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Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 

 

Verslag van de AB Ronde Tafel vergadering gehouden op woensdag 25 oktober in het Centraal 

Bureau te Amersfoort. 

Aanwezig: mw. Aline Jansen, afd. Apeldoorn  

     mw. Gerda Bodewes, afd. Lochem 

     mw. Wil Janssen, afd. Lochem 

     mw.  Mieke Landsbergen, afd. Maassluis 

     mw. Ansje Hofstee, afd. Maassluis 

     mw. Ria Vergouwen, afd. Voorschoten 

     mw. Suzanne Wensink, afd. Voorschoten 

AB:             mw. Dieny Scheffer, voorzitter,  

     mw. Lydia van de Schilde, penningmeester, 

     mw. Henny de Wit, algemeen Bestuurslid  

     mw. Agnes Mastenbroek, secretaris/notulist. 

 

Voorzitter Dieny Scheffer opent de vergadering met een hartelijke welkom aan de aanwezigen.  

Na het traditionele voorlezen van een gedicht opent Dieny de vergadering  met een compliment aan 

mw. Aline Jansen, in het maandbericht van haar afdeling van oktober deze vergadering staat vermeld 

als een nieuwe vorm om als AB met de  afdelingen in gesprek te zijn over de ontwikkelingen en 

ervaringen in onze vereniging. 

 

In de afgelopen periode heeft de NVVH zichzelf fors op de kaart gezet, door een belangrijke rol te 

spelen op de jaarlijkse Prinsesjesdag. Het is een traditie om in september het politieke jaar te openen 

en in Den Haag aandacht te vragen voor de belangen die wij als vrouwen organisaties behartigen. 

Daarnaast heeft Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK een leidende rol gespeeld in het organiseren 

en houden van het ACWW symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid in Utrecht op 2 oktober. 

Vanuit het symposium wordt nu door de organiserende vrouwenverenigingen gewerkt aan een 

Manifest. In 7 punten samengevat wordt aandacht gevraagd voor veiligheid van deze vluchtelingen 

vrouwen bij instellingen in o.a. midden- en hoger onderwijs, de VNG, COA’s.   

Ter afsluiting geeft Dieny de aanbeveling mee aan de aanwezigen: Benut je relaties met 

vrouwenorganisaties.  

 

Lydia van de Schilde geeft een korte samenvatting van het telefoongesprek dat zij met mw. Gorisse  

van afd. Oosterhout heeft gehad. 

Zij opteert voor “frisheid” in het bestuur. Zowel in  termen van tijdig nieuw bloed aan het bestuur 

toevoegen, als het niet te lang in een bestuursfunctie te blijven zitten. De afdeling heeft momenteel 

geen secretaris, mw. Gorisse heeft nu contact met een vrijwilligers-vacaturebank, en zij hoopt dat 

daar een geschikte kandidaat gevonden wordt. Mw. Gorisse heeft een “zwak” voor taal, hoe je een 

activiteit aanbiedt, bepaalt in hoge mate de belangstelling die je er mee krijgt. In Oosterhout is er 

een groeiende activiteit op zondag; dat kan zijn een wandeling, een kopje koffie, samen ergens naar 

toe gaan. 

 

In alfabetische volgorde krijgen de vertegenwoordigsters van de aanwezige afdelingen het woord.  

 

Apeldoorn 

Mw. Aline Jansen vertelt over haar afdeling Apeldoorn, die rond 110 leden telt. Zij benoemt 

ervaringen met de samenwerking met Passage in Apeldoorn. Leden van Passage kunnen onder 

dezelfde condities meedoen aan activiteiten van de NVVH. Met name de cursus muziekgeschiedenis 

wordt ook door Passage leden druk bezocht. 

Er is in de bestuursperiode van mw. Aline Jansen contact geweest met de Vrouwenvereniging 

Ugchelen, met wie zij over een fusie heeft gesproken. Uiteindelijk heeft Ugchelen afgehaakt. 
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Vrouwenvereniging Ugchelen is een grote vereniging, met zelfs een wachtlijst! In samenwerking met 

Coda en Gigant is er een activiteit “boek en film”. Het boek wordt gelezen en besproken en je kunt 

naar de film die er van het boek is gemaakt. Activiteiten worden door ongeveer 70 a 80 leden 

bezocht. Er is een enquête gehouden over nieuwe activiteiten, zoals o.a. een handwerkclub. De 

bijeenkomsten worden in de middag gehouden 

 

Lochem 

Mw. Gerda Bodewes vertelt dat haar afdeling Lochem ruim 195 leden telt. De bijeenkomsten worden 

tweewekelijks gehouden in de ochtend  en worden door ruim 90 leden bezocht. Twee vrouwen zijn 

verantwoordelijk voor het invullen van deze activiteitenkalender. Afgelopen jaar is afdeling Lochem 

verhuisd naar een nieuwe locatie, ruimer en lounge-achtig van inrichting. Het bestuur heeft voor dit 

initiatief een warm applaus gekregen van haar leden. De locatie is eveneens in het centrum niet ver 

van de oude huisvesting. 

Eens in de 6 weken komt de eetgroep bij elkaar om te dineren. Het toont de onderlinge band, dat 

sommige leden van de eetclub zelfs tussentijds nog met elkaar “uit eten”  gaan. 

