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        J A A R V E R S L A G    W O U W    2 0 1 9  
 
 
VOORWOORD VAN HET BESTUUR  
 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de lockdown tot 1 juli 2020 was het niet mogelijk om in het 
voorjaar te vergaderen. De Algemene Leden Vergadering is daarom uitgesteld tot 5 augustus 2020. De  
maatregelen zijn versoepeld, maar nog niet opgeheven, 1,5 meter blijft nog nodig.  
Dit alles betekent dat het jaarverslag 2019 daarom pas in augustus wordt besproken.  
 
Vanwege de mogelijkheid dat er in het najaar opnieuw een lockdown komt, bespreken we ook meteen 
de jaarplannen voor 2021.  Plannen maken voor komend jaar is lastig, omdat we niet weten wanneer de 
situatie weer genormeerd zal zijn, maar we doen een poging.  
 
Veel organisaties en groepen zijn in het voorjaar overgestapt op videovergaderen.  
We zullen 5 augustus bespreken of dit ook een optie voor Wouw is.  
 
 
De d’Oude Stadt, waar we altijd vergaderden, is nog steeds niet geschikt voor wat grotere groepen om 
te vergaderen. We wachten het af en voorlopig blijven we in de Pastorie van de Vredeskerk.   
 
In het jaarverslag 2019 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 en zij staan ook open voor iedereen.  
 
In de maandelijkse rondzendbrief worden de activiteiten en agenda aangekondigd.  
De website wordt bijgehouden en daar gaat een wervende kracht vanuit op belangstellenden en nieuwe 
leden die bij de Carrousel komen kennismaken.  
 
Al met al was 2019 een roerig jaar waar we tot volle tevredenheid uit zijn gekomen en we gaan rustig 
verder,  
 
Madelien Krips,  
Marjan Nieuwenhuis,  
Marianne Ketel  
 
 
 
 
N.B. Onderstreepte woorden zijn verwijzingen naar websites. 
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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 zomer 2018 en de verbouwing van de nieuwe ruimte, hebben 
we voorlopig onderdak gevonden bij de Pastorie van de Vredeskerk.  
De werkgroep Wonen vergadert wel bij d’Oude Stadt en de Feminismegroep maakt gebruik van de 
tuinkamer bij Annet Haak. De rest van de vergaderingen is privé bij vrouwen thuis.  
Op 14 januari zijn we naar de opening van d’Oude Stadt geweest, we hadden ook een gelukwens 
gestuurd. Voor de verbouwing is nog geld nodig.  
 
Organisatie  
Tot 2018 werkten we een aantal jaren met een coördinatieteam. Het jaar 2018 was een overgangsjaar, 
waarin het coördinatieteam transformeerde naar een formeel bestuur met drie bestuursleden.   
Sinds september 2018 komt het bestuur onregelmatig bij elkaar om lopende zaken te regelen. Verder  
stellen we een maandelijkse rondbrief op en houden de ledenadministratie bij.   
 
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 door o.a. tweemaal per jaar een 
themamiddag voor te bereiden. Mogelijk kan hier nieuw beleid uit voortkomen, dat vervolgens moet 
worden voorgelegd aan de ALV.   
 
Bestuur 
Madelien Krips, voorzitter  
Marjan Nieuwenhuis, secretaris, coördinator 
Marianne Ketel, penningmeester  
 
Jaarvergadering 
De Algemene Leden Vergaderingen werden gehouden op 15 mei en 27 november 2019, zie de 
verslagen.  
 
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.    
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THEMABIJEENKOMSTEN  
 
Het voorjaar waren er Provinciale  en Europese verkiezingen. Aan beide hebben we extra aandacht 
besteed in de vorm van een excursie naar het provinciehuis en een themamiddag met Arina Angerman  
vanwege de Europese verkiezingen.    
 
Bezoek aan het provinciehuis in Haarlem, 13 maart 2019, vanwege de provinciale verkiezingen en de 
samenstelling van Eerste Kamer. Hier was ook een tentoonstelling ingericht vanwege 100 jaar 
Vrouwenkiesrecht.  
We kregen een interessante rondleiding door het historische gebouw en zagen de vergaderzaal van de 
provinciale  staten. Op 20 maart waren de verkiezingen.     
 
