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Het is weer wintertijd en dat betekent dat de dagen “korter” worden. Eigenlijk een
vreemde uitdrukking, want alle dagen hebben 24 uur, maar iedereen weet wat er
mee wordt bedoeld.
De natuur gaat in herfsttooi en afgevallen bladeren vormen op straat een tapijt met
prachtige kleuren. Dat tapijt wordt vaak snel verwijderd door mensen met driftige bladblazers die de straten weer schoon willen maken. Een dagelijks werkje in deze dagen.
In het verenigingsjaar is dit een drukke periode. Op de regiovergaderingen horen we
over de activiteiten, initiatieven en bijzondere bijeenkomsten in de afdelingen. Het is
ook de gelegenheid om elkaar te spreken over het wel en wee van de NVVH en wat er
aan de orde is. We waren verheugd te horen dat het voortbestaan van de “Koninklijke” belangrijk is. De meeste
afdelingen kijken positief naar de toekomst maar zijn realistisch. Het vinden van bestuursleden blijft een zorg en
een sluitende begroting is wenselijk.
Landelijk spelen er verschillende zaken en maakt het AB plannen voor 2019.
Allereerst bieden we u gelegenheid om voorstellen in te dienen voor de Ledenraad op 15 mei 2019. Wij verzoeken u
om dit te doen voor 1 februari 2019 en uw voorstel te sturen naar het Centraal Bureau onder vermelding: Voorstel
voor de Ledenraad 2019.
In de conceptbegroting 2019 zijn de plannen van het AB opgenomen. Deze is ter bespreking al toegestuurd en
besproken in de regio’s. In het penningmeesteroverleg kan de begroting verder worden bekeken.
Het AB volgt de koers zoals vastgelegd in het beleidsplan “Sterk door Samenwerking”.
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Ondersteuning aan de afdelingen vervolgen
Aanbieden van workshops op aanvraag voor invoeren van AVG-maatregelen
Hulp bij ledenadministratie en beheer van websites
Stimuleren van regio- activiteiten door beschikbaar stellen van 250 euro als aanzet
Subsidieregeling “Pokon” in 2019 handhaven
Thema “Vrouw als consument” samen met afdelingen verder uitrollen
Werken aan onderlinge verbondenheid
Continueren Ronde Tafel bijeenkomsten
Decemberlunch voor regio-afgevaardigden
Bijwonen regiovergaderingen en afdelingsjubilea
Denken & Doen 6 maal per jaar uitgeven
Peiling houden onder besturen en leden over de toekomst van de NVVH
Samenwerken op landelijk niveau
Met vrouwenorganisaties bij het uitwerken van het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
Met vrouwenorganisaties in het Vrouwenpodium op Prinsessendag om belangen van vrouwen te behartigen
bij de overheid
Met diverse maatschappelijke organisaties in de Toiletalliantie om aandacht te geven aan voldoende openbare toiletten in de eigen leefomgeving
Geen contributieverhoging voor 2019. Het begrotingstekort dekken uit de reserves
U ziet er zijn veel plannen die we samen met u willen bespreken en oppakken. Samen staan we sterker zal
ook het motto blijven in 2019.

Dieny Scheffer, voorzitter
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Samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie
Samen met o.a. Maag Lever Darm Stichting (MLDS), reizigersvereniging Rover, Nationale
Vereniging de Zonnebloem, Ouderenbond KBO-PCOB, KansPlus, Ieder(in) hebben we op
22 november een samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie ondertekend.
Wat hebben we ondertekend en wat gaan we doen?
Hieronder een korte samenvatting.
Wij, de oprichters van de Toiletalliantie, willen samenwerken op de volgende terreinen
om het tekort aan toiletten op te lossen.

