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NIEUWSBRIEF
Samen aan het werk

Midden in de vakantieperiode zijn we ons, net als u, alweer aan het voorbereiden op het komend seizoen.
Omdat bij afdelingen op de eerste vergadering na de vakantie vaak het programma voor de nieuwe periode
doorgesproken wordt, vragen we of u deze nieuwsbrief ook op de agenda wilt zetten. Want er is voor ons
allen werk aan de winkel.
We gaan aan de slag met het uitwerken van plannen voor de toekomst van ons Koninklijk NVVHVROUWENNETWERK die op de ledenvergadering besproken zijn en waar na uitvoerige discussie unaniem
mee is ingestemd. U hebt de sheets met de presentatie van de plannen ontvangen. Samen met u willen we
het komend jaar werken aan de nieuwe koers waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn. Wat houdt dat
in? Allereerst dat we bezuinigen op bestuurskosten en de uren ondersteuning worden per 1 september a.s.
teruggebracht van 21 tot 15 uur. Het ledenblad Denken & Doen vervangen we door een Ledenbrief. We
organiseren een landelijk voorzittersoverleg voor alle afdelingsvoorzitters. Inbreng van de leden in de organisatie van de vereniging inbouwen en een andere vergadercyclus opzetten.
Door het vormen van verschillende werkgroepen gaan we samen met u deze zaken uitwerken en komen er
voorstellen over:
•
Vormgeven aan de ledenbrief
•
Organiseren van een landelijk voorzittersoverleg
•
Verbetering onderlinge communicatie en ledenwerving
•
Nadenken over een landelijk thema
De omvang van werkgroepen kan klein zijn. We denken aan 3 of 4 personen per thema die ook veel digitaal
kunnen communiceren. In elk werkgroepje zit een AB lid die de “trekker” is en de eerste bijeenkomst organiseert. En dan nu de hamvraag: Wie doet er mee en voor welke werkgroep hebt u interesse? We willen er in
september mee starten en vragen u om voor 10 september te reageren. Dit kan met een mail naar het
Centraal Bureau en/of naar mij. Wilt u nog meer informatie of aarzelt u en wilt u er eerst over praten? Pak de
telefoon en bel me. Het zou fijn zijn als we op deze manier samen in sterke verbondenheid kunnen bouwen
aan een aantrekkelijk, waardevol en actief en hecht Vrouwennetwerk.
Dieny Scheffer
dienyscheffer@outlook.com
06 51982065
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Kostenbeheersing en Kostenbesparing
Deze twee begrippen die in de ledenraad zijn besproken, zijn van belang voor de
komende veranderingen. Veranderingen waar we ook u bij nodig hebben.
In onze vereniging hebben we de afspraak dat reiskosten worden vergoed.
Dat blijft ook zo. Als u naar Amersfoort komt voor de Ledenraad, een overleg of
workshop worden de reiskosten vergoed, zowel de NS-kaartjes als de kilometers
à €0,19. De afspraak over de vergoeding van de kosten van de regiobijeenkomsten, zoals zaalhuur en koffie of
thee blijft eveneens gehandhaafd. Die kosten kunnen variëren; soms geen zaalhuur maar een plak cake of stuk
taart. Wellicht een goede deal die in ons voordeel kan werken. Het AB is groot voorstander van deze regiobijeenkomsten en neemt er graag aan deel om goed op te hoogte blijven van wat er leeft in de afdelingen en om de
lijntjes kort te houden. Wel vragen wij u met ons mee te denken om de kosten zo laag mogelijk te houden.
De kostenbesparingen op de organisatie zijn ingrijpend.
De NVVH kent 4 grote onkostenposten waarover de afgelopen tijd veel is gesproken: Denken & Doen, personeel,
huisvesting en organisatiekosten.
In overleg met de drukker van Denken & Doen is afgesproken om in 2019 één nummer minder uit te geven. In
de maand augustus ontvangen de leden geen Denken & Doen; dat levert een besparing op van ongeveer 5000
euro.
Er is contact geweest over de huisvesting en momenteel wordt er veel archief opgeruimd zodat er bezuinigd kan
worden op opslagkosten. Opruimen geeft lucht letterlijk en figuurlijk. Veel is gedateerd en dat wat bewaard moet
worden blijft staan: 7 jaar voor de financiële gegevens van zowel Stichting Jacobafonds als van Koninklijk NVVHVROUWENNETWERK.
Noodgedwongen hebben wij ook een bezuiniging moeten realiseren op de uren van onze medewerkster op kantoor, Tiny Renne. Bereikbaarheid van het Centraal Bureau is voor leden en bestuursleden uitermate belangrijk