Themamiddag met Arina Angerman, kandidaat voor de 
PvdA voor het Europese parlement, 8 mei. Zij praatte ons 
bij over het Europese Verkiezingen via een PowerPoint 
Presentatie. O.a. over wat de EU voor (oudere) vrouwen 
betekent met de titel: ’50:50 voor een feministisch Europa’.  
 
Themamiddag Welzijn & Zorg, 11 september.  
Deze middag is gehouden om de werkgroep Welzijn & Zorg nieuw leven in te roepen. Het is een 

inventarisatie van wensen, wat wil iedereen, een open bijeenkomst waar Welzijn en Zorg 
centraal staan. De vragen waren o.a. ‘Wat heeft je geholpen om ‘Goed Oud’ te worden’? En 
‘Wat zijn je toekomstige wensen en ideeën’? Naar aanleiding van deze middag is een nieuw 
W&Z groep opgericht.  
 
Themamiddag over Toni Morrison, met inleiding en film over haar boek ‘Beloved’, 23 oktober.  
Toni Morrison is 5 augustus 2019 overleden, ze was 88 jaar. Een productief schrijfster, die verschillende, 
nu al, klassieke boeken schreef. In 1993 ontving ze als eerste zwarte vrouw de Nobelprijs voor 
Literatuur. Ze schreef vooral over de onderdrukking en emancipatie van zwarte vrouwen in de VS.  
Het verhaal vande film speelt zich af vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog. Het gaat over een tot slaaf 
gemaakte vrouw die haar baby doodt om haar niet bloot te stellen aan slavernij. Het proces hierover 
kreeg uiteraard veel publieke belangstelling, ze werd vrijgesproken.  
 

 
Met Oprah Winfrey in haar jonge jaren in de hoofdrol  
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ANDERE ACTIVITEITEN  
 
CARROUSEL  
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.  
 

 
WERKGROEPEN  
 
 

WELZIJN & ZORG – Intervisiegroep  
 
Op de ALV van 13 mei 2019 werd het plan geopperd om de Werkgroep Zorg & Welzijn op te heffen. 
Maar al tijdens de goedbezochte themamiddag op 11 september bleek er toch behoefte te bestaan bij 
een aantal vrouwen om toch door te gaan.  
En zo organiseerden wij met een zestal vrouwen een intervisiegroep. Ons doel was om meer zicht te 
krijgen hoe wij als ouder wordende vrouwen van betekenis kunnen blijven voor ons zelf en voor de 
buitenwereld. Waar ligt onze eigen kracht en wat zijn de hulpbronnen buiten ons, die we kunnen 
inschakelen, indien nodig? Of zoals Eeva dat mooi omschreef: gebruik leren maken van je binnencirkel 
en je buitencirkel.  
In mijn herinnering zijn het bijzondere en intieme bijeenkomsten geweest, maar jammer genoeg maakte 
de Corona-crisis daar abrupt een einde aan. Af en toe hebben via de e-mail geprobeerd elkaar op de 
hoogte te houden van ons wel en wee, maar dat is zo anders dan elkaar te zien en te spreken.  
Misschien kunnen we in het najaar voorzichtige nieuwe start maken!  
 
Madelien Krips  
 
 

STUDIEGROEP ECONOMISCH ZELFSTANDIG  
 
Partneralimentatie, delen pensioen via conversie, deelname FemTalk 27 juni 2019 en rechten van de 2 
miljoen samenwonenden die uit elkaar gaan, vaak met kinderen.  
 
De laatste jaren wordt er veel gesleuteld aan de financiële situatie van vrouwen na een scheiding, en dat 
is vaak niet in het voordeel van vrouwen.  
 
