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NIEUWSBRIEF 

Ledenraad stukken 
 

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 16 mei op het Centraal Bureau in 

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

Tijdens de regiovergadering worden er twee afgevaardigde gekozen uit de aanwezige afdelingsafgevaardigden voor 

de Ledenraad (statuten art. 21.2). Deze afgevaardigden vertegenwoordigen de tot hun regio behorende afdelingen. 

 

Verzoek aan de regio’s om de namen van de afgevaardigden voor 8 mei door te geven aan het Centraal Bureau. 

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

Ledenraad op 16 mei: Verantwoording en vooruitkijken  
 

Het is altijd weer een opluchting als alle jaarstukken voor de Ledenraad 

klaar zijn en verstuurd kunnen worden. Deze vergadering, de officiële  

Ledenraad, is een belangrijk moment voor onze vereniging. Op deze  

vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid 

van het voorgaande jaar. De jaarrekening wordt vastgesteld en nieuwe 

plannen worden voorgelegd. Met elkaar bespreken wij de begroting en 

nadat deze is vastgesteld door de Ledenraad kan het AB met dit werk- 

budget weer een jaar aan de slag. Alle vragen die in de afdelingen leven, 

kunnen in deze vergadering aan de orde komen. 

 

Maar nog belangrijker is dat we ook met elkaar spreken over de toekomt van ons Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK. De samenleving verandert voortdurend, nieuwe wetgeving vraagt aan ons allen om goed “bij 

de les” te blijven. Denk aan de donorwet, de wet op de privacy en de decentralisatie van overheidstaken naar de 

gemeente. Als afdeling kunt u daar op inspelen. Allereerst moet Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK bekend en 

zichtbaar zijn voor de lokale overheid en samenleving. Dat is een mooi speerpunt voor het komend jaar.  

 

Actief participeren in de eigen leefomgeving en de eigen thema’s en onderwerpen delen met anderen. Het thema 

“De Vrouw als Consument” leent zich daar uitstekend voor. Samenwerken met bedrijven uit uw woonplaats, met de 

lokale supermarkt, met de gemeente over bij voorbeeld afvalscheiding. Er zijn zoveel mogelijkheden dat u in één 

jaar niet alles op het programma kwijt kan. Op de Ledenraad spreken we hierover en we zijn benieuwd naar uw 

plannen voor de toekomst van onze “NVVH”. We delen met u onze visie op de vereniging. Ik kijk uit naar 16 mei, de 

ontmoetingsdag bij uitstek binnen ons Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK.  

 

Dieny Scheffer, voorzitter 

 

Doelstellingen 
 

In verschillende maandberichten en op websites van afdelingen lezen we doelstellingen van de NVVH die op een 

wat meer eigentijdse manier zijn geformuleerd. Een goed punt om daar aan te werken en samen met u vast te 

stellen. We hebben als AB een tekst geschreven die we graag op de Ledenraad met u willen bespreken. De tekst is 

als volgt:  

 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 

• Is een netwerk waar vrouwen elkaar ontmoeten en kunnen deel nemen aan uiteenlopende activiteiten. 

• Behartigt de belangen van vrouwen in samenwerking met andere vrouwenorganisaties. 

• Stimuleert vrouwen deel te nemen aan het maatschappelijk debat. 

• Komt op voor de belangen van de consument . 

• Kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek.  
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Welke procedure moet u volgen wanneer de afdeling van penningmeester wisselt? 
 

Als uw afdeling een nieuwe penningmeester krijgt, zijn de volgende zaken van belang: 

• Uw afdeling valt onder het landelijke nummer 40407231 van de Kamer van Koophandel. Dit geldt niet voor af-

delingen met een eigen rechtspersoonlijkheid, die hebben een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

• Er bestaat een verschil tussen vertegenwoordigers en gemachtigden. 

• Een vertegenwoordiger staat ingeschreven bij  de KvK en is lid van het Algemeen Bestuur (AB) 

De vertegenwoordiger van een organisatie kan bij voorbeeld een rekening aanvragen en organisatiegegevens 

wijzigen. 

• Een gemachtigde krijgt bevoegdheid om de rekening te beheren: dat is in de meeste gevallen de penningmees-

ter van de afdeling. 

• Om bij de bank gegevens te wijzigen, wordt gebruik gemaakt van een wijzigingsformulier dat getekend moet 

worden door 2 vertegenwoordigers (leden van het Algemeen Bestuur). Elke bank heeft hiervoor zijn eigen 

            formulier. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau. 

Geldstromen  

 
In de voorbereiding op de Ledenraad ontvangen wij schriftelijke en  

mondelinge vragen over de financiële situatie van Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk. 

