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VOORAF 

Het jaar 2018 was voor onze vereniging een jaar van uitersten.  Een jaar van groei en van krimp, met 

afdelingen die aan de weg timmerden en groeiden en afdelingen die geen toekomst meer zagen en 

stopten. Een jaar met feestelijke jubilea en van grote droefheid door het verlies van dierbare leden. 

Een jaar waar de privacywetgeving een feit werd en bestuursuitbreiding plaats vond. Al deze 

omstandigheden waren van invloed op het werk van het Algemeen Bestuur bij de verdere uitwerking 

van het beleidsplan “Sterk door samenwerking “ en de koers op weg naar 3.0. ingezet vanaf 2017.  

Het samen met leden, afdelingen en regio’s werken aan een sterk Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK was het centrale thema van 2018.  

Dichtbij en Betrokken  

Versterken van de onderling verbondenheid is het uitgangspunt bij de Ronde Tafelgesprekken. 

Afdelingsbestuurders en leden van het Algemeen Bestuur informeerden elkaar over 

verenigingszaken. Naast uitwisseling van ervaringen kwam levensvatbaarheid van de afdelingen en 

de landelijke vereniging aan de orde.  De belangrijke vraag: “welke toekomst is er voor de NVVH” is 

hier intensief besproken.  Deze ontmoetingen en gesprekken zijn belangrijk en helpen om in 

saamhorigheid een koers uit te zetten voor de toekomst van ons Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK. 

 

Regio’s versterken hun rol. 

De regiovergaderingen krijgen steeds meer een belangrijker rol in onze verenigingsstructuur. Daar 

worden plannen en ervaringen gedeeld.  Het is een platform om met elkaar de koers van de 

vereniging  te bespreken. Verheugend is het dat in 2018 bijna alle regio’s 2 keer bij elkaar kwamen. 

Ook hier is de vraag over de toekomst van de NVVH aan de orde geweest. Een bijzonder succesvolle 

themadag was er in Appingedam over Eenzaamheid en in de regio Friesland een speciale 

bijeenkomst op internationale vrouwendag dag. Stimulerende thema’s voor andere afdelingen en 

regio’s. 

 

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) 

Een belangrijke wet voor verenigingen en door regelmatige informatieverstrekking en workshops 

heeft het Algemeen Bestuur de afdelingen hierop voorbereid en ondersteund bij het invoeren van de 

nodige maatregelen. Vele uren werk voor secretaris en medewerkster om alle vragen te 

beantwoorden en problemen op te lossen.  

 

Aandacht voor landelijke thema’s. 

Meer toiletten voor vrouwen een thema dat geïnitieerd is door de afdeling Apeldoorn, is uitgegroeid 

tot een Toiletalliantie waarbij we met veel organisaties samen werken. De afdeling Zoutelande heeft 

al met succes hierop ingehaakt en ervoor gezorgd hebben dat er in de (ver)nieuw(d)e supermarkt 

een openbare toiletgelegenheid komt.    

De vrouw als consument is in dit jaar verder uitgerold en veel afdelingen zijn hiermee actief aan de 

slag gegaan. 

Het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, opgesteld in samenwerking met andere 

vrouwenorganisaties, is in maart aangeboden aan staatsecretaris Harbers en burgemeester Wienen.    

Dit zijn enkele aandachtspunten uit het verenigingsjaar 2018. In het jaarverslag vindt u verdere 

informatie en bijzonderheden over 2018 waaruit blijkt dat Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK een 

actieve en eigentijdse vereniging is waar vrijwilligers zich met grote liefde voor inzetten waaraan 

leden veel plezier beleven. Dat is de kracht van de NVVH voor nu en in de toekomst. 

 



3 

 

  20190301/2018 jaarverslag/def/secr. 

 

Jaarverslag Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 2018 

Algemeen Bestuur 

Bestuurssamenstelling 

Het Algemeen Bestuur is door de Ledenraad bevestigd op 16 mei 2018 en is als volgt samengesteld: 

B.H. Scheffer-Versluis   Voorzitter 

A.P.D. Mastenbroek   Secretaris 

E.C.M. van de Schilde   Penningmeester 

H. de Wit-van der Horst   Algemeen Bestuurslid 

L.D. Wesenhagen-Kastelein  Algemeen Bestuurslid vanaf september 2018 

 

In september 2018 heeft mevrouw L.D. Wesenhagen-Kastelein ingestemd met het verzoek van de 

voorzitter toe te treden tot het Algemeen Bestuur. Mevrouw Van de Schilde zal vanwege problemen 

met haar gezichtsvermogen haar functie als penningmeester in het Algemeen Bestuur in de 

Ledenraad van 2019 neerleggen. Gedurende de laatste maanden van 2018 hebben de dames 

Wesenhagen en Van de Schilde overleg gevoerd. Vervolgens is met het Algemeen Bestuur besproken 

hoe een goede overdracht en een heldere taakverdeling plaatsvindt bij de invulling van het 

penningmeesterschap van het Algemeen Bestuur vanaf het verenigingsjaar 2019. 

