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J A A R V E R S L A G W O U W 2 0 21
VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Afgelopen jaar is een onregelmatig jaar geweest vanwege de maatregelen door corona met af en toe
een lockdown. Daardoor is er minder vergaderd en is er maar één ALV geweest op 1 september. Het was
niet mogelijk deze vergadering in de Pastorie te houden, omdat de groep daarvoor te groot was.
We zijn uitgeweken naar het Palviljoen in het Amsterdamse Bos.
Normaal houden we de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar, waarin we verslag doen over het
afgelopen jaar. Voor 2021 was dat niet mogelijk vanwege de lockdown in verband met corona.
De ALV was daarom uitgesteld tot 1 september 2021.
Ook de najaarsvergadering ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Hier worden meestal de
plannen van de diverse groepen voor 2022 gemeld.
Toch konden we af en toe nog vergaderen, waarvan we in dit jaarverslag per werkgroep verslag doen.
De Carrousel en de eetgroep gingen soms door. Per gmail werden de nodige online bijeenkomsten
doorgegeven van activiteiten waar je normaal naar toe gaat.
Een nieuw initiatief is de ‘draaimolen’, een informele e-mail groep waar iedereen aan kan deelnemen.
Het was niet mogelijk de gebruikelijke verkiezingsbijeenkomst te organiseren, dit keer de Tweede Kamer
verkiezingen. In plaats daarvan hebben we het feministisch karakter van de politieke partijen
doorgelicht en op de website bij Nieuws gepubliceerd. Hierbij konden we handig gebruik maken van de
Feministische Partijwijzer van ActionAid.
Nadat de regering was samengesteld heeft ActionAid ook nog het coalitieakkord geanalyseerd op het
feministisch gehalte.
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.
Ook 2021 was een onrustig jaar waarin we toch nog het nodige konden ondernemen.
Madelien Krips
Marjan Nieuwenhuis
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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 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.
Organisatie
Van 2012 tot 2018 werkten we 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, houden de ledenadministratie bij, innen de contributie en de
werken de website bij. Het Huishoudelijk Reglement was in concept klaar, maar nog niet aangenomen.
Hierdoor is er nog geen nieuwe organisatiestructuur opgesteld zoals de bedoeling was.
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.
Aan de feminismegroep kunnen binnenkort belangstellenden deelnemen, zie de oproep verderop.
Themamiddagen
De werkgroepen houden elkaar in principe op de hoogte van hun activiteiten door enkele keren per jaar
een themamiddag voor te bereiden. Dit jaar was dat niet mogelijk vanwege de coronabeperkingen.
Bestuur
Madelien Krips, voorzitter
Marjan Nieuwenhuis, secretaris, coördinator
Jaarvergadering
De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 1 september 2021, 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 informatie op papier gestuurd naar leden zonder e-mail.
De Folder moet binnenkort bijgewerkt worden vanwege een adreswijziging.
De Website wordt regelmatig bijgewerkt door de secretaris.

VERDERE ACTIVITEITEN
Deze activiteiten staan open voor iedereen, ook voor belangstellenden, en je hoeft je er niet voor aan te
melden.
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- 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. En we hebben een keertje gelunched vanwege de
avondklok.
- Draaimolen – informeel contact en uitwisseling
Half maart is ‘de draaimolen’ opgezet. Het is een digitale schrijfgroep. Wouw vrouwen die er voor
voelen kunnen delen/uitwisselen/opmerkzaam maken wat ze graag kwijt willen. Er is veel belangstelling
voor en je kunt nog altijd instappen. Meld je aan via wouw.amsterdam@gmail.com

WERKGROEPEN
WONEN
Door maatregelen betreffende Corona is de werkgroep pas vanaf juli weer maandelijks bij elkaar
gekomen, in totaal 6 keer. Toen kon de Oude Stadt ons weer ontvangen op 1,5 meter afstand, dat wel.
We hebben begin van het jaar een discussiestuk gemaakt met quotes uit de verkiezingsprogramma’s van
politieke partijen voor de 2e kamer verkiezingen. Met name waar het gaat over ouderen en wonen. We
bewaren het stuk nu tot er in Amsterdam een gemeente-akkoord is. En beperken ons tot onze
gemeente.
De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat er elders ook weinig of geen bijeenkomsten over wonen
geweest zijn. Dineke Klijnsmit en Diana van Putten zijn in september naar de ALV van Cliëntenbelang
geweest en hebben onderwerpen aangedragen die op de vergadering besproken zijn. Een daarvan is:
duidelijke percentages beschikbare huurwoningen voor 65-plussers.
Hoewel er weinig bijeenkomsten waren om voor te bereiden of na te praten, was het goed om elkaar te
ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Diana van Putten, secretaris van de werkgroep

