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VOORWOORD VAN HET BESTUUR  
 
Het jaar 2018 was vooral kwa organisatie een lastig jaar, waardoor we twee extra Algemene 
LedenVergaderingen hebben gehouden. Uiteindelijk is er in september een bestuur gekozen en werken 
we in 2019 onze verdere afspraken uit in een Huishoudelijk Reglement.  
 
Vanwege de verhuizing van onze vergaderlokatie d’Oude Stadt in de zomervakantie, zijn we naar enkele 
andere lokaties uitgeweken: de Pastorie van de Vredeskerk en Axum.  
Na de verbouwing in 2019 gaan we waarschijnlijk terug naar nieuwe locatie van d’Oude Stadt in de 
Kerkstraat.  
 
In verband met de inspraakrondes na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een brief met onze 
wensen naar de gemeenteraad in wording gestuurd en ingesproken op één van de vier locaties in de 
stad.  
 
In dit verslag worden de activiteiten van de werkgroepen door henzelf vermeld.  
De activiteiten waaraan alle WOUW-vrouwen kunnen deelnemen, staan in het algemene gedeelte. Vaak 
worden themamiddagen door een werkgroep voorbereid.  
 
In de maandelijkse rondzendbrief worden de activiteiten en agenda aangekondigd.  
De website werd bijgehouden en regelmatig worden er Facebook en Twitterberichten geplaatst.  
Van de website gaat een wervende kracht uit op belangstellenden en nieuwe leden komen bij de 
Carrousel kennismaken.  
 
Op de Algemene LedenVergadering van 25 april is als belangrijkste aandachtspunt het organisatiemodel 
van de Wouw aan de orde geweest. Het hele coordinatieteam trad namelijk af, alleen de 
penningmeester was bereid om aan te blijven. De voorliggende vraag was of we verder zouden gaan 
met een coördinatieteam of dat er een bestuur zou komen, zoals wettelijk is vastgelegd voor een 
vereniging. We komen er in één vergadering niet uit en op 6 juni wordt verder vergaderd. Op 6 
september vindt de bestuursverkiezing plaats.  
 
Al met al een roerig jaar waar we tot volle tevredenheid uit zijn gekomen en we gaan rustig verder,  
 
Madelien Krips,  
Marjan Nieuwenhuis,  
Marianne Ketel  
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ALGEMENE ZAKEN  
 
Vergaderruimte  
In principe maken we voor onze bijeenkomsten gebruik van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.  
Vanwege de verhuizing van d’Oude Stadt afgelopen zomer en de verbouwing van de nieuwe ruimte, 
hebben we voorlopig onderdak gevonden bij de Pastorie van de Vredeskerk.  
De Feminismegroep maakt gebruik van de tuinkamer van Annet Haak.  
 
Afscheid van het coördinatieteam.  
Als organisatievorm hebben we een aantal jaren het coördinatieteam gehad, wat goed functioneerde. 
Dit team kwam regelmatig bijeen, bracht verslag uit van de verschillende groepen, bereidde 
bijeenkomsten voor en verrichte de nodige administratieve handelingen die nodig zijn voor een 
Vereniging. Het coördinatieteam was dringend aan nieuwe vertegenwoordigers toe omdat een enkele 
leden in april waren afgetreden. We hebben drie ALV’s besteed aan een andere opzet van de Wouw, 
voortbordurend op wat we al hadden en goed liep.  
 
Organisatie  
Sinds september hebben we een formeel bestuur met drie bestuursleden.  
Daarnaast wordt het beleid voorbereid door de werkgroepen en vastgesteld in de Algemene Leden 
Vergadering. Deze werkwijze moet nog worden opgezet in 2019 en vastgelegd in een Huishoudelijk 
Reglement.  
 
Werkgroepen  
De vier werkgroepen van Wouw opereren onafhankelijk, mits passend binnen de doelstellingen van de 
vereniging. Dit betekent dat ze van het bestuur géén toestemming nodig hebben voor hun activiteiten. 
Wel wordt er, als er financiële afspraken gemaakt worden die niet binnen het budget vallen, contact 
opgenomen met de penningmeester.  
De werkgroepen houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten o.a. door tweemaal per jaar een 
gezamenlijke bijeenkomst te houden ter voorbereiding van beleid dat zal worden voorgelegd aan de ALV 
in het voorjaar en najaar. Bij de gezamenlijke werkgroepenvergadering is er vanuit iedere werkgroep 
minimaal één afgevaardigde aanwezig.  
 