 

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur 12 reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast 

hebben 2 speciale extra beleidsvergaderingen plaatsgevonden, waarin de toekomst van Koninklijk 

NVVH-VROUWENNETWERK op de agenda stond. In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur een 

vergadering gewijd aan de herziening van de begroting 2019, mede ingegeven door de opmerkingen 

uit de regio najaarsvergaderingen en het penningmeesteroverleg in november. 

In mei hebben de voorzitter en penningmeester van het Jacobafonds bestuur met de voorzitter en 

penningmeester van het Algemeen Bestuur een eerste bespreking gevoerd over de toekomst van de 

NVVH. In die discussie zijn verschillende opties ter tafel gebracht hoe wij de afdelingen en alle leden 

willen betrekken visie op de toekomst en wat wij nodig hebben om die een levensvatbare invulling te 

geven. 

  

Afscheid 

Eind oktober hebben wij afscheid moeten nemen van mevrouw Pokky Cath-Postel, onze voormalig 

voorzitter. Na enkele jaren bestuurder te zijn geweest in haar afdeling Lochem en het Gewest, is 

mevrouw Cath gedurende ruim 10 jaar voorzitter geweest van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. 

Tijdens haar voorzitterschap heeft mevrouw Cath zich zeer ingespannen voor het verkrijgen van het 

predicaat Koninklijk, dat de vereniging is toegekend bij de viering van het 100-jarig bestaan in 2012. 

Mevrouw Cath was een warme vrouw, die haar vriendschappen en relaties trouw onderhield. Ze 

bood in haar huis een gastvrij welkom aan haar vrienden. Zij was een kleurrijke vrouw, die hield van 

de schoonheid der dingen. 

Een keur aan leden uit het hele land waren bij het afscheid van mevrouw Cath aanwezig in Haarlo. De 

vereniging is mevrouw Cath veel dank verschuldigd voor haar energieke inzet voor en trouw aan ons 

VROUWENNETWERK. Wij houden een warme herinnering aan haar.   
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Beleid en doelstellingen  

“Sterk door Samenwerking” is de titel van het beleidsplan 2016 – 2020  en het was ook in het jaar 

2018 de leidraad voor het Algemeen Bestuur. De speerpunten van dit beleid zijn: 

1. Ondersteunen van de afdelingen. Daarbij zijn het versterken van de onderlinge 

verbondenheid, het houden van workshops in de eigen regio, financiële ondersteuning bij 

ledenwerving en de samenwerking bij symposia of congressen de belangrijkste aspecten. 

2. De rol van de NVVH. Het Algemeen Bestuur draagt met enthousiasme haar visie uit op de 

meerwaarde van de NVVH door het verstrekken van informatie over maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals gezondheidszorg, huiselijk geweld, vrouwenhandel. 

3. Het vergroten van de zichtbaarheid. Sponsorbeleid, het onderhouden en optimaliseren van de 

website en door publiciteit door betrokkenheid bij landelijke activiteiten. 

 

Ad.1. 

Ondersteunen van de afdelingen. Daarbij zijn het versterken van de onderlinge verbondenheid, het 

houden van workshops in de eigen regio, financiële ondersteuning bij ledenwerving en de 

samenwerking bij symposia of congressen de belangrijkste aspecten. 

 

Nieuwsbrief 

Het Algemeen Bestuur informeerde de Afdelingsbesturen in 2018 in 4 uitgaven van de Nieuwsbrief.  

De informatie bestaat uit een bijdrage van de voorzitter, die de actualiteit onder de aandacht brengt, 

zowel van de bestuurstafel als in breder perspectief. Berichten over financiële en administratieve 

zaken en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) komen van de hand van de 

penningmeester en secretaris/Centraal Bureau. Door de Denktank voorzitter wordt periodiek een 

artikel gewijd aan diverse aspecten van het landelijk jaarthema “Vrouw als Consument”. Periodiek 

wordt ook door Stichting Jacobafonds informatie gepubliceerd. 

Traditiegetrouw worden in april de agendastukken voor de Ledenraad opgenomen. De actuele 

jaaragenda van het Algemeen Bestuur en de regio’s is een vaste rubriek van het Centraal Bureau. 

 

Workshop AVG 

In het eerste kwartaal van 2018 heeft het Centraal Bureau tezamen met de secretaris AB 

voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de AVG regels in de NVVH-omgeving per 25 

mei 2018.  

In mei en september zijn 3 workshops gehouden voor bestuursleden, ledenadministratrices en 

webmasters van de afdelingen. De workshops werden hoofdzakelijk in eigen beheer voorbereid en 

geleid. Ruim de helft van het aantal afdelingen was vertegenwoordigd bij deze bijeenkomsten.  

De invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming werd belicht aan de hand van 

algemene voorbeelden en uitgebreid besproken ten aanzien van specifieke NVVH omstandigheden. 

