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NIEUWSBRIEF 

 

De toekomst van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 

 

Op de eerste vergadering in dit nieuwe jaar hebben we in het Algemeen Bestuur uitvoerig besproken welke zaken in 

2019 aan de orde moeten komen. We hebben in 2018 veel afdelingsbestuursleden gesproken en in het laatste kwar-

taal stond tijdens de Ronde Tafelgesprekken de toekomst van onze vereniging op de agenda. We hebben in 2018 

over de toekomst  gesproken met  bestuursleden van het Jacobafonds en met afdelingsbestuursleden. In het laatste 

kwartaal stond tijdens de Ronde Tafelgesprekken de toekomst van onze vereniging op de agenda. Ook in de regiover-

gaderingen kreeg dit punt de aandacht en net als bij de Ronde Tafel kwamen 2 belangrijke vragen aan de orde:  

1. Heeft uw afdeling toekomst en kan zij nog een aantal jaren bestaan?  

2. Hoe belangrijk vindt u het voortbestaan van de landelijke vereniging.    

 

Geluiden uit de vereniging 

In de open gesprekken horen we van zorgen en successen en over de liefde voor ons Koninklijk NVVH-

Vrouwennetwerk. De meeste afdelingen geven aan de komende (3) jaren geen problemen te verwachten en te kun-

nen blijven voortbestaan. Het belang van de landelijke vereniging wordt onderschreven en men voelt zich er ook mee 

verbonden. De zorgen voor de toekomst van de vereniging worden gedeeld. De terugloop van het totaal aantal leden, 

van inkomsten en het vinden van bestuursleden zijn de belangrijkste problemen. 

Bezinning “hoe nu verder” is nodig en het is belangrijk om dat met alle (bestuurs) 

leden op te pakken.  

 

Wat vragen we van u 

In Denken & Doen staat een vragenlijst die alle leden kunnen invullen. Om te zorgen 

voor een zo groot mogelijke respons vragen we u, de besturen van de afdelingen, om 

hulp.  Wilt u de leden stimuleren om deze lijst in te vullen en wilt u dan de ingevulde 

lijsten verzamelen en opsturen?  Graag z.s.m. voor 10 maart opsturen naar het Cen-

traal Bureau. De gemaakte portikosten kunt u declareren.  

 

NVVH-Klankbord 

We willen zo snel mogelijk de gegevens verwerken en samen met de aanbevelingen 

c.q. conclusies van de Ronde Tafels aan de slag gaan om een plan te maken voor de 

toekomst. Dat wil het Algemeen Bestuur niet alleen doen maar vraagt daarbij uw inbreng. Hiervoor wordt een klank-

bord ingesteld waarvoor leden zich kunnen opgegeven. Hebt u interesse om deel te nemen aan dit NVVH -Klankbord 

meldt u dan aan per mail bij  centraalbureau@nvvh.nl  of bij dienyscheffer@outlook.com. Het is verheugend dat enkele 

leden zich al hebben gemeld om met ons mee te denken. De eerste bijeenkomst van het Klankbord is gepland op 

dinsdag 2 april op ons kantoor in Amersfoort. Doet u mee?  

 

Suggesties voor de Ledenraad 

Hebt u ideeën of zaken die u landelijk onder de aandacht wilt brengen? Mail dan uw suggesties naar het centraalbu-

reau@nvvh.nl dan kunnen we 15 mei op de Ledenraad uw ideeën bespreken en horen of de andere vertegenwoordi-

gers uw suggesties steunen. Dit werkt heel goed. Denkt u maar aan de suggestie van de afdeling Apeldoorn om lande-

lijk aandacht te vragen voor meer toiletten. Dit is na instemming op de Ledenraad opgepakt door het Algemene Be-

stuur en heeft binnen een jaar geresulteerd in samenwerking met andere partners en het opstellen en ondertekenen 

van de Toiletalliantie. Dus schroom niet en kom met uw ideeën. 

Rooster van aftreden Algemeen Bestuur  

Van het Algemeen Bestuur zijn aftredend Henny de Wit (algemeen bestuurslid) en Lydia van de Schilde 

(penningmeester).  

