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NIEUWSBRIEF 

Geen bericht, goed bericht? 

 
U kent allen deze uitdrukking die we vaak gebruiken als we vragen of er nog nieuws is over bekenden die in een 

spannende periode zitten. Wij bevinden ons als Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK ook in een spannende tijd.  

Hoe kunnen we onze vereniging toekomstbestendig maken?  

 

De Ledenraad komt in zicht. Naast de gewone agendapunten, zoals het vaststellen van de jaarrekening 2016 en het 

jaarverslag, hebben we u in de Nieuwsbrief van januari  een aantal plannen en voorstellen voorgelegd die we op 17 

mei met uw vertegenwoordigers willen bespreken. Belangrijke stappen die we met elkaar willen nemen om de NVVH 

de actuele en eigentijdse vereniging te laten zijn waar vrouwen zich thuis voelen en betrokken zijn en blijven bij de 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Tot op heden hebben we vanuit de regio’s en afdelingen hier geen reactie op ontvangen en ook geen nieuwe voor-

stellen van uw kant voor het komend jaar. Is dat goed nieuws of juist niet? Bent u het helemaal eens met de koers 

die we uitzetten en met de ambitie die uit de plannen spreekt?  

 

We leggen u de vraag nogmaals voor. Het is namelijk belangrijk dat we samen, het Algemeen bestuur en de afdelin-

gen, aan de slag gaan om ons Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK te versterken en zichtbaar te maken. Hiervoor 

bieden wij aan de afdelingen vele mogelijkheden. Bent u het daar mee eens?  Laat u horen en maak er gebruik van.  

  

Nog even een korte samenvatting: 

 

• Versterken van afdelingen en regio’s (financiële ondersteuning wordt aangeboden) 

• Werken aan verbondenheid, organiseren van ontmoetingen, voortzetting Denktank met nieuwe onderwerpen 

• Ledenwerving en samenwerking met andere organisaties (Pokon gelden) 

• Organiseren ACWW Symposium: Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid op 2 oktober    

• Geen contributieverhoging maar dekkende begroting door gebruik te maken van gereserveerde gelden uit de 

reserves. 

 

Tenslotte een dringend verzoek: geef uw afgevaardigden de nodige informatie mee zodat zij op de Ledenraad de 

opmerkingen en vragen van de afdelingen aan de orde kunnen stellen en deze kunnen worden besproken. Op deze 

manier gaan wij op de Ledenraad samen aan de slag  voor ons NVVH-Vrouwennetwerk. 

 

Dieny Scheffer  

Ledenraad 

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ter kennisname de agenda en bijbehorende stukken aan voor de Ledenraad 

van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK welke wordt gehouden op woensdag 17 mei op het Centraal Bureau in 

Amersfoort. De uitnodiging voor deze Ledenraad is reeds verzonden aan de regiovertegenwoordigers.  

Verzoek aan de regio’s om de namen van de afgevaardigden voor 10 mei door te geven aan het Centraal Bureau. 

Geen uitnodiging ontvangen? bel of mail met het Centraal Bureau. 
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Zichtbaarheid 
 

Hoe ga je te werk als je de buitenwereld wilt laten weten wat ons Koninklijk  

NVVH-Vrouwennetwerk inhoudt en waar wij voor staan. Over deze vraag  

hebben de leden van het Algemeen bestuur en een aantal vrouwen die  

onze vereniging vertegenwoordigen in andere organisaties zich gebogen in 

een workshop “zichtbaarheid”.  

 

Hoe zit het met onze bekendheid in het land en 

op plaatselijk niveau? Vaak blijkt de kennis van niet-leden beperkt tot 

ons keurmerk en de “huisvrouwen “ die dat destijds hebben gerealiseerd.  

Dat wij inmiddels een eigentijds netwerk zijn van actieve en breed  

geïnteresseerde vrouwen is tot lang niet iedereen doorgedrongen. Op afdelingsniveau lukt het hier en daar om met 

behulp van de plaatselijke media aandacht voor de vereniging te genereren, maar helaas is dat eerder uitzondering 

dan regel. Het Algemeen Bestuur probeert via symposia en regionale bijeenkomsten een bijdrage te leveren aan de 

naamsbekendheid maar zou graag zien dat onze vereniging landelijk en plaatselijk een grotere bekendheid zou krij-

gen.  

