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Omgaan met 
veranderen vraagt  
om vertrouwen en  
om verbondenheid,  
met elkaar, met  
Vrouwen van Nu.
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Voorwoord
Terugblikkend op 2016 hebben twee aandachtspun-
ten centraal gestaan: omgaan met veranderen en  
versterken van verbinding en vertrouwen.

De noodzaak van vernieu-
wing en verjonging van 
Vrouwen van Nu wordt 
door veel leden gedeeld. 
Het afgelopen jaar hebben 
het landelijk bestuur en de 
directeur met provinciale 
besturen, commissies en 
werkgroepen, individuele 
leden en met externe part-
ners regelmatig van ge-
dachten gewisseld over de 
vorm en de inhoud van de 
gewenste vernieuwing. 

Gesprekken over alternatie-
ve organisatievormen, een 
aantrekkelijk aanbod voor 
jongere generaties vrouwen 

en nieuwe bronnen van in-
komsten gaven verfrissende 
inzichten en verscherpten 
het zicht op de weg naar 
een toekomstbestendige  
vereniging.
 
Dat we het met behoud 
van het goede én samen 
moeten doen, is evident. 
En dat vraagt om vertrou-
wen en verbondenheid, 
met elkaar, met Vrouwen 
van Nu als landelijke ver-
eniging en in de vele lokale 
afdelingen. Dit is in 2016 
een continu aandachtspunt 
geweest. En daar gaan 
we natuurlijk  mee door.   
       (uit het jaarverslag 2016)

Carla Wijers  
Directeur  Vrouwen van Nu

Tineke Luijendijk-Bergwerf 
Voorzitter Landelijk Bestuur
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Vrouwen van Nu 
heeft als missie 
om met de kracht 
van vrouwen 
de leefomgeving 
te versterken.
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Het bestaansrecht van 
Vrouwen van Nu zit in de 
(nog steeds bestaande) 
noodzaak om in georga-
niseerd verband de stem 
van vrouwen te laten ho-
ren, zowel in de directe 
leefomgeving als op lan-
delijk niveau en mondiaal.

Ons doel is bereikt als ie-
ders talent wordt benut in 
de samenleving en als di-

versiteit als een meerwaar-
de 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 po-
litieke en maatschappelij-
ke organisaties anderzijds. 
Elkaar ontmoeten blijft 
daarnaast een kernfunctie 
van de vereniging.

Uitdagingen in  
veranderen en  vernieuwen

Vrouwen van Nu, opgericht in 
1930, heeft in haar lange ge-
schiedenis op veel maatschap-
pelijke terreinen aan de weg ge-
timmerd. Dat willen we blijven 
doen. Daarvoor zijn antwoorden 
nodig op de continu dalende le-
denaantallen en de steeds hoger 
wordende gemiddelde leeftijd 
van onze leden. Deze tendens is 
overigens herkenbaar voor veel 
verenigingen. Een oriëntatie op 
gewenste vernieuwing en veran-
dering in de bestaande procedu-
res, structuur en organisatievorm 
heeft al geleid tot initiatieven 
die Vrouwen van Nu ook in de  
toekomst op de kaart houden. 

Bestaansrecht

 
 
de vereniging
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Leden zijn actief 
aan de slag om het 
bestaansrecht van 
Vrouwen van Nu 
in de toekomst te 
borgen.

Een toekomstbestendige organisatie 

Voor het toekomst-
bestending bouwen 
van de organisatie.

In 2016 zijn bestaande initiatieven verder uitgewerkt en 
nieuwe wegen ingeslagen op basis van een tweesporenbe-
leid, veranderen met behoud van het goede. Er is aandacht 
geweest voor de volgende initiatieven:

Centrale Contributie 
Inning

Andere financierings 
bronnen

Netwerken naast 
 lokale en provinciale 

afdelingen

Betaalde flexplekken voor 
leden en samenwerkings-

partners in het Eigen Huis en 
aanbod van e-learningpak-
ketten tegen ledentarief. 

Nieuwe vormen van ver-
binden zonder besturen en 
nieuwe generaties vrouwen 
binden. Naast de netwerken 
Land van de Reest en Val-
kenswaard is het landelijke 
Kennisnetwerk Textiel begin 
2017 opgericht. Inzet is een 
groeiend aantal netwerken.