Met ingang van 2018 is de digitale omgeving van de NVVH verbeterd. Er is toelichting gegeven hoe 

wij de veiligheid zowel digitaal als op papier blijvend kunnen borgen. Daarnaast is aandacht besteed 

aan hoe wij de regels moeten toepassen ten aanzien van publicatie van persoonsgegevens in 

geschreven tekst en van beeldmateriaal. De workshop-documenten zijn ter beschikking gesteld aan 

de cursisten en gepubliceerd op de website van de NVVH. In veel maandberichten is ruim aandacht 

besteed aan de consequenties van de AVG voor de leden.  

Bij een meerderheid van de afdelingen is aandacht besteed aan de invoering van de AVG. Vanuit het 

Centraal Bureau wordt op onderdelen van de AVG extra uitleg en antwoord gegeven op vragen van 

individuele afdelingen. 

 



5 

 

  20190301/2018 jaarverslag/def/secr. 

In oktober is in samenwerking met Stichting Jacobafonds een workshop gehouden voor adviseuses. 

Daarin hebben zij toelichting en uitleg ontvangen over regels die voor hun werkzaamheden als 

adviseuse van belang zijn en hoe zij deze  moeten toepassen 

Ledenadministratie 

Ook in de ledenadministratie zijn de AVG regels ingevoerd bij het onderhouden en het gebruik van 

ons ledenbestand. De beveiliging van deze bestanden is op een hoger niveau gebracht en toegang tot 

de data is alleen nog mogelijk via een strak regime van toegangscode- en wachtwoordgebruik. Er 

wordt nadrukkelijk gecontroleerd op het niet geoorloofd bewaren van persoonsgegevens van leden, 

volgens de AVG regelgeving. 

Vanuit het Centraal Bureau wordt regelmatig ondersteuning verleend bij herstel van verstoringen in 

de digitale ruimte. Het ledenbestand is een goed onderhouden databestand, hetgeen merkbaar is 

aan het minimale aantal retourzendingen van Denken & Doen.  

 

Regiovergaderingen 

De voor- en najaarsvergaderingen van de regio’s zijn in 2018 bijgewoond door de leden van het 

Algemeen Bestuur. Zij hebben daar toelichting gegeven op de beschikbare stukken voor de 

Ledenraad in het voorjaar, en vragen beantwoord ten aanzien van de financiële situatie in het najaar.  

Daarnaast is er ruim aandacht voor uitwisseling van relevante informatie over en weer tussen de 

afdelingen onderling en met het Algemeen Bestuur.  

Door omstandigheden kon de najaarsvergadering van regio Zuid Holland Noord niet door een van de 

AB leden worden bijgewoond. Op initiatief van de regiovoorzitter heeft in november een aparte 

bijeenkomst ‘en petit comité’ plaatsgevonden, waar het regiobestuur vragen en opmerkingen aan 

het Algemeen Bestuur kenbaar heeft gemaakt en met twee leden van het Algemeen Bestuur heeft 

besproken. Aanleiding voor deze extra bijeenkomst is een wake-up call geweest aan het Algemeen 

Bestuur van regio Zuid Holland Noord. 

 

Ronde Tafel bijeenkomsten met vertegenwoordigers van afdelingen 

Er zijn 3 zogenaamde Ronde Tafel bijeenkomsten gehouden. Hoewel er meer afdelingen zijn 

uitgenodigd hebben er totaal 13 afdelingen en 25 bestuursleden aan de besprekingen deelgenomen. 

De voorzitter van het Algemeen Bestuur, Dieny Scheffer leidde de bespreking, bijgestaan door drie 

andere AB bestuursleden. In alle bijeenkomsten was het onderwerp van gesprek de gang van zaken 

in de eigen afdeling en de vraag naar de vooruitzichten voor de komende 3 tot 5 jaar. Daarnaast 

kwam aan de orde in hoeverre de aanwezige bestuursleden het voortbestaan van de landelijke 

organisatie van belang achtten. 

Tussen de afdelingen zijn naast grote verschillen ook overeenkomsten. Bij enkele grote afdelingen is 

het ledental groeiende terwijl een aantal kleinere afdelingen kampt met bestuursproblemen die 

moeilijk oplosbaar zijn doordat de afdeling veel oudere leden heeft die niet meer beschikbaar zijn 

voor een bestuursfunctie. Men zoekt naar oplossingen om jongere leden te interesseren voor NVVH-

VROUWENNETWERK. Samenwerking met plaatselijke vrouwenverenigingen en een goed PR-beleid  

worden als mogelijke oplossingen genoemd. Ook het toelaten van introducées bij de activiteiten kan 

leiden tot nieuwe leden. Unaniem zijn de aanwezigen  van mening dat hun afdeling de komende 

jaren zal doorgaan en een aantrekkelijk programma zal blijven bieden.  

De vraag in hoeverre de landelijke organisatie van toegevoegde waarde is voor de afdelingen wordt 

op een uitzondering na positief beantwoord. De deelneemsters vinden het belangrijk het Centraal 

Bureau te kunnen raadplegen.  
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Ook de samenwerking met andere vrouwenverenigingen en de contacten met landelijke instanties 

zoals bij voorbeeld het Keurmerkinstituut  zijn van belang. In dat kader past ook de samenwerking 

met de Maag- Darm- en Leverstichting en het manifest VVV. 