 

In deze workshop zijn wij samen met de cursusleider op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze vereniging beter 

op de kaart te zetten, zowel landelijk als regionaal. Eigenlijk hebben wij bijna 7000 ambassadeurs (onze leden) die 

ons netwerk kunnen vertegenwoordigen. Hoe kunnen wij hen stimuleren om onze vereniging te promoten en welke 

boodschap brengen zij naar buiten. Nog belangrijker is de vraag hoe wij als AB dit kunnen ondersteunen. U begrijpt 

wel dat er nog veel meer vragen (en oplossingen!) deze dag aan de orde zijn gekomen en dat het AB daarmee aan  

de slag gaat. U hoort daar de komende tijd vast nog meer over. 

 

Wilt u ook een workshop “zichtbaarheid” volgen met uw afdeling of regio, laat het ons dan weten. U komt tot nieuwe 

inzichten waarmee u uw afdeling en daarmee onze vereniging kunt promoten.   

 

Henny de Wit  

Contributie en afdracht: 
 

Als bestuur van een afdeling bepaalt u zelf de hoogte van de contributie van uw afdeling. Deze wordt vastgesteld bij 

het opstellen van uw begroting voor het nieuwe verenigingsjaar en in de jaarvergadering bekend gemaakt aan uw 

leden. Het staat u vrij daarnaast een bijdrage te vragen voor de ACWW en voor het Jacobafonds. Dit zijn kleine  

bijdragen, die nuttig zijn en gewaardeerd worden.  

 

De afdracht wordt bepaald door het landelijk bestuur en vastgesteld op de Ledenraad. Ook voor 2018 stellen we 

geen verhoging voor. In februari ontvangt u altijd een brief waarin wij de afdracht in rekening brengen gerelateerd 

aan het aantal leden van uw afdeling. U heeft een maand de tijd gehad om uw ledenbestand op orde te maken. Een 

accuraat bijgehouden ledenadministratie is essentieel voor elke afdeling. De contributie is het werkkapitaal waar-

mee u het programma kunt uitvoeren. De ledenadministratie is ook belangrijk voor de verspreiding van Denken en 

Doen. Niets is zo pijnlijk als post te ontvangen voor een partner die er niet meer is. Ook nieuwe leden horen erbij en 

willen we laten genieten van ons magazine.  

 

U begrijpt dat de afdracht voldaan dient te worden volgens de berekening die u van ons heeft ontvangen. Er zijn 5 

verzoeken binnengekomen om het afdracht bedrag te corrigeren omdat het niet overeenstemde met het aantal 

leden. Dat wordt niet gehonoreerd, we hanteren de ledenlijsten die op dat moment in de ledenadministratie  

beschikbaar zijn. 

Tiny Renne van het Centraal Bureau is altijd bereid u te helpen met de ledenadministratie.  

In het najaar kunt u, indien gewenst, weer deelnemen aan een workshop Ledenadministratie. 

 

Lydia van de Schilde, penningmeester 
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Workshop Website Platform  
 

Op dinsdagmorgen 12 september a.s. gaan de webmasters van de afdelingen weer met elkaar aan de slag met onze 

website. Een persoonlijke uitnodiging voor die workshop in Amersfoort hebben zij al eerder ontvangen. Onder leiding 

van Nancy wordt er gewerkt aan onze websitepagina’s, de toegankelijkheid ervan, het toevoegen van mooie foto’s of 

het verbeteren van de indeling.  

 

Wij hopen op een grote opkomst van die dames, die pas sinds kort verantwoordelijk zijn voor het beheer van de web-

pagina van hun afdeling. Zij kunnen tijdens de workshop kennis maken met de webmasters die zich al langere tijd 

bezighouden met de websites van hun afdeling.  

 

In de workshop is er ruim tijd om gezamenlijk te zoeken naar leuke oplossingen om de website te verbeteren en 

aantrekkelijker te maken. Het uitwisselen van ervaringen en kennis behoort daarbij tot onze belangrijkste kwalitei-

ten! Geeft u zich snel op voor de workshop en neem deel in dit enthousiaste platform. 

Workshop Ledenadministratie   
 

De dames die zich bezighouden met de ledenadministratie van hun afdeling zijn onlangs uitgenodigd om deel te 

nemen aan de workshop ledenadministratie op dinsdagmiddag 12 september op het Centraal Bureau in Amersfoort. 