Gefaseerde invoering. In 2016 
Flevoland en Utrecht, in 2017 
Zeeland. De overige provincies 

volgen de komende jaren.
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Ledenraad  
met 11 leden

11  
Provincies

Leden

525
Afdelingen

Netwerken

Landelijk 
bestuur

Landelijk  
bureau
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Huidige organisatiestructuur
De vereniging wordt gevormd door haar 
leden en gedragen door de vele vrijwil-
ligers die actief zijn in besturen, werk-
groepen, commissies en netwerken. De 
Ledenraad is het belangrijkste orgaan 
binnen de vereniging.

De vereniging is georganiseerd op drie 
niveaus: lokaal, provinciaal en lande-
lijk. Afdelingen en provincies hebben 
hun eigen besturen.

De Ledenraad is het belangrijk-
ste orgaan binnen de vereni-
ging. Deze raad wordt gevormd 
door één afgevaardigde uit elke 
provincie

(uit het jaarverslag 2016)

525  
afdelingen met  
afdelingsbesturen

11
provincies met  
provinciebesturen

43.000  
leden

3
netwerken waarvan 
één landelijk 

In de vereniging Vrouwen van Nu 
zijn leden de baas. 
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Naar elkaar luisteren, heldere informatie geven, 
elkaar op de hoogte houden en meenemen in ont-
wikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor het 
samen toekomstbestendig maken van Vrouwen van 
Nu. Hier is het afgelopen jaar aandacht en tijd aan 
besteed.

Communicatie 
Veranderen en vernieuwen vraagt om 
vertrouwen. Goed communiceren is dan 
belangrijk.

Elke laatste donderdag van de 
maand wordt een e-mailnieuws-
brief verstuurd. De e-mail-
nieuwsbrief is in 2016 verstuurd 
naar 18.000 e-mailadressen 
en wordt goed gelezen. Het 
streven is om meer leden in 
te schrijven voor de nieuws-
brief en om het aantal  externe  
geïnteresseerden te laten 
groeien.  

E-Nieuws

“Iets nieuws is nooit al kant 
en klaar voorhanden.”
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aantrekkelijker te maken 
en betaalbaar te houden 
is gekozen voor een ver-
nieuwd concept. Het nieu-
we stijl magazine zal 4 keer 
per jaar verschijnen met 
ingang van 2018.
 

Magazine
Het magazine speelt een 
rol in de communicatie. Het 
blijft een waardevol papie-
ren instrument in het be-
reiken en informeren van 
leden. Om het magazine 

Website & Social Media 
Sinds 2012 wordt de web-
site van Vrouwen van Nu 
steeds vaker bezocht.

Vrouwen van Nu is ook 
actief op verschillende  
social media kanalen. Op 
alle accounts is een lichte 
stijging van  volgers waar-

neembaar. De social media 
kanalen worden intensie-
ver gebruikt om meer in 
contact te staan met de 
leden en om het Vrouwen 
van Nu netwerk uit te brei-
den.  
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landelijke activiteiten

Vrouwen van Nu Vrouwenweek Event
Elk jaar rond 8 maart, inter-
nationale vrouwendag, orga-
niseert Vrouwen van Nu het 
Vrouwenweek Event. Het event 
staat in het teken van  het 
Vrouwen van Nu jaarthema. In 
2016 was het jaarthema, “Zeg 
eens eerlijk , maak jij het ver-
schil?’’ en in 2017 ‘‘De kracht 
van samen. Met wie doe jij ‘t?’’. 
Tijdens het event wordt ook de 
Vrouwen van Nu Verschilmaker 
Award uitgereikt. Deze werd in 
2015 gewonnen door Angela 
Maas, in 2016  door Jacqueline 
Cramer en in 2017 door Sanne 
Bolkenstein.

Het landelijk bureau  werkt continu aan een aantrek-
kelijk aanbod gericht op persoonlijke ontwikkeling 
van haar leden, een leven lang leren.

Persoonlijke ontwikkeling, een  
leven lang leren

Het aanbod van colleges 
bestaat uit een variatie aan 
onderwerpen, zoals social 
media, talentontwikkeling 
en out of the box denken. 