•
•
•

Voorlichting en creëren van bewustwording van het probleem
Belangenbehartiging en lobby bij overheid en bedrijven
Creëren van aandacht bij pers en media

Er is door de MLD Stichting al veel gedaan. Er is een onderzoek geweest bij alle gemeenten om na te gaan of er
plannen zijn om meer openbare toiletten te plaatsen. Zij hebben van de resultaten een overzicht opgesteld. Als
NVVH afdelingen belangstelling hebben voor deze gegevens, omdat ze actief met dit onderwerp aan de slag willen,
dan kunt u deze gegevens opvragen bij het Centraal Bureau en zien of uw gemeente actief is op dit terrein.
19 november is gekozen tot Wereldtoiletdag en de MLD Stichting heeft dit gegeven benut. Via persberichten is
informatie gegeven over de laatste metingen en de top 10 gemeenten waar goede openbare toiletvoorzieningen
zijn. De persberichten zijn ook op onze website geplaatst zodat u op de hoogte blijft.
Dieny Scheffer

Een goed gesprek
Op de themadag “Damstervrouwendag tegen Eenzaamheid“ in Appingedam kregen de aanwezigen bijzondere
suggesties om op een goede manier een gesprek aan te gaan.
De eerste voorwaarde: neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving.
Denk aan de volgende gesprekstechnieken:
Geef LSD: Luisteren Samenvatten Doorvragen
Laat OMA thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen
Neem ANNA mee: Altijd Nagaan, Nooit Aannemen
Gebruik NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
Wees een OEN: Open Eerlijk en Nieuwsgierig
Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten
Als we deze adviezen ter harte nemen zijn we goede gesprekspartners
met aandacht voor de ander en kunnen we iets betekenen voor hen. Ik
ben benieuwd wie hiermee aan de slag gaat en wat de ervaringen zijn.
Dat horen we graag van u.
Dieny Scheffer

Email adressen Jacobafonds
Secretariaat Jacobafonds: secretariaatjacobafonds@gmail.com
Penningmeester Rina Gorter: rina.gorter@ziggo.nl
Rapportrice Tiny Gakes: famgakesbh@zeelandnet.nl
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In memoriam Pokky Cath
Donderdag 8 november namen we afscheid van
onze oud-voorzitter mevrouw
Pokky Cath, landelijk lid van verdienste van
Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK.

Pokky Cath was een sterke vrouw die binnen de vereniging verschillende rollen met verve heeft vervuld. Ze begon
als bestuurslid van de afdeling Lochem, werd daar voorzitter, later voorzitter van het Gewest Gelderland en in
2002 gekozen in het Algemeen Bestuur. Daar heeft ze een belangrijke rol gehad en met enkele andere bestuursleden de vereniging door moeilijke tijden heen geloosd. Na 2 jaar als waarnemend voorzitter te hebben gefunctioneerd, werd ze in 2006 gekozen tot landelijk voorzitter. Een voorzitter met daadkracht en visie. Tijdens haar bestuursperiode waren er verschillende hoogtepunten. In aanloop naar de viering van het 100-jarig jubileum mocht
de NVVH een witte narcisbol een naam geven en Pokky doopte samen met de bollenveredelaar de heer Leenen
de witte NVVH narcisbol en gaf haar de naam Ecolady.
Een bijzondere eer viel de vereniging ten deel op de jubileumviering. Hare Majesteit Koningin Beatrix verleende de
NVVH het predicaat Koninklijk. Voor deze erkenning was een jaar lang onder aanvoering van Pokky met grote inzet gewerkt. Terecht was zij bijzonder trots op deze toekenning en genoot ze tijdens de feestelijke jubileumviering
in de Jaarbeurs van de ceremonie. De toekenning, de aanwezigheid van Prinses Margriet en de overhandiging
door de commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen, vormden een hoogtepunt voor de vereniging en zeker
voor voorzitter Pokky.
Zij was bijzonder trots op haar NVVH en op de resultaten die er in de afgelopen eeuw bereikt zijn. Zo maar een
paar voorbeelden. Ze vertelde er graag over. De privacy-streep op de vloer bij banken en postkantoren, het
strijden voor vrouwenkiesrecht, de verbreding van de leeftijdsgroep voor borstkankeronderzoek, het toegankelijk
maken van toiletten in stoptreinen. Ze had aandacht voor duurzaamheid en was het aanspreekpunt binnen de
NVVH voor de Schone Kleren campagne. Zij was nog steeds actief betrokken bij het landelijk beleid als commissielid van de Denktank.
Pokky, jarenlang het boegbeeld van de vereniging, bleef NVVH-ster in hart en nieren, stond altijd klaar als iemand
haar nodig had. Zij heeft in haar veelbewogen en boeiende leven veel aan anderen gegeven maar ook warme
vriendschap en genegenheid ontvangen.
Pokky Cath, mag ik het zo samenvatten, was veelzijdig, gastvrij, correct, modieus, alert, attent en tot het laatst toe
actief. Haar mooie verhalen, haar grote betrokkenheid op de ander hebben we allen ervaren. Dat zullen we zeker
missen maar ik ben erg dankbaar dat ik haar heb leren kennen en dankbaar voor haar enorme inzet voor “de
Koninklijke”.
Laten de mooie herinneringen aan Pokky blijven en dat haar levenskunst, haar energie, moed en dapperheid ons
tot voorbeeld zullen zijn.
Dieny Scheffer
Voorzitter Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

