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NIEUWSBRIEF 

De eerste stappen…       
                            

Na de vakantie zijn we weer vol energie begonnen aan de plannen voor  

komend seizoen. In het AB  hebben we besproken hoe we vorm kunnen  

geven aan “Op naar de NVVH 3.0”. Samenwerking met een gedeelde visie,  

via de dialoog dwars door de vereniging heen werken aan een gemeenschap-

pelijk doel. Iedereen is belangrijk en speelt haar rol in het realiseren van een 

sterke vereniging.  

 

De regio’s spelen een cruciale rol bij deze manier van werken. Op regiovergaderingen of andere bijeenkomsten kun-

nen we elkaar informeren over activiteiten in de afdelingen en wat er landelijk speelt. We kunnen elkaar stimuleren 

om het gekozen thema  “Vrouw als consument”  verder uit te rollen op een manier die aansluit bij de afdelingen. We 

willen graag horen of er zaken in de samenleving zijn die landelijke aandacht behoeven en die u bezig houden. We 

kijken dan ook uit naar de regiovergaderingen om met u hierover te praten en samen de eerste stappen te zetten op 

weg naar NVVH 3.0. 

 

Maar er is nog meer. We werken op verschillende manieren samen met andere landelijke organisaties. Als NVVH-

leden bent u van harte welkom op bijeenkomsten die door de samenwerkende vrouwenorganisaties worden georga-

niseerd. Schroom niet, kom en stimuleer uw leden om zich op te geven  Laten we als Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK zichtbaar zijn op deze symposia. U bent van harte welkom op: 

 

 

UITNODIGING PRINSESJESDAG, 11 september 2017 
Tijd: 13.30 – 17.00 uur 

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag 

 

Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt! 
 

Het Vrouwenpodium is een initiatief van de FNV, de Nederlandse Vrouwen Raad 

(NVR) en de migrantenorganisaties met als doel in de landelijke politiek meer aandacht te generen voor de positie 

van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Een van de activiteiten die in dit kader worden geor-

ganiseerd in aanloop naar Prinsjesdag en de Rijksbegroting, is Prinsesjesdag. Een dag waarop het maatschappelijk  

middenveld emancipatie en de politiek elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Het thema van dit jaar is Op weg naar 

een duurzame arbeidsmarkt. Wat is uw idee hierover? 

 

De vraag is namelijk hoe moet de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst zijn ingericht, wil er sprake zijn van een 

arbeidsmarkt die genderproof, dynamisch en inclusief is. Een arbeidsmarkt die het potentieel van alle mensen – 

ongeacht leeftijd, sekse, etniciteit, (on)beperking – benut; die scherpe polarisaties tussen vaste en flexibele banen 

weet te voorkomen. En bovendien een arbeidsmarkt die vrouwen én mannen in staat stelt om naast hun betaalde 

arbeid zorgtaken te verrichten.  

Professor dr. Joop Schippers (Universiteit Utrecht), hoogleraar arbeidseconomie, zal de key note lezing verzorgen. Na 

de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens zal er een discussie plaatsvinden waarbij u alle 

gelegenheid krijgt om mee te praten. De middag wordt afgesloten met een korte samenvatting van de discussies  

waarna er tijd is om met elkaar na te praten en te netwerken. Van de uitkomst van Prinsesjesdag wordt een publica-

tie gemaakt die wordt aangeboden aan politici en vrouwenorganisaties.  

 

Programma: 

13.30-14.00uur: Inloop 

14.00-14.05uur: Welkom door dagvoorzitter Dieny Scheffer  

14.05-14.45uur: Professor dr. Joop Schippers  

14.45-15.00uur: Intermezzo  

15.00-16.00uur: Paneldiscussie onder leiding van Irene Janssen 

16.00-16.15uur: Afsluiting 

16.15-17.00uur: Netwerken met een drankje 

 

Kom ook en praat mee!  Aanmelden verplicht via centraalbureau@nvvh.nl 
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Van de penningmeester 
 

Op verzoek van de Ledenraad een toelichting op de balans van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. 

Deze balans kunt u vinden in Denken & Doen van april 2017. 

 

NVVH-Vrouwennetwerk kent 4 grote uitgaven: personeel, huur, Denken & Doen en organisatiekosten. 

• De personeelskosten worden minder in 2018, we hebben aan onze verplichtingen naar de vorige werkneemster 

voldaan. 

• Huur. We hebben een verhuurder die op de kleintjes let en meegaat met de tijd: sinds vorige zomer hebben we 

een ISDN lijn via de verhuurder. 