Sinds 2017 worden de col-
leges kostendekkend aan-

geboden. Daarnaast zijn  
de colleges uitgebreid met 
e-learningcursussen. De 
e-learningpakketten wor-
den tegen een aantrekkelijk 
ledentarief aangeboden.
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Vrouwen van Nu Beurs
In 2016 vond voor het derde 
jaar de Vrouwen van Nu Beurs 
plaats in Apeldoorn. Met ingang 
van 2017 wordt de Beurs door 
het landelijk bureau georga-
niseerd in samenwerking met 
enkele provinciale besturen  en 
vindt plaats in de regio van de 
mee-organiserende provincies. 
In 2017 zijn dat Friesland, Gro-
ningen en Drenthe. De Beurs 
vindt dan plaats in Drachten. 

Lize de Hoog, dirigente van di-
verse orkesten, kwam met het 
initiatief om een orkest op te 
richten met uitsluitend vrou-
wen. Vrouwen van Nu heeft dit 
idee omarmd. In 2016 heeft de 
werving van vrouwelijke musi-
ci plaatsgevonden. De eerste 
uitvoeringen vinden plaats in 
2017.

Via Handwerken 7.0 wilde 
Vrouwen van Nu een jonge-
re generatie handwerk(st)
ers kennis laten maken met 
traditionele technieken en 
hun toepassing. Dit project is 
in 2016 succesvol afgerond.

Vrouwen van Nu Vrouwenorkest 

Handwerken 7.0
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activiteiten  
(provinciale) afdelingen
Het hele jaar door worden door (provinciale) afdelingen dui-
zenden activiteiten georganiseerd voor en door leden, die 
zichtbaar zijn op de website. Naast ontspanning en gezel-
ligheid worden initiatieven ontplooid om de lokale leefom-
geving te versterken. En ook om mondiaal zusterschap te 
tonen zoals in het Peru project en als lidorganisatie van de 
ACWW en WfWP. 

Vrijwilligers van Vrouwen van Nu in de provincies zijn ac-
tief in de vele commissies en werkgroepen. De provincia-
le commissies organiseren reizen in binnen-en buitenland, 
exposities  van handwerken, agrarische dagen, zangwork-
shops, culturele evenementen, wandeldagen voor leden en 
nog veel meer. 
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Service teams 
Ondersteunen afdelin-
gen bij verschillende 
vraagstukken. 

Reiscommissies  
Organiseren reizen voor 
leden. 

Redactiecommissies
Verzamelen informatie uit de 
provincies voor het magazine. 

Handwerkcommissies
Houden handwerk en textielkunst 
als immaterieel erfgoed levend. 

Tuincommissies
Organiseren tuindagen 
en activiteiten rondom 
tuinieren.

Culturele  
commissies
Bieden culturele  
activiteiten aan.

Agrarische  
commissies
Organiseren onder 
meer agrarische 
dagen. 

Penningmeestersoverleg
1x per jaar komen alle provinciale 
penningmeesters bij elkaar. 

Provinciale commissies 
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Ledenraad
Jellie Cloo   Groningen
José Vroonland-Brandsen Friesland
Janny Roggen  Drenthe
Anri Rosendal-Scholten  Overijssel
Lianne Schlepers-Conijn Flevoland
Janna te Peele-te Strake Gelderland
Marrie van Os  Utrecht
Truus Raadsheer  Noord-Holland
Addy Vente   Zuid-Holland
Willy Wiskerke  Zeeland
Leny Moerbeek  Noord-Brabant

Landelijk bestuur
Tineke Luijendijk-Bergwerf voorzitter
Nely Jukema  vicevoorzitter tot juni 2016
Marjan Coolen  penningmeester
Gladys Koenders  secretaris tot juni 2016
Els Eradus   algemeen bestuurslid tot juni 2016; 
   vicevoorzitter vanaf juni 2016
Ina Krikken   secretaris vanaf juni 2016
Joyce Kuijpers  algemeen bestuurslid vanaf juni 2016

Redactiecommissie
Desi Dingemans
Netty Hubbers
Marjan Verhoeven (tot september 2016)
Reyncke van Wouwe (tot september 206)

