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                 Werk aan de winkel 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de besturen aan tafel 

 

Tijdens de Ledenraad in mei jl. hebben we met de vertegenwoordigers uit de regio gesproken over de toekomst en 

continuïteit van onze vereniging, met als richtlijn het beleidsplan ‘Sterk door samenwerking’. Belangrijk voor de 

toekomst is de kracht van de afdelingen, de innovatieve en creatieve plannen en toekomstvisie. Om hier een goed 

beeld van te hebben wil het AB met zo veel mogelijk afdelingen spreken en horen welke mogelijkheden en nieuwe 

ideeën er leven. Ook de zorgen willen we delen.  Het is belangrijk dat we als leden van één vereniging elkaar  

ontmoeten, onze plannen delen en gezamenlijk optrekken.  

 

Om hier vorm aan te geven nodigen we in dit verenigingsjaar afdelingen (van ongeveer gelijke omvang ) uit voor 

Ronde Tafel gesprekken. De eerste uitnodigingen voor 19 september zijn al verstuurd en we rekenen erop dat de 

afdelingen hieraan gehoor zullen geven. Reiskosten worden vergoed en er wordt gezorgd voor een lunch. 

  

De volgende bijeenkomsten in deze serie zijn voorlopig gepland op 31 oktober en 24 januari 2019. 

Op deze manier willen we horen wat er leeft in de vereniging en met de opgedane kennis kunnen we dan het  

programma voor de komende 3 jaar opmaken. 

 

 

 

Ook de leden komen aan het woord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan niet alleen met de besturen aan tafel maar willen ook een peiling houden onder alle leden. We zijn zeer 

benieuwd hoe zij tegen de NVVH aankijken. We moeten nog een slimme manier bedenken hoe we dat gaan uitvoe-

ren, maar daar komen we zeker uit. We houden u hiervan op de hoogte en in de komende nieuwsbrieven en  

Denken & Doen u leest hier meer over.  

 

We kijken uit naar alle reacties. Voor ons is 2018 -2019 het NVVH  jaar van de ontmoeting. 

 

Dieny Scheffer, voorzitter 



 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF 

Welkom op Prinsessendag 
 

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede  

Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer 

dan 80 vrouwenorganisaties– haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de 

tweede maandag van september. Dit jaar met de primeur van een alternatieve 

troonrede, waarin in prikkelende statements wordt voorgesorteerd op een discussie 

over nieuw beleid dat gericht is op opheffen van de financieel kwetsbare positie 

van vrouwen op de arbeidsmarkt.  

 

Insteek van de middag is agendering van dit thema en formulering van 

concrete aanbevelingen voor beleidsmakers. 

Datum: maandag 10 september van 14.00 tot 15.30 uur 

Locatie: Huis van Europa in Den Haag. 

 

Programma:  

∗ Keynote lezing door Drs. Wil Portegijs (Sociaal Cultureel Planbureau,  

            medeauteur tweejaarlijkse Emancipatiemonitor) 

∗ Alternatieve Troonrede,  

            uitgesproken door Rajae El Mouhandiz (zangeres, platenproducent, filmmaker, pionier) 

∗ Debat onder leiding van Kim Coppes 

 

De Werkgroep Vrouwenpodium nodigt u van harte uit voor PRINSESSENDAG. Uw aanwezigheid en actieve  

bijdrage vormen de basis voor het succes van deze bijeenkomst. 

Graag zien we uw aanmelding als deelnemer aan het debat tegemoet.  

Tot 10 september in het Huis van Europa. 

 

Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag  

 

Associated Country Women of the World (ACWW) 

 

 
Opnieuw komt een door de NVVH ingediende resolutie aan de orde op de internationale conferen-

tie van de ACWW die in 2019 in Melbourne wordt gehouden. Dat lukt niet zonder meer. Pas als de 

resolutie is getoetst door de ACWW commissie komt de ingediende resolutie aan de orde op de 

conferentie. Ging onze vorige resolutie over veiligheid van vrouwelijke vluchtelingen dit keer is het onderwerp de 

gezondheidszorg. Al eerder heeft u in Denken & Doen bijdragen kunnen lezen van cardiologen die benadrukken 

dat uit onderzoeken is gebleken dat er duidelijke verschillen zijn tussen hartziekten bij mannen en vrouwen en 

dat daar bij de behandeling rekening moet worden gehouden. Onze vertegenwoordigster bij de ACWW, Blanche 

Jansma, vraagt in de ingediende resolutie om binnen de gezondheidszorg rekening te houden met de specifieke 

fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. In Denken & Doen van deze maand legt zij de procedure uit en 

vindt u ook de letterlijke tekst van de resolutie. 

