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NIEUWSBRIEF 

2020 het jaar van “Hart voor Vrouwen” 
 
Allereerst alle lezers een voorspoedig 2020 toegewenst in deze eerste Nieuwsbrief van 2020. Het AB is dit jaar vol 
energie begonnen met het uitwerken van de suggesties en aanbevelingen gedaan tijdens het voorzittersoverleg op 
29 november. Dat is best een lastige klus omdat de mogelijkheden beperkt zijn en menskracht niet onuitputtelijk. 
Zeker nu we afscheid (moeten) nemen van Tiny Renne. Jarenlang heeft ze een belangrijke rol gespeeld binnen de 
NVVH, ze was het aanspreekpunt en vraagbaak voor ons allen. Veranderende omstandigheden maken het noodzake-
lijk dat we het Centraal Bureau en de bereikbaarheid anders gaan organiseren. Maar we zien het toch meer als een 
uitdaging dan als een probleem. De positieve inbreng van de voorzitters werkt stimulerend en de kritische opmerkin-
gen houden ons scherp. We hebben in november naar de afdelingen geluisterd om met deze input een goede  
toekomstvisie te kunnen opstellen. Deze visie leggen we ter beoordeling aan u voor op de Ledenraad.  
 

Let u op: de datum van de Ledenraad is gewijzigd en naar voren gehaald naar 8 april, zodat we in 2020 zo snel 
mogelijk vorm kunnen geven aan de nieuwe koers. 
 
Hart voor Vrouwen (het boek van dr. Angela Maas) 

 
We zijn blij met de gegeven suggesties voor een nieuw uit te werken jaarthema. 
Ons spreekt het genoemde thema “ Hart voor Vrouwen” heel erg aan. Zeker nu 
op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onze Nederlandse vrou-
wenvertegenwoordiger dr. Angela Maas hiervoor wereldwijd aandacht vraagt. Het 
is een onderwerp dat ons allen aangaat en wij willen dat opnemen in de plannen 
voor de komende 2 jaar onder het motto “Hart voor vrouwen” aandacht  voor het 
vrouwenhart.  
We zijn benieuwd of u het ermee eens bent en welke afdeling of regio dit thema 
wil oppakken. Wij horen graag uw reactie op de Ledenraad.  

 
Update van de stand van zaken: 

 Het verslag van het voorzittersoverleg is gestuurd naar alle afdelingen. 

 Er is een nieuw schema voor de vergaderingen opgesteld. 

 De huur van het kantoor is per 1 juni opgezegd.  

 De Ledenraad is vervroegd naar 8 april. 

 Kascontrole is nu gepland op maandag 2 maart. 
 
Voorstellen die ter bespreking en goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad: 

 De afdracht vanaf 2020 vaststellen op €7,50 per lid. 

 Het thema “Hart voor Vrouwen; het Vrouwenhart” uitwerken. 

 Een  bedrag opnemen in de begroting voor de regio’s voor het uitwerken van dit  thema of een andere 
            regioactiviteit.   

 Jacobafonds vragen de themabijeenkomsten financieel te ondersteunen.  

 Regiovergaderingen handhaven als ontmoetingsplatform voor de afdelingen en het AB; vergaderkosten  
            worden vergoed en opgenomen in de begroting.   

 Invulling van adres en bereikbaarheid van de landelijke vereniging. Het concrete voorstel komt bij de vergader-
stukken voor 8 april. 

 Oktober/november 2020 voorzittersoverleg.  

 Bestuurssamenstelling vaststellen. 

 Cursus op maat (o.a. beheer website). 
 
Voldoende punten om met elkaar op de regiovergadering te bespreken. Door de wijziging van de datum van de Leden-
raad zijn ook enkele data van regiovergaderingen veranderd. In de agenda de data die in overleg met de regio’s zijn 
vastgesteld. Ik hoop alle afdelingen op de regionale ontmoetingsbijeenkomsten weer te zien en te spreken. 
 
