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Ledenraad op 15 mei, locatie Centraal Bureau 

Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort 

 

 

 

 

 

 
Het was even doorbijten maar het is gelukt. De jaarstukken voor de Ledenraad zijn klaar en kunnen worden  

verstuurd. De Ledenraad is altijd een bijzonder moment in de vereniging, het bestuur legt verantwoording af over 

het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. De jaarstukken worden behandeld en vastgesteld, de jaarrekening 

moet worden goedgekeurd. Het jaarverslag van 2018 waarin alle activiteiten staan vermeld, is een mooi 

“naslagwerk” geworden. De vele ontmoetingen en gesprekken met afdelingsbestuurders aan de Ronde Tafel en in 

de regio’s worden beschreven, alsmede het vele werk dat in onze vereniging is gedaan in het kader van de AVG. 

Dat alles en nog veel meer kunt u lezen in het Jaarverslag 2018. Op de Ledenraad wordt het verslag vastgesteld en 

daarna op de website geplaatst. Het is een interessant en mooi verslag dat heel goed te gebruiken is om nieuwe 

leden te vertellen wat voor vereniging de NVVH is.  

 

Op de agenda van de Ledenraad staat ook het voorstel verkiezing Algemeen Bestuur. 

Volgens het rooster van aftreden is aftredend en herkiesbaar mevrouw H. de Wit-van der Horst, Algemeen  

Bestuurslid voor de periode van 3 jaar. 

Eveneens aftredend mevrouw E.C.M. van de Schilde en herkiesbaar als 2e penningmeester voor de periode van 

één jaar. 

Mevrouw L.D. Wesenhagen-Kastelein is toegetreden als Algemeen Bestuurslid in september 2018, op verzoek van 

het Algemeen Bestuur. Zij stelt zich verkiesbaar als 1e penningmeester voor de periode van 3 jaar. 

We zijn verheugd dat na instemming met dit voorstel ons bestuur weer op volle sterkte is. 

 

Voorstellen uit de regio’s 

Op de ledenraad is er altijd ruimte om voorstellen of suggesties uit de regio’s te bespreken. Om deze op de juiste 

manier te kunnen behandelen, vragen we u om uw voorstellen voor 1 mei te mailen naar het Centraal Bureau. 

 

De Stichting Jacobafonds is een vast punt op de agenda van de Ledenraad. Het bestuur van de Stichting legt op 

deze vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en de jaarstukken worden besproken. 

 

Uitkomst enquête en de toekomstplannen      

We zijn verrast en verheugd over de respons op de enquête. Allereerst verdient u, als afdelingsbestuurders, een 

groot compliment. We vroegen om uw medewerking en u hebt de leden enorm gestimuleerd om de vragenlijst in te 

vullen; dank daarvoor. De antwoorden geven voldoende input voor de discussie  “hoe nu verder”.   

 

Op 15 mei is het middaggedeelte gereserveerd voor discussie. Na de lunch is er eerst de presentatie van de  

uitkomst van de enquête en daarna gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers uit de regio’s. Samen kijken we 

dan of we conclusies kunnen trekken uit de ledenraadpleging. Ook betrekken we het advies van de Klankbord-

groep hierbij. Zo willen we samen de koers uitzetten voor de toekomst van ons NVVH.  

 

Dieny Scheffer, voorzitter 
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In de Ledenraad van 2018 zijn de herschreven doelstellingen aan de orde geweest. De toen gemaakte  

opmerkingen zijn in onderstaande doelstellingen verwerkt.  

Het Algemeen Bestuur stelt voor de doelstellingen als volgt vast te stellen: 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK 

 

• Is een landelijk netwerk van samenwerkende lokale afdelingen waar vrouwen elkaar ontmoeten en  

             kunnen deelnemen 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.  

Hoe staat het in uw gemeente met de toiletten? 
 

In onze samenwerking met de MDL-stichting om in elke gemeente te zorgen voor meer 

toiletten hebben wij ook de medewerking van de afdelingen nodig. Het is niet alleen voor 

vrouwen en mensen met darmproblemen van belang dat er voldoende toiletten zijn in een 

gemeente. Een actie voor meer toiletten kan voor alle inwoners en bezoekers van uw ge-

meente van belang zijn. Is er in de supermarkt wel een toegankelijk toilet en wat als je als 

toerist in uw gemeente een toilet nodig hebt? Kun je dan alleen terecht bij de plaatselijke 

horeca? 