De regiovergaderingen kunnen een basis vormen voor samenwerking tussen de afdelingen maar in 

de meeste gevallen komt men niet tot gezamenlijke activiteiten. De landelijke organisatie is van 

belang voor de samenhang van de vereniging. Men is van mening dat de zichtbaarheid van ons 

Vrouwennetwerk landelijk en regionaal beter kan; er is behoefte aan ondersteuning om dit te 

realiseren. Bij de “gewone” leden  is niet altijd duidelijk wat het belang is van de landelijke 

verbondenheid.  

Penningmeesters overleg 

Op 28 november 2018 is het overleg met de penningmeesters van de regio’s gehouden. Van alle 

regio’s waren penningmeesters aanwezig. Mevrouw Van de Schilde benadrukt dat dit overleg zo 

breed gedragen wordt in de regio’s. 

Eveneens aanwezig is mevrouw Wesenhagen, zij zal in de Ledenraad als penningmeester worden 

voorgedragen. 

Ten aanzien van de conceptbegroting 2019 spreken de aanwezigen hun bezorgdheid uit over de hoge 

kosten voor het uitbrengen van Denken & Doen. 

Het Algemeen Bestuur zou moeten uitzoeken wat het resultaat is van het terugbrengen van de 6 

edities (stand van zaken nu) naar 4 edities Denken & Doen per jaar.  

De Denken & Doen digitaliseren zou een optie kunnen zijn, maar gezien de leeftijd van een groot deel 

van onze leden, is dat een moeilijke keuze.  

 

Er wordt gevraagd of de begrippen die in de jaarrekening van het 3e kwartaal worden gehanteerd  

eensluidend kunnen zijn aan die in de vorige jaarrekening en begroting. Dan worden de overzichten 

iets makkelijker te begrijpen. Dames Van de Schilde en Wesenhagen doen de toezegging, dat zij 

samen streven naar een zo transparant mogelijk beeld van onze financiële overzichten op te stellen. 

De cijfers van het 3e kwartaal zijn niet  representatief voor de resultaten van het hele jaar. De meeste 

kosten worden gemaakt in de perioden voor en na de zomer en in het 4e kwartaal. 

De workshop AVG is voor een groot deel in eigen beheer uitgevoerd.  

Slechts twee regio’s hebben gebruik gemaakt van een bijdrage voor een regiobijeenkomst. Voor een 

“Pokon” bijdrage is slechts één aanvraag gedaan.  

 

Bezoek aan afdelingen 

Jubilea 

In 2018 vierden 10 afdelingen een jubileum:  Bolsward, Delfzijl, Geldrop-Heeze-Leende, Nijkerk, 

Vlissingen, Wilnis-Ronde Venen, Wijchen, Winschoten, Zoutelande en Zutphen. Oplopend in aantal 

jaren een bekroning van 35, 45 en 50 naar 85, 90 en 100 jaar. 

De leden van de afdelingen werd een mooi programma aan georganiseerde festiviteiten 

gepresenteerd, die waren omkleed met muziekoptredens en uiteraard met een variëteit aan goed 

verzorgd eten en drinken. Namens het Algemeen Bestuur is voorzitter mevrouw Scheffer bij de 

meeste festiviteiten aanwezig geweest, waar zij met veel leden heeft kennisgemaakt. In zowel 

Denken & Doen als in de Maandberichten is uitgebreid aandacht besteed aan de jubilea van deze 

afdelingen. 

 

Centraal Bureau 

In het afgelopen jaar heeft onze bureaumedewerkster Tiny Renne haar rol als aanspreekpersoon 

voor besturen, leden en externe relaties met kennis, inzet en hart voor de NVVH vervuld. 
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Alle onderwerpen die onze vereniging aangaan, zoals ledenadministratie, website, AVG, 

verzekeringen, verzending van Denken & Doen worden door haar verzorgd. Voor de gasten van het 

Centraal Bureau is zij de gastvrouw die koffie, thee en lunches verzorgt tijdens de NVVH 

bijeenkomsten die op het bureau plaatsvinden. 

Zij ondersteunt het Algemeen Bestuur in de uitvoering van allerlei activiteiten, zoals de samenstelling 

van de Nieuwsbrief, het opstellen van presentaties voor vergaderingen en allerlei werkzaamheden  

van administratieve aard.  

 

Ledenadministratie 

Ook in de ledenadministratie zijn de AVG regels ingevoerd bij het onderhouden en het gebruik van 

ons ledenbestand. De beveiliging van deze bestanden is op een hoger niveau gebracht en toegang tot 

de data is alleen nog mogelijk via een strak regime van toegangscode- en wachtwoordgebruik. Er 

wordt nadrukkelijk gecontroleerd op het niet geoorloofd bewaren van persoonsgegevens van leden, 

volgens de AVG regelgeving. 

Vanuit het Centraal Bureau wordt regelmatig ondersteuning verleend bij herstel van verstoringen in 

de digitale ruimte. Het ledenbestand is een goed onderhouden databestand, hetgeen merkbaar is 

aan het minimale aantal retourzendingen van Denken & Doen.  

