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Concept verslag 17e Algemene Ledenvergadering 1 oktober 2020 

Tijd: 16:00 – 17:00  

Plaats: Online, via Zoom 

 

Deelnemers: Leo Klijn, Margreet de Boer, Lyda Verstegen, Marjolijn Leguijt, Leontine 

Bijleveld (bestuurslid), Ariane Hendriks (bestuurslid), Mieke van den Bergh (bestuurslid), 

Ingrid Vledder (bestuurslid) en Luna Vollebregt (bestuurslid). 

Ook Toos Verhaar (ledenadministratie) is aanwezig. 

 

Afgemeld: Mac Vijn, Sara Etty (bestuurslid) 

Aangemeld, maar niet deelnemend: Cees Flinterman, Petra Snelders, Marjan 

Nieuwenhuis, Nicole Grijmans, Wil Post 

 

1. Opening en welkom, vaststelling agenda 

Voorzitter Leontine Bijleveld opent de vergadering en wijst erop dat dit een unieke 

ALV is: online, vanwege covid-19, en los van het congres, dat is uitgesteld, ook 

vanwege covid-19. Aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde agenda.  

 

2. Concept verslag 16e ALV, 10 oktober 2019 

Het verslag is vastgesteld. 

 

3. Concept jaarverslag oktober 2019 – september 2020 

Ook het jaarverslag is vastgesteld. Margreet de Boer complimenteert het bestuur met 

het grote aantal activiteiten.  

 

4. Jaarrekening 2019 

Late toezending financiële documenten 

Mieke van den Bergh, penningmeester heeft samen met Toos Verhaar de 

jaarrekening opgesteld, maar mogelijke vanwege de overstap naar een ander 

boekhoudprogramma bleek de aansluiting met voorgaande jaren in de balans 

aanvankelijk niet te kloppen. Om deze reden is een externe expert ingeschakeld. Het 

rapport van de expert is de dag voor de ALV binnengekomen. Met de kascommissie 

worden afspraken gemaakt over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De 

cijfers die vandaag verstuurd zijn naar de leden zijn de juiste cijfers.  

 

Toelichting jaarrekening 

De Vereniging staat er financieel goed bij. Het resultaat is positief. Begin 2019 is de 

het CLWI-VVR fonds opengesteld voor het schrijven van een position paper. Omdat  

de winst- en verliesrekening een positief saldo kende was het niet nodig deze 

uitgaven ten laste van het CLWI-VVR fonds te brengen. Daarom is de reservering 

voor het fonds in de balans hetzelfde gebleven.  

In 2020 zijn vanwege covid-19 nog weinig kosten voor activiteiten gemaakt. Het 

voornaamste inkomen komt uit de contributies. Het ledenaantal is vrij constant.  

De vergadering keurt na deze toelichting en het advies van de kascommissie de 

balans en de financiële stukken goed.  

Besloten wordt de kascommissie te vragen in dezelfde samenstelling volgend jaar op 

te treden. Leo Klijn stemt hier mee in. 
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Achterstallige contributies 

Leo Klijn merkt op dat er veel achterstallige contributies zijn, is de VVR voornemens 

hier actie op te ondernemen? Toos Verhaar geeft aan dat een aantal leden voor 2020 

en 2019 inderdaad nog niet betaald hebben. Als leden 2 jaar niet betalen worden ze 

uitgeschreven uit het ledenbestand. Ze zal nog eens naar de openstaande 

contributies kijken. De voorzitter merkt op dat besloten was om de contributie eerder 

te innen, zodat er tijdens het contributiejaar langer gelegenheid is voor aanmaningen.  

 

Beleggen 

Kascommissielid Liesbeth Lijnzaad heeft per mail het idee geopperd om een deel van 

de spaarrekening van de Vereniging op een beleggingsrekening te zetten. Het gaat 

om 21.047 euro. De aanwezigen bespreken het idee, maar verschillen van mening, 

sommigen vinden het een slecht idee, anderen staan er niet onwelwillend tegenover, 

maar het geld moet dan het liefst wel belegd worden in ‘vrouwenzaken’. Het bestuur 

gaat erover overleggen en komt dan terug bij de kascommissie.  

 

5. Benoemingen bestuursleden 

Mieke van den Bergh en Luna Vollebregt zijn herbenoemd. Verder is een nieuw 

bestuurslid verkozen: Ingrid Vledder. Zij stelt zich aan de deelnemers voor: Ingrid is 

familierechtadvocaat, heeft een achtergrond in de mensenrechten, bij Amnesty 

International NL gewerkt op o.a. geweld tegen vrouwen. Vanuit familierecht werkt ze 

ook aan de sociaaleconomische positie van vrouwen. Afgelopen jaren was zij 

bijvoorbeeld intensief bezig met VVR-activiteiten partneralimentatie, samen met 

Ariane Hendriks.  