Dieny Scheffer, dienyscheffer@outlook.com tel: 06 51982065 
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Van de penningmeester 
 
Het jaar voorbij en dan is het altijd even extra druk voor de penningmeesters om het jaar af te sluiten. Landelijk zijn 
we al heel ver en het bestuur gaat de conceptjaarrekening 2019 met de directeur van Raat Finance op  
5 februari bespreken. De kascontrole staat gepland op 2 maart 2020. Op de Ledenraad van 8 april kunnen we de 
stukken dan bespreken en vaststellen. Onze voorstellen zullen wij in de conceptbegroting 2020 verwerken en aan 
de afgevaardigden voor besluitvorming voorleggen. Het is wenselijk om op tijd de bakens te verzetten. Het voorzit-
tersoverleg heeft ons gesteund bij een verdere uitwerking van de plannen. Wij zien uit naar de discussie in de 
Ledenraad van 8 april. Mochten er vragen zijn over de eigen boekhouding van de afdeling dan willen wij graag mee-
denken en behulpzaam zijn. 
 
Leny Wesenhagen, penningmeester (wesenhagen@caiw.nl) 
Lydia van de Schilde, 2e penningmeester (schilde24@gmail.com) 

De website van Koninklijk  
NVVH-VROUWENNETWERK 
 
 
Eind 2019 beloofden wij u dat we in januari 2020 een  
vernieuwde website op het internet zouden plaatsen. Door 
allerlei technische kleinigheden is ons dit helaas niet goed 
gelukt.  
 
 
Pas sinds half januari is de aanblik van de site veranderd. Een aantal teksten die daarop zijn gepubliceerd, zijn al 
aangepast. In deze periode van veranderingen in onze vereniging zullen de wijzigingen in lijn met de vernieuwde 
organisatie pas in de komende weken in alle teksten op de website worden verwerkt. 
Aan de webmasters en secretariaten van de afdelingen zal begin februari een uitgebreider bericht worden gestuurd 
met daarin details omtrent de wijzigingen en de gevolgen voor de afdelingspagina’s. 
 
Agnes Mastenbroek, secretaris 

Afdelingen die de NVVH verlieten 
 
Per eind december 2019 hebben een aantal afdelingen afscheid genomen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. 
Het nieuwe jaar 2020 zijn wij begonnen zonder de afdelingen Drachten, Muiderberg, Nieuwegein, Uithoorn,  
Voorschoten en Woerden. 
Het Algemeen Bestuur betreurt het vertrek van deze afdelingen zeer. De zorg voor een gezond voortbestaan van onze 
vereniging vraagt van de verantwoordelijken in de afdelingen en het AB meer fantasie en extra inspanning. Zij zetten 
zich gezamenlijk in om ons VROUWENNETWERK onverminderd sterk te houden.  

 
Agnes Mastenbroek, secretaris 

Internationale Vrouwendag 8 maart  
 
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van 
vrouwen overal ter wereld. Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rech-
ten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. 
In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag 
door de Verenigde Naties erkend.  
Wij vinden het nog steeds belangrijk om stil te staan op of rond deze dag want ook nu zijn er nog zaken om voor te 
strijden, bij voorbeeld gelijke betaling voor man en vrouw, seksueel geweld. 
Het thema voor 2020 is Vrijheid.  
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Afscheid van Tiny Renne-Hoppinga  
 
Per eind februari 2020 zal Tiny Renne, na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest op het Centraal Bureau in 
Amersfoort, afscheid nemen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. 
 
Met het oog op de veranderingen in de organisatie van de NVVH in 2019 en 2020 heeft zij twee nieuwe deeltijd-
banen gevonden. Daar zal zij haar kennis en ervaring inzetten zoals wij van haar gewend zijn: trouw, accuraat, 
integer en met een goed ontwikkeld oog en oor voor de wensen van haar “klanten”. Loyaliteit aan de NVVH en 
haar leden staat haar op het voorhoofd geschreven.  
 