 

Het is voor onze leden een belangrijk onderwerp en u zou in uw volgende maandbericht daar extra aandacht aan 

kunnen schenken.  
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

 
Namens het Algemeen Bestuur kan ik u melden dat wij  

enthousiast zijn over de grote deelname vanuit de afdelingen  

aan de workshops AVG op 23 en 24 mei jl. 

 

Een flink aantal dames (bestuursleden, ledenadministratrices  

en webmasters) uit diverse afdelingen zijn een hele dag bezig  

geweest zich te verdiepen in en kennis te vergaren over de  

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met praktijk- 

voorbeelden is uitleg gegeven over hoe op  

afdelingsniveau de aangescherpte wetgeving op dit gebied moet worden toegepast.  

 

Hoe gaan we om met persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij gegevens van voorgaande jaren? Met 

welke externe organisaties moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten? Aan wie binnen de afdeling 

worden persoonsgegevens ter beschikking gesteld en waarom? Hoe gaan we om met foto’s van onze 

leden? Allemaal vragen waarop zoveel mogelijk antwoorden zijn gegeven, die als leidraad dienen voor het 

te voeren beleid. 

 

Op onze website worden relevante stukken over dit onderwerp geplaatst. Het Centraal Bureau is aan-

spreekpunt voor nog rijzende vragen.  

 

Op 13 september is er weer een workshop. Deze is al volgeboekt. Half september zullen wij beslissen of er 

later in het najaar nog één workshop over de AVG wordt gehouden voor de afdelingen die nog niet hebben 

deelgenomen. 

 

Wij vragen die afdelingen dan ook zich te melden bij het Centraal Bureau om hun interesse voor deze extra 

workshop (begin november) kenbaar te maken: centraalbureau@nvvh.nl. 

 

Tiny Renne en Agnes Mastenbroek 

Hulp van het CB/AB  
 

Zoals besproken in de Ledenraad bij agendapunt 16, Continuïteit, kunt u  

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 met behoefte 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. 
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Nieuws van de Denktank 

 

Het onderwerp van de Denktank Koop- en eetgedrag is al diverse keren onder uw aandacht gebracht.   

De kaartenset die wij bij dit onderwerp hebben gemaakt is in het bezit van vele afdelingen. In vorige Nieuws- 

brieven en in de begeleidende aanbevelingen bij de kaarten heb ik uiteengezet dat wij als Denktank vooral de 

leden aan het woord willen laten komen. Dat is niet altijd zo eenvoudig te realiseren. Deelnemen aan een  

discussie vraagt interesse voor het onderwerp en bereidheid om naar elkaars standpunten te luisteren. Ons  

onderwerp heeft vele raakvlakken met de dagelijkse praktijk en nodigt uit tot het innemen van een standpunt of 

het uitwisselen van ervaringen. Voor zover wij weten kiezen veel afdelingen er toch voor een “deskundige” uit te 

nodigen om over een onderwerp te spreken dat verband houdt met ons koop- en eetgedrag.  

 

Om een goed inzicht te krijgen op welke wijze het onderwerp in de afdelingen wordt behandeld, hebben wij de 

afdelingen die de kaartenset in bezit hebben een vragenlijst gestuurd. Wij hopen dat wij met de ervaringen van 

de gebruikers andere afdelingen kunnen inspireren en eventueel van dienst kunnen zijn. 

 

Zoals u weet kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het Jacobafonds. Per jaar is €200,00 

beschikbaar voor uw afdeling. Dat geldt ook voor 2019. U kunt het onderwerp dus nog een keer op de agenda 

zetten voor het komende verenigingsjaar en dan nogmaals een bijdrage bij het JF aanvragen. En als u dat nog 

niet heeft geprobeerd, organiseer dan eens een keer een gespreks- of discussiemiddag. 

