzen oprekken. Nieuwsgierig op zoek naar andere mogelijkheden in plaats van hardnekkig 

vasthouden aan hoe het was. 

Vooruit blijven kijken. En dat doen we ook.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de Werkgroep Toekomst Vrouwen van Nu. 

Op verzoek van de Ledenraad heeft het landelijk bestuur deze werkgroep in het leven geroepen. 

De werkgroep gaat peilen wat er leeft bij de leden, wat zij verwachten van de vereniging én wat de 

vereniging nodig heeft om toekomstbestendig te zijn. Resultaat zal zijn: een advies aan de 

Ledenraad over uitgangspunten en speerpunten voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2023-2026. 

Laten we ook de positieve effecten van de coronacisis mee nemen naar de toekomst. 



 

 

 

Vorig jaar stelden we in de voorjaarsspeech de vraag: Wat is succes? Wat zijn succesvolle mensen? 

Met de ervaringen van het afgelopen jaar zou ik willen zeggen:  succes is er in slagen om met een 

positieve blik dat wat niet maakbaar is, te accepteren en vanuit een nieuwsgierigheid naar de 

nieuwe realiteit alternatieve mogelijkheden te omarmen. Zo blijven we met onze vrouwenkracht de 

wereld een beetje mooier maken, te beginnen in onze eigen leefomgeving. 

 

Tot slot: het duurt nog even voordat we deze bijzondere coronatijd helemaal achter ons kunnen 

laten. Tot die tijd blijven we elkaar vasthouden, we blijven mooie initiatieven ontplooien en we 

blijven creatief. Laten we nog even van elastiek zijn, elastiek waar nog voldoende rek in zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vrouwen van Nu heeft in coronatijd haar bestaansrecht weer bewezen. 

Laten we dat vieren. Met als climax de Vrouwen van Nu Jubileumdag op 12 oktober. En wie 

weet kunnen leden die dan niet naar Apeldoorn kunnen reizen, die dag wel volgen via een 

livestream op de digitale snelweg die velen van ons inmiddels kennen. 

 

 

 

 

 

 