Bestuur 
Madelien Krips, voorzitter  
Marjan Nieuwenhuis, secretaris 
Marianne Ketel, penningmeester  
 
Jaarvergadering 
Dit jaar werd de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 april, met twee extra vergaderingen op 6 
juni en 6 september vanwege de organisatiestruktuur. Op de laatste vergadering werd een bestuur 
gekozen, een belangrijke koerswijziging.  
Op 28 november werden op de najaarsvergadering de voornemens voor 2019 besproken en de 
begroting gepresenteerd.  
 
Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.  
Wouw is lid van de Nederlandse VrouwenRaad, Marjan Nieuwenhuis is afgevaardigde.  
 
PR:  rondbrief – agenda – folder - website 
Naast de maandelijkse agenda via een rondbrief en onregelmatige e-mails met nieuwtjes en informatie 
wordt af en toe een rondbrief een aanvullende informatie op papier gestuurd naar leden zonder e-mail.  
De Folder moet binnenkort bijgewerkt worden vanwege een adreswijziging.  
De Website wordt regelmatig bijgewerkt, ook met Facebook en Twitter berichten.  
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THEMABIJEENKOMSTEN  
 
Vanwege alle perikelen over de huisvesting en de organisatie van de Wouw, is er dit jaar maar één 
themamiddag geweest.  
 
Themamiddag Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2018 
Welke onderwerpen vinden wouw-vrouwen belangrijk om in Amsterdam te realiseren?  
We discussiëren over de onderwerpen die de werkgroepen welzijn en zorg en wonen hebben bedacht. 
Het zijn welzijn en zorg, ouderenhuisvesting, mobiliteit, armoedebeleid. 
We besluiten dit verder uit te werken in een brief aan de gemeenteraadsleden en informateur. Vier 
vrouwen melden zich hiervoor aan. Nenita la Rose kwam aan het eind van de middag nog even langs, zij 
staat op de lijst van de PvdA, en zit nu in de gemeenteraad.  
 
Brief en inspreken. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 waren er 4 inspraakrondes in verschillende 
buurten in Amsterdam. Hiervoor hebben 11 april 2018 Dini Eekhuis, Dineke Kleinsmit en Marjan 
Nieuwenhuis een brief opgesteld over de wensen van 50+ vrouwen t.a.v. ouderenhuisvesting, mobiliteit 
en welzijn en zorg voor de gemeenteraadsleden en de informateur. Dini heeft op 24 april in Noord 
ingesproken.  
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN  
 
CAROUSEL  
Als vaste ontmoetingsmogelijkheid is er elke 22e van elke maand het kopje koffie in de poffertjeskraam 
‘de Carrousel’ aan het Weteringcircuit. Dit is uitgegroeid uit tot een gezellig samenzijn met goede 
gesprekken vanaf half elf tot ongeveer twaalf uur.  
 

EETGROEP  
De eetgroep gaat één keer per maand uit eten in steeds een ander restaurant. Het restaurant wordt 
gezamenlijk uitgekozen. Staat open voor iedereen, opgave bij Dineke Kleinsmit.  
 

LEESGROEP – ‘Vrouwen in andere culturen 
Ons thema: vrouwen in of uit andere culturen, leverde ook dit jaar weer vijf heel bijzondere 
bijeenkomsten op. Het steeds wisselende perspectief van culturen, de plaats van de vrouw erin, en onze 
plaats in onze wereld komt steeds uitgebreid aan de orde. 
De groep bestaat uit 6 vrouwen, en we komen in één van de huiskamers bij elkaar. 
 