In het afgelopen jaar is Leny Wesenhagen benoemd als 2e penningmeester. Het AB stelt voor om Henny de Wit te 

herbenoemen en Leny Wesenhagen te benoemen in de functie van 1e penningmeester. Verder stellen wij voor Lydia 

van de Schilde voor een jaar te benoemen als 2e penningmeester waarmee de continuïteit en goede overdracht van 

kennis gewaarborgd is.  Namen van tegenkandidaten voor alle genoemde functies kunnen per mail worden doorgege-

ven aan het Centraal Bureau.   
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Van de penningmeester 
 
Financiën  

 

Eind februari ontvangt u de brief waarin uw afdeling wordt gevraagd de afdracht van €13,00 per lid aan het CB 

over te maken. In de brief staat welk bedrag uw afdeling verschuldigd is. We wijzen u erop dat u kunt deelne-

men aan de collectieve verzekering voor €20,00 per afdeling (zie hieronder). 

 

Verzekeringen  

 

Collectieve ongevallenverzekering 

De collectieve verzekering is door het AB afgesloten voor alle bestuursleden en actieve leden van de vereniging. 

Deze leden zijn verzekerd tijdens vergaderingen/activiteiten van de vereniging en tijdens de rechtstreekse route 

van huis naar bestemming en weer naar huis. Dit betreft dus ongevallen (overlijden, invaliditeit, geneeskundige 

kosten). De eigen verzekering gaat altijd voor.  

Kosten voor de afdeling € 20,— per jaar. Afdelingen dienen zich hiervoor elk jaar opnieuw aan te melden via het 

Centraal Bureau en/of door overmaking van € 20,— op NL37 INGB 0000 

422953 onder vermelding van: collectieve ongevallenverzekering en met 

vermelding van de afdeling. 

 

 

Reisverzekering leden NVVH-VROUWENNETWERK  

 

Zoals in december 2018 al aan de afdelingsbesturen is gemeld, kunnen wij 

vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van de collectieve reisverzekering.  

Wij hebben een nieuw aanbod ontvangen van verzekeraar AON, echter de kosten van deze verzekering zijn ruim 

het vijfvoudige van de huidige premie.  

 

Wij raden de afdelingsbesturen dringend aan om zelf een reisverzekering af te sluiten voor de afdelingsuitjes en 

-reizen. Het is belangrijk voor uw leden, dat u voor uw afdeling een passende reisverzekering afsluit.  

 

Nu de reisverzekering niet meer landelijk kan worden aangeboden en gefaciliteerd, zijn het Centraal Bureau en 

het Algemeen Bestuur in deze geen partij meer waar u een beroep op kunt doen. De afdeling is zelf aansprake-

lijk en daarmee verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering wanneer een reisje of excursie 

wordt ondernomen. 

 

Via de site reisverzekeringblog bestaat de mogelijkheid voor verenigingen om een groepsreisverzekering af te 

sluiten tegen een redelijk tarief 

https://www.reisverzekeringblog.nl/reisverzekering/groepsreisverzekering 

 

 

Lydia van de Schilde, penningmeester 

https://www.reisverzekeringblog.nl/reisverzekering/groepsreisverzekering
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Wie ben ik 

 

De mooie leeftijd van 75 jaar bereikt. Geboren in Middelharnis op Goeree en 

Overflakkee, destijds nog een eiland en via Rotterdam in Maassluis beland.  Dit 

jaar wordt dat 40 jaar.  Ik heb 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in de financi-

ële administratie, het laatst als controller. Toen ik in Maassluis kwam wonen, 

ben ik bestuurlijk vrijwilligerswerk gaan doen, o.a. bij de Stichting Samenlevings-

opbouw, is welzijn, waarvan 10 jaar als voorzitter. Daarna rolde ik onverwacht in 

de politiek en werd wethouder, wat ik 10 jaar met veel plezier en met diverse 

portefeuilles heb gedaan.  

Na een korte rustpauze ben ik opnieuw bij diverse organisaties vrijwillig bestuur-

lijk actief geworden. Juist in het vrijwilligerswerk werd ik geconfronteerd met de 

emancipatie. Te veel om op te noemen. Ben lid geweest van het dagelijks be-

stuur van de NVR en inmiddels bijna 3 jaar penningsmeester bij het Vrouwennet-

werk NVVH in Maasluis en nu ben ik kandidaat voor het landelijk penningmeesterschap van NVVH-

VROUWENNETWERK. Ik houd van gezelligheid en van reizen. Dat laatste het liefst naar verre landen.  