 

Voorbeeldbrief  

Wilt u als plaatselijke afdeling van u laten horen, schrijf dan een brief naar het gemeente-

bestuur. U kunt een voorbeeldbrief aanvragen bij ons Centraal Bureau, maar u kunt  

natuurlijk ook zelf een overtuigende brief samenstellen. 

Stichting Jacobafonds 
 

In de eerstvolgende Denken&Doen (half april) vindt u het jaarverslag van het Jacobafonds over 2018 en het  

financiële jaarverslag over het afgelopen jaar. Zoals u zult zien, hebben heel wat afdelingen gebruik gemaakt van  

de mogelijkheid om een bijdrage te vragen voor een bijeenkomst over het jaarthema. De meest uiteenlopende  

onderwerpen kwamen aan de orde. 

 

De mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen voor het jaarthema (met begroting) loopt nog tot 1 september 2019. 

Na ontvangst van een verslagje van de bijeenkomst met opgave van de werkelijke kosten wordt het bedrag dan aan 

uw afdeling overgemaakt. Alleen afdelingen die jaarlijks afdragen aan het Jacobafonds komen voor een bijdrage in 

aanmerking. 

 

Rina Gorter, penningmeester 

rina.gorter@ziggo.nl 
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      Voorstel ondersteuning ACWW Projecten 
 

 

 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur stelt voor een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar te stellen voor een project van  

de ACWW (Associated Country Women of the World). Het saldo van het fonds dat door de bijdragen van de  

leden is bijeengebracht, laat dit toe.  

 

Er is gekozen voor een project van het zogenoemde WE (Women Empowered) Fund. Hiermee worden  

projecten van vrouwen uit derde wereldlanden ondersteund.  

Afhankelijk van het project krijgen vrouwen ter plekke financiële steun, bij voorbeeld voor een op te  

zetten bedrijf of voor scholing. Ook kunnen naaimachines, computers, waterpompen etc. worden aange-

schaft. Er is altijd nauwlettend toezicht op de voortgang van de projecten. Rapportages van lopende  project-

en en eindrapporten worden in de Project Newsletters gepubliceerd,  

 

De projecten worden niet voor 100% door ACWW gefinancierd, de vrouwen moeten zelf ook voor een deel 

hieraan bijdragen.  

ACWW werkt op vele gebieden nauw samen met de Verenigde Naties. Zo zijn alle te ondersteunen  

projecten gekoppeld aan een of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. 

Om zoveel mogelijk aansluiting te hebben bij het gedachtegoed van ons Koninklijk NVVH-

VROUWENNETWERK gaat onze voorkeur uit naar projecten waarbij de focus ligt op onderwijs en capaciteits-

opbouw. 

 

Tot op heden heeft ACWW 1049 projecten ondersteund met een totaalbedrag van ruim 5 miljoen euro.   

Uitgebreide informatie over ACWW’s Projectfonds is te vinden op www.acww.org.uk 

 

Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht 
 

Tentoonstelling in het Groninger Museum  

Wanneer: 20 april tot en met 15 september 2019 

 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK werkt mee aan deze tentoonstelling. 

 

Wij hebben ons schilderij van Wilhelmina Drucker ter beschikking gesteld van de 

tentoonstelling.  

Dit portret is geschilderd door mevrouw Truus Claes. Het is een hommage aan de 

vrouwenemancipatie en gemaakt in de tijd dat de wet vrouwenkiesrecht tot stand 

kwam (9 mei 1919). 

 

De tentoonstelling geeft een beeld van de betekenis van het vrouwenkiesrecht en de belangrijke rol die 

onder anderen Wilhelmina Drucker daarin heeft gespeeld. 

De samenstelster van de tentoonstelling, mevrouw Mineke Bosch, hoogleraar Moderne Geschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen, heeft voor deze tentoonstelling een boek samengesteld getiteld “Strijd! 100 

jaar vrouwenkiesrecht”. 

