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NIEUWSBRIEF 

Verder op weg naar NVVH 3.0 
 

 

Bij de start van het nieuwe jaar hebben we binnen het Algemeen Bestuur ‘gebrainstormd’ 

over welke bijzondere zaken in 2018 aandacht nodig hebben om een sterke vereniging te 

blijven. We hebben de afgelopen periode veel bestuursleden ontmoet en gesproken. Bij de 

gesprekken aan de Ronde Tafel met afdelingsvertegenwoordigers en bij de kerstlunch met 

de regiovertegenwoordigers zijn vernieuwende en creatieve ideeën naar voren gekomen. 

Ook werd duidelijk dat de ontmoetingen bij regiovergaderingen belangrijk en stimulerend 

zijn voor de afdelingen.   

 

 

Om in 2018 samen met u verder te werken aan NVVH 3.0 leggen we de volgende ideeën aan u voor: 

 

1. Voor de afdelingen die te kampen hebben met veel vacatures in het bestuur bieden we concrete hulp aan.  

            De afdeling kan dan blijven bestaan en bestuurswerk wordt eenvoudiger. 

• Het bijhouden van de ledenadministratie  

• De financiële boekhouding   

• Interim oplossingen aanbieden bij vacatures  

 

2.        Om de rol van de regio’ te versterken is het houden van minimaal 2 vergaderingen per jaar gewenst.  

• Met een vaste voorzitter en een vaste vergaderlocatie 

• Elk jaar een activiteit in de regio  stimuleren en faciliteren. 

 

3. Twee keer per jaar een Ronde Tafel te organiseren door het AB waar afdelingsbesturen elkaar kunnen  

             ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

We vragen u om deze ideeën op de regiovergaderingen te agenderen en te bespreken. 

 

 
 
Suggesties voor de Ledenraad 
 

We zijn al druk bezig met de voorbereiding van de Ledenraad van 16 mei 2018 in Amersfoort. Hebt u leuke ideeën of 

zaken die u landelijk onder de aandacht wilt brengen? Geef ze door dan komen ze ter bespreking op de agenda van 

de Ledenraad.  

 

De afdeling Apeldoorn heeft al een onderwerp ingediend om te bespreken namelijk een vraag om meer openbare 

toiletten in de gemeente. Als er meer afdelingen zijn met deze vraag kunnen we bij voorbeeld met een gezamenlijke 

brief met goede onderbouwing dit aanhangig maken bij verschillende gemeenten. Samen vormen we één vereniging 

en met elkaar zijn we sterk. Dus doe mee en stuur ons uw idee: centraalbureau@nvvh.nl. 

 

Dieny Scheffer (voorzitter) 
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Een compliment van de penningmeester 
 

Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe leden in de vereniging mogen verwelkomen, goede actuele  

programma's hebben succes. Op 1 januari 2018 hadden we 6362 leden. 

Een compliment voor de ledenadministratie, de aan- en afmeldingen worden goed bijgehouden. 

De afdelingen Dokkum, Meppel, Nieuw Vennep en Zuidlaren werden helaas opgeheven. 

 

In februari ontvangt u de afdrachtbrief. De afdracht bedraagt €13,00 per lid. In de brief staat welk bedrag de 

afdeling verschuldigd is. We maken u erop attent dat u kunt deelnemen aan de collectieve verzekering voor 

€20,00 per afdeling.  

We raden u aan ook gebruik te maken van de reisverzekering. Er worden veel reisjes georganiseerd door de 

afdelingen en naast de eigen WA -verzekering is deze reisverzekering een extra garantie: het verschuldigde 

bedrag is  €0,30 per lid per dag.  

 

In de begroting van 2018 zijn alle gezamenlijke activiteiten opgenomen, zoals het penningmeesters- overleg,  

de Ronde tafel en de kerstlunch. Graag wijs ik nogmaals op de regiobijdrage van €250,00. Er is een format op 

het CB waarmee u de bijdrage kunt aanvragen, er is ook een format voor de “pokon” bijdrage. 

 

Na het penningmeesters -overleg van november 2017 is er een bijlage met het verslag meegestuurd (naar de 

penningmeesters en de regiocontactpersonen) waarin onze adviseur de heer Anne Henk ter Haar van Raat 

Finance goed heeft uitgelegd, hoe de vereniging de bezuinigingen is doorgekomen. U kunt het verslag opvragen 

bij het Centraal Bureau.  

 

Lydia van de Schilde, penningmeester 

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 
 

De uitkomsten van de discussies en de aanbevelingen van het symposium 

Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 2 oktober plaatsvond, zijn verwerkt  

in Het Manifest VVV. Op maandag 5 maart is de presentatie van dit Manifest 

in Perscentrum Nieuwspoort. Het wordt aangeboden aan leden van  

de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de organisaties die hebben 

meegewerkt aan het symposium (zie D&D van december 2017).  

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.  

 

Locatie : Nieuwspoort, Lange Poten 10  Den Haag , 

Tijd:  van 14.00 – 17.00 uur; toegang gratis. 