 

Deze tweede workshop is een vervolg op de succesvolle bijeenkomst vorig jaar, waar 12 dames zich hebben gebo-

gen over het beheer van het ledenbestand systeem. We constateren met trots, dat het aantal foutieve registraties in 

het ledenbestand in het afgelopen jaar aanzienlijk is afgenomen. Dat is prettig voor de betrokken beheersters, maar 

het spaart de vereniging ook nog eens geld uit.  

 

Tijdens de workshop besteden we geruime tijd aan de mogelijkheden die het systeem biedt voor een makkelijk ge-

bruik voor de administratie van afdelingsactiviteiten en de financiële registratie ervan. 

We hopen op een grote opkomst bij deze workshop, zodat meer afdelingen kunnen profiteren van de voordelen voor 

de eigen afdeling en voor de hele vereniging. Met name de nieuw benoemde ledenadministratrices zijn van harte 

welkom aan deze workshop deel te nemen.  

 

Agnes Mastenbroek 

Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid  
Locatie Utrecht centrum (op loopafstand van het Centraal Station) 

Save the date: 2 oktober 2017 

 

 

"Be it resolved that ACWW and its member organizations urge the governments to take action to stop the increasing 

worldwide sexual abuse of women and children in the refugee camps and shelters." 

(Urgentie resolutie Association of Country Women of the World) 

 

De hierboven geciteerde resolutie, ingediend door onze vertegenwoordigster bij de ACWW  en met algemene stem-

men aangenomen, heeft geleid tot het organiseren van een symposium over dit onderwerp. 

Wat weten we over seksueel geweld tegen vrouwen in vluchtelingenkampen en opvangcentra? Welke ervaringen 

hebben betrokkenen in Nederland (vrouwen zelf, bestuurders, vrijwilligers e.a.). Het onderzoek staat nog in de  

kinderschoenen, harde cijfers zijn nauwelijks voorhanden, beelden en verhalen zijn schrijnend. 

Koninklijk NVVH–Vrouwennetwerk,  Passage christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging , Vrouwen van Nu en de 

Nederlandse Vrouwen Raad organiseren op 2 oktober 2017 een symposium met sprekers en deelsessies om kennis 

te delen en aanbevelingen te formuleren om in actie te komen. 

 

Reserveer deze datum. Meer informatie volgt in de Nieuwsbrief en op de website. 
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Van het Jacobafonds 
 

In februari vergaderde het bestuur van het Jacobafonds. Er verandert in 2017 niets voor individuele leden. Er kan 

een beroep op het fonds worden gedaan voor een bijdrage voor de contributie. Ook kunnen incidentele aanvragen 

worden gedaan voor maximaal twee bijeenkomsten: bijvoorbeeld voor een excursie of een kerstmaaltijd. Het is ook 

mogelijk een incidentele bijdrage te vragen voor iets waarvoor men zelf niet de middelen heeft. Vaak wordt dan 

een tegemoetkoming in de kosten toegekend. Ook kan er nog steeds een verwenmoment worden aangevraagd.  

Uw Jacobafondsadviseuse is op de hoogte van de gang van zaken voor deze aanvragen. 

 

Voor een bijeenkomst over Actief ouder worden die voor 1 september a.s. plaatsvindt,  kunnen nog aanvragen 

worden ingediend. Daarna stopt deze bijdrage. Er is van deze mogelijkheid ten volle geprofiteerd en er is een bont 

palet van activiteiten  rondom dit onderwerp georganiseerd. 

 

Kleine afdelingen met 70 leden of minder kunnen ook dit jaar weer € 150,- aanvragen.  

Daarnaast kunnen alle afdelingen een beroep doen op het Jacobafonds, voor bijeenkomsten die voor afdelingen 

te duur zijn. Deze worden individueel beoordeeld door het bestuur van het fonds. 

 

Aanvragen van individuele leden moeten worden aangevraagd bij Tiny Gakes;  famgakesbh@zeelandnet.nl 

aanvragen voor afdelingen en voor het verwenmoment bij Rina Gorter; rina.gorter@ziggo.nl  

dit kan rechtstreeks of via het Centraal Bureau. 