Ledenzaken 

Het aantal leden dat NVVH-VROUWENNETWERK eind 2018 telde, is 5984, percentueel is dat een 

afname van ruim 6% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal afdelingen per einde van het jaar is 51. 

De afdelingen Ermelo, Gouda en Malden-Mook zijn eind 2018 opgeheven. 

 

Ad.2. 

De rol van de NVVH. Het Algemeen Bestuur draagt met enthousiasme haar visie uit op de 

meerwaarde van de NVVH door het verstrekken van informatie over maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals gezondheidszorg, huiselijk geweld, vrouwenhandel. 

 

Denktank                                                                          

In januari kwamen leden van de Denktank bijeen en kon de kaarten set gepresenteerd worden. 

Het onderwerp De vrouw als consument is op een fraaie kaarten set onderverdeeld in onderwerpen 

die zijn gerelateerd aan het Koop- en eetgedrag van de vrouw: Duurzaam boodschappen doen, 

Gezonde voeding, Verpakking en Afval. Dankzij een “vrijwilligers korting” van de plaatselijke drukker   

konden de kosten beperkt blijven. De kosten werden voor 2/3 deel gedekt door de bijdrage van het 

Jacobafonds. De afdelingen konden de kaarten set aanvragen bij het Centraal Bureau en alleen de 

portokosten werden in rekening gebracht. Er zijn in totaal 30 kaartensets vervaardigd en door de 

afdelingen in gebruik genomen. Het Jacobafonds heeft aan afdelingen die het onderwerp in een 

bijeenkomst behandelen een bijdrage van €100,00 beschikbaar gesteld. In de jaarvergadering van het 

Jacobafonds, tijdens de Ledenraad in mei, is dit bedrag verhoogd tot €200,00 per jaar. 

Het onderwerp is door de afdelingen op verschillende manieren behandeld. Dit bleek o.a. uit de 

reacties als antwoord op een vragenlijst die naar de kaartenbezitters is opgestuurd. Veelal werd een 

spreker gevraagd om het onderwerp in te leiden, soms werd in een gespreksronde over de 

onderwerpen gediscussieerd. Leden van de Denktank hebben in enkele afdelingen de discussie 

rondom het onderwerp begeleid.  

In Denken en Doen verscheen 5 maal een artikel over Koop- en eetgedrag en ook in de 

Nieuwsbrieven van het Algemeen Bestuur zijn artikelen geplaatst om de afdelingen te stimuleren  
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het onderwerp te agenderen. Er is besloten dat de afdelingen het onderwerp ook in 2019 in hun 

programma kunnen opnemen en een aanvraag kunnen doen bij het Jacobafonds voor een bijdrage in 

de kosten. 

 

Ad.3. 

Het vergroten van de zichtbaarheid. Sponsorbeleid, het onderhouden en optimaliseren van de 

website, en door betrokkenheid bij landelijke activiteiten. 

 

Denken & Doen                                                                 

In 2018 verscheen ons ledenblad Denken & Doen zes keer. De redactie was in handen van een vast 

team redacteuren: de dames Hoeffnagel, Kremer en Verstappen; met ingang van oktober 2018 is 

mevrouw Kremer gestopt met haar redactiewerk. Haar werk is overgenomen door de twee andere 

redacteuren. Namens het Algemeen Bestuur is mevrouw Scheffer voorzitter van het team. De 

advertentiewerving is in handen van Reclamebureau Dock35. Het bureau verkocht zeven pagina’s 

advertenties per editie voor de ledenbladen van de ‘Vrouwen-combinatie’ (NVVH-

VROUWENNETWERK, Vrouwen van Nu en Passage). Die samenwerking levert reclame-inkomsten op 

die de kosten beperken van het maken en publiceren van Denken & Doen.  
De redactie streeft naar een gevarieerde inhoud van het blad, aansluitend bij de interesse van onze 

leden en waar mogelijk inhakend op de actualiteit. Vaste rubrieken zijn o.a. het openingswoord van 

de voorzitter, een artikel van administratieve aard, zoals de AVG, de website of ledenadministratie, 

bericht van het Jacobafonds, en een artikel over het Denktank-jaarthema ‘De vrouw als Consument’. 

Daarnaast zijn er diverse columns, boekbesprekingen, uitgaanstips, reizen en een puzzel. Op verzoek 

van de redactie leveren afdelingen artikelen aan over een interessant evenement of festiviteit in de 

afdeling. 

Variabele artikelen in 2018 waren onder meer informatie over het notariaat vroeger en nu, het Jaar 

van het Water, ons Manifest VVV en Prinsessendag.  

Daarnaast is er in iedere editie ruimte voor een groot interview met een aansprekend persoon. 

Opvallende interviews in 2018 waren die met mevrouw Liliane Ploumen, voormalig minister en nu lid 

van de Tweede Kamer, met VN-vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning en met de voorzitter 

van de Eerste Kamer mevrouw Ankie Broekers-Knol. 

Website 

Op de website zijn in de loop van 2018 een aantal verbeteringen aangebracht met  betrekking tot het 

implementeren van de AVG regels. Zo is kritisch gekeken naar zin en noodzaak van vermelding van 

persoonsgegevens, en het publiceren van foto’s.  