Extra inkomsten door RABO Clubkas Campagnes
Elk jaar ondersteunt de RABO bank verenigingen met de zogenaamde Clubkas Campagne. Elke afdeling die een
zakelijke rekening heeft bij de RABO bank kan hiervan profiteren. Je mag hier als vereniging 1 keer aan deelnemen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Leden van de RABO bank mogen namelijk stemmen op hun favoriete vereniging en elke uitgebrachte stem levert geld op. Het door de bank beschikbaar gestelde bedrag wordt
gedeeld door het aantal stemmen dat op de verenigingen is uitgebracht. Dat bedrag kan aardig oplopen als een
afdeling haar leden die bij de RABO bankieren oproept om hun stem op de NVVH uit te brengen.
Niet in alle plaatsen houdt de RABO deze actie. Er zijn ook andere acties die de RABO organiseert om clubs te
ondersteunen. Het is dus aan te bevelen om in uw gemeente in de gaten te houden hoe u in aanmerking kunt
komen voor een bijdrage van de RABO bank en aan welke voorwaarden u moet voldoen. In een aantal afdelingen
is de kas al bijgevuld door een RABO-actie. Alle informatie kunt u vinden op de website van de plaatselijke RABO
bank.
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Nieuws van de Denktank
Het onderwerp De vrouw als consument toegespitst op het koop- en eetgedrag van de vrouw heeft al bij veel
afdelingen op de agenda gestaan. Uit een overzicht van het Jacobafonds kon ik afleiden dat de afdelingen het
thema op uiteenlopende wijzen hebben behandeld. Het Jacobafonds stelt ook voor de periode tot september
2019 een bijdrage van maximaal €200,00 beschikbaar wanneer u het thema van de Denktank in een bijeenkomst behandelt. Hieronder vindt u een lijstje met onderwerpen die u kunnen inspireren voor een discussiemiddag met of zonder lezing van een deskundige, zodat u het thema nogmaals of voor de eerste keer in uw
programma kunt opnemen.
E-nummers, Over de datum, Vergeten groenten en eetbare wilde planten, Gezonde voeding, Gezonde voeding
voor ouderen, Vegetarische lunch door en voor de leden, Suikers en vetten, Voeding en gezondheid, Invloed
van ons koopgedrag op de economie.
Ga eens op zoek in uw eigen omgeving naar iemand die iets over zo’n onderwerp kan vertellen en ga daarna
(met of zonder de kaartenset) de discussie aan met de aanwezige vrouwen. Succes verzekerd, want wij zijn
allemaal ervaringsdeskundigen op dit terrein.
Veel succes met uw programma voor de tweede helft van dit seizoen!
Namens de Denktank
Henny de Wit (voorzitter)