In alle consternatie rond de cijfers is vergeten haar motivatie ter voorbereiding aan 

de leden toe te sturen. Deze wordt nu opgenomen in de volgende nieuwsbrief 

 

6. Jaarplan 2020/2021 

De voorzitter licht toe dat het jaarplan onder voorbehoud is, omdat het onduidelijk is 

wanneer fysieke activiteiten weer mogelijk zijn.  

 

Congres  

Het onderwerp is huiselijk geweld in het familierecht. De vraag is of we het online of 

fysiek willen doen. Fysiek kan waarschijnlijk pas volgend najaar. Er wordt opgemerkt 

dat informatieve webinars fijn zijn, maar dat voor een discussie een fysieke 

bijeenkomst beter is. Er wordt geopperd om verschillende sprekers filmpjes op te 

laten nemen, en deze gefaseerd op de website te zetten, in aanloop naar het congres 

(hetzij online, hetzij fysiek). Een andere optie is een hybride bijeenkomst: sprekers 

zijn wel bij elkaar in de ruimte, maar het publiek kijkt vanuit huis mee. Het bestuur 

zal hier nader over overleggen.  

 

Studerende moeders 

Leo Klijn vraagt naar de activiteit van de coalitie studerende moeders. Leontine licht 

toe dat de VVR nog steeds participeert via Anja Eleveld. Zij heeft samen met 

Annemieke de Jong (Steunpunt studerende moeders) en iemand van Bureau Clara 

Wichmann een (video) gesprek met minister van Engelshoven gehad. Die heeft 

Annemieke gevraagd om een handleiding te schrijven, maar ze stelde geen middelen 

ter beschrikking. Hierop is de VVR gevraagd om dit te financieren. Dit kan en wil de 

VVR niet. Bekostiging van handleidingen hoe MBO/HBO  en universiteiten zwangere 

studenten/studerende moeder moeten faciliteren behoort bij het ministerie zelf (en 

MBO-raad, HBO-raad e.d.). We hebben aangeboden hier een (protest) brief over te 

schrijven. Lead trekker is Bureau Clara Wichmann, samen met Annemieke.  

 

Publicatie zwangere zelfstandigen 

De VVR heeft het voornemen om een publicatie uit te geven waarin de succesvolle 

activiteit om zwangere zelfstandigen een uitkering te bezorgen vastgelegd wordt. De 
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publicatie is een initiatief van Mac Vijn, mogelijk zal haar ziekte voor vertraging 

zorgen.  

 

Werkgroepen 

Werkgroepen zijn lastig om digitaal in de lucht te houden op het moment dat er geen 

directe aanleiding is voor een bijeenkomst, maar er staan wel een aantal activiteiten 

op de planning.  

 

7. Begroting 2021 

De begroting over 2021 is vastgesteld. Het vergelijkend overzicht met eerdere jaren 

wordt nog nagezonden. 

 

8. Rondvraag en sluiting  

Staatloosheid en huishoudelijk werk 

Lyda Verstegen vraagt of de Vereniging iets kan doen met staatloosheid: Syrische 

vrouwen in Nederland kunnen hun nationaliteit niet doorgeven aan hun kinderen. De 

Vereniging zal met de werkgroep migratie overleggen of ze capaciteit hebben om dit 

op te pakken. Zo ja, dan nemen ze contact op met Lyda.  

Een ander onderwerp dat Lyda opbrengt is rechten van huishoudelijk werkers, zij wil 

proberen om tijdens het congres van de international alliance of women een resolutie 

op te stellen die aangeeft dat leden hun regeringen moeten aansporen om het ILO 

verdrag over huishoudelijk werk te ratificeren. Leontine geeft aan dat het domestic 

workers parlement van de FNV een handtekeningenactie heeft gelanceerd die hiertoe 

oproept. De VVR ondersteunt dat initiatief. Het zal in de komende nieuwsbrief worden 

opgenomen. 

 

Informatie voor de WG geweld tegen vrouwen  

Margreet de Boer geeft aan dat zij vanwege haar EK-lidmaatschap niet aan lobby 

doet, maar zij kan wel nuttige informatie (openbare rapporten e.d.) die zij ontvangt 

doorsturen naar de WG geweld tegen vrouwen.  

 

Sluiting  

De voorzitter memoreert de afspraken over het nazenden van informatie en berichten 

in de komende nieuwsbrief en sluit om 17 uur de Zoom-vergadering onder 

dankzegging aan de deelnemers.  