In het assortiment bovenbalkfoto’s op de homepagina van de website zijn foto’s van personen zoveel 

mogelijk verwijderd en vervangen door foto’s van algemene onderwerpen, met een accent op 

natuuropnames. 

De toegang tot de website is beter beveiligd en regels omtrent het hanteren van toegangscode en 

wachtwoorden zijn strakker gereguleerd. 

We brengen de actualiteit van onze NVVH omgeving zo helder mogelijk onder de aandacht, zowel 

intern als bij externe evenementen. Daarbij wordt, binnen de mogelijkheden, gestreefd naar een zo 

aantrekkelijk mogelijk beeld. 

Eind 2018 heeft Google het gebruik van de interactieve landkaart op de website afgesloten. Het is 

niet meer mogelijk de website pagina van de afdelingen te bereiken via de een klik op de landkaart. 
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Regionale bijeenkomsten  

 

Friesland 

Kunst en Cultuur in Culturele Hoofdstad Leeuwarden 

 

Op 8 maart 2018 werd door een groot aantal NVVH vrouwen uit Bolsward deelgenomen aan de 

Internationale Vrouwendag, die de titel droeg ”Kunst en Cultuur in Culturele Hoofdstad 

Leeuwarden”. De organisatie van de Internationale Vrouwendag was in handen van Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK in samenwerking met de andere vrouwenorganisaties. 

Het programma “Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig” startte in de Doopsgezinde 

Gemeente, waar mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, lid van de Eerste Kamer, de openingsrede hield met 

als onderwerp ‘Vrouwenemancipatie’.  

Het programma werd voortgezet met een stadswandeling de kerkenroute onder leiding van gidsen, 

galeriebezoek en musea waaronder de Grutterswinkel en het Beerenburg Museum.  

Hans Groeneweg, conservator van het Fries Museum, gaf een lezing over de alom bekende Mata 

Hari. Pracht en Ambacht uit Bolsward was aanwezig om een demonstratie te geven over 

siersmeedwerk. De dag werd besloten met een kleurrijk optreden van het Vocaal Ensemble 

INTERMEZZO uit Bolsward.  

 

Appingedam 

Damster Vrouwendag tegen Eenzaamheid 

Op 10 oktober 2018 vond in Appingedam de Damster Vrouwendag tegen Eenzaamheid plaats, 

georganiseerd door Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK samen met Passage, Vrouwen van Nu en 

ASWA Welzijn Appingedam.  

Engelina Eissens van de ASWA begeleidde de dag en liet wethouder Annalies Usmany de dag openen. 

Er waren ruim 100 vrouwen aanwezig. Vervolgens kreeg mevrouw Rika Pot, voormalig burgemeester 

van Appingedam, het woord. Haar lezing was getiteld ”Doen we het samen!” Ze vertelde enthousiast 

over de boeken die zij bij haar afscheid had gekregen “Stoppen met werken, hoe moeilijk kan het 

zijn” en “Kruip nooit achter een geranium”.  

Na een korte pauze werd in kleine groepjes gesproken over eenzaamheid: Wat kunnen we zelf doen 

in onze omgeving? Waar moeten we op letten? Wat zijn de aandachtspunten? Na afloop van de 

discussies werden voorbeelden met elkaar gedeeld en werd een quiz gehouden waarbij het 

probleem van eenzaamheid duidelijk naar voren kwam: één op de drie mensen is eenzaam, vooral 

ouderen maar ook jongeren tussen 19 en 24 jaar. Wat kun je doen om eenzaamheid bespreekbaar te 

maken: 

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig; 

Gebruik NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander;  

Laat je OMA thuis: Oplossingen, Meningen en Adviezen;  

en… Gebruik vooral LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen!  

 

Na een gezellige en smakelijke lunch was er tijd voor ontspanning en muziek met een optreden van 

zanggroep Flexibel uit Delfzijl. De herkenbare keuze van liedjes uit de jaren 60 en 70 zorgde ervoor 

dat alle vrouwen van harte meezongen. Met als uitsmijter het liedje “Samen Zijn” van Willeke Alberti.  

Als afronding van de Damster Vrouwendag tegen Eenzaamheid ontvingen alle vrouwen een kleine 

attentie bij vertrek. 
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‘Pokon’  

Afdeling Maassluis heeft in 2018 gebruik gemaakt van “Pokon” en heeft een nieuwe ledenwerf flyer 

gemaakt en breed verspreid in haar omgeving. 

 

VVV (Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid)  

In 2018 is de samenwerking met Passage, Vrouwen van NU, Zonta en NVR onder voorzitterschap van 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK  voortgezet.  

De uitkomsten van de discussies en de aanbevelingen van het 

symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 2 oktober 

2017 plaatsvond, zijn verwerkt en geredigeerd in Het Manifest VVV.  

Dit Manifest bestaat uit drie delen: een algemene preambule, 

uitgangspunten en zeven concrete aanbevelingen.  