• Ledenblad Denken & Doen. Recent is er contact geweest met de drukker: Ze hechten aan ons als klant en doen 

erg hun best advertenties te genereren. 

• Organisatiekosten. Geld van ons kapitaal wordt met name ingezet om onze doelstellingen te realiseren: onder-

steuning ledenadministratie, website workshop, workshop besturen/zichtbaarheid, Landelijke ledendag, kerst-

lunch, penningmeestersoverleg, Pokon. Ook het bijwonen van de regiobijeenkomsten en het deelnemen aan 

jubilea van afdelingen valt hier onder.  

 

 

Bijdrage regio. De regio's kunnen een bijdrage van € 250,00 ontvangen als ze een gezamenlijke activiteit organiseren. 

Het kan een studiebijeenkomst zijn over 100 jaar Vrouwenkiesrecht en hoe u daar aandacht aan geeft in uw afdeling. 

Het is ook mogelijk een workshop besturen te organiseren met aandacht voor de zichtbaarheid van de NVVH zoals 

Drenthe en Veluwe doen. Ook voor een ledenwerfactie kunt u een aanvraag doen, of met een gezamenlijke werkgroep 

(Friesland) de Internationale Vrouwendag op 8 maart op het programma zetten. Wij horen graag wat uw plannen zijn. 

 

Lydia van de Schilde 

Herfstaanbieding 

 
Gratis flyers voor uw ledenwerfactie en een 1/3 bijdrage in de 

kosten van de activiteit die u daarbij organiseert. Aan te vra-

gen bij de landelijk penningmeester Lydia van de Schilde 

onder de naam: Pokon bijdrage.  

Mailadres:  schilde24@gmail.com  

Hoe gul is uw gemeente? 
 

Enkele afdelingen van onze vereniging hebben van hun gemeente een zogenaamde waarderingsbijdrage ontvangen 

van €360,00. Geen gering bedrag voor uw afdelingskas. Ik heb eens gegoogeld en kwam toevallig terecht op de web- 

site van de gemeente Boxmeer. Deze gemeente noemt op haar website de waarderingsbijdrage. Boxmeer geeft deze 

bijdrage aan “bijzondere groepen”, onder voorwaarde dat het ouderen van 60 jaar en ouder betreft. Aan die voorwaar-

de kunnen de meeste afdelingen wel voldoen. Het is dus de moeite waard om in uw eigen gemeente eens te informe-

ren of daar ook zo’n “waarderingsbijdrage” wordt verstrekt. Bekijk de site van uw gemeente en misschien ook van de 

omliggende gemeenten maar eens. 

 

In regiobijeenkomsten horen wij ook positieve ervaringen met het VSB-fonds dat vooral aan lokale activiteiten financieel 

wil bijdragen. Proberen dus! 

 

Lydia van de Schilde 
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Procedure aanmelding symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid op 2 oktober 2017 in Utrecht. 
 

Klik op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-vrouwen-vluchtelingen-veiligheid 

Of gebruik de link op onze website www.nvvh.nl Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid  

of kopieer de link in uw brouwser. 

 

 
Stap 1;  klik op groen kader “tickets”  

Stap 2; klik op “aantal” en vul deze in 

Stap 3; klik op “bestellen” 

Stap 4; kies betaalmethode: creditcard of Ideal 

Stap 5; vul je persoonsgegevens in 

Stap 6; klik op “betaal” 

 
 
U heeft hiermee uw aanmelding afgerond en ontvangt een email van Eventbrite met bevestiging van  

uw aanmelding en uw ticket. 

Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid  

Maandag 2 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U wordt uitgenodigd voor het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid op 2 oktober in Utrecht. U hebt er ook over 

gelezen in Denken&Doen en wellicht het zelfs op de website opgezocht. 

Omdat mede op initiatief van onze NVVH dit symposium wordt georganiseerd en we het belangrijk vinden dat NVVH 

leden aanwezig zijn, bieden we u bij deelname aan het symposium een tegemoetkoming aan in de reiskosten. NVVH 

leden kunnen 25% van hun ov reiskosten declareren bij de landelijk penningmeester.  

 

Het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, vindt plaats op maandagmiddag 2 oktober 2017 

van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht (Zaalverhuur 7, Boothstraat 7).  

 

Dit symposium is het initiatief van vijf vrouwenorganisaties in Nederland met een achterban van circa één miljoen  

vrouwen, die aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen. In de 

pers verschijnen met enige regelmaat artikelen over onveilige situaties, seksueel geweld en verkrachting van vrouwen 

en meisjes in opvang- en asielzoekerscentra. Dat heeft de samenwerkende vrouwenorganisaties zeer verontrust en de 

vraag opgeroepen hoe de situatie in Nederland is.  