Aanmelden bij : centraalbureau@nvvh.nl 

Jacobafonds 
 

In het decembernummer van Denken&Doen heeft iedereen op pagina 8 kunnen lezen welke aanvragen per  

1 januari 2018 bij het Jacobafonds kunnen worden ingediend.  

 

Aanvragen van individuele leden moeten per brief of per email naar Tiny Gakes (famgakesbh@zeelandnet.nl),   

aanvragen van afdelingen dienen naar Rina Gorter te worden gestuurd (rina.gorter@ziggo.nl).  

Alleen afdelingen die een jaarlijkse bijdrage aan het Jacobafonds afdragen kunnen een beroep doen op het fonds. 

Dit geldt niet voor individuele leden.   

Soms komen er aanvragen binnen, waar het hele bestuur over moet beslissen, en omdat het bestuur van het  

Jacobafonds maar driemaal per jaar vergadert, kan het soms wel even duren voor u antwoord krijgt. 

 

Behalve naar bovengenoemde adressen, kan uw post voor het Jacobafonds ook altijd worden gemaild naar:  

secretariaatjacobafonds@gmail.com.  

Ons officiële secretariaatsadres is Koningin Wilhelminalaan 21, Amersfoort. 

 

Rina Gorter 
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Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking voor alle organisaties die 

gegevens van personen in hun bestand bewaren. Zowel digitaal als fysiek (mappen op de plank). 

 

Vanuit het Algemeen Bestuur en het Centraal Bureau zullen wij in de komende periode u informeren over de maat-

regelen die voor u en uw leden van belang zijn.  Wij hebben al een aantal stappen gezet: beveiliging dataverkeer 

verbeterd, kwaliteitscontrole wachtwoord-samenstelling, instellen van verplichte periodieke wijziging van wacht-

woorden, het werken van één goed beveiligde database. 

 

In de AVG is vastgelegd dat alle betrokkenen, onze leden, toestemming moeten geven voor het bewaren en gebrui-

ken van de persoonsgegevens en daarbij ook aangeven voor welk doel (bijvoorbeeld naam en adresgegevens voor 

de verzending van Denken & Doen of maandberichten). 

 

Daarnaast moet een betrokkene toestemming geven voor het publiceren van persoonsgegevens, dat geldt ook voor 

het publiceren van een foto op papier of op de website.  

 

Het bijhouden van een schaduwadministratie van ons ledenbestand (of delen daarvan) is niet toegestaan. Het met 

meerdere personen delen van wachtwoord is niet toegestaan. 

 

Leden die taken uitvoeren in een afdeling, waarbij zij beschikken over de persoonsgegevens, mogen die gegevens 

niet naar buiten brengen. 

 

Het is niet toegestaan in de persoonsgegevens details te bewaren omtrent ras, religie, medische gegevens (zoals 

bijvoorbeeld diabetes of allergieën). 

 

Externe partijen, aan wie wij onze persoonsgegevens ter beschikking stellen, moeten daarvoor een verwerkings-

overeenkomst ondertekenen waarin is opgenomen dat de data moeten worden vernietigd na gebruik voor het ge-

vraagde doel.  

 

Op het Centraal Bureau is mevrouw Tiny Renne verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Daar 

zal ook een procedure worden vastgelegd, waarin staat beschreven waar en hoe de gegevens zijn opgeslagen en 

welke beveiliging is aangebracht tegen virussen en hacken.  

 

 

Hoe gaan we nu verder? 

 

De informatie die wij verzamelen wordt gepubliceerd op onze website, zodat deze voor alle leden zichtbaar is. In de 

Nieuwsbrieven zullen wij ruimschoots aandacht aan dit onderwerp besteden. 

 

Wij hebben het plan om voor afdelingsbesturen, webmasters en ledenadministratrices  workshops te organiseren 

waarin instructie en uitleg wordt gegeven over welke concrete werkzaamheden voortvloeien uit de AVG en op welk 

niveau in onze vereniging dit moet worden uitgevoerd.  

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Tiny Renne, Centraal Bureau of 

Agnes Mastenbroek, secretaris AB 
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Nieuws van de Denktank 
 

De Denktank heeft de kaartenset voor De vrouw als consument: Koop- en eetgedrag gereed en een aantal  

afdelingen heeft de set al aangevraagd en ontvangen. Het onderwerp Koop- en eetgedrag  blijkt veel afdelingen 

te inspireren en op verschillende manieren komt een activiteit rondom dit thema op de agenda. In onze toelich-

ting bij de kaarten hebben wij de suggestie gedaan vooral de leden aan het woord te laten bij dit onderwerp. 

Iedereen heeft dagelijks met dit onderwerp te maken en weet uit ervaring welke valkuilen je bij het boodschap-

pen doen tegenkomt. Ga je voor duurzame producten omdat je wilt bijdragen aan een beter milieu, dan kun je 

daar met elkaar over discussiëren. Hoe doe je dat en wat koop je als je minder vlees op het menu zet. Wij hopen 

dat onze leden daar met elkaar een interessant gesprek over gaan voeren.    