Dit jaar lazen we:  
 -Toeba, en het belang van de nacht, door Shahrnush Parsipur. Een familiegeschiedenis uit India.  
 -De borduursters van Herat, door Christine Lamb. een journaliste die vele jaren achtereen  
              Afghanistan bezocht.  
 - Boeroes, door Karin Sitalsing. Over een groep boeren, die zich in de 19de eeuw in Suriname  
              vestigde en hun nakomelingen, hier en in Suriname.  
 - Acht maanden in de Gazastraat, door Hilary Mantell. Het leven van een expat-echtpaar in Djedda.  
 - Wees Onzichtbaar, door Murat Isik. Het leven van een turks gezin in de Bijlmer.  
Frederiek Hunfeld  
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WERKGROEPEN  
 
 

FEMINISMEGROEP  
 
De Feminismegroep bestaat uit 14 leden. In het voorjaar zijn twee leden groep overleden, dat was een 
groot verlies voor onze groep. We zijn naar beide begrafenissen geweest. In september is er een nieuw 
lid bijgekomen. We zijn negen keer bij elkaar gekomen, vanwege het mooie weer konden we een paar 
keer in de tuin vergaderen.  
 
In september 2017 hebben we een jaarprogramma met thema’s opgesteld, die in 2018 zijn uitgewerkt, 
steeds voorbereid door iemand anders. Het zijn:  
- Hoe verhouden we ons tot de jongere generaties? En hoe verhouden de jongere generaties zich tot 
ons? Foto van vroeger meenemen, video besproken 
- Geld koppelen aan feminisme  
Met o.a. vragen als: welke ervaring heb je van het thuisfront meegekregen over geld, en hoe zie je de 
relatie tussen geld en werken.  
- In juli deden we een ingelast rondje: Waarom is de feminismegroep belangrijk voor jou? Wat is het 
bestaansrecht van de feminisme groep? 
 
Terugkijkend hebben we veel tijd besteed aan de organisatiestructuur van de Wouw, vaak als 
voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering en mede vanwege de twee extra ingelaste ALV’s.  
 
De coördinatie is in handen van Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.  
 
 

STUDIEGROEP ECONOMISCH ZELFSTANDIG  
 
De studiegroep Economisch Zelfstandig volgt de wetswijzigingen die de regering en de Tweede Kamer 
willen aanbrengen in de financiële situatie na een scheiding van beide ex-partners. Het gaat om het 
terugbrengen van de partneralimentatie van 12 naar 5 jaar en het delen van het pensioen. Wij schrijven 
daarover brieven vanuit de Wouw en de Nederlandse VrouwenRaad om daarop invloed op uit te 
oefenen, omdat veel wijzigingen in het nadeel van vrouwen uitvallen.  
 
Partneralimentatie.  
Na een lange stilte van 15 maanden, mede vanwege dat er een nieuwe regering moet worden 
samengesteld, komen de initiatiefnemers begin juni met een aangepaste versie van de initiatiefwet. Na 
Kamervragen en nog twee wijzigingen wordt op 11 december 2018 de wet aangenomen door de 
Tweede Kamer. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. We hebben in het najaar drie brieven verstuurd 
om e.e.a. te beïnvloeden.  
 
Verdeling van het pensioen bij een scheiding.  
Voor vrouwen komt er een belangrijke wijziging om het pensioen te delen bij een scheiding. De 
verdeling van het pensioen wordt onderdeel van de echtscheidingsformulieren en conversie wordt het 
uitgangspunt. Alleen duurt het nog enkele jaren voordat dit in de wet wordt vastgelegd omdat men deze 
wijzigingen onderdeel wil maken van de gehele pensioenwet waar nu aan gewerkt wordt.  
In april waren we uitgenodigd op het ministerie om onze opvattingen toe te lichten aan enkele 
ambtenaren die aan deze wet werken. De voorzitter van de NVR en ikzelf zijn geweest.  
Voorlopig ligt de voortgang over deze wet even stil.  
 
Voor de werkgroep Economisch Zelfstandig is een aparte website opgezet vanwege de vele informatie.  
 
Marjan Nieuwenhuis  

http://www.economischzelfstandig.nl/pensioen-meer/


- 5 - 
 

WELZIJN EN ZORG  
 
In 2017 is veel aandacht besteed aan het levenseinde: de dappere patiënt; het testament, stichting “de 
Einder”. In 2018 lag het accent meer op de relatie tussen zorg en wonen. 
 