Verschillende organisaties hebben in ons land een taak op het terrein van opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

We horen en lezen er veel over, maar er lijken lacunes te zijn op het gebied van informatie en kennis over de veiligheid 

van vrouwen en meisjes in de opvang voor asielzoekers en vluchtelingen. 

 

Op het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid vragen we hier aandacht voor.   

Na een viertal inleidingen over respectievelijk de algemene situatie voor vluchtelingen door drs. Eduard Nazarski 

(directeur Amnesty International, afdeling Nederland), de juridische problemen in Nederland voor vrouwen door mr. 

Domenica Ghidei (voormalig lid College voor de Rechten van de Mens), Janet Helder, bestuurder COA over de ontwikke-

ling van de stand van zaken en de persoonlijke situatie voor meisjes door onderzoekster Carla Lebesque MSc  

(beleidsmedewerker Nidos), gaan de deelnemers in deelsessies aan de slag om te komen tot aanbevelingen die vorm 

krijgen in een Manifest.  

 

Het is van groot belang dat wij als vrouwenorganisaties samenwerken en met elkaar een sterk manifest opstellen ter 

verbetering van de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvangsituaties en andere huisvesting. Uw bijdrage aan de 

dialoog wordt zeer op prijs gesteld.  

Deelname aan het symposium kost € 22,00 (tegemoetkoming onkosten).  

Uitleg over het aanmelden zie volgend blokje. 
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Nieuws van de Denktank 
 

Sinds wij als onderwerp voeding en dan speciaal ons koop- en eetgedrag op het programma hebben gezet, valt het 

mij op dat er in allerlei media veel aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Dat lijkt mij een goede basis voor de 

discussies in de afdelingen. Op basis van alle informatie kunnen wij als lezers ons standpunt en ons gedrag bepa-

len. Als Denktank willen wij daaraan bijdragen door in de Nieuwsbrief en in Denken en Doen u over ons onderwerp 

te informeren. U kunt deze stukjes in uw eigen Maandbericht plaatsen en uw leden voorbereiden op een program-

ma over voeding en koop- en eetgedrag. 

 

Wanneer u het thema in uw programma opneemt, kunt u net als bij het thema Actief ouder worden een beroep 

doen op het Jacobafonds. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om 

voor deze vergoeding in aanmerking te komen. 

 

Voor uw Maandbericht: 

 

Verspilling 

In Denken & Doen heeft u kunnen lezen dat zowel de consument als de producent veel voedsel verspilt. Dat wij als 

consumenten 50kg voedsel per  jaar per persoon weggooien is ongehoord en nauwelijks voor te stellen. Natuurlijk 

proberen wij allen zo min mogelijk voedsel te verspillen en zijn wij bekend met de mogelijkheden om deze verspil-

ling, die ook ten koste van ons milieu gaat, te voorkomen. Denkt u goed bezig te zijn, doe dan toch een keer de 

Weggooitest via www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/voorkom-voedselverspilling.  De uitkomst kan u onaan-

genaam verrassen als blijkt dat u toch meer voedsel verspilt dan nodig is. Die paar aardappelen (100 gr) die u niet 

wilt bewaren en de tomaten die verrot zijn (200 gr), blijken evenals dat laatste plakje ham (15 gr) wel bij te dragen 

aan die 50 kg! Gelukkig vindt u op deze site ook adviezen om die verspilling tegen te gaan. Veel van deze tips zijn 

wel bekend, maar passen wij deze ook dagelijks toe? Voorbeelden zijn:  

 

• maak een boodschappenlijstje zodat u alleen koopt wat u nodig hebt; 

• gebruik de vriezer voor producten die u niet direct wilt gebruiken en voor brood; 

• een restje pasta is de volgende dag nog prima te gebruiken in een salade. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat wij met elkaar nog veel meer tips kunnen bedenken om restjes 

te verwerken en  verspilling te voorkomen. Misschien leuk om deze tips met elkaar te delen. 

Geef ze door aan de redactie van het maandbericht van uw afdeling of mail deze naar de 

Denktank. Als vrouwen hebben wij de mogelijkheden om iets aan verspilling te doen, in 

onze eigen huishouding maar ook door onze kinderen en kleinkinderen te informeren. 

 

Namens de Denktank 

Henny de Wit (henny.dewit@kpnmail.nl) 

Workshops website en ledenadministratie 12 september, extra datum op 12 oktober 2017 

 

Op dinsdag 12 september vinden in Amersfoort op het Centraal Bureau workshops plaats, in de ochtend voor de 

webmasters van de afdelingen en ’s middags voor de ledenadministratrices van de afdelingen. De deelneemsters 

hebben een bevestiging van hun deelname ontvangen. 

