
Kort verslag Ledenraad Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK gehouden op 17 mei 2017. 

 

 

Voorzitter Dieny Scheffer opent de vergadering met een welkomst woord, tevens feliciteert zij 

Koningin Maxima met haar verjaardag. 

Het Algemeen Bestuur nodigt de Ledenraad uit om te gaan voor “besturen 3.0”.  

In een korte toelichting beschrijft mevrouw Scheffer de punten 1.0, 2.0 en 3.0 

De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen ingekomen stukken. 

Benoeming van de commissies: mevrouw F. Tonkes en mevrouw E. Grolman tot lid van de commissie 

tot nazien van het verslag. Mevrouw F. Stoel en mevrouw R. Gorter worden benoemd tot leden van de 

stemcommissie. 

Het verslag van de Ledenraad van 11 mei 2016 wordt met kleine correcties vastgesteld. Het AB zegt 

toe de Power Point presentatie van de Ledenraad van 2017 toe te zenden aan de regio contact 

personen. Op verzoek van de vergadering wordt nogmaals de Power Point presentatie van 2016 aan de 

regio’s verzonden.  

Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld. Het AB gaat het jaarverslag gebruiken als 

visitekaartje van de Vereniging door publicatie op de website en voor aanvragen voor sponsoring. 

 

De penningmeester mevrouw Van de Schilde geeft een toelichting op de financiën. De jaarrekening 

2016 wordt vastgesteld en de kascommissie verleent kwijting over het gevoerde financieel beleid.  

 

Voorzitter Dieny Scheffer geeft een toelichting bij het Beleid 2017. 

Het beleidsplan “Sterk door Samenwerking” is intern gericht op:  

• Activeren van afdelingen 

• Zichtbaarheid vergroten 

• Versterken onderlinge verbondenheid. 

Extern gericht op: 

• Overlegtafel 

• ACWW, Samenwerking symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 

• Vertegenwoordigingen 

• Sponsorwerving 

• Belangenbehartiging m.b.t. overheidsbeleid. 

De penningmeester onderbouwt het beleid 2017 met de bijbehorende financiën. 

Het beleid en de begroting 2017 worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd, mevrouw F. Holders regio Oost-Gelderland en 

mevrouw W. van de Ven regio Veluwe. 

Mevrouw Dieny Scheffer wordt voor een periode van 3 jaar herbenoemd als voorzitter van Koninklijk 

NVVH-VROUWENNETWERK. 

Henny de Wit, voorzitter Denktank geeft een presentatie over het nieuwe thema “Vrouw als 

Consument”.  Het AB heeft besloten tot voortzetting van de Denktank en heeft goedkeuring gegeven 

aan het nieuwe thema “Vrouw als Consument”. 

Alle regio’s komen aan het woord over hun eigen regio- en afdelingsactiviteiten en de bijbehorende 

ervaringen en belevenissen. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen, de vergadering. 

De volgende Ledenraad wordt gehouden op woensdag 16 mei 2018. 

 