We begonnen het jaar met informatie over eenzaamheid, zorghotels , sluiting van verzorgingshuizen. De 
sluiting van verzorgingshuizen geeft geen recht op huurbescherming, zodat heel oude mensen van het 
ene naar het andere sluitende tehuis werden overgeplaatst.  
Er ontstonden zorghotels, waar voor elke dienst betaald moet worden. Onduidelijk was of dit kon 
worden gefinancierd uit de Ziektekostenverzekering. Soms gebeurde dit wel bij kortdurend verblijf.  
We bestudeerden een overzicht van 14 verschillende woonvormen, gepubliceerd in de NRC.  
Ook wonnen we informatie in bij onze eigen ziektekostenverkeringen.  
 
In het voorjaar besteedden we aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen en onze wensen voor het 
nieuwe college. Ook de structuur van WOUW, overleg over deelname aan cliëntenbelang en de plaats 
van de wijkverpleging werden bestudeerd. Het bleek nog steeds een moeizame zaak om grip te krijgen 
op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning.  
 
Na de zomer bestudeerden we de website van kenniscentrum Aedes/ Actiz die ook proberen inzicht te 
krijgen in de diverse zich ontwikkelende woon-  en zorg producten. Een aantal van ons bezochten de 
bijeenkomst Veerkrachtig ouder worden. Daarin waren veel beroepskrachten verzameld, maar ook de 
ouderen zelf kwamen aan bod, via “beter ouder worden”.  
Van deze organisatie houden lezen we alleen de nieuwsbrief.  
Het o.v. behandelden we ook in deze werkgroep. De betaling van het AOV uit de WMO- pot ervaren we 
als een knelpunt.  
Dit legt een veel te groot beslag op het budget dat voor WMO beschikbaar is.  
 
Congres ‘ouderenzorg op de juiste plek’ 
WOUW was uitgenodigd om een presentatie te houden op het congres ‘ouderenzorg op de juiste plek’, 
12 oktober in Utrecht, met de aankondiging ‘Patiënt aan het woord’. ‘Mijn leven, mijn zorg! Wat willen 
ouderen zelf? Dini Eekhuis werd een half uur op het podium geïnterviewd, en Saar Boerlage gaf vanuit 
de zaal aanvullingen. Het was een groot succes.  
In de werkgroep werd deze presentatie voorbereid. We brachten drie speerpunten in:  
1. Inspraak via een cliëntenraad is een schijndemocratie die te ver van de mensen af staat.  
Beter is het keukentafelgesprek waarbij goed geluisterd wordt naar de individuele oudere.  
2. Zingeving is belangrijk. Niet tijdverdrijf maar een beroep op jouw aanwezige capaciteiten is zinvol.  
3. De laatste fase van het leven moet niet automatisch worden gevuld met operaties ter verlenging van 
het ‘leed’. Bespreek goed wat iemand in deze laatste fase nog wil: leuke, zinvolle activiteiten of 
medische ingrepen.  
Belangrijke punten, die ook door andere sprekers werden ingebracht, waren buurtgericht werken, 
optimale samenwerking en inperking van de marktwerking.  
 
Verder waren er in het najaar de nota ouderenhuisvesting van de gemeente, het wijkziekenhuis 
waaraan we aandacht besteedden en we maakten kennis met de nieuwe beleidsmedewerkster van 
clientenbelang. Wij stelden voor dat er een werkgroep hoogbejaarden wordt gevormd, die zich bezig 
houdt met begeleiding in de laatste levensfase, wonen en zorg voor mensen die de regie langzamerhand 
kwijt raken.  
 
