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NIEUWSBRIEF
Nieuwe koers dringend nodig.
Bij de uitwerking van de plannen van de ledenraad 2019 werden we na de
vakantie geconfronteerd met een snellere terugloop van het aantal leden
dan in mei was voorzien. De noodzaak om de bakens te verzetten werd
nog dringender.
Met het uitgangspunt dat het zinvol is om nog een aantal jaren Koninklijk
NVVH-VROUWENNETWERK in stand en ‘in de picture’ te houden, zal (met
pijn in het hart) de huidige organisatie nog drastischer aangepast moeten
worden.
Dat is mogelijk door de “MOEDER” voor de afdelingen in leven te houden, zodat de afdelingen gemakkelijk kunnen
blijven voortbestaan. Maar wel onder de gezamenlijke paraplu. En met een frisse blik naar buiten blijven kijken.
Dat kan en moet met minder regels, minder organisatiekosten en minder geld. Maar wel met steun waar mogelijk.
Wij zijn er van overtuigd dat onze koepel nog steeds nodig is, want de emancipatie is nog niet klaar. Daarnaast
kunnen we met elkaar volop leuke dingen doen. De afdelingen draaien prima en zijn lokaal actief met leuke en
nuttige zaken. De landelijke koepel is de Schakel en het Net om samen te blijven optrekken en te zorgen voor
onderlinge verbondenheid en om partner te blijven in nationale en internationale vrouwenorganisaties.
Om gezamenlijk de koers uit te zetten voor de komende jaren hebben we alle afdelingsvoorzitters uitgenodigd
voor overleg. Met hen willen we spreken en werken aan een model dat toekomstbestendig is.
Een gezamenlijk gedragen beleid/actieplan
We gaan uit van een verenigingsmodel met een kleinere organisatie en aanzienlijk minder kosten. En dus ook een
gewijzigde begroting. In het eerste voorzittersoverleg bespreken we de beleidslijn en de organisatievorm die hierbij
past.
Komen tot een kleinere organisatie:
met een compact algemeen bestuur (van 3 tot 5 leden)
opzeggen huur kantoorruimte
beëindigen huidige ondersteuning
(mogelijk) ondersteuning bij verbeteren van de website
handhaven ledenbestand voor afdelingen en gebruik ledenbrief etc.
een kleine administratie handhaven
gemaakte kosten vergoeden
in dit model willen we de afdracht voor de afdelingen verlagen met ingang van de begroting in het overgangsjaar 2020. Dit geeft de afdelingen meer ruimte.

goede structuur voor contact met de besturen, ondersteuning van afdelingen vanuit AB

voorzittersoverleg/regiovergaderingen/Ledenraad blijven

lidmaatschap voortzetten van NVR, ACWW, VVV, Toiletalliantie










Als deze beleidslijn door de voorzitters wordt gesteund, gaan we aan de slag om op de Ledenraad in 2020 met uitgewerkte voorstellen en een begroting te komen. Dit zal een lastige “klus” zijn, maar met ieders inzet zeker te doen.
Ons mooie Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK is deze inspanning waard.
Dieny Scheffer, voorzitter
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Financiën
In de vorige Nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op de afspraken die zijn gemaakt in de Ledenraad. Te
melden valt dat we aardig in de pas lopen met de herziene begroting voor 2019. Er zijn slechts kleine verschuivingen. Zo is besloten om de website te vernieuwen en te investeren in de automatisering. Dit is broodnodig voor
een goede serviceverlening, maar biedt ook meer mogelijkheden om mee te werken. De tweede ronde voor de
afdracht van de contributies heeft nog ruim € 500 opgeleverd voor 88 nieuwe leden. Jammer genoeg loopt,
totaal gezien, het ledental wel terug. De vraag blijft: hoe is dit te keren. In het voorzittersoverleg komen we
uitgebreid terug op de begroting voor 2019 en 2020.
Leny Wesenhagen, penningmeester

