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Na onze bestuursvergadering in december en de lockdown die erop volgde zijn er geen
activiteiten meer geweest voor Vrouwen van Nu. Nu is de periode tussen Kerst en Oud en
Nieuw altijd een periode van bezinning, maar in deze, waarin niets kan en mag,
helemaal.
Onze afgevaardigde Carin van de Wal heeft zich in deze periode gebogen over de
Ledenraad, en wil u graag met onderstaand stuk een blik laten werpen op deze
Ledenraad.
Een Blik op de Ledenraad van Vrouwen van Nu
Het is inmiddels drie jaar geleden dat mijn ontdekkingsreis bij het Provinciaal Bestuur
van Vrouwen van Nu Groningen begon. Een ontdekkingsreis, want er gaat best wat tijd
overheen voordat je snapt hoe alles werkt en waarom de dingen gaan zoals ze gaan.
De Voorjaarsvergadering, de Najaarsvergadering, de Jaarvergadering, de Commissiedag, de Vrouwendag, het Noordelijk Overleg, het PB/LB en de Ledenraad, je hebt ze vast
wel eens voorbij horen komen. Stuk voor stuk zinvolle overleg momenten waarbij
afdelingsbesturen in gesprek gaan met de provinciebesturen die vervolgens weer met de
commissies en het Landelijk Bestuur overleggen over het wel en wee van de vereniging.
Altijd met als doel om voor de leden, die vooral gezelligheid en betrokkenheid in de eigen
omgeving belangrijk vinden, een sterke en draagkrachtige vereniging te waarborgen die
met een frisse blik naar de toekomst kijkt.
Het heeft best even geduurd voordat ik de functie van de Ledenraad een beetje beter in
de gaten kreeg. Als afgevaardigde vanuit het PB ben ik ook aanwezig bij het PB/LB
overleg en word je voortdurend in verwarring gebracht over welke onderwerpen nou
waar thuishoren. Dat is jammer en onnodig tijdrovend. Het is bovendien best lastig om
aan voldoende informatie te komen over de onderwerpen die in de Ledenraad spelen.
Natuurlijk is er veel terug te vinden op de website van Vrouwen van Nu, maar ja, niet
iedereen is daar met regelmaat op te vinden, ook ik niet.
De Ledenraad
Voor ons gevoel staat de Ledenraad misschien wel het meest ver van ons af. Toch is de
Ledenraad nou net het hoogste orgaan van onze vereniging. De Ledenraad verleent met
haar besluiten toestemming aan het Landelijk Bestuur voor de uitvoering van
bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan en denkt na over de koers van de vereniging.
In de Ledenraad denk je in het vooruit na over waar je met de vereniging naartoe wilt en
hoe dit vorm zou moeten krijgen. Je denk na over de onderwerpen die ertoe doen en de
beschikbare menskracht en middelen, die allemaal vorm krijgen in het
meerjarenbeleidsplan dat vervolgens door het Landelijk Bestuur en met ondersteuning
van het Landelijk Bureau wordt uitgevoerd.
Nu…
Gedurende de afgelopen drie jaren kwam ik erachter dat de Ledenraad nog lang niet
altijd voldoende aan de voorkant van de beslissingen zit. Gelukkig kent de raad op dit

moment afgevaardigden uit de provincies die actief en positief betrokken zijn en is het
gelukt om voorafgaand aan het opstellen van een nieuw meerjaren beleidsplan (20232026) bijvoorbeeld de enquête over de toekomst van Vrouwen van Nu te organiseren.
Als het goed is heeft een ieder de enquête ingevuld en krijgen we zo op een aantal
onderwerpen een duidelijk beeld van wat de leden willen en belangrijk vinden in onze
vereniging. Dat helpt als het Landelijk Bestuur de nieuwe beleidsvisie gaat opstellen.
….. en in het nieuwe jaar
De werkgroep die de enquête heeft opgesteld heeft in december 2021 een eerste
terugkoppeling gekregen op de ingevulde vragenformulieren. Tijdens een extra ingelaste
vergadering krijgt de Ledenraad op 22 maart 2022 een uitgewerkt verslag van
bevindingen. Daarna wordt door het Landelijk Bestuur een begin gemaakt, op basis van
de bevindingen, met een aanzet voor het nieuwe beleidsplan.
Op 14 april 2022 vindt er dan een brainstormsessie plaats waar alle leden aan kunnen
deelnemen en inspraak krijgen in het formuleren van de kaders van het
meerjarenbeleidsplan 2023-2026. Ik reken op een grote opkomst vanuit Groningen!
Pas daarna, in juni 2022 wordt het nieuwe beleidsplan aan de Ledenraad voorgelegd in
de verwachting dat dit zal worden goedgekeurd.
Doe je mee?
Is het leuk om lid te zijn van de Ledenraad? Ik kan daar volmondig ja op antwoorden.
Het is leuk om te kijken hoe de vereniging met een kleine 30.000 leden naar zichzelf kijkt
en zich klaarmaakt voor de toekomst.
Is het lid zijn van de Ledenraad iets dat je in je eentje kunt doen? Nee, zeker niet! Als
afgevaardigde van alle leden van de provincie heb je behoefte aan ondersteuning en een
actieve bijdrage vanuit de afdelingen. Samen zetten we de schouders eronder en zijn we
tot heel veel in staat. Zijn er onderwerpen die leven en die eigenlijk ook op de agenda
moeten komen? Ik hoor ze graag!
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de Ledenraad, neem dan
even contact op. Samen komen we een heel eind.
Wordt vervolgd!

Carin van de Wal
Afgevaardigde Ledenraad
en lid van het Provinciaal
Bestuur Vrouwen van Nu
Groningen