 

Hoe zit het met de geldstromen? 

Per 1 februari bepalen wij aan de hand van het ledenbestand van de afdeling de afdracht. 

Op 1 februari 2018 telde onze vereniging 6365 leden. Het totale bedrag van de afdracht vormt het werkkapitaal van 

de vereniging. 

Alle rekeningen gaan naar het AB en worden betaald via de penningmeester. 

Na het eerste kwartaal krijgt het AB een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Er is dus steeds controle. 

 

Begroting 

In augustus staat de begroting 2019 op onze agenda. De kwartaaloverzichten, de wensen van de afdelingen en het 

landelijk thema vormen de uitgangspunten voor deze begroting.  

In november vindt het overleg plaats met de penningmeesters van alle regio's. Zij ontvangen de cijfers van het derde 

kwartaal, de prognose voor het lopende jaar en een voorstel voor de begroting van het volgende jaar.  

Deze stukken worden besproken en van commentaar voorzien. De weerslag van de bijeenkomst wordt vastgelegd in 

een verslag. Het verslag wordt naar de aanwezige penningmeesters en de regiovertegenwoordigers verstuurd zodat 

alle afdelingsbestuurders er kennis van kunnen nemen. 

Op 1 september is er opnieuw aandacht voor het ledenaantal. Dan is duidelijk hoeveel leden er zijn ingeschreven en 

uitgeschreven en kan het precieze aantal leden bekend worden gemaakt. 

In februari maakt de heer A.H. ter Haar van ons administratiekantoor de eerste cijfers over het afgelopen jaar bekend. 

De kascommissie wordt uitgenodigd samen met Rina Gorter van het Jacobafonds. De heer A.H. ter Haar geeft uitleg en 

toelichting en we bespreken wat eventueel opvalt/tegenvalt. Het afgelopen jaar is een subsidiebedrag in de jaarreke-

ning opgenomen en we nemen geoormerkt geld mee naar dit jaar voor de kosten van het Manifest  

 

Openheid 

Alle cijfers worden gepubliceerd. In Denken en Doen staat een overzicht en op verzoek van de Ledenraad van 2017 is 

er een toelichting aan toegevoegd. Het is geld van de leden en over de besteding maken we met u afspraken op de 

Ledenraad. We hanteren nog steeds de afspraak dat we als een landelijke organisatie kunnen functioneren met de 

ondergrens van 5000 leden en €75000,00 om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de afdelingen is de 

situatie stabiel, afdelingen voeren hun eigen beleid. 

 

Dat wij u niet eerder kunnen informeren, zoals door enkele afdelingen wordt gevraagd, heeft te maken met afspraken 

die in de statuten van de vereniging zijn vastgelegd. De Ledenraad is het beleidsbepalend orgaan en daar vindt be-

sluitvorming plaats. Daar worden de jaarrekening en de begroting vastgesteld.  

 

Lydia van de Schilde, penningmeester 
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

Op 25 mei 2018 treedt de wet AVG in werking, waarin is vastgelegd wat  

verenigingen wel en niet mogen doen met persoonsgegevens van de leden. 

 

In de periode vanaf nu tot eind mei wordt door ons informatie op de website 

gezet onder het kopje AVG. Daar plaatsen wij ook documenten die wij uit  

andere bronnen hebben verkregen. 

 

In de nieuwe AVG zijn ook verenigingen/vrijwilligersorganisaties verplicht te inventariseren wat ze vastleg-

gen en welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel. Zoals bij voorbeeld de adresgegevens 

voor de verzending van D&D en maandbericht. Hiervoor moet een verwerkersovereenkomst worden afge-

sloten. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, mogen niet worden bewaard. Informatie 

over dieet of diabetes mag niet worden bewaard in een bestand, maar moet elke keer bij een activiteit 

opnieuw worden gevraagd. Hoe minder informatie er over personen bewaard wordt, hoe moeilijker gege-

vens herleidbaar zijn naar een persoon en hoe minder kans op schending van de privacy. 

 

Datalek 

 

Ter voorkoming van een datalek is het van belang dat data maar op één computer of in één systeem 

staan. Verspreiding van data over verschillende computers bij bestuur of commissieleden, zonder dat dit is 

vastgelegd, kan uitgelegd worden als datalek. Het ledenbestand is toegankelijk voor alle afdelingen, de 

ledenadministratie is beveiligd met een wachtwoord. Wachtwoorden mogen niet worden uitgewisseld of 

digitaal in een bestand worden bewaard. Schaduwadministraties die door afdelingen worden gebruikt, zijn 

ongewenst.  