 

WONEN  
 
In 2018 kwamen we 9 maal bij elkaar. Het eerst deel van het jaar in het wijkentrum d’ Oude Stadt in de 
Doelenstraat, daarna tijdelijk in restaurant Axum en vanaf december in het nieuwe onderkomen van het 
wijkcentrum.  
 

https://www.zorgvisie.nl/congressen/ouderenzorg-op-de-juiste-plek/#programma
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De woningtoewijzing via woningnet.  
Ouderen hebben veel moeite met het systeem waarbij per computer veel te snel moet worden beslist. 
Het inzicht dat dit problematisch is, wordt algemeen erkend en gezocht wordt naar andere oplossingen. 
Ook de positie van wooncoaches op vrijwillige basis wordt onderzocht.  
We voerden een gesprek met de begeleider van de wooncoaches in de binnenstad over de problemen 
voor ouderen bij het zoeken van andere huisvesting.  
 
Bezoekjes en excursies.  
Het voornemen bestond om een bezoek te brengen aan een Chinees woonproject.Helaas slaagden we 
er niet in een afspraak voor bezoek te maken.  
Ook bij andere projecten zoals Amstelhuis en Macroon is het niet gelukt.  
 
Contacten met andere organisaties.  
Via de NOAR groep wonen werd ingesproken bij de gemeente.  
In onze groep vond vaak voorbereiding plaats over de onderwerpen o.l.v. Saar Boerlage.  
Bij CBA (clientenbelang) kwam een nieuwe beleidsmedewerkster.  
Elmy Everaert gaat zich vooral bezig houden met wonen en daarnaast met het ouderenbeleid.  
We besloten deel te nemen aan de groep wonen van CBA. Dini Eekhuis is daarmee belast.  
 
Overleg met de gemeente.  
We maken deel uit van de klankbordgroep ouderenhuisvesting, die o.a. de conceptnota – 
ouderenhuisvesting heeft becommentarieerd.  
We hebben kritiek op de verhoging van de leeftijd van 55 naar 65 jaar. Dat betekent dat mensen niet 
tijdig nadenken over hun huisvesting; te laat gaan deelnemen in ouderenprojecten en er onvoldoende 
doorstroming zal zijn om gezamenlijk de eigen regie te voeren.  
Dit zal blijken een valkuil te worden nu steeds minder beroepshulpverleners beschikbaar zijn.  
 
Een tweede groep waarin we meedoen is het lerend netwerk ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid. 
Deze groep probeert op korte termijn experimenten te starten in nieuwbouwbuurten voor en van 
ouderen in een gezamenlijk project, b.v. een hofje.  
 
Verkiezingen gemeenteraad.  
De groep wonen heeft een bijeenkomst voorbereid voor alle WOUW- vrouwen over het woonbeleid 
voor ouderen.  
Als bijdrage voor de onderhandelingen maakten we een voorstel om daar, waar onvoldoende 
buurtgericht huisvesting voor ouderen aanwezig is, Een flat te bestemmen voor oudere buurtbewoners, 
met ontmoetingsruimte, waar ze bij elkaar kunnen wonen met hun oude buren en binnen de wijk de 
jongeren kunnen blijven ontmoeten.  
Het kunnen ook projecten voor gelijkgestemden zijn. Ze kunnen dan ook blijven functioneren in hun 
oude buurt. De ontwikkelingen in het lerend netwerk gaan lijken op onze wensen op dat gebied.  
 
Wonen en zorg  
Naarmate wonen en zorg meer gescheiden worden, wordt het bij wonen belangrijker om ook de zorg in 
de omgeving onder de loep te nemen.  
Op dit gebied gaan wonen en welzijn en zorg steeds meer met elkaar te maken krijgen.  
We denken na over de mogelijkheid om deze zaak meer te stroomlijnen tussen de beide WOUW-
werkgroepen.  

 
KONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES  
Vrouwenorganisaties, deelname aan bijeenkomsten van Atria, Women Inc,  
Nederlandse Vrouwen Raad, Vrouwenbeweging Unioni, ouderen vrouwengroep Elovenloje, Finland. 
Ouderen Enkele vrouwen namen deel op persoonlijke titel aan overkoepelende organisaties.  
In de werkgroep ouderenhuisvesting van het NOAR en het stedelijk overleg ouderenhuisvesting.  
En verder deelname aan o.a. stadsdorpen en het roze stadsdorp, vluchtelingenwerk en levenseinde-
groepen, cliëntenbelang, bijeenkomsten in de Nieuwe Liefde, de Balie en pakhuis De Zwijger.  