 

Het Groninger Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

In de periode van 6 mei tot 21 juni kunt u met uw museumjaarkaart de tentoonstelling gratis bezoeken. 

Daarna zijn de kosten van het bezoek € 3,00 als u online boekt of aan de kassa € 5,00 (museumjaarkaart). 

 

Wij wensen u een heel prettig bezoek aan deze tentoonstelling en aan Groningen! 

www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/strijd-100-jaar-vrouwenkiesrecht 

 

Agnes Mastenbroek 
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Van de Denktank 
 

Toen de Denktank in 2018 startte met het project “De vrouw als consument” was het 

onderwerp Duurzaamheid al in vele publicaties beschreven. De zorgen voor het  

milieu, de invloed van onze levensstijl op het klimaat het zijn zaken die ons allemaal 

aangaan en vooral de laatste tijd is daar veel aandacht voor. 

 

Dat wij als vrouw en als consument kunnen bijdragen aan een beter milieu lijkt mis-

schien wat te optimistisch maar is toch echt wel een factor van belang. Met ons koop-

gedrag kunnen wij het verschil maken tussen duurzaam en belastend voor het milieu. 

In vele afdelingen is aan de hand van de kaartenset van de Denktank over koop- en eetgedrag gesproken. 

Soms in een discussie en ook vaak door een deskundige over een van de onderwerpen aan het woord te 

laten. Ook al denk je heel milieubewust te leven, het kan soms nog net iets beter. Daarover is ook in de bij-

eenkomsten gediscussieerd. 

 

Afdelingen die het onderwerp nog niet op de agenda hebben gezet, hebben nog tot 1 september 2019 de 

gelegenheid om voor hun activiteit een bijdrage aan te vragen bij het Jacobafonds (maximaal €200,00). Het 

onderwerp is actueel, de mogelijkheden zijn divers en de kosten minimaal, dus laat deze kans niet voorbij 

gaan. 

 

Henny de Wit 

(voorzitter Denktank) 

Hulp van het CB/AB  
 

U kunt nog steeds ondersteuning vragen bij het CB of AB als uw  

afdeling problemen heeft. 

U kunt daarbij denken aan: 

 

∗ Advies op bestuurlijk vlak 

∗ Hulp bij ledenadministratie of website 

∗ Financiële ondersteuning 

 

Informeer naar de mogelijkheden bij het Centraal Bureau of Algemeen Bestuur. 

 

Als uw afdeling een nieuwe webmaster of ledenadministratrice heeft  die behoefte heeft aan een cursus of  

workshop, kunt u dat aangegeven bij het Centraal Bureau. Wordt deze niet landelijk gegeven dan zijn er  

mogelijkheden voor het plannen van een instructie van Tiny op het CB. 



 

PAGINA 5  NIEUWSBRIEF 

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 

Bestuurssamenstelling Afdelingen 

 

Een groot aantal afdelingen heeft de informatie omtrent de bestuurssamenstelling 2019 al aan het Centraal  

Bureau gezonden. Voor die afdelingen die pas kort geleden hun jaarlijkse ledenvergadering 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. 

 

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

 

 

11 april  Voorjaarsvergadering regio Zuid Holland Noord 

12 april  Voorjaarsvergadering regio Zuid Holland Midden 

15 april  Algemeen Bestuur/Jacobafonds 

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 

4 juni  Jacobafonds  

1 juli  Redactievergadering D&D 4 

15 juli  Algemeen Bestuur 

15 juli  Deadline aanleveren stukken D&D 4 

19 augustus Redactievergadering D&D 5 

20 augustus Algemeen Bestuur 

19 september Algemeen Bestuur   

 

Stukken voor de Ledenraad  
 

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

van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK die wordt gehouden op woensdag 15 mei op het Centraal Bureau in Amers-

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

Financiële stukken en stukken van het Jacobafonds worden gepubliceerd in Denken&Doen van april 

 

Tijdens de regiovergadering in het voorjaar worden twee afgevaardigde gekozen uit de aanwezige afdelingsafgevaar-

digden 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 7 mei door te geven aan het Centraal Bureau. 

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