1. Soms pakt een wet gunstig uit voor vrouwen, zoals bij de wet pensioendeling bij scheiding die in 2021 
wordt ingevoerd. Automatisch wordt het pensioen nu gedeeld via conversie, en niet meer via 
verevening. Hoewel daar nog het nodige op af te dingen is.  
2. Samenwonenden vallen niet onder deze wet, terwijl hun situatie vergelijkbaar is het gehuwden die 
gaan scheiden. Hierover hebben we 24 september 2019 een brief geschreven. Lees ook artikel hierover. 
3. De studiegroep volgt de wetswijzigingen die de regering en de Tweede en Eerste Kamer willen 
aanbrengen in de financiële situatie na een scheiding van beide ex-partners. Het gaat om het 
terugbrengen van partneralimentatie van 12 naar 5 jaar. 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.  
Op 11 december 2018 wordt de wet aangenomen door de Tweede Kamer en in het voorjaar 2019 
behandeld in de Eerste Kamer. In het voorjaar 2019 hebben we drie brieven verstuurd naar de Minister  

https://www.economischzelfstandig.nl/assets/uploads/NVR-brief-Vaste%20kamercommissie-SZW%20-WPS%20ontbrekende-samenwonenden-24sept19.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Lilith%20Magazine-def-27nov19.pdf
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en Eerste Kamerleden om de stemming te beïnvloeden. Op 21 mei 2019 is de wet aangenomen en per 1 
januari 2020 ingevoerd.  
4. Voor de FemTalk bij de NVR van 27 juni 2019 hebben we een briefwisseling geschreven met de met 
de titel ‘Voor wat hoort wat’, de winst van werk en de waarde van zorg, de financiële consequenties van 
zorgtaken. Geschreven door Myrtille en Marjan  
5. En tot slot werd het duidelijk dat door de nieuwe wet waarbij partneralimentatie wordt ingeperkt van 
12 tot 5 jaar, er sprake is van indirecte discriminatie. Hierop werden we gewezen door Gabi van Driem, 
die bij het Clara Wichmann Bureau zit. Met hun hebben we nu overleg hierover.  
 
Voor de werkgroep Economisch Zelfstandig is een aparte website opgezet vanwege de vele informatie,  
Maar op de website van de Wouw is ook het nodige te lezen bij de werkgroep Economisch Zelfstandig.  
 
Marjan Nieuwenhuis en Myrtille Hellendoorn 
 
 

FEMINISMEGROEP  
 
De Feminismegroep bestaat uit 14 leden en we zijn 9 keer bij elkaar geweest.   
Elke bijeenkomst wordt door twee vrouwen voorbereid. Vaak doen we een rondje, zodat iedereen 
inbreng heeft. We blijken heel verschillende opvattingen te hebben.  
Het eerste half jaar ging over het thema GELD1:  
En het thema:  ‘hebben wij feministes de zorg verkwanseld?  
Het tweede halfjaar hebben we steeds een boek uit van ‘De nieuwe feministische leeslijst’,  
samengesteld door Marja Pruis besproken, uitgegeven door de Groene Amsterdammer in maart 2019. 
Het zijn boeken uit de tweede feministische golf die door jonge vrouwen worden besproken.  
Behandeld zijn:  
a) thema autonomie (op basis van Basje Boer over De Wand van Marlene Haushofer p.54-61) 
b) thema moederschap (op basis van Franca Treur over De mythe van de moederliefde van Elisabeth 
Badinter p.150-159) 
c. thema racisme (op basis van Toni Morrison ‘Beloved’)  We besluiten n.a.v. onze bespreking de film 
‘Beloved’ op een themamiddag te draaien.  
d.   Bespreking van ‘het onbehagen bij de vrouw’ van Joke Kool-Smit. Wat heeft dit artikel indertijd voor 
ons persoonlijk betekend. 2  
f. Seksualiteit: Bespreking van ‘’Vrouwspreken’ met trotslippen’ door Miriam Rasch over Luce Irigaray. 
Dit geslacht dat niet (één) is (1977)3 
g. De #MeToo discussie, die in 2017 begon en waarmee we in 2020 verder gingen. Lees het uitgebreide 
artikel hierover van Bernardine.  
 