Voor veel leden is Tiny al die jaren de vertrouwde stem geweest aan de telefoon, en de gastvrouw bij cursussen 
en vergaderingen op het Centraal Bureau. Voor de vrouwen die een beroep op haar deden met een vraag, een 
probleem of alleen voor een praatje had ze altijd de juiste aandacht.   
Voor het Algemeen Bestuur was zij bovendien de ervaren kracht, het wandelend geheugen als het ging over de 
vraag hoe bepaalde zaken door een voormalig bestuur waren opgepakt of wanneer een onderwerp al eerder aan 
de orde was geweest.  
 
De voorbereidingen en de succesvolle viering van het 100-jarig jubileum en het verkrijgen van het predicaat 
Koninklijk zijn mede via haar inspanningen tot stand gekomen.  
De omzetting naar een gedigitaliseerde werkomgeving met de leden- en financiële administratie, ze was ze snel 
de baas. De laatste jaren was zij alleen verantwoordelijk voor het Bureau. In tijden van persoonlijk verlies of na 
een medische ingreep hervatte zij haar werk weer snel en gaf zij zichzelf met hard werken weer vaste grond 
onder de voeten. 
 
Tiny, het Algemeen Bestuur is je zeer dankbaar voor wat je al die jaren hebt gepresteerd en gedaan voor de  
vereniging en voor ons. 
 
Wij wensen je een mooie toekomst in je nieuwe banen en persoonlijk een heel mooie tijd met je dochters en je 
prachtige kleindochter. 
 
Algemeen Bestuur 
 
Agnes Mastenbroek, secretaris 

Afscheid 
 
Hierbij wil ik het Algemeen Bestuur/Jacobafondsbestuur en alle leden 
en afdelingsbesturen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK harte-
lijk danken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en de 
prettige en persoonlijke contacten die ik in de afgelopen 20 jaar met 
jullie heb mogen hebben.  
Een van de hoogtepunten blijft de viering van het 100-jarig  
bestaan, verder bewaar ik warme herinnering aan al jullie blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn man. 
Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij de NVVH en hoop jullie nog eens  
te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet, Tiny 
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Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 
Koningin Wilhelminalaan 21 
3818 HN Amersfoort 
 
Postbus 1496 
3800 BL Amersfoort 

Telefoon: (033) 4228225 
NL37 INGB 0000  422953 
E-mail: centraalbureau@nvvh.nl 
Website: www.nvvh.nl 

Digitaal bij deze 

Nieuwsbrief: 

 Formulier financieel overzicht 2019 

 Formulier verzamellijst sprekers 2019 

 

AGENDA vergaderlocatie Centraal Bureau tenzij anders vermeld, (regiovergaderingen op locatie) 
 
 
5 feb  Algemeen Bestuur 
13 feb  Jacobafonds bestuur, extern 
26 feb  verzending stukken Ledenraad 
2 maart  Kascontrole door de Kascommissie 
2 maart  Algemeen Bestuur 
8 maart                   Internationale Vrouwendag 
26 maart  verzending Ledenbrief/Nieuwsbrief 
8 april  Ledenraad 
15 april  Algemeen Bestuur 
 
 
Regiovergaderingen 
5   maart  regio Veluwe (Harderwijk) 
9   maart  Drenthe (Genemuiden) 
10 maart                regio Zuid 
11 maart  regio Friesland (Bolsward) 
18 maart  regio Noord Holland (Wilnis) 
20 maart                regio Zuid Holland Midden 
24 maart  regio Groningen (Haren) 
26 maart  regio Oost-Gelderland (Zutphen) 
  regio Zuid Holland Noord (Alphen)   

Bereikbaarheid Centraal Bureau na 20 februari 2020 
 
Na het afscheid van Tiny Renne blijft het Centraal Bureau telefonisch en per email 
bereikbaar. Op woensdag en donderdag bereikt u één van de bestuursleden op  
telefoonnummer 033 -4228225. 
Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit de mailbox 
centraalbureau@nvvh.nl 
 
In de Nieuwsbrief van maart 2020 en op de website zullen wij u informeren over de 
details van de bereikbaarheid van de landelijke organisatie vanaf 1 juni 2020 na sluiting  
van het Centraal Bureau in Amersfoort.   
 
Agnes Mastenbroek 
secretaris 