Oude Excel sheets met persoonsgegevens moeten uit de computer worden verwijderd. 

 

Bij het verzenden van een email aan meerdere personen dient u de emailadressen in het veld “bcc” te 

plaatsen zodat deze mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen. 

 

Foto’s 

 

De regelgeving in de wet AVG ten aanzien van publicatie van foto’s is: een foto van een persoon mag 

alleen worden gepubliceerd met schriftelijke toestemming van de persoon zelf. Een groepsfoto waarop de 

mensen niet duidelijk herkenbaar in beeld zijn (of van een grotere afstand) is wel toegestaan. De toestem-

mingsverklaring  die u hiervoor moet gebruiken, zal door ons op de website worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

           Workshop AVG 
 

 

 

 

 

 

Begin april hebben wij de afdelingen een uitnodiging gestuurd voor een workshop AVG op 23 en 24 mei 
in Amersfoort. De workshop is bedoeld voor de ledenadministratrice, de webmaster en/of een bestuurslid. 

In de workshop wordt aandacht besteed aan de AVG en de regels die de afdelingen en de landelijke orga-

nisatie daarbij moeten hanteren. De AVG is geen vrijblijvende wetgeving, de boetes die de Autoriteit Per-

soonsgegevens kan opleggen zijn hoog. Daar willen we met uw steun verre van blijven. 

 

Wij hopen en vertrouwen dat alle afdelingen gebruik zullen maken van de uitnodiging voor de workshop. 

 

Tiny Renne 

Agnes Mastenbroek 
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Nieuws van de Denktank 
 

Aan de slag met Koop- en eetgedrag (De vrouw als consument) 

 

Inmiddels weet u wel dat de Denktank dit onderwerp voor de komende 2 jaar op de agenda heeft gezet. De kaar-

tenset die wij hiervoor hebben gemaakt is al in het bezit van een groot aantal afdelingen. Ook heeft het Jacoba-

fonds al van verschillende afdelingen een aanvraag ontvangen voor de toegezegde subsidie wanneer dit onder-

werp in de afdeling op de agenda komt. Dat kan variëren van een lezing van een deskundige over één van de 

onderwerpen die wij op de kaarten hebben genoemd, maar ook een vegetarische maaltijd of een presentatie 

over dieetmaaltijden kwam in aanmerking voor de bijdrage van het JF.  

 

Wij van de Denktank zouden eigenlijk het liefst zien dat onze leden zelf aan het woord komen. Alle onderwerpen 

die wij in kaart hebben gebracht zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Dat betekent dat wij als vrouwen (ook 

mannen trouwens!) daar veel mee te maken hebben en daar ook onze ideeën over hebben. Het is interessant 

om daar met elkaar over te praten. Welke keuzes heb je en waardoor laat je je leiden als je boodschappen doet 

voor je dagelijkse maaltijden. Heb je er wel eens over nagedacht wat de consequenties van je koop- en eetge-

drag zijn voor ons klimaat/milieu. 

 

In Woerden hebben wij daar met zo’n 50 dames over gesproken. Wij hebben met elkaar een quiz ingevuld over 

het scheiden van afval. Dat daar nog heel wat haken en ogen aan vastzitten, bleek wel toen de juiste antwoor-

den werden gegeven. Wilt u ook zo’n discussiebijeenkomst organiseren dan kunt u eventueel hulp vragen van 

een van de leden van de Denktank. Wij hebben voldoende materiaal en ideeën om zo’n bijeenkomst succesvol 

te laten verlopen. U kunt een deskundige uitnodigen om uw leden te informeren, maar het is heel waardevol om 

in eerste instantie de leden zelf eens aan het woord te laten. En komen er knelpunten naar voren die om een 

deskundig antwoord vragen, dan kunt u daar in een volgende bijeenkomst op inspelen. In haar voorwoord schrijft 

Dieny dat wij ons als vereniging moeten laten zien. Dit onderwerp biedt daar veel kansen voor. Signaleert u in uw 

bijeenkomst een probleem dat in uw gemeente moet worden opgelost, zoek de publiciteit en vraag aandacht van 

de verantwoordelijke instantie. U zet uw afdeling op de kaart en kunt er anderen in uw omgeving een plezier mee 

doen wanneer er oplossingen worden gevonden. 

 

AAN DE SLAG 

Wij gaan ervan uit dat u in uw programma voor het komende jaar het onderwerp van 

de Denktank op de agenda plaatst. De set kaarten biedt voldoende onderwerpen om 

ook een tweede keer aandacht aan het koop- en eetgedrag te schenken. Wij wensen 

u veel succes bij de uitvoering en horen graag wat uw ervaringen zijn.  