om onze vereniging goed draaiende te kunnen houden. Vanaf 1 september is Tiny op woensdag en donderdag
op het CB bereikbaar. Het is haar gelukt een tweede parttimefunctie te vinden wat we erg fijn voor haar vinden.
Door de rechtmatige ontslagvergoeding op basis van 6 uur is de besparing in 2019 beperkt, maar de bezuiniging
op de post personeel werkt door in de komende jaren.
Bezuinigingen op de organisatiekosten zijn in 2019 gevonden door minder te vergaderen met het AB. De presentiegelden zijn afgeschaft en er wordt bespaard op de tegemoetkoming in telefoon- en internetkosten per ingang
van juni 2019. Er zijn voor 2019 geen extra bijeenkomsten c.q. workshops gepland.
In de Ledenraad is het voorstel aangenomen om ons ledenblad Denken & Doen zoals we dat al 103 jaar kennen
niet meer uit te geven. Inhoudelijk hebben we ons tijdschrift zien groeien en het is dan ook met pijn in ons hart
dat wij de overeenkomst met de drukker per 2020 moeten beëindigen. Verder gaan zonder een andere vorm
van communicatie met de leden is ondenkbaar. Op dit moment wordt gezocht naar een goede vorm voor een
ledenbrief die we in 2020 willen uitgeven.
Door al deze maatregelen, die wij met uw steun in gang hebben kunnen zetten, is het mogelijk voor 2020 een
gezonder financieel perspectief te creëren. Door in 2019 de eerste stappen te zetten om in 2020 een sluitende
begroting te realiseren, ontstaat er in 2020 ruimte om te werken aan een actief, actueel en bruisend vrouwennetwerk met toekomstmogelijkheden. Dit alles neemt niet weg dat wij ons ledental in stand moeten zien te houden, en daar zetten wij in het AB graag met u onze schouders onder.
Leny Wesenhagen, penningmeester
Lydia van de Schilde
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Kort verslag ledenraad Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, 15 mei 2019.
Opening
Voorzitter Dieny Scheffer opent de vergadering op deze woensdag “gehaktdag” de dag dat de Algemene
Rekenkamer verantwoording aflegt.
We vieren dit jaar 100 jaar Vrouwenkiesrecht en Dieny begint met een quote van Wilhelmina Drucker: “Waar de
mannen strijden, wint de vrouw.” Zij benadrukt dat deze Ledenraad de dag van verandering is. De toekomst van
het Vrouwennetwerk vraagt om keuzes en om een nieuwe koers waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Agendapunt 5.5, conceptbegroting 2019 wordt verplaatst naar agendapunt 9, na de pauze.
Vaststelling stukken
Het verslag van de Ledenraad van 16 mei 2018 en het jaarverslag 2018 worden door de vergadering
vastgesteld.
Doelstellingen
Er wordt besloten als volgt invulling te geven aan de doelstellingen.
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.
Financiën
De huidige penningmeester mevrouw Van de Schilde licht de financiën toe. De kascommissie stelt aan de vergadering voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. Mevrouw Van de Schilde
spreekt haar dankwoord uit aan de vergadering voor 6 jaar penningmeesterschap. De jaarrekening 2018 wordt
vervolgens vastgesteld.
Verkiezing Algemeen Bestuur
De volgende bestuursleden worden (her)benoemd: Henny de Wit, Algemeen Bestuurslid voor de periode van drie
jaar, Lydia van de Schilde, Algemeen Bestuurslid voor de periode van een jaar en Leny Wesenhagen, Penningmeester voor de periode van drie jaar.
Beleid en begroting
De uitslag van de enquête wordt toegelicht en het nieuwe begrotingsvoorstel en de bezuinigingen worden besproken. De vergadering gaat akkoord met de herziene begroting van 2019.
Het AB wil voor 2020 een nieuwe koers uitzetten. Het ledenblad Denken & Doen wordt vervangen door een ledenbrief. In het voorjaar zal een landelijk voorzittersoverleg plaatsvinden om de betrokkenheid van de afdelingen te
vergroten en de inbreng van de leden zal in de organisatie worden ingebouwd.
Er zal worden bezuinigd op bestuurskosten en ondersteuning door het Centraal Bureau. Het ledenblad Denken &
Doen zal met ingang van 1 januari 2020 stoppen.
Na discussie wordt de nieuwe koers en de begroting 2020 door de vergadering goedgekeurd.
De op de vergadering gebruikte PowerPoint presentatie zal met een toelichting aan alle afdelingen worden toegezonden (verzonden op 29 mei 2019).
ACWW
Er wordt besloten een donatie van € 2.500,-- te doen uit de geoormerkte ACWW gelden te besteden aan een
educatie project voor vrouwen binnen de ACWW.