Op maandagmiddag 5 maart was de presentatie van dit Manifest in 

Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het Manifest werd 

aangeboden aan de voorzitter van VNG-adviescommissie de heer 

Jos Wienen en aan organisaties uit de asielketen. Een week eerder 

was het Manifest al aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid de heer Harbers met een uitvoerig gesprek over het 

ontstaan van dit Manifest en welke aanbevelingen van belang zijn 

voor de overheid. Voor alle afdelingen is het Manifest beschikbaar 

gesteld en het is op de website van alle medewerkende organisaties 

gezet zodat het breed toegankelijk is.  

Op 23 mei is er met de werkgroep VVV een tweede gesprek op het ministerie geweest waarbij de 

aanbevelingen uit het Manifest weer uitvoerig zijn besproken. Zodra er bij de overheid nieuwe 

ontwikkelingen zijn, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden en opnieuw uitgenodigd voor en 

gesprek. Voor het verder uitwerken van de aanbevelingen die gericht zijn op vrouwenorganisaties 

ontwikkelde de Werkgroep een “toolkit” die in 2019 gebruikt kan worden bij het organiseren van 

activiteiten of themabijeenkomsten over het onderwerp Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. 

De werkgroep VVV heeft in 2018 een financiële donatie ontvangen van WIJDOENMEE.NU van de 

Haëlla Stichting.            

Toiletalliantie 

Naar aanleiding van het voorstel vanuit de afdeling Apeldoorn om landelijk aandacht te vragen voor 

meer openbare toiletten heeft het Algemeen Bestuur deze uitdaging opgepakt en heeft samen met 

andere organisaties op 22 november een samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie ondertekend. 

In deze overeenkomst staat dat we willen samenwerken om het tekort aan toiletten op te lossen. 

Van dit project is de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) de trekker en 8 organisaties zijn hierbij 

aangesloten. 

Er is al veel gedaan. Er is onderzoek gedaan bij alle gemeenten om na te gaan of er plannen zijn om 

meer openbare toiletten te plaatsen. De Stichting heeft van de resultaten een overzicht opgesteld en 

de NVVH-afdelingen kunnen deze gegevens opvragen.  

De afdeling Zoutelande heeft dit opgepakt en is met de gemeente in overleg gegaan zodat er nu bij 

de verbouw en herinrichting van de supermarkt een extra openbaar toilet is gerealiseerd. Een goed 

initiatief van alerte leden met een mooi resultaat. 

19 November is gekozen tot Wereldtoiletdag en de MLDS heeft dit gegeven benut. Via persberichten 

is informatie gegeven over de laatste metingen en de top 10 gemeenten waar goede openbare 

toiletvoorzieningen zijn. De persberichten staan ook op onze website. 
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Samenwerkingen                                                                                 

                                                                        

       ACWW Associated Country Women of the World 

 

Vanaf januari 2013 is mevrouw Blanche Jansma namens Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 

vertegenwoordigster voor ACWW. Op de jaarvergadering  van 2018 is zij herbenoemd voor de 

periode 2019-2022. Samen met vertegenwoordigsters van de landelijke vrouwenorganisaties 

‘Passage’ en ‘Vrouwen van Nu’ vormt zij de werkgroep ACWW-Nederland. Deze werkgroep heeft in 

2018 driemaal vergaderd. Bij een van die vergaderingen waren ook landelijk voorzitter, mevrouw 

Scheffer en landelijk penningmeester mevrouw Van de Schilde aanwezig. Naast de vergaderingen 

vindt veel overleg plaats via e-mail tussen de werkgroep leden. 

Als ACWW-vertegenwoordigster neemt mevrouw Jansma ook deel aan de landelijke werkgroep 

‘Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid’. In die hoedanigheid nam zij de taak op zich de Engelse vertaling 

te maken van het manifest VVV. Op uitnodiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid had de 

werkgroep VVV op 22 februari een onderhoud met Staatssecretaris Harbers, waarbij aan hem het 

eerste exemplaar van het manifest VVV werd overhandigd. Op 23 mei voerde een delegatie van de 

werkgroep VVV een vervolggesprek op het ministerie met enkele naaste medewerkers van de 

Staatssecretaris.  

Op 10 september was de voltallige werkgroep ACWW-Nederland op de door de Nederlandse 

Vrouwenraad NVR georganiseerde Prinsessendag, in het Huis van Europa in Den Haag. 

Voor de driejaarlijkse (triennial) ACWW wereldvergadering, die in 2019 wederom plaats zal vinden, 

heeft mevrouw Jansma een resolutie over gender-sensitieve gezondheidszorg geschreven en 

ingediend. Dat moet altijd al een jaar van tevoren gebeuren. Deze resolutie is door de ACWW’s 

toetsingscommissie goedgekeurd, en ter behandeling aan de agenda van de ACWW triennial in april 

2019 toegevoegd. 

 

Fryske Akademy     

                           
                                     

In januari 2018 sprak de heer J. Klimstra over de Energie, nu en in de toekomst en de kunsthistorica 

Sophie van Steenderen hield een interessante lezing over het leven van M.C. Escher.  

Op 13 maart werd het 60-jarig jubileum van de Akademy-lêzingen gevierd in de Harmonie in 

Leeuwarden. Gekozen is voor de locatie Leeuwarden, vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 

Europa. 