 

Namens de Denktank 

Henny de Wit (voorzitter) 

Regiobezoeken 
 

Leden van het AB zijn verspreid over het land naar de regio-bijeenkomsten geweest. Naast de zakelijke agenda -

punten is er de ontmoeting, een sfeer van verwachting naar de nieuwtjes uit de regio. De afdelingen wisselen hun 

ervaringen uit met betrekking tot het programma, over de inhoud van een lezing en wat de leden er van vonden, 

Want elk bestuur wil graag tevreden leden hebben. Dat geeft inspiratie en informatie. Wie was een goede spreker, 

was het de officier van een duikboot die over gevaarlijke situaties vertelde of de schrijfster die met veel 

humor over diëten sprak en de luisteraars waardevolle suggesties meegaf. Er zijn sprekers uit het eigen netwerk 

uitgenodigd, bij voorbeeld de notaris die voor een fles wijn zijn ervaringen wilde vertellen. Als de kosten voor een 

spreker erg hoog zijn en er weinig geld te besteden is, valt er ook wel eens wat te onderhandelen. 

 

Wijzigingen in het bestuur worden besproken, We begroetten een nieuwe voorzitter in Lochem en nieuwe bestuurs-

leden in Groningen. We hoorden dat er een dringend beroep wordt gedaan op de leden om deel te nemen aan het 

bestuur. Allerlei onderwerpen komen aan de orde, het is fijn om die met elkaar te bespreken. In een aantal regio’s 

zoeken afdelingen ook buiten de regio-vergadering contact met elkaar en wordt er samengewerkt. Er worden activi-

teiten georganiseerd met andere vrouwenverenigingen (o.a. Vrouwen van Nu). Het netwerk binnen de regio krijgt op 

deze wijze steeds meer vorm. We hebben bewondering voor alle vrouwen die op hun eigen wijze werken aan ons 

vrouwennetwerk 3.0.  

 

Lydia van de Schilde. 
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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 

17 april  Algemeen Bestuur 

23 april  Redactievergadering D&D nr. 3 

  2 mei  Algemeen Bestuur 

16 mei   Ledenraad  

23 mei  Workshop AVG voor afdelingen 

24 mei  Workshop AVG voor afdelingen 

30 mei  Algemeen Bestuur 

25 juni  Redactievergadering D&D nr. 4 

26 juni  Jacobafonds vergadering 

11 juli  Algemeen Bestuur 

15 augustus Algemeen Bestuur 

23 augustus Redactievergadering D&D nr. 5 

12 september Algemeen Bestuur 

10 oktober Algemeen Bestuur 

22 oktober Redactievergadering D&D nr. 6 

31 oktober Ronde Tafel 

12 november  Algemeen Bestuur 

21 november Penningmeestersoverleg 

  6 december Decemberlunch 

13 december Algemeen Bestuur 

Bestuurssamenstelling Afdelingen 
 

Een groot aantal afdelingen heeft de informatie 

omtrent de bestuurssamenstelling 2018 al aan 

het Centraal Bureau gezonden. Voor die afdelin-

gen die pas kort geleden hun jaarlijkse ledenver-

gadering hebben gehouden, treft u hierbij het 

formulier aan waarop u de bestuurswijzigingen 

in uw afdeling kunt noteren. 

 

Stuurt u het formulier alstublieft zo snel mogelijk 

naar 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. 

 

Te bestellen: 
Er is een nieuwe voorraad pennen! 

 

Balpen met smartphone dopje, kleur antraciet grijs met 

ingegraveerde tekst 

“Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK”    

Prijs  € 1,—  per stuk, exclusief verzendkosten.  

Besturenhandleiding 
 

In 2017 hebben alle afdelingen via hun secretariaat per mail 

de Besturenhandleiding ontvangen. Dit stuk van 6 bladzijden 

bevat de belangrijkste punten uit de Statuten en geeft aan 

hoe onze vereniging is georganiseerd en welke taken en ver-

plichtingen daar voor de afdelingsbesturen uit voortvloeien.   

 

Vooral nieuwe bestuursleden kunnen hier in kort bestek lezen 

hoe de vereniging functioneert. Wij raden u aan om bij uw 

bestuursleden te informeren of zij in het bezit zijn van deze 

handleiding. Ook voor commissieleden en excursieleidsters is 

het handig om deze handleiding te raadplegen. 

 

U kunt de handleiding digitaal aanvragen bij het Centraal 

Bureau via centraalbureau@nvvh.nl  

 