De workshops genieten grote belangstelling, beide workshops zijn volgeboekt en er zijn twee extra workshops  

gepland op donderdag 12 oktober.  

In de workshops worden de technische vaardigheden en kennis van de webmasters c.q.  

ledenadministratrices opgefrist en worden ideeën uitgewisseld over toepassingen en mogelijk-

heden die er zijn om het werken aan deze disciplines aangenamer en eenvoudiger te maken. 

Het resultaat dat daarbij voor ogen staat is een goed ogende website en een accuraat onder-

houden ledenbestand. 

 

Voor de tweede workshop op donderdag 12 oktober is er nog plaats voor een aantal  

belangstellenden. 

Nieuwe functionarissen zijn van harte welkom zich aan te melden voor de workshop webmasters 

om 10.00 uur en de workshop ledenadministratie om 13.30 uur. 

 

Informatie krijgt u van het Centraal Bureau, tel. 033-422 8225 of centraalbureau@nvvh.nl 

 

Agnes Mastenbroek & Tiny Renne  
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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 

4 september Algemeen Bestuur 

7 september Dag voor de Jacobafondsadviseuse in Zwolle 

12 september Website platform en ‘s middags ledenadministratie 

20 september Dag voor de landelijke leden/leden van verdienste 

 

2 oktober Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid in Utrecht 

11 oktober Algemeen Bestuur 

12 oktober Website platform en ‘s middags ledenadministratie 

12 oktober Najaarsvergadering regio Zuid Holland Noord 

18 oktober Najaarsvergadering regio Friesland 

24 oktober Najaarsvergadering regio Groningen 

25 oktober Algemeen Bestuur 

 

1 november Najaarsvergadering regio Noord Holland 

1 november Denktank  

2 november Najaarsvergadering regio Drenthe 

2 november Workshop besturen/zichtbaarheid in Hoogeveen 

8 november Algemeen Bestuur 

9 november Najaarsvergadering regio Veluwe 

9 november  Workshop besturen/zichtbaarheid regio Veluwe 

16 november Najaarsvergadering regio Oost-Gelderland 

22 november Penningmeestersoverleg 

23 november Workshop besturen/zichtbaarheid in Delft 

 

7 december Algemeen Bestuur 

13 december Algemeen Bestuur 

25 t/m 2  jan Kerstvakantie Centraal Bureau 

Elke zomer staat er een ”opruimdag” op kantoor 

gepland en dan komen we in de kelder en het 

archief de meest interessante materialen tegen. 

Voorwerpen waar we niets meer mee doen maar 

die wellicht interessant zijn voor de afdelingen. Te 

gebruiken als decoratie bij een jubileum e.d. Voor 

u dit keer op NVVH Marktplaats: 

 

Keuze uit vele bijzondere voorzittershamers 

Oude tafelkleden 

Verjaardagskalenders 

 

Als u interesse hebt, bel dan naar Tiny Renne  

op het Centraal Bureau, om te horen hoe u in bezit 

kunt komen van het gewenste artikel. 

De NVVH Marktplaats    

Van het Jacobafonds 

 
Onlangs hebt u D&D ontvangen met het verslag van de vergadering van het Jacobafonds tijdens de Ledenraad. 

 

In juni heeft het bestuur van het Jacobafonds zich gebogen over het verzoek van de Denktank. Besloten is bijeen- 

komsten over het thema Voedsel op soortgelijke wijze te faciliteren als het vorige thema Actief ouder worden. 

 

In de periode 1 september 2017 tot 1 september 2019 kunnen alle afdelingen per seizoen een aanvraag indienen om 

een bijdrage van maximaal € 100,00 voor een afdelingsbijeenkomst met als thema Voedsel. In de genoemde periode 

kan het dus twee keer. 

U dient uw voorstel met begroting  tijdig in bij de penningmeester van het Jacobafonds, Rina Gorter, email:  

rina.gorter@ziggo.nl  Van haar krijgt u hierop bericht en nadat de bijeenkomst is geweest stuurt u haar een verslagje 

van de bijeenkomst met opgave van de gemaakte kosten, waarna het geld wordt overgemaakt. Maximaal €100,- per 

keer.   

 

Op 7 september a.s. wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor adviseuses gehouden. Vanwege onze 95e verjaardag dit jaar 

met een boottocht. Verslag hiervan zult u in de volgende Denken & Doen lezen. 

 

Rina Gorter 