In het afgelopen jaar is er een bestuurswisseling geweest. In het komend jaar zou mw. Gerda 

Bodewes zelf graag aftreden na 11 bestuursjaren, er wordt momenteel naarstig gezocht naar een 

nieuwe voorzitter.  

 

Maassluis 

Mw. Mieke Landsbergen vertelt dat afdeling Maassluis met ruim 145 leden in afgelopen jaar een 

tafeltjesmiddag heeft gehouden om suggesties en ideeën te inventariseren. De uitkomsten zijn gepubliceerd in 

het MB. De besproken ideeën en suggesties voor veranderingen en vernieuwingen zijn gerangschikt. Eén 

aspect is de wens om  verjonging van het ledenbestand. 

Een nieuw lid heeft zich aangemeld om de reizenorganisaties op zich te nemen. Het bestuur stuurt 

via een groeps-app herinneringsbericht aan de leden voor een as. activiteit, bijvoorbeeld een lezing. 

Helaas hebben ruim 35 leden geen email. 

Voor het jubileum (2019) heeft een oud-bestuurslid zich bereid verklaard een jubileumboekje te 

willen maken. 

 

Voorschoten 

Mw. Ria Vergouwen van Voorschoten telt in haar vereniging ruim 290 leden, van wie er slechts 5 

geen emailadres hebben. De activiteiten worden georganiseerd in 24 clubs, die allen autonoom zijn 

en goed draaien. Periodiek vergaderen deze clubbestuurders met de activiteitencoördinator. 

De afdeling heeft 3 webmasters en een activiteiten commissie die uit 5 dames bestaat.  

De afdeling heeft zelf gezorgd voor PC-cursussen nadat zij leden heeft overgehaald een emailadres te 

maken. Daardoor is de interne communicatie bijna geheel digitaal. 

Eénmaal per jaar houdt het afdelingsbestuur een beleidsvergadering, waarvan zij uitvoerig verslag 

doet aan de leden. Zo is in dat gezelschap ook een ledenstop besproken, ingegeven door de wens het 

ledenbestand te willen verjongen, is van de ledenstop af gezien.  

Een mogelijke samenwerking met andere afdelingen is aan de orde geweest. De mogelijke 

afscheiding van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK is wel besproken, maar er is niet voor gekozen. 

De afdeling biedt een podium aan leden, op die manier levert de afdeling een maatschappelijke 

bijdrage. Vanuit de gemeente Maassluis wordt soms een beroep gedaan op de afdeling Voorschoten 

om advies te geven over een onderwerp. 

De afdeling kent een besturenboek, waarin beleidszaken en afdelingszaken zijn vastgelegd. Tevens 

kent de afdeling een “fotoboek” van haar leden.  

 

De bijeenkomst wordt onderbroken voor de lunch, waar ook Tiny Renne van het Centraal Bureau 

aanschuift. 
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Na de lunch wordt het woord gegeven aan mw. Henny de Wit, die als voorzitter Denktank het 

nieuwe thema voor de komende twee jaar “Vrouw als Consument” onder de aandacht brengt. Op 

regionaal niveau of in een afdeling wordt een discussiemiddag georganiseerd rond het thema 

voeding, koop- en eetgedrag. Een set kaarten wordt door de gespreksleidster gebruikt om de 

verschillende aspecten van voeding zoals: gezond eten, duurzaam boodschappen doen, afval.  

De bijeenkomst kan worden gesubsidieerd door het Jacoba Fonds, de set kaarten wordt vanuit het 

Centraal Bureau verstrekt. In de Nieuwsbrief wordt er regelmatig aandacht aan het onderwerp 

besteed. De nieuwsbrief staat gepubliceerd op de website, toegankelijk voor alle leden. Wilt u een 

fragment uit de nieuwsbrief gebruiken voor het maandbericht, dan kunt u dat opvragen bij het 

Centraal Bureau. 

 

Na afloop van de individuele ronde wordt tweede rond gehouden, waar ruimte is voor vragen of 

nabeschouwing van het eerste gedeelte 

 

Er bestaat bij mw. Ria Vergouwen de behoefte een besturenlijst op regio-niveau te ontvangen. 

Mw. Gerda Bodewes bedankt Dieny Scheffer, dat zij in de Ledenraad voor drie jaar heeft bijgetekend 

als voorzitter van het Algemeen Bestuur. 

Mw. Aline Jansen zou graag een vernieuwde versie van de doelstellingen van de vereniging zien in 

het besturen-handboek. 

Mw. Mieke Landsbergen zou graag in ons optreden naar buiten een politiek engagement zien, niet 

gericht op een politieke kleur, maar op politieke belangstelling en de rol van vrouwen daarin. 

 

De algemene indruk van de aanwezigen is dat het een vruchtbare, interessante bijeenkomst is 

geweest van betrokken vrouwen, en dat dit stimulerend werkt en de onderlinge verbondenheid 

vergroot.  

 

Voorzitter Dieny Scheffer rondt de vergadering af met een woord van dank aan alle aanwezigen. 

De afgelopen uren hebben blijk gegeven dat we aan tafel zaten met een aantal sterke afdelingen. 

 

In de Denken & Doen van komend jaar zal een rubriek komen, waarin niet een afdeling zich voorstelt, 

maar een afdeling een activiteit extra onder de loep legt. 

 

 

 

 

Amersfoort, 27 oktober 2017 

  

 

 