 

 

 

Voor uw Maandbericht 
 

Etiketten en E-nummers 

 

Op alle producten die wij kopen staat informatie over dat product op de  

achterzijde. Het betreft informatie over ingrediënten, voedingswaarde, bewaar- 

advies en houdbaarheid. Ook vind je de naam en het adres van de fabrikant op 

het etiket, zodat je deze kunt bereiken als je een klacht hebt of vragen wilt stellen over het product. Bij de ingre-

diënten staat altijd als eerste genoemd de grondstof die het grootste deel van het product betreft en de kleinste 

hoeveelheid grondstof staat als laatste aangegeven. De hoeveelheden zijn in ml of liters of in grammen of kg 

uitgedrukt. Ook het totale gewicht kun je daar vinden: bij voorbeeld  500ml of 500 ml E. De E staat in dat geval 

voor ongeveer 500ml (estimated).  

 

Laat je niet verleiden door kreten (claims) op de verpakking die vaak meer beloven dan waar is. Er zijn gezond-

heidsclaims en voedingsclaims en deze zijn allebei aan regels  gebonden en moeten dan ook worden goedge-

keurd. Maar bij een toevoeging als natuurlijk of light is het verstandig ook even naar het etiket op de achterzijde 

te kijken. Hoeveel suiker bevat dit light-product en hoeveel vers sap of vers fruit zit er in dat natuurlijke sap? 

Kun je de aardbeien en noten die op de verpakking zijn afgebeeld ook terugvinden bij de ingrediënten? Een 

ander voorbeeld is de aanduiding volkoren, maar op het etiket staat als eerste ingrediënt tarwemeel genoemd. 

Denk je bij de keuze voor dat donkere brood een volkorenbrood te kopen, blijkt er maar heel weinig volkoren-

meel gebruikt te zijn en is de donkere kleur toegevoegd. 

 

Om de eigenschappen van voedingsmiddelen te verbeteren kunnen kleurstoffen, smaakversterkers of conser-

veermiddelen worden toegevoegd. Deze stoffen, de zogenaamde E-nummers, kunnen uit natuurlijke producten 

worden gewonnen maar kunnen ook kunstmatig worden gemaakt. Op het etiket vind je altijd de naam van de 

stof of het E-nummer. Bij voorbeeld citroenzuur in plaats van E330. Er wordt vaak negatief geoordeeld over de E-

nummers, maar alle stoffen zijn vooraf langdurig getest en gekeurd en leveren geen gevaar op voor de gezond-

heid bij normale inname. De fabrikant plaatst een waarschuwing op het etiket wanneer een stof niet geschikt is 

voor mensen met een bepaalde gevoeligheid voor die stof.  Volgens het Voedingscentrum is alle ophef over de E-

nummers het gevolg van het verkeerd interpreteren van wetenschappelijke onderzoeken. Lees daarover maar 

eens op de site van het Voedingscentrum het hoofdstuk Voedingswetenschap begrijpen. Producten zonder E-

nummers vind je op de Schijf van 5 en ook in de meeste biologische producten ontbreken deze stoffen. 

 

Raadpleeg voor meer informatie over etiketten en E-nummers de site van het Voedingscentrum: 

www.voedingscentrum.nl.  

 

Henny de Wit (voorzitter Denktank) 
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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 

• Formulier verzamellijst sprekers 

 

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

 

  7 februari Algemeen Bestuur 

19 februari Redactievergadering D&D nr. 2 

21 februari Algemeen Bestuur 

  1 maart  Jacobafonds 

  7 maart  Algemeen Bestuur 

14 maart  Regiovergadering Noord Holland 

14 maart  Regiovergadering Friesland  

15 maart  Regiovergadering Drenthe 

15 maart  Regiovergadering Oost-Gelderland 

29 maart  Regiovergadering Veluwe 

  4 april  Regiovergadering Zuid 

  5 april  Regiovergadering Zuid Holland Noord 

13 april  Regiovergadering Zuid Holland Midden 

17 april  Algemeen Bestuur 

23 april  Redactievergadering D&D nr. 3 

  2 mei  Algemeen Bestuur 

16 mei   Ledenraad  

30 mei  Algemeen Bestuur 

Denken & Doen 
 

De redactie nodigt alle afdelingen uit berichten in te sturen over hun projecten en  

bijzondere bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een lezing in het kader van het Denktank-thema  

of over duurzaamheid, hulp aan vluchtelingen door eigen leden, vrijwilligerswerk, bijvoor-

beeld in een AZC, acties voor derdewereldprojecten c.q. ontwikkelingshulp, lezing voor de 

leesclub door een auteur over zijn/haar pas verschenen boek, projecten in samenwerking 

met andere afdelingen of organisaties, bezoek aan een bijzonder museum, en wat maar  

interessant kan zijn voor uw mede-leden in het land. 

 

Op pagina 5 onderaan staat standaard de verschijningsdatum van de eerstvolgende  

editie en de uiterste datum van aanlevering.  

 

De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen in te korten of niet te plaatsen. 

Meer weten? Bel eindredacteur Wil Hoeffnagel, tel. 06 15 232 593 of stuur haar een  

mailtje via denkenendoen@hetnet.nl. 