Upgrade beveiliging digitale NVVH omgeving
Begin december zullen de NVVH dames in de afdelingen die toegang hebben tot de
website en of de ledenadministratie van de NVVH een automatische link ontvangen
voor het wijzigen van het wachtwoord.
Een wachtwoord voor de website of ledenadministratie is een jaar geldig, na een jaar
ontvangt u automatisch een bericht tot vernieuwing. Deze jaarlijkse wijziging van de
wachtwoorden is noodzakelijk om de beveiliging van onze systemen te waarborgen.
Graag vragen wij uw aandacht voor het tijdig invoeren van het nieuwe wachtwoord.
Mocht u daarbij hulp willen of nog vragen hebben, richt u zich dan tot Tiny Renne, Centraal Bureau,
per email centraalbureau@nvvh.nl of telefonisch 033 -4228225.
Agnes Mastenbroek

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In het afgelopen jaar hebben veel afdelingen deelgenomen aan de AVG workshops op het Centraal Bureau in mei
en september. Enkele afdelingen hebben zelf al zoveel werk verricht, dat zij de geboden ondersteuning van het
Centraal Bureau op dit onderwerp niet nodig hebben gehad.
Een aantal afdelingen hebben niet deelgenomen aan de workshops, we zijn benieuwd of alle informatie duidelijk is
en of deze afdelingen al acties hebben ondernomen in het kader van de invulling van de regelgeving van de Wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Aan de besturen van die afdelingen vragen wij vriendelijk en dringend ons kenbaar te maken of u al verbeteringen
hebt aangebracht in uw administratie. En of u de correcte werkwijze ten aanzien van publicatie van gegevens en
foto’s al hebt ingevoerd binnen uw afdeling. Het volgen van de richtlijnen AVG is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdelingsbesturen en de landelijke organisatie.
Mocht u alsnog interesse hebben aan ondersteuning vanuit het Centraal Bureau, of hebt u nadere vragen over dit
onderwerp, stuur een mail of bel met Tiny Renne op het Centraal Bureau.
Wij hebben de intentie, dat onze gehele vereniging binnenkort AVG bestendig is. Uw bijdrage daarin is van belang.
Alle informatie betreffende de AVG waaronder een toestemmingsverklaring voor foto’s kunt u vinden op onze
website onder Organisatie – AVG.
Agnes Mastenbroek en Tiny Renne
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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

28 november
6 december
10 december
17 december
24 december

Penningmeesters overleg regio’s
Decemberlunch
Redactievergadering D&D nr. 1 2019
Algemeen Bestuur
Kerstvakantie CB t/m 2 januari 2019

2019
7 januari
16 januari
24 januari
4 februari
18 februari
19 februari
feb/mrt
4 maart
4 maart
6 maart
14 maart
19 maart
20 maart
3 april
12 april
15 april
29 april
8 mei
11 mei
15 mei

Deadline aanleveren stukken D&D1
Algemeen Bestuur
Ronde Tafel
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
Redactievergadering D&D 2
Jacobafondsbestuur
Kascommissie
Deadline aanleveren stukken D&D2
Algemeen Bestuur
Voorjaarsvergadering regio Oost-Gelderland
Voorjaarsvergadering regio Noord Holland
Algemeen Bestuur
Voorjaarsvergadering regio Zuid
Voorjaarsvergadering regio Zuid Holland Midden
Algemeen Bestuur
Redactievergadering D&D 3
Algemeen Bestuur
Deadline aanleveren stukken D&D 3
Ledenraad

Bereikbaarheid Centraal Bureau januari/februari 2019
Van 18 januari t/m 15 februari 2019 is het Centraal Bureau beperkt
bereikbaar in verband met mijn vakantie naar Australië en Nieuw Zeeland.
Samen met mijn dochter ga ik op bezoek bij familie in Brisbane, ga de
stad Sydney bezoeken waar zij een aantal maanden heeft gewoond en
maak dan nog de oversteek naar Nieuw Zeeland.
Het Algemeen Bestuur is bereikbaar voor al uw vragen, de mail van
centraalbureau@nvvh.nl wordt regelmatig gelezen.
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Dieny Scheffer via
0651982065 of met Agnes Mastenbroek via 0627198710.
De informatie wordt ook geplaatst op de website.
Tiny Renne

Het Algemeen Bestuur en het
Centraal Bureau wensen u een
voorspoedig en actief 2019.

