
 

1 
 

Jaarverslag 2022 van de Vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken 
(NVWO)  

Inleiding 
 
Dit is het 4de jaarverslag van de op 23 juli 2019 opgerichte vereniging Netwerk van Vrouwen 
van Woerden en Omstreken (NVWO). We kunnen het Jaarverslag over 2022 presenteren met 
weinig beperkingen en afgelastingen van bijeenkomsten en activiteiten in verband met de 
coronapandemie. Tussen januari en maart is de corona check app gebruikt maar sindsdien 
gelukkig niet meer. We hadden sinds 2021 prima afspraken met de Maranathakerk en die 
hebben we afgelopen jaar kunnen voortzetten tot ieders tevredenheid. We hebben daarvoor 
Leen van der Have, de koster van de kerk, bedankt met een persoonlijke attentie. 

Bijeenkomsten 

Op 10 maart konden we de Algemene Ledenvergadering houden. Daarnaast konden we in 
totaal 14 bijeenkomsten organiseren. De lezingen van januari en februari konden slechts met 
een beperkt aantal dames doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Sinds die tijd zijn echter 
alle lezingen onverkort aangeboden met een toenemend aantal dames. 

- dinsdag 8 februari: ‘Luxe van genoeg’ door Martin van der Gaag (N= 25) 

- woensdag 23 februari: ‘Woeste wijven en wijze wieven’ door Wendy de Keyzer (N = 65)  

- donderdag 10 maart: ‘Kunst in de openbare ruimte’ door KIOR van het Stadsmuseum (N= 40) 

- donderdag 24 maart: ‘Matthäuspassion van J.S. Bach’ door Alice van Rossum (N= 40)  

- woensdag 13 april: ‘De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij’ (N= 30)   

- dinsdag 26 april: ‘Is debuteren in deze tijd nog wel mogelijk?’ door Marlen Visser (N= 35) 

- woensdag 11 mei: ’Musical Soldaat van Oranje’ door Harry de Bruin (N= 50) 

- dinsdag 6 september: ‘Lezing over haar werk’ Josephine Rombouts (N= 70) 

- woensdag 21 september: ‘Nadenken over je levenseinde in samenspraak met je huisarts’ door Wim 
Graafland (N= 65)  

- dinsdagavond 4 oktober: ‘Vrouwen in de schilderkunst’ door Lotte Baumann (N= 24) 

- donderdag 20 oktober: ‘Verborgen verhalen’: avondwandeling door Woerden met gids (N= 40) 

- donderdag 10 november: ‘Geneesmiddel via infuus thuis’ door Margreet Koot (N=40) 

- woensdag 23 november: ‘Clara Schumann-Wieck’ door Alice van Rossum (N= 40) 

- donderdag 8 december: ‘December.. een maand vol van verhalen’ door Elza Vis (N= 48) 

Clubs en cursussen 
Een groot aantal leden is actief in onze clubs en cursussen. Zie de betreffende verslagen in het 
Maandbericht van maart 2023. 
 
Ledenbestand 
Stand per 1 januari 2023: 228 leden. Dit was 221 op 1 januari 2022. Er zijn 39 nieuwe leden 
bij gekomen en 24 leden zijn gestopt. Redenen hiervoor waren: overlijden, verhuizen, 
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beperkingen.  
Het ledenaantal over 2022 was als volgt verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 
2 leden in de groep van 50 tot 60 jarigen; 
37 leden in de groep van 60 tot 70 jarigen; 
109 leden in de groep van 70 tot 80 jarigen; 
75 leden in de groep van 80 tot 90 jarigen; 
5 leden in de groep van 90 tot 100 jarigen. 
Verreweg de meeste leden zitten in de categorie tussen 70-80 jaar. Dit is al jaren zo. 
 
Maandberichten en nieuwsbrieven 

In 2022 kwamen 9 Maandberichten uit. In september 2022 kondigden we aan dat het 
maandbericht vanaf januari 2023 digitaal zou zijn. Aan die beslissing gingen een aantal 
overwegingen vooraf in overleg me de redactiecommissie en het bestuur. Zo was het in de 
loop van de jaren steeds moeilijker geworden om voldoende dames te vinden die het 
Maandbericht rondbrengen. Dit belastte de redactiecommissie want de boekjes die niet 
bezorgd werden moest zij doen. Omdat inmiddels alle leden per mail bereikbaar zijn wisten 
we dat het digitale Maandbericht ieder lid zou bereiken. Het tempo waarin we de wijziging 
doorvoerden lag hoog omdat het contract met de drukkerij in september vernieuwd moest 
worden voor 2023. We weten dat niet alle leden het fijn vinden dat het papieren boekje is 
verdwenen. Sommige leden hebben ook assistentie gevraagd en die krijgen ze ook. Gelet op 
de opbouw van het Maandbericht staat de belangrijkste informatie op de eerste pagina. 
Daarnaast verzorgt de redactievoorzitter een mailing bij elke lezing en algemene 
ledenvergadering.  

Website 
Onze vereniging beschikt sinds begin 2020 over een eigen website die beheerd wordt door 
Ineke Bloem (www.netwerkvrouwenwoerden.nl). Eind 2022 is deze op details herzien om 
zichtbaar te maken dat er niet meer een papieren Maandbericht wordt gebracht maar dat dit 
per januari 2023 digitaal is. Uit de bijeenkomsten met de nieuwe leden weten we dat de 
website vaker geraadpleegd is bij de overweging om lid te worden van de vereniging. 