Hoge nood en geen toilet?
In Denken en Doen van november heeft u kunnen lezen dat de afdeling Maassluis de gemeente er op geattendeerd heeft dat meer toiletvoorzieningen in de gemeente gewenst zijn. Er zijn al 169 gemeenten in ons land die in
hun beleid hebben opgenomen dat er meer toiletten moeten komen.
De Toiletalliantie, een samenwerkingsverband van de MDL-stichting met allerlei organisaties, waaronder ook ons
NVVH-VROUWENNETWERK, is de stuwende kracht achter de acties voor meer toiletten in openbare ruimten. Niet
alleen voor mensen met darm- en blaasklachten is het van belang dat er voldoende toiletten in een gemeente aanwezig zijn. Iedereen heeft baat bij voldoende toiletten. De Toiletalliantie richt zich in eerste instantie op de grotere
gemeenten, maar zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, zijn tegenwoordig ook in de nieuwe Sprinters van de NS
toiletten aanwezig. Via Rover (de reizigersvereniging die ook tot de alliantie behoort), is daar bij de NS met succes
aandacht voor gevraagd. Omdat onze vereniging is aangesloten bij de Toiletalliantie zouden ook andere afdelingen
het voorbeeld van Maassluis kunnen volgen. Hoe is het in uw gemeente gesteld met de toiletvoorziening? Moet u
snel naar huis of voelt u zich verplicht koffie te drinken bij de plaatselijke horeca als de nood hoog is? Een
Hogenood- app (gratis te downloaden) zou al uitkomst kunnen bieden. Die wijst de weg naar plaatsen waar een
openbare toiletvoorziening gratis te bezoeken is. Deelnemers zijn herkenbaar door een sticker op de deur. Het
kunnen gemeentelijke instellingen zijn, maar ook sportscholen en horecabedrijven kunnen hieraan meewerken.
Als uw afdeling zich inzet voor meer toiletvoorzieningen is dat een project waarmee u ook extra aandacht voor de
NVVH kunt vragen. In plaatselijke nieuwsbronnen kunt u uw actie aankondigen. Naamsbekendheid kan weer
leiden tot nieuwe leden en zo snijdt het mes aan twee kanten.
Via het CB kunt u een voorbeeldbrief aanvragen die u als basis voor uw brief aan de gemeente kunt gebruiken.
December is een drukke maand met veel activiteiten, maar voor 2020 lijkt mij dit een mooi project.
Praat er over in uw bestuur en met uw leden en onderneem actie!! Houdt u ons op de hoogte?
Veel succes!
Henny de Wit
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Jaarlijkse upgrade beveiliging digitale NVVH omgeving
Begin december ontvangen de dames die toegang hebben tot de website en/of de ledenadministratie van NVVHVROUWENNETWERK een automatische link voor het wijzigen van het wachtwoord. Heeft u in het afgelopen jaar
zelf uw wachtwoord al aangepast, dan is deze wijziging voor u niet van toepassing en ontvangt u dus ook geen
link voor de wijziging.
Een wachtwoord voor de website of ledenadministratie is een jaar geldig. Deze jaarlijkse wijziging van de wachtwoorden is noodzakelijk om de beveiliging van onze systemen te waarborgen. Wij vragen uw aandacht voor het
tijdig invoeren van het nieuwe wachtwoord.
Mocht u daarbij hulp willen of nog vragen hebben, richt u zich dan tot Tiny Renne, Centraal Bureau, per email
centraalbureau@nvvh.nl of telefonisch 033 -4228225 (op woensdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur).

Een vernieuwde website van Koninklijk
NVVH-VROUWENNETWERK in 2020
In de laatste weken van dit jaar wordt er op het Centraal Bureau hard
gewerkt aan verbetering van onze website.
Het algemene beeld van de website wordt opgefrist: de aanblik wordt rustiger en overzichtelijker. Oude teksten
worden herschreven of vervangen. De indeling van de hoofdstukken wordt opnieuw gerangschikt.
De afdelingspagina’s blijven vooralsnog ongewijzigd.
In de nieuwe opzet staan er minder foto’s in de bovenbalk en rouleren deze niet meer.
Vanaf januari zullen de eerste veranderingen in de website zichtbaar zijn. In de eerste maanden van 2020
worden alle onderdelen van de home pagina aangepast in overeenstemming met de huidige ontwikkelingen in
onze organisatie. Wij streven ernaar om met de vernieuwde website een bijdrage te leveren aan de uitstraling van
een toekomstbestendig Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK.
Agnes Mastenbroek
Tiny Renne

Jubilea afdelingen in 2020
In het jaar 2020 jubileren de hieronder genoemde afdelingen van
Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Maarssen/Stichtse Vecht
Lochem
Pijnacker-Nootdorp
Franeker

65 jaar:
95 jaar:
60 jaar:
35 jaar:

