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Vergaderadres ALV en themamiddagen: Pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9
Vergaderadres werkgroep Wonen: d’Oude Stadt, Kerkstraat 123
Vergaderadres Feminismegroep: Annet

J A A R V E R S L A G W O U W 2 0 20
VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Normaal houden we de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar, waarin we verslag doen over het
afgelopen jaar. Voor 2021 is dat niet mogelijk vanwege de lockdown in verband met corona.
De ALV is daarom uitgesteld tot 1 september 2021.
De maatregelen zijn deze zomer weliswaar versoepeld, maar nog niet opgeheven, 1,5 meter blijft nog
nodig. Het betekent dat het jaarverslag over 2020 pas begin september 2021 wordt besproken.
Vanwege corona konden in het voorjaar en najaar van 2020 veel vergaderingen en activiteiten niet
doorgaan. Toch is er wel het nodige gebeurd, en daarvan doen we in dit jaarverslag verslag.
Zoals altijd worden in het jaarverslag 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 staan open voor iedereen.
Via de gmail worden in de maandelijkse rondzendbrief de agenda, activiteiten en nieuwtjes
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 2020 een roerig jaar waar we tot volle tevredenheid uit zijn gekomen en we gaan rustig
verder,
Madelien Krips,
Marjan Nieuwenhuis,

ALGEMENE ZAKEN
Vergaderruimte
In principe maken we voor onze bijeenkomsten gebruik van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.
Vanwege de verhuizing van d’Oude Stadt in de zomer van 2018 en de verbouwing van de nieuwe
ruimte, hebben we voorlopig voor de ALV’s en themamiddagen 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.
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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 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
Jaarvergadering
De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 5 augustus 2020, zie het verslag.
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.

THEMABIJEENKOMSTEN
Vanwege corona was het niet mogelijk om themamiddagen te organiseren.

ANDERE ACTIVITEITEN
CARROUSEL
Als vaste ontmoetingsmogelijkheid drinken we elke 22e van de maand 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.
In januari, februari, juni, juli, augustus en september konden we nog bij elkaar komen, de andere
maanden helaas niet.

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.
Ook de eetgroep had last van corona, en kon minder gezamenlijk eten. Eén keertje hebben we eten
laten komen en bij Annet gezellig opgegeten.
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WERKGROEPEN
WONEN
Het is de bedoeling maandelijks bijeen te komen. Door Corona is dat in 2020 zes keer geworden door de
beperking die het wijkcentrum d’Oude Stadt ons op moest leggen.
We hebben ons gebogen over het feit dat in het gemeentelijk beleid sociale woningbouw te weinig
aandacht krijgt. Het is vooral de middenhuur waarvoor gebouwd wordt. Ook Age Friendly City heeft
onze aandacht.
De discussie gaat vooral over de Woonruimteverdeling waar ouderen minder aan bod komen. In een
zienswijze die door de werkgroep is verzonden aan de wethouder maken we hem attent op de wensen
van ouderen.
Binnen de werkgroep wordt er informatie ingewonnen bij Milieudefensie over de stikstof en fijnstof in
onze stad. Bouwen voor senioren en geclusterd wonen komen regelmatig aan de orde.
Voor de toekomst hopen we dat na de versoepeling van de Coronamaatregelen we weer volop aan de
slag kunnen.
Aan het eind van het jaar werd het secretariaat van Dini Eekhuis overgedragen aan Diana van Putten.
Brief
Op 22 juli 2020 heeft de Werkgroep Wonen een brief gestuurd aan de heer L. Ivens, wethouder Wonen
en Bouwen Amsterdam vanwege de Inspraakronde woonruimteverdeling regio Amsterdam. Ze pleiten
hierin voor meer doorstroming van ouderen naar geschikte woningen, zodat er meer doorstroming voor
jongeren kan komen. Tevens maken ze bezwaar tegen de nieuwe regels over woonduur.

WELZIJN & ZORG – Intervisiegroep
De werkgroep Welzijn en Zorg heeft acht deelnemers, de vergaderingen werden gehouden in de
Pastorie van de Vredeskerk.
In 2020 is er alleen in februari een bijeenkomst geweest. Daarna niet meer wegens de coronaepidemie.
Hopelijk worden de omstandigheden zo gunstig, dat de werkgroep in het najaar 2021 weer bijeen zou
kunnen komen.
In de werkgroep zijn de deelnemers bezig met de eigen persoonlijke dingen. Daarvanuit wordt er samen
gekeken naar de maatschappelijke kwesties en onderwerpen en zo mogelijk lijnen getrokken terug naar
de persoonlijke situaties. Steeds vanuit het perspectief van welzijn en zorg van de ouder wordende
(WOUW)-vrouwen.
Vanzelfsprekend is iedereen vrij om zelf te bepalen wat haar eigen bijdrage zal zijn tijdens deze
vergaderingen. Vertrouwen, veiligheid en onderlinge herkenning zijn steeds aanwezig in de groep.
De bijeenkomsten werden door Madelien Krips en Eeva Kriek-Tuovinen voorbereidt. De bedoeling
was/is, dat zij op den duur deze taak overdragen aan andere groepsleden.

FEMINISMEGROEP
De werkgroep bestaat uit 15 vrouwen, en we zijn vanwege corona maar 5 keer bij elkaar geweest.
Elke middag hebben we een inhoudelijk gedeelte, voorbereid door één van ons en waarvoor we een
artikel lezen uit ‘De Feministische Leeslijst’, samengesteld door Marja Pruis en uitgegeven door De
Groene Amsterdammer.
Na de pauze volgt een rondje goed en slecht, nieuwtjes en wat er verder ter tafel komt.
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8 januari en 19 februari gingen over de #Me Too discussie, voorbereid door Bernardine. Ze had hiervoor
een voorbereidend artikel geschreven over o.a. The femail Enuch van Germaine Greer. Greer vindt dat
de #MeToo discussie teveel een slachtofferbeweging is. Hierover hebben we heftig gediscussieerd.
En toen kwam corona, waardoor we pas op 29 juli voor de derde keer bij elkaar kwamen. We waren
zoekende hoe we verder zouden gaan met de feminismegroep. Wie bereid de vergadering voor? Wie
notuleert en maakt de agenda op? Meer aansluiten bij de actualiteit?
26 augustus en 23 september praten we er verder over. Hoe ziet onze doorstart eruit?
Eba doet een voorstel om een ondersteunende brief aan jonge Franse vrouwen te schrijven, die overal
op muren A4-tjes plakken waar grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Over deze actie
worden we heel enthousiast, want het deed ons denken aan ons eigen actieverleden. De brief, pagina 8,
is in november 2020 verstuurd, en de vrouwen van de actiegroep reageerden daarop heel positief.
Het was tevens, vanwege corona, onze laatste actie en vergadering in 2020.

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.
Hieronder een toelichting over wat een gaande is in het beleid.
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
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
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KONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Vrouwenorganisaties
Deelname aan bijeenkomsten van Nederlandse VrouwenRaad, Atria, Women Inc, Vrouwenbeweging in
Finland Unioni, vooral met de ouderen vrouwengroep Elovenloje.
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 roze stadsdorp, vluchtelingenwerk en levenseindegroepen, Cliëntenbelang, VVAO, bijeenkomsten in de Nieuwe Liefde, de Balie en pakhuis De Zwijger.
Veel vond plaats via Zoom