 

Veel succes! 

 

Namens de Denktank 

Henny de Wit (voorzitter) 

HELP waar kan ik naar de wc?  
 

 

U bent vast wel eens in de situatie geweest dat u deze vraag aan u zelf of anderen 

moest stellen. Het is niet altijd eenvoudig om in een (vreemde) stad of winkel een wc 

te vinden. Dat kan al heel ongemakkelijk zijn als je verder geen problemen hebt, 

maar wat moet je doen als je darm- of maagklachten hebt? In zo’n situatie is het 

probleem vele malen groter. De Maag Lever Darm Stichting (MLD Stichting) zet zich 

voor deze mensen in. Omdat niet alleen patiënten met de schaarste aan toiletten te 

maken hebben, heeft de stichting samenwerking gezocht met allerlei andere  

organisatie o.a. ANBO en ANWB en nu ook met onze NVVH. Hoe groter de doelgroep des te krachtiger hun pleidooi 

voor meer openbare toiletten. De stichting heeft al in een aantal gemeenten succes geboekt en vraagt nu ook onze 

medewerking om in de gemeenten waar wij actief zijn te inventariseren hoe het daar met de toiletvoorzieningen is 

gesteld. Met druk vanuit de samenleving kan bij wet geregeld worden dat elke gemeente moet zorgen voor een 

minimaal aantal openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus niet langer soebatten bij een winkel of 

café of u het toilet mag gebruiken of bij hoge nood dan toch maar ergens gaan koffie drinken. 

 

Een mooi voorbeeld van een succes van deze vereniging is de app waarop je kunt zien op welke plaatsen een open-

baar toilet aanwezig is. Dat kan ook een winkel of café zijn waar men het toilet voor iedereen heeft opengesteld 

(soms tegen een geringe vergoeding door de gemeente). Helaas is deze app nog niet in alle gemeenten beschik-

baar. 

Wij onderschrijven de acties van de MLD Stichting en willen graag met haar samenwerken. De actie past heel goed 

bij het voorstel dat Apeldoorn op de Ledenraad heeft ingediend. Niet alleen vrouwen of patiënten kennen het  

probleem van een tekort aan wc’s ook voor feestgangers (studenten) en mannen met plasproblemen geldt dit. 

 

Bespreekt u eens in uw afdeling hoe het in uw gemeente is gesteld en kaart het aan bij de 

gemeente of meld het ons. Over de samenwerking met de MLD Stichting en de acties die 

zij voorbereiden, zullen wij u later informeren. 

 

Namens het AB 

Henny de Wit  
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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 

4 september Algemeen Bestuur 

5 september Algemeen Bestuur 

10 september Deadline aanleveren stukken D&D nr. 5 

13 september Workshop AVG 

17 september Jacobafondsbestuur 

19 september Ronde Tafel 

9 oktober Jacobafondsadviseuses 

10 oktober Algemeen Bestuur 

15 oktober Redactievergadering D&D nr. 6 

16 oktober Regiovergadering Groningen 

17 oktober Regiovergadering Friesland 

24 oktober Regiovergadering Zuid 

31 oktober Ronde Tafel 

1 november Regiovergadering Drenthe 

5 november Deadline aanleveren stukken D&D nr. 6 

8 november Regiovergadering Zuid Holland Noord 

8 november Regiovergadering Veluwe 

12 november  Algemeen Bestuur 

15 november Regiovergadering Oost-Gelderland 

21 november Penningmeestersoverleg 

6 december Decemberlunch 

13 december Algemeen Bestuur 

17 december Redactievergadering D&D nr. 1 2019 

24 december Kerstvakantie CB, t/m 2 januari 2019 

Bijeenkomst Jacobafondsadviseuses 9 oktober 2018 

 
Reminder.  

 

Op 9 oktober wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor adviseuses georgani-

seerd. Deze keer als van ouds in Amersfoort. Aanvang 10.30 uur. Op het 

programma staan o.a. de consequenties van de Algemene Wet Gegevens-

bescherming (AVG), tips voor de toekomst, en de uitkomst van de discus-

sies tijdens de boottocht van vorig jaar. 

De adviseuses die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit nog doen 

bij Tiny Renne op het Centraal Bureau. 

 

Pietie de Jong 

secretaris 