Inmiddels heeft de betaling aan de
ACWW plaatsgevonden.
Citaat bedankbrief ACWW:

Education and Capacity Building

Donations like these are what enable
ACWW to continue our work in empowering women
worldwide to make positive and sustainable progress
in their communities and I would be most grateful if
you would pass on our thanks to the members for
their generosity.

•
•
•
•
•

Projects:
Literacy for adults and children
Skill training
Adult education
Primary education for all children
Leadership development
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Nieuws van de Denktank
In het nieuwe verenigingsjaar stopt het thema van de Denktank. Op allerlei manieren is de afgelopen 2 jaar
aandacht besteed aan “De vrouw als consument” en vooral aan het onderdeel Koop- en eetgedrag. De thema’s
die al of niet met behulp van de kaartenset aan bod zijn gekomen raken ons allemaal en dagelijks komen wij
ermee in aanraking. Ook al stopt De Denktank met dit thema dat wil niet zeggen dat het onderwerp onze aandacht niet langer heeft.
Het zal u zijn opgevallen dat er veel gepubliceerd wordt over voeding en milieu, over duurzaamheid en over de
wijze waarop je als consument door je keuzes kunt bijdragen aan een beter milieu. Voor onze gezondheid en
het klimaat zouden we moeten overschakelen op een ander eetpatroon is de conclusie van artsen wereldwijd.
Geen makkelijke en zeker geen populaire visie om uit te dragen. Feit is dat de impact van ons voedsel van grote invloed is op het milieu. Denk aan energieverbruik, grond- en watergebruik, bestrijdingsmiddelen en verspilling. Bij ons thema zijn deze punten regelmatig aan de orde gekomen en ook in mijn bijdragen in Denken en
Doen heb ik er aandacht aan besteed. Door bij ons koopgedrag te kiezen voor meer plantaardige voeding en
minder vlees, voor producten van het seizoen en uit de eigen omgeving en door zo min mogelijk voedsel te
verspillen, kunnen wij bijdragen aan duurzaamheid. Dat zou onze opdracht moeten zijn.
Hieronder geef ik u nog een aantal websites waarop u informatie kunt vinden die u kan helpen bij uw keuze
voor duurzaamheid. Ik wens u veel wijsheid bij uw toekomstige koop- en eetgedrag!
www.voedingscentrum.nl
www.milieucentraal.nl
www.consumentenbond.nl

Bewaarwijzer, Eetmaatje, Receptenzoeker
Milieubewust eten, Voorkom voedselverspilling
Duurzaam consumeren, Voedselkeurmerken

Namens de Denktank
Henny de Wit (voorzitter)

Prinsessendag
Prinsesssendag voor de 10de keer in Den Haag
Datum: 9 september
Locatie: Internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
Tijd:
14.00 - 16.30 uur
Toegang gratis

Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt ook dit jaar door samenwerkende vrouwenorganisaties een Prinsesssendag
georganiseerd. Het doel is aandacht van de regering te vragen voor een actueel vraagstuk dat vooral van belang
is voor vrouwen. De vraag die dit jaar aan de orde komt is:
Is zelfstandig ondernemerschap van vrouwen de succesroute naar economische zelfstandigheid of naar een
bestaan als werkende arme.
Verschillende sprekers zullen op deze vraag een antwoord proberen te geven en eventueel aanbevelingen doen
die aan de regering worden aangeboden. Misschien heeft het onderwerp niet direct uw interesse, maar is het wel
interessant om op de hoogte te zijn van de haken en ogen die aan het zelfstandig ondernemerschap voor
vrouwen vastzitten. Uw dochter(s) of kleindochter(s) kunt u na deze bijeenkomst in ieder geval op de hoogte
stellen.
Voor meer informatie kijk op onze website: www.nederlandsevrouwenraad.nl
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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
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Let op!