Het secretariaat van het Jacobafonds heeft een eigen email adres; secretariaatjacobafonds@gmail.com 

 

Rina Gorter 

 

Nieuws van de Denktank 
 

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangekondigd dat de Denktank een nieuw onderwerp heeft uitgekozen om daar de 

komende jaren mee aan de slag te gaan. In onze vergadering in maart hebben wij het onderwerp  

Vrouw als consument verder uitgewerkt. Wij willen ons beperken tot “voedsel”, het bleek dat onder deze noe-
mer heel veel onderwerpen en deelonderwerpen vallen. De bedoeling is dat wij deze onderwerpen met een be-

knopte toelichting gaan aanbieden aan de afdelingen. In de afdelingen kunnen deze onderwerpen dan bij voor-

beeld in gespreksgroepen of themabijeenkomsten worden besproken. Op verzoek kunnen leden van de Denktank 

behulpzaam zijn bij het introduceren van de onderwerpen in de afdeling. Wij adviseren u om in uw jaarprogramma 

van 2017/2018 alvast een dagdeel voor dit onderdeel te reserveren. De precieze opzet is nog in ontwikkeling en 

op de komende Ledenraad kan ik meer inzicht in onze opzet geven. 

 

Ons verzoek om nieuwe leden heeft geresulteerd in 2 nieuwe leden voor de Denktank maar wij zijn nog steeds op 

zoek naar nieuwe deelneemsters. Heeft u al eens rondgevraagd in uw afdeling of er iemand belangstelling heeft? 

Ik hoop dat u ons verzoek in de komende regiovergaderingen aan de orde wilt stellen.   

 

Namens de Denktank 

Henny de Wit (voorzitter) 

Bestuurssamenstelling Afdelingen 

 

Een groot aantal afdelingen heeft al de informatie omtrent bestuurssamenstelling 

2017 aan het Centraal Bureau gezonden. Voor die afdelingen die pas kort geleden hun 

jaarlijkse ledenvergadering hebben gehouden, treft u bijgaand het formulier aan  

waarop u de bestuurswijzigingen in uw afdeling kunt noteren. 

Stuurt u het formulier alstublieft zo snel mogelijk naar Tiny Renne op het Centraal  

Bureau, centraalbureau@nvvh.nl   

dan worden de gegevens in het ledenbestand aangepast en kunt u de post en mail aan 

uw afdeling op het juiste adres verwachten. 
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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: 

• Stukken Ledenraad tkn 

• Formulier samenstelling bestuur 

5 april  Regiovergadering Zuid in Breda 

6 april  Regiovergadering Veluwe in Ermelo 

10 april  Algemeen Bestuur 

19 april  Regiovergadering Zuid Holland Noord in Sassenheim 

10 mei  Algemeen Bestuur 

17 mei   Ledenraad: Amersfoort 

31 mei  Algemeen Bestuur 

3 juli  Algemeen Bestuur   

7 t/m 28 juli Vakantie Centraal Bureau 

9 augustus Algemeen Bestuur 

6 september Algemeen Bestuur 

12 september Website platform en ‘s middags ledenadministratie 

Nieuwe handleiding voor bestuursleden 

 

De oude “bestuurshandleiding” die misschien nog op het secretariaat 

van uw afdeling ligt, is met de invoering van de nieuwe statuten niet 

meer actueel. Het leek ons van belang om vooral voor nieuwe bestuurs-

leden de gang van zaken binnen onze vereniging in kort bestek te ver-

woorden. Dit heeft geresulteerd in een beknopte nieuwe handleiding.  

Hierin is de structuur van de vereniging beschreven en de verschillende 

functies en taken die daarmee samenhangen. Deze handleiding is digi-

taal aan alle secretariaten gestuurd. Nu er na de voorjaarsvergaderin-

gen in verschillende afdelingen nieuwe bestuursleden zijn aangetre-

den, is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de 

vereniging en hun eigen rol daarin. Deze handleiding kan daarbij be-

hulpzaam zijn.  

Ook vindt u informatie over de stukken die u jaarlijks naar het Centraal 

Bureau  moet sturen en de dienstverlening van het CB. Aan de secreta-

ris het advies er voor te zorgen dat alle bestuursleden een exemplaar 

van deze handleiding ontvangen. 

 

Algemeen Bestuur 