Ik hoop nog lang op velerlei terrein actief te blijven.                       

 

Leny Wesenhagen 

Nieuws van de Denktank 

 

Het onderwerp van de Denktank is in 2018 al 

door vele afdelingen op de agenda geplaatst. Het 

Koop- en eetgedrag is in een aantal deelonder-

werpen in kaart gebracht. Aan de hand van deze 

kaarten zijn de afdelingen op zoek gegaan naar 

een spreker of hebben zij het onderwerp in een 

gespreksgroep aan de orde gesteld. Met een 

bijdrage van het Jacobafonds konden de kosten 

voor deze bijeenkomsten beperkt blijven. Het zal 

u niet zijn ontgaan dat “duurzaam consumeren” 

regelmatig op de televisie en in de pers aan-

dacht krijgt. Denkt u daarbij maar aan de discus-

sie over het overmatig gebruik van plastic in de 

levensmiddelenindustrie en in de supermarkten. De plastic tasjes zijn inmiddels in de ban gedaan 

maar er kan nog veel plastic vervangen worden door duurzaam materiaal. Waarom is het nodig groente 

en fruit dat in de supermarkt ligt in plastic te verpakken. Een goede ontwikkeling is, dat er nu in een 

aantal supermarkten ”duurzame zakjes” (die u wel moet betalen!)  liggen waarin u uw groente of fruit 

kunt afwegen en meenemen. Als consument kunnen wij met ons koop- en eetgedrag een bijdrage leve-

ren aan duurzaam consumeren. Het onderwerp kan vanuit vele perspectieven dan ook nog een keer 

op uw agenda worden gezet. Er valt nog veel te bespreken. En weet u dat u nog tot het einde van het 

jaar een bijdrage (max. €200,00) in de kosten kunt vragen aan het Jacobafonds? Het is dus in vele 

opzichten een goed idee om het onderwerp nog een keer te agenderen. 

Henny de Wit (voorzitter Denktank) 
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Digitaal bij deze 

Nieuwsbrief: 

 Formulier financieel overzicht 

 Formulier verzamellijst sprekers 

 

 
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 

AGENDA vergaderlocatie Centraal Bureau tenzij anders vermeld, (regiovergaderingen op locatie) 

 

 

4 februari Algemeen Bestuur 

18 februari Algemeen Bestuur 

19 februari Redactievergadering D&D 2 

4 maart  Kascommissie 

4 maart  Deadline aanleveren stukken D&D2 

5 maart  Jacobafondsbestuur 

6 maart  Algemeen Bestuur 

13 maart  Voorjaarsvergadering regio Friesland 

14 maart  Voorjaarsvergadering regio Oost Gelderland 

15 maart  Algemeen Bestuur 

19 maart  Voorjaarsvergadering regio Noord Holland 

19 maart  Voorjaarsvergadering regio Drenthe 

28 maart  Voorjaarsvergadering regio Oost-Gelderland 

2 april  AB - Klankbord bijeenkomst 

3 april  Voorjaarsvergadering regio Zuid 

11 april  Voorjaarsvergadering regio Zuid Holland Noord 

12 april  Voorjaarsvergadering regio Zuid Holland Midden 

15 april  Algemeen Bestuur 

29 april  Redactievergadering D&D 3 

8 mei  Algemeen Bestuur 

11 mei  Deadline aanleveren stukken D&D 3 

15 mei   Ledenraad 

27 mei  Algemeen Bestuur 

Bereikbaarheid Centraal Bureau januari/

februari 2019 

 
Van 18 januari t/m 15 februari 2019 is het Centraal 

Bureau beperkt bereikbaar in verband met mijn vakantie 

naar Australië en Nieuw Zeeland.  

 

Het Algemeen Bestuur is bereikbaar voor al uw vragen, 

de mail van centraalbureau@nvvh.nl wordt regelmatig 

gelezen. 

 

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 

Dieny Scheffer via 0651982065 of met Agnes Masten-

broek via 0627198710. 

Deze informatie is ook geplaatst op de website. 

 

Tiny Renne 

Afdelingen 2019 

 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK telt op 

1 januari 2019 51 afdelingen met 5984 

leden. 

 

Afdelingen Ermelo, Gouda en Malden-Mook 

zijn per 31 december 2018 opgeheven. 