Werkgroep Internationale Reizen (WIR) (opgeheven eind 2016)
Annelies van Ginkel, voorzitter
Mieke Etman, secretaris
Margot Koeleman, penningmeester
Marianne Meekers, algemeen adjunct

Landelijke Stuurgroep Handwerken (opgeheven eind 2016)
Wietske Anema, voorzitter
Zwanet Rietema, secretaris/penningmeester 
Ria Bernards 
Hedwig Hartmans

 (uit het jaarverslag 2016)

actieve  landelijke  
vrijwilligers
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Vertegenwoordigingen
Associated Country Women of the World (ACWW) - Jeanne van Poppel
Women for Water Partnership (WfWP) - Tineke Luijendijk-Bergwerf tot  
         okt. 2016;     
           Dianne Schellekens vanaf okt. 2016
Nederlandse Vrouwenraad (NVR) – Tineke Luijendijk-Bergwerf
Stichting Agriterra, bestuur – Gladys Koenders, Carla Wijers
Regulier Overleg Warenwet (ROW) – Liesbeth Hartman, Margriet Achterhof
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) – Els Eradus

medewerkers  
landelijk bureau
Carla Wijers  directeur   
Evelien ter Meulen  coördinerend office manager 
Heleen Boussard  senior administrateur  
Annet van der Stel  secretaresse service en informatie  
Ava Palm   administratief secretarieel  
   medewerker 
Esmeralda Beelt  projectleider (miv 22 augustus) 
Anouska Kroon  beleidsmedewerker PR & Communicatie   
   (miv 21 november)
Judy Cerfontaine  projectleider Handwerken 7.0  
   (sept – dec 2016)
Stagiaire   communicatie (voorjaar 2016)
Uitzendkracht  (medio juni – medio juli 2016)

   
           (uit het jaarverslag 2016)

Margreet Oostenbrink  
(voorzitter landelijk bestuur 
sinds 14 juni 2017)  
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Vrouwen van Nu is lid van  
Associated Country Women 
of the World, een vrijwil-
ligersorganisatie van 420 
vrouwenorganisaties uit 73 
landen.  

Samenwerkingspartners 
&Vertegenwoordigers
Vrouwen van Nu is diep geworteld in de samenle-
ving. Dat komt onder meer tot uiting in haar verte-
genwoordigers in verschillende maatschappelijke 
organisaties en door meerdere samenwerkings-
verbanden. De belangrijke partners van Vrouwen 
van Nu zijn hier weergegeven. 

Agriterra steunt boerenco-
operaties wereldwijd in hun 
strijd tegen armoede door 
de inzet van deskundigen uit 
de Nederlandse agrarische 
sector. Als mede-oprichter 
heeft Vrouwen van Nu zit-
ting in het bestuur.

WfWP, een internationaal 
netwerk van 27 vrouwenor-
ganisaties, zet zich in voor 
meer betrokkenheid van 
vrouwen bij de watersector. 
Vrouwen van Nu is een van 
de lidorganisaties.

Vrouwen van Nu en ZijActief 
Limburg hebben in 2016 het 
initiatief genomen tot het 
opstellen van een samen-
werkingsproject gericht op 
de rol van vrouwen in de 
participatiesamenleving.
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Sinds 2013 is Vrouwen van 
Nu partner van de Rabobank 
Foundation in de ondersteu-
ning van het spaar-  en kre-
dietprogramma ‘Mide’ voor 
vrouwen in de hooglanden 
van Peru. Afronding project 
medio 2017.

De NVR is een koepel van 
50 vrouwenorganisaties in 
Nederland. Vrouwen van 
Nu is de grootste lidorga-
nisatie.

Regulier Overleg 
Warenwet (ROW)

Duizenden leden van Vrouwen 
van Nu werken als vrijwilliger 
binnen de vereniging. Daarom 
is Vrouwen van Nu lid van de 
NOV. 

In het Regulier Overleg Wa-
renwet, een overleg met het 
Ministerie van VWS, is met 
ingang van 2015 het aan-
tal vertegenwoordigers van 
Vrouwen van Nu van een 
naar twee uitgebreid. 

“Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder.”



Volg ons 

Lees het volledige jaarverslag en het financieel verslag  
2016 op www.vrouwenvannu.nl

Den Haag 2017. Alle rechten voorbehouden.

waar ontmoeten 
we jou?