Wijziging bereikbaarheid Centraal Bureau

Het Centraal Bureau is vanaf 1 september 2019 telefonisch
bereikbaar op woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00
uur. De mail wordt op die dagen gelezen en beantwoord.
Dit in het kader van de bezuiniging op ondersteuning vanuit het CB
en het aanvaarden van een andere baan op maandag en dinsdag.
Tiny Renne

AGENDA vergaderlocatie Centraal Bureau tenzij anders vermeld,
(regiovergaderingen op locatie)
19 augustus
20 augustus
9 september
19 september
26 september
14 oktober
21 oktober
5 november
5 november
13 november
14 november
21 november
9 december

Redactievergadering D&D 4
Jacobafondsbestuur
Deadline aanleveren stukken D&D 4
Algemeen Bestuur
Jacobafonds adviseuses
Algemeen Bestuur
Redactievergadering D&D 5
Deadline aanleveren stukken D&D 5
Najaarsvergadering regio Drenthe
Algemeen Bestuur
Najaarsvergadering regio Oost-Gelderland
Najaarsvergadering regio Zuid Holland Noord
Algemeen Bestuur

Van het Jacobafonds
In de periode 1 september 2017 tot 1 september 2019 stelde het Jacobafonds een bijdrage beschikbaar voor afdelingen
die een bijeenkomst over het thema “De vrouw als consument” organiseerden met de nadruk op koop- en eetgedrag. Het
eerste jaar bedroeg de bijdrage maximaal € 100,— en in het tweede jaar maximaal € 200,—, omdat bleek dat de bijeenkomsten meestal duurder uitvielen.
Ruim de helft van de afdelingen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt met bijeenkomsten over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Vaak werd een diëtiste gevraagd, die uitleg gaf over de waarde van het voedsel en gezond eten. Bolsward
organiseerde zelfs een cursus, waarin een filosoof nader inging op het onderwerp. Veel afdelingen hielden één of meer
discussiebijeenkomsten met behulp van de kaarten van de Denktank, waar op verschillende manieren mee kon worden
omgegaan. Ook werden er bijeenkomsten gehouden over het verminderen van de hoeveelheid afval. Uit de enthousiaste
reacties bleek wel, dat het onderwerp in de smaak viel.
Gezien de vele publicaties in de media is men nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp en kunnen we als vrouwen, die
toch meestal de gezinsinkopen doen, een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de duurzaamheid. Goed
om over te blijven nadenken, hoe we ons steentje kunnen bijdragen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Jacobafonds in de periode 1 september 2017 tot 1 september 2019 een bijdrage gaf aan de afdelingen, die een bijeenkomst over het thema organiseerden. Er zijn echter al verschillende aanvragen
binnengekomen voor een bijdrage voor een bijeenkomst na 1 september 2019. Deze aanvraagsters hebben bericht gehad, dat het bestuur van het Jacobafonds in juni zou vergaderen en dat de aanvragen daar aan de orde gesteld zouden
worden.
Het Jacobafondsbestuur heeft besloten aanvragen te honoreren voor bijeenkomsten over het thema, die gehouden worden voor 1 januari 2020. Ook nieuwe aanvragen komen in aanmerking. De afdelingen die reeds een aanvraag hebben
gedaan, hebben een berichtje gehad dat hun aanvraag wordt gehonoreerd. Voorwaarde is nog steeds dat de afdeling
jaarlijks bijdraagt aan het Jacobafonds en de aanvraag dient zo mogelijk vergezeld te gaan van een begroting. Het bedrag,
maximaal € 200,— wordt uitgekeerd, nadat opgave van de werkelijke kosten en een verslagje van de bijeenkomst naar de
penningmeester van het Jacobafonds zijn gestuurd.
R.J. Gorter-Emmens, penningmeester Jacobafonds.
rina.gorter@ziggo.nl

