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JAARVERSLAG 2021 VAN DE VERENIGING NETWERK 
VROUWEN VAN WOERDEN EN OMSTREKEN (NVWO) 
Inleiding 
Dit is het 2e jaarverslag van de op 23 juli 2019 opgerichte vereniging Netwerk van Vrouwen van 
Woerden en Omstreken (NVWO). In het jaarverslag over 2020 werd aan het slot de hoop uitgesproken 
dat we over het jaar 2021 een standaard-jaarverslag aan de leden zouden kunnen presenteren, zonder 
beperkingen en afgelastingen van bijeenkomsten en activiteiten in verband met de coronapandemie. 
Die hoop is helaas niet uitgekomen. Zoals we allemaal weten werd ook 2021 beheerst door het 
coronavirus. In 2021 was alles erop gericht om het netwerk aan de gang te houden. Dat 
lukte maar ten dele door de stringente maatregelen. In het eerste halfjaar was 
er niets mogelijk. 
De voor maart geplande jaarvergadering is “ingehaald” op dinsdag 21 juli 2021, zodat de afhandeling 
van de verplichte jaarstukken en de bestuurswisseling nog voor aanvang van het nieuwe seizoen hun 
beslag konden krijgen. Na de zomervakantie konden de lezingen en overige activiteiten worden hervat. 
Voor de lezingen vanaf 24/11 ’21 en 2/12 moest opnieuw een aanmeldingsprocedure ingevoerd. En 
vanaf 28/10 ’21 werd de corona check app gebruikt. 
Het was voor het bestuur een tijdrovend en intensief jaar. Het was voortdurend schakelen. Het vinden 
van een juiste locatie voor de lezingen vergde extra inspanning. Daarnaast moest er een andere locatie 
voor de lezingen worden gezocht; de bijeenkomsten die voorheen bij de leden thuis plaatsvonden 
(muziek luisteren en de leesclubs) moesten uitwijken naar een locatie waarbij de anderhalvemeterregel 
aangehouden kon worden. Wij hebben prima afspraken met de Maranathakerk kunnen maken voor de 
huur van o.a. de Gemeentezaal. 
 
Geplande lezingen/ bijeenkomsten 
Aangeboden zijn in totaal 18 bijeenkomsten. Daarvan moesten de (9) voor de periode januari tot en 
met juni 2021 geplande bijeenkomsten allemaal geannuleerd worden als gevolg van de 
coronamaatregelen. Sommige sprekers moesten voor de tweede keer worden afgezegd. Uiteindelijk 
konden er toch nog 7 lezingen doorgang vinden, waarvan een aantal onder beperkende voorwaarden. 
Verwezen wordt naar onderstaand chronologisch overzicht. 
Met uitzondering van de kerstlunch waren alle bijeenkomsten gepland in de Maranathakerk 
(Jaarvergadering en Openingsbijeenkomst in de Kerkzaal, de overige bijeenkomsten in de 
Gemeentezaal). Dit in verband met de coronamaatregelen. De Dam ging pas herfst 2021 op 
bescheiden schaal weer open voor bijeenkomsten 
. 
- Woensdag 13 januari 2021, Nieuwjaarsbijeenkomst met schrijfster Josephine Rombouts. Afgelast. 
- Vrijdag 29 januari 2021, “Botgezondheid en osteoporose” door Reneé den Haring. Afgelast. 
- Donderdag 4 februari 2021, “Natuur, op de grens van land en water”,door natuurfotograaf de heer 
Trapman. Afgelast. 
- Dinsdag 16 februari 2021,Muzikale lezing door Alice van Rossem. Afgelast. 
- Donderdag 4 maart 2021, Jaarvergadering, aansluitend een presentatieover buitenkunst in de 
gemeente Woerden door team KIOR van het Stadsmuseum. Afgelast. 
- Dinsdag 23 maart 2021, professioneel interieurstylist, Ellen Vegter.Afgelast. 
- Dinsdag 6 april 2021, Kysia Hekster, verslaggever voor de NOS. Afgelast. 
- Woensdag 28 april 2021, “De rol van de bibliotheek in de veranderendesamenleving’, door de 
directeur van de Bibliotheek Het Groene Hart, mw. Van den Bremen. Afgelast. 
- Dinsdag 11 mei 2021, Slotbijeenkomst met Josine Droogendijk over 
“Koningin Maxima, stijlicoon”. Afgelast. 
- Dinsdag 20 juli 2021, Uitgestelde Algemene Ledenvergadering, na de pauze presentatie door De 
Truffel. 
Aantal leden: 52 
- Woensdag 1 september 2021, Openingsbijeenkomst met Josine Droogendijk over “Koningin 
Maxima, stijlicoon”. Aantal leden: 75 
- Dinsdag 21 september 2021, Dubbellezing in het kader van de kunst. Twee lezingen: “De kunst van 
het lachen – Humor in de Gouden Eeuw” door Jos van Hulsen en “Leven en werk van de Britse 
kunstenaar David Hockney” door Diny van der Aalsvoort. Aantal leden: 70. 
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- Donderdag 14 oktober 2021, “Botgezondheid en osteoporose” door Renée den Haring.  
Aantal leden: 55. 
- Donderdag 28 oktober 2021, Twee presentaties: “De kunstvorm fotografie” door Aart Sliedrecht en 
over Artsen Zonder Grenzen door Wouter van .Empelen. Aantal leden: 35. 
- Donderdag 11 november 2021, “Natuur, op de grens van land en water”, door natuurfotograaf de 
heer Trapman. Aantal leden: 44. 
- Woensdag 24 november 2021, “De rol van de bibliotheek in de veranderende samenleving’, door de 
directeur van de Bibliotheek Het Groene Hart, .mw. Van den Bremen. Spreekster heeft afgezegd 
wegens ziekte.Invallezing door Susanne Wensink over “Humor en creativiteit in coronatijd”. Aantal 
leden: 25. 
- Donderdag 2 december 2021, Ina Timmer en Arie Niks over “Verliefd, verloofd, getrouwd”. Aantal 
leden: 28. 
- Donderdag 16 december 2021, Kerstlunch in de Grand Salon van Plein 7.Afgelast. 
 