Als eerste kon men luisteren naar een lezing van Evelien Tonkens, sociologe. Het onderwerp was: 

Toegang tot kennis heeft geleid tot meer ontwikkeling en emancipatie. Dit met het oog op: Het 

ontstaan en ontwikkeling en de doelstelling van de Akademy-lezingen. 

Daarna nam Tet Rozendal (maakster en zangeres van de musical over Mata Hari) het stokje over met 

muziek en zang. Tot slot volgde ‘de neisit mei in hapke en in drankje’.  

 

 



12 

 

  20190301/2018 jaarverslag/def/secr. 

De  reguliere lezingen van Fryske Akademy worden zowel in Leeuwarden als in Joure gehouden. 

In november werd begonnen met de serie lezingen van het seizoen 2018-2019.  

Als eerste spreker was aanwezig Sieta van Keimpema met het onderwerp Nieuw landbouwbeleid en 

de mogelijke gevolgen voor de consument.  

Het programma werd ´s middags vervolgd door Eric Hoekstra met het onderwerp:” Sjoch de minske: 

ding of geast? Wat de wittenskippen ús te fertellen hawwe”. Beide sprekers wisten de volle zaal te 

boeien. De afdeling Bolsward van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK was ook dit jaar weer met 

een ruime vertegenwoordiging aanwezig bij de lezingen van de Fryske Akademy in Joure.  

Mevrouw F. Stoel-Hoekstra is namens Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK lid van de werkgroep 

Fryske Akademy, die de lezingen verzorgt. 

 

ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) 

 

 
Het ROCOV is een consumentenplatform op provinciaal niveau dat namens de reizigers adviseert aan 

de Provincie en aan het provinciale- en regionale vervoerbedrijf over veel onderdelen van het 

openbaar vervoer. 

Voorbeelden zijn adviezen over dienstregelingen, tarieven, snelle verbinding met de randstad. 

Faciliteiten bij halteplaatsen, zoals fietsenstalling, parkeergelegenheid, toiletten, bereikbaarheid, 

routewijzigingen, veiligheid, duurzaamheid en het opheffen van bushaltes zijn ook onderwerpen van 

advies van het ROCOV. 

Mevrouw P. de Jong-Sijbesma van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK afdeling Drachten 

vertegenwoordigt de Friese Vrouwenorganisaties in het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties 

Openbaar Vervoer van de provincie Fryslân. 

 

Stichting Keurmerkinstituut  

De geschiedenis van Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten en daarmee ook van het 

Keurmerkinstituut, gaat terug tot 1926, toen de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een 

instituut oprichtte om producten te keuren en propaganda te maken voor "praktisch en degelijk 

materiaal, wat, dankzij deze keuring en aanbeveling, gereeden aftrek" zou vinden. 

De naam van het instituut was Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijken Arbeid, kortweg IVHA. 

Tegelijk met de oprichting ervan werd het NVVH-keurmerk ‘Goedgekeurd door de Nederlandse 

Vereniging van Huisvrouwen’ ingevoerd. Na verzelfstandiging van de IVHA in de vorm van de 

Stichting Instituut voor Huishoudtechnisch Advies werd zij de beheerder van het keurmerk waarbij de 

NVVH eigenaar bleef. Uiteindelijk is deze stichting opgegaan in de Stichting Keurmerkinstituut  

Konsumentenprodukten. 

Het Keurmerkinstituut bestaat uit ca. 50 deskundigen (medewerkers, auditoren, inspecteurs, 

keurmeesters en docenten) op verschillende terreinen. De directie en projectleiders zijn 

verantwoordelijk voor de aansturing van audits, inspecties, certificering en trainingen. Zij zorgen dat 

de dienstverlening niet oneigenlijk wordt beïnvloed, zijn alert op belangenconflicten in de 

uitvoering en zien toe op de objectiviteit van de oordeelsvorming. 

Het hoogste adviesorgaan van het Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken, een breed 

samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden, aangevuld 

met onafhankelijke deskundigen. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name 

de onpartijdigheid ervan en geeft de directie hierover gevraagd en ongevraagd advies. 

In deze commissie heeft Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK een kwaliteitszetel en deze wordt 

ingevuld door mevrouw B.H. Scheffer-Versluis, landelijk voorzitter. 
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VVV (Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid) mevrouw  B.H. Scheffer-Versluis is namens Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK voorzitter van de werkgroep Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid.                   

 

Toiletalliantie    

Namens Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK heeft mevrouw B.H. Scheffer-Versluis zitting in de 

werkgroep Toiletalliantie.   

 

Stichting Jacobafonds 

Mevrouw E.C.M. van de Schilde is namens het Algemeen Bestuur bestuurslid van Stichting 

Jacobafonds. 

 

NVR (Nederlandse Vrouwen Raad)  

Mevrouw E.C.M. van de Schilde is namens Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 

vertegenwoordigster in de NVR. 

 

 

 

 

Amersfoort, 11 maart 

 

Agnes Mastenbroek 

Secretaris Algemeen Bestuur 