Bestuur (samenstelling) 

Diny van der Aalsvoort voorzitter sinds maart 2022 

Zwaantje van der Veen secretaris tot september 2022; wnd. voorzitter tot maart 2022 

Ellen Abeln   penningmeester  

Gertrude de Korte  ledenadministratie en informatie  

Hanny van der Heide   clubs en cursussen tot 23 maart 2023 

Aleid Budding  aspirant-programmacie sinds maart 2022 tot februari 2023  

Tot maart 2022 was Zwaantje van der Veen zowel secretaris als waarnemend voorzitter. In 
die tijd notuleerde de aspirant voorzitter de vergaderingen. Bij de installatie van de voorzitter 
tijdens de ALV kon de secretaris zich weer beperken tot haar eigen taken. Zij kondigde aan 
dat zij secretaris bleef voor de volgende zittingsperiode tijdens de ALV maar liet in juli weten 
dat zij per september zou stoppen als secretaris. Sindsdien zoeken we naar een waardige 
opvolger. Tot eind december nam de voorzitter de secretariële taken waar. Ook de 
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zittingsperiode van de penningmeester liep af. Zij verlengde de zittingsperiode tijdens de 
ALV over 2021. In die periode meldde zich Aleid Budding als aspirant-bestuurslid voor de 
programmacommissie. Gelet op de vele afspraken die zo’n commissie vergen leek het 
verstandig om de voorzitter van de commissie deel te laten nemen aan het bestuur. Aleid koos 
er echter voor om niet aan het bestuur deel te nemen voor een langere periode. Het bestuur 
beraadt zich nog over het vervolg. Ten tijde van het maken van dit verslag zijn daar nog geen 
beslissingen over genomen. Conform de Statuten hanteert de NVWO een benoemingsperiode 
van maximaal drie jaar. 

Het bestuur vergaderde elfmaal. Eenmaal moest dat online (4 januari). Sindsdien konden we 
elkaar maandelijks treffen bij een van de bestuursleden thuis. De vergaderingen lopen volgens 
een vast stramien. Steeds terugkerend zijn de agendapunten van de activiteiten van de 
bestuursleden (Financiën, Cursussen en clubs, Ledenadministratie) en sinds het toetreden van 
het bestuurslid Programmacommissie ook haar activiteiten. Daarnaast onderhoudt de 
secretaris contacten met andere verenigingen en gemeentelijke partijen die ook worden 
ingebracht. Er wordt tevens stilgestaan bij de activiteiten van de dames die Lief en Leed 
verzorgen. Toen het jaar steeds meer coronavrij leek te kunnen lopen konden we een activiteit 
aanbieden aan onze meer dan 50 trouwe leden die 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging. 
Dat werd een boottocht op 20 mei met de Carolina op de Singel in Woerden. Door het 
ontberen van een kerstviering in 2021 hebben we de leden uitgenodigd voor een 
voorjaarslunch in Plein 7 op 17 maart. Daar deden ongeveer 90 dames aan mee. Op 11 mei na 
afloop van de laatste lezing van het seizoen, namen we afscheid van de dames van de 
programmacommissie die van 2019 tot en met mei 2022 de lezingen hebben verzorgd. Op 23 
december was de Kerst High Tea eveneens in Plein 7. Deze werd bijgewoond door 114 
dames. Voor het eerst sinds lang kon toen het koor van onze vereniging Con Amore optreden. 
Over het organiseren van een grote excursie is besloten om deze te laten vervallen. Het 
ontbreekt aan organisatiekracht om een dagvullend programma te maken. Gelukkig 
organiseert onze excursiecommissie veel excursies. 

Kamer van Koophandel 

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te name van Ellen Abeln, 
Diny van der Aalsvoort en Gertrude de Korte. Ook zijn Ellen Abeln en Diny van der 
Aalsvoort ingeschreven bij de UBO. Doel van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) 
is misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering 
tegengaan.  

Samenwerkingsverbanden 

Afgelopen jaar vond informatie-uitwisseling plaats met de vrouwennetwerken van Katwijk, 
Leiden, Voorschoten en Papendrecht en met Stichting Sinar Maluki. Het gaat daarbij om het 
wederzijds digitaal toesturen van Nieuwsbladen. Het bestuur volgt op afstand de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR). Wij zijn geabonneerd op de nieuwsbrief. Onze vereniging (wij werken 
immers alleen met vrijwilligers) zit ook in het relatiebestand van de organisatie “Hart voor 
Woerden”. Deze organisatie biedt faciliteiten aan vrijwilligersbesturen in de vorm van 
informatie en workshops. Daarnaast staat onze vereniging in de website van ‘Beweegwijzer 
Woerden’. 
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High tea voor actieve leden 
We boden 35 vrijwilligers op 23 september een rondleiding aan in Kaas-Experience gevolgd 
door koffie en brownies bij Brownies en Downies. Dit deden we als dank voor hun inzet. 
 
Introductiebijeenkomsten nieuwe leden 
Op 12 juli (13 personen) en 2 november (23 personen) troffen we nieuwe leden om hen te 
kunnen informeren over de vereniging. We nodigden hen ook uit om te vertellen waarom zij 
lid werden van de vereniging en waar hun interesse naar uit ging gelet op de cursussen en 
clubs. 

Slot 

We kijken terug op een druk en intensief jaar 2022. Gelukkig was de coronacrisis tegen maart 
2022 verleden tijd, en hebben we de rest van het jaar met veel plezier het nodige kunnen 
bieden aan onze leden. 

Waarnemend secretaris en voorzitter, Diny van der Aalsvoort 
 