Clubs en cursussen 
Een groot aantal leden is actief in onze clubs en cursussen. Zie de betreffende verslagen inm het 
Maandbericht van maart. 
 
Ledenbestand 
Stand per 1 januari 2021 
Totaal: 218 
Stand per 31 december 2021 
Totaal: 221 
 
Bestuur (samenstelling) 
Anna Hogervorst voorzitter (tot 1 april 2021) 
Zwaantje van der Veen secretaris en wnd. voorzitter (vanaf 1 april 2021) 
Ellen Abeln penningmeester 
Gertrude de Korte ledenadministratie en informatie 
Anna Koster-de Bruin clubs en cursussen (tot 1 maart 2021) 
Hanny van der Heide clubs en cursussen (vanaf 20 juli 2021) 
Aspirant-bestuursleden Diny van der Aalsvoort (vanaf 1 april 2021) en 
Hanny van der Heide (vanaf 1 maart 2021 tot 20 juli 2021). 
Het bestuur vergaderde elfmaal. Driemaal moest dat online (16 maart, 9 april en 4 mei). 
Het waren lastige tijden, omdat we steeds weer opnieuw moesten bekijken in hoeverre het 
verantwoord (en belangrijk) was om weer live te kunnen vergaderen. Ook het vertrek van twee 
bestuursleden en de zoektocht naar geschikte opvolgers, hielpen daarbij niet. Voor de communicatie 
met de leden was het medium Maandbericht niet afdoende. Regelmatig moesten we via Ineke Bloem 
een e-mailbericht uit laten gaan om de leden op de hoogte te stellen als er weer eens nieuwe 
maatregelen door het kabinet werden afgekondigd. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Er vindt informatie-uitwisseling plaats met andere vrouwennetwerken, bijv. dat van Katwijk, Leiden, 
Voorschoten en Papendrecht. Deze netwerken zijn, net als onze vereniging, als zelfstandige 
verenigingen verdergegaan en losgekoppeld van de koepel van de NVVH. Het bestuur volgt op 
afstand de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Wij zijn geabonneerd op de nieuwsbrief.  
Onze aspirant-voorzitter heeft contact gelegd met de Stichting Sinar Maluku Onze vereniging (wij 
werken met vrijwilligers) zit ook in het relatiebestand van de organisatie “Hart voor Woerden”. Deze 
organisatie biedt faciliteiten aan vrijwilligers. 
 
High tea voor actieve leden 
Als dank voor alle inzet is op donderdag 16 september 2021 een high tea voor alle vrijwilligers/actieve 
leden georganiseerd. 35 vrouwen hebben onder prachtige weersomstandigheden genoten op het terras 
van Brownies en Downies aan het Kazerneplein.  
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Introductiebijeenkomst nieuwe leden  
In 2020 kon zo’n bijeenkomst niet doorgaan. Gelukkig in 2021 wel. Tijdens een geslaagde 
bijeenkomst in De Dam (op donderdagavond 25 november 2021) werden 8 nieuwe leden door het 
bestuur geïnformeerd over ons netwerk en konden zij hun wensen en verwachtingen naar voren 
brengen.  
 
Slot 
We kijken terug op een druk en intensief jaar 2021, waarin we ondanks de 
coronacrisis toch nog het nodige hebben kunnen bieden aan onze leden. 
Zwaantje van der Veen, 
secretaris NVWO 