De coördinatie is in handen van Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.  

                                                
1 Met als vragen: - Wat voor ervaring heb je met betaalde arbeid 
    - Welke kennis en sociale contacten heb je te danken aan betaalde arbeid? 
   - Wat zou je missen indien je geen betaalde arbeid zou hebben verricht?  
   - Wat heb je gemist door  jarenlang betaalde arbeid te verrichten?  
   - Stel dat in je jeugd een onvoorwaardelijk, individueel basisinkomen op bijstandsniveau zou hebben bestaan.  
 
2 Met als vragen: - Hoe heb jij je eigen bewustwording ervaren?  
    - Heb jij iets gehad aan het manifest van Joke Smit? Of heb je er kritiek op?  
    - Welke andere schrijfsters hebben jou beïnvloed?  
    - Welke punten spelen er heden ten dagen nog uit die tijd?  
 
3 Vragen die ter sprake kwamen:  
   . Waarvoor ben je de straat opgegaan? Waarvoor zou het nog doen?  
   . Welk thema vind je nu belangrijk? Zou nu (weer) behandeld moeten worden?  
   . Van de tegenstelling man - vrouw naar fluïde - queer en transgender: is dit een idee voor een themamiddag?  

http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/voor%20wat%20hoort%20wat-def-versie-27juni19%20.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Brief-indirecte%20discriminatie-Myrtille-31mei19.pdf
https://www.economischzelfstandig.nl/assets/uploads/NVR-brief-Vaste%20kamercommissie-SZW%20-WPS%20ontbrekende-samenwonenden-24sept19.pdf
http://www.economischzelfstandig.nl/pensioen-meer/
http://wouw-amsterdam.nl/zelfstandigheid/
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Feminismegroep-MeToo-artikel-7mrt20.pdf
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WONEN  
 
De werkgroep wonen bestaat uit twaalf vrouwen.  
We komen meestal eens per maand bijeen in het wijkcentrum d’Oude Stadt.  
In het najaar van 2019 kwamen we viermaal bijeen en in 2020 tweemaal.  
We bespraken de lopende onderwerpen zoals de nota huisvesting en nieuwbouwplannen van de 
gemeente. 
Ook de ontwikkelingen in het lerend netwerk over ouderenhuisvesting werden besproken.  
Daarnaast waren er persoonlijke problemen van wonen rond leden van de groep.  
Door het lerend netwerk was ons een prioriteitenlijst toegezonden, waarop wij onze top 6 konden 
invullen. Het zesde punt is door onszelf ingebracht omdat het niet op de lijst stond.  
Onze keuzes waren:  

1. investeer in groepsvorming van ouderen die geclusterd willen wonen.  

2. selecteer gemotiveerde mensen als bewoners.  

3. werk een visie op continuïteit in bewoning uit.  

4. denk na over hoe taken en functies in het onderhoud op langere termijn door bewoners zelf 

kunnen worden gedaan.  

5. zorg voor goed contact op straat niveau. Met name door ontmoetingsruimten en gezamenlijke 

voorzieningen in de plint.  

6. Mogelijkheden voor mobiliteit door openbaar vervoer en betaalbare parkeerruimte.  

Woonruimteverdeling 
Vanaf maart 2020 lag alles stil door de coronacrisis. 
We probeerden bij te blijven door elkaar op artikelen over ouderen/ huisvesting te wijzen.  
Ook de agenda van de gemeenteraad werd bijgehouden. Alles per email.  
In juni 2020 werd door de gemeente een nieuwe regeling voor woonruimteverdeling gepresenteerd.  
Tot eind juli is het mogelijk een zienswijze in te dienen waarin wij onze mening geven over het voorstel.  
Ons voornaamste bezwaar is dat ouderen in het hele stuk niet voorkomen.  
Deze brief zullen we eind augustus 2020 aan de gemeente sturen.  
 

 
 
KONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES  
 
Vrouwenorganisaties  
Deelname aan bijeenkomsten van Nederlandse VrouwenRaad, Atria, Women Inc, 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.  