27-01-1955
23-02-1925
14-11-1960
21-11-1985

Wij wensen de leden en besturen van deze afdelingen een feestelijke viering
van hun langdurig bestaan en een mooie voortzetting van hun activiteiten in
de toekomst.
Agnes Mastenbroek
secretaris
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Van het Jacobafonds
Nu in december de laatste Denken&Doen zal verschijnen, zal het bestuur van het Jacobafonds u voortaan via de
nieuwsbrief en ledenbrief informeren.
Voor het thema “De vrouw als consument“ was de termijn waarin een bijdrage voor een bijeenkomst kon worden
aangevraagd, verlengd van 1 september tot en met 31 december 2019, mits de bijeenkomst zou worden gehouden voor 1 januari 2020. Afdelingen konden een bedrag van maximaal € 200,- aanvragen als tegemoetkoming in
de kosten. Verschillende afdelingen hebben hiervan nog gebruik gemaakt. Na 1 januari is er geen jaarthema meer,
maar u kunt natuurlijk best nog eens een bijeenkomst aan het onderwerp “De vrouw als consument” wijden. Er is
nog geen nieuw jaarthema. Aanvragen voor het oude thema zijn nu niet meer mogelijk.
Aanvragen voor alle andere bijdragen waarvoor een beroep op het Jacobafonds kan worden gedaan, blijven
gewoon mogelijk.
Voor de duidelijkheid:
Individuele aanvragen kunnen door de adviseuses worden ingediend bij Tiny Gakes, bij voorkeur per email
(famgakesbh@zeelandnet.nl)
Aanvragen van afdelingen (bijvoorbeeld voor een kleine afdeling. een jubileum of voor een verwenbijdrage) kunnen
door het bestuur van een afdeling worden ingediend bij Rina Gorter (rina.gorter@ziggo.nl) en voor alle andere
vragen, opmerkingen, etc. kunt u mailen naar de secretaris (secretarisjacobafonds@gmail.com)
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u bestuurslid bent. Geeft u het nieuws van het Jacobafonds ook door aan uw
adviseuses en plv. adviseuses? En schrijft u wel eens een artikeltje over het Jacobafonds in uw maandbericht?
Lydia van de Schilde is afgetreden als afgevaardigde van het AB in het Jacobafonds en zij wordt opgevolgd door
Henny de Wit. Het bestuur heet haar van harte welkom en dankt Lydia voor haar werkzaamheden voor het Jacobafonds. Ook heeft het bestuur besloten de uitgestelde bijeenkomst voor adviseuses te houden in april 2020.
Nadere gegevens volgen.
Als Jacobafonds vieren we in 2022 ons 100-jarig bestaan. Het bestuur zou graag suggesties ontvangen van leden,
(afdelings)besturen en eenieder die het Jacobafonds een warm hart toedraagt voor een toepasselijke viering van
deze mijlpaal. Want 100 jaar solidariteit voor een zo gering bedrag als bijdrage aan het Jacobafonds verdient wel
een pluim. Het bestuur denkt aan een evenement voor alle leden van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK.
Rina Gorter

AGENDA vergaderlocatie Centraal Bureau tenzij anders vermeld
29 november
11 december

Voorzittersoverleg, locatie “de Overburen”
Algemeen Bestuur

2020
13 januari

Algemeen Bestuur

Bereikbaarheid Centraal Bureau
Het Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag
van 09.00 uur tot 15.00 uur.
De mail wordt op die dagen gelezen en beantwoord.

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
Postbus 1496
3800 BL Amersfoort

Telefoon: (033) 4228225
NL37 INGB 0000 422953
KvK: 40407231
E-mail: centraalbureau@nvvh.nl
Website: www.nvvh.nl
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Vrede
Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar
kijkt,
een weiland waar de jonge veulens grazen,
's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op
de dijk,
het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.
Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,
geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.
Vrede is een opa die verliefd met oma danst,
vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,
vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe... en een kind.
Toon Hermans

Wij wensen u allen vredige en fijne kerstdagen
en alle goeds voor 2020.
Algemeen Bestuur

Kerstvakantie 2019
Rond de feestdagen in december zal het Centraal Bureau gesloten zijn van vrijdag 20 december 2019 tot en met dinsdag
7 januari 2020. Tiny Renne geniet dan van een welverdiende kerstvakantie.
Gedurende die periode wordt de email aan het Centraal Bureau slechts een enkele keer gelezen. Heeft u dringende zaken,
stuur uw email dan naar de secretaris Agnes Mastenbroek via apdmastenbroek@hotmail.com