WELZIJN & ZORG – Intervisiegroep
De werkgroep Welzijn en Zorg heeft in 2021 geen bijeenkomsten gehad o.a. vanwege de coronaepidemie. De opzet is dat de deelnemers hun eigen persoonlijke dingen inbrengen, van waaruit wordt
gekeken naar maatschappelijke kwesties en onderwerpen en zo mogelijk lijnen terug worden getrokken
naar 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.
De werkgroep staat open voor nieuwe leden.
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FEMINISMEGROEP
Ondanks de beperkingen door corona zijn we toch nog zes keer bij elkaar geweest, al waren er vanwege
voorzichtigheid meestal minder vrouwen aanwezig dan normaal.
Het afgelopen jaar hebben we het vaak gehad over #MeToo gehad en grensoverschrijdend gedrag. We
discussieerden b.v. over het laatste boek ‘On Rape’ van Germaine Greer van 2018, waarin zij stelt dat de
#MeToo-beweging vooral gaat over slachtofferschap. In haar eerste boek ‘The female Eunuch’ uit

1970 beschrijft ze op een prachtige manier hoe vrouwen zich ‘als lustobject’ plooien naar de
wensen van de ‘man’. We discussieerden over:
& Is #MeToo een slachtofferbeweging?
& Hoe gaan we er zelf mee om?
& Is #MeToo een maatschappelijke ontwikkeling? Hier zijn we niet aan toe gekomen.
Later in het jaar stelde Bernardine een brief op over geweld- en huiselijk geweld tegen vrouwen om
bij politieke partijen aan te kaarten zodat dit op gemeentelijk niveau wordt meegenomen bij de
programmabesprekingen. B.v. dat er veel te weinig opvangplaatsen zijn voor mishandelde
vrouwen, maar 500 i.p.v. 1700 plaatsen, terwijl er vanwege het Verdrag van Istanboel 1700
zijn afgesproken. Deze brief is uitgebreid in de werkgroep besproken en de definitieve versie is 12 maart
2022 verzonden naar Mariëtte Hamer en enkele ministeries. Moet nog naar de gemeente politiek en
vrouwenorganisaties gestuurd.
En verder doen we meestal aan het begin van de middag een rondje van hoe iedereen erbij zit.
We bespreken actualiteiten, feministische artikelen en boeken.
Vragen die nu leven zijn: Hoe gaan we verder met de feminismegroep? Hoeveel willen we nog als Wouw
uitdragen in de buitenwereld? Wat is ons draagvlak? Wat kunnen we nog aan? Hoe is het om ouder te
worden? We worden aangeduid als DOR HOUT, maar ook dor hout kan ontvlammen.
En …….. welke rol kan WOUW spelen in debat over geweld tegen vrouwen, dat de hoogste prioriteit
heeft vanuit Europa?
Oproep voor deelname aan de feminismegroep
Wil je ook geïnspireerd raken/blijven door het feministische gedachtegoed?
Kom dan kennismaken met de Feminismegroep van de WOUW op woensdagmiddag 1 juni.
Wij komen om de zes weken bij elkaar om zelfgekozen thema's te bespreken. Het gaat er bv over hoe
wij als oude(re) vrouwen ons verhouden tot eigen oud worden, actuele vrouwenthema's, zingeving,
intergenerationele relaties, interessante teksten die ons aanspreken. Een enkele keer treden we ook
naar buiten door een brief te schrijven over een onderwerp wat ons na aan het hart ligt en om daarmee
invloed uit te oefenen op de discussie en/of beleid. Vaak blijven sommigen nog wat na kletsen met een
glaasje wijn erbij. Zelf vinden we het fijne middagen, vol inhoud en gezelligheid.
Ben je geïnteresseerd, mail dan naar wouw.amsterdam@gmail.com. Dan krijg je een uitnodiging voor 1
juni voor kennismaking en een recent artikel over ‘Het einde van de emancipatie’ wat we ook zullen
bespreken. Je kunt ook alvast kennismaken en je oriënteren bij de Carrousel van 22 mei tijdens de
koffie.
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STUDIEGROEP ECONOMISCH ZELFSTANDIG
Partneralimentatie, delen pensioen via conversie, deelname FemTalk 27 juni 2019 en het ontbreken van
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
is ingevoerd. Automatisch wordt het pensioen nu gedeeld via conversie, en niet meer via verevening.
Hoewel daar nog het nodige op af te dingen is. Zie de website voor wat dit betekent.
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 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.
6. Clara Wichmann Bureau heeft een vrouwen wetswinkel opgezet in de buurten Nieuw West en in ZO,
samen met de universiteit, dicht bij waar vrouwen wonen die juridische hulp nodig hebben. Hun avond
over echtscheiding trok erg veel vrouwen, die vooral informatie wilden over de financiële gevolgen van
een scheiding.
Voor de werkgroep Economisch Zelfstandig is een aparte website opgezet vanwege de vele informatie,
Op de website van de Wouw is ook het nodige te lezen bij de werkgroep Economisch Zelfstandig.
Marjan Nieuwenhuis en Myrtille Hellendoorn

KONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Vrouwenorganisaties
Deelname aan bijeenkomsten van Nederlandse VrouwenRaad, Atria, Women Inc, VVAO, Clara
Wichmann Bureau, 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, bijeenkomsten in de Nieuwe Liefde, de Balie en pakhuis De Zwijger.
Veel bijeenkomsten vonden plaats via Zoom
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Vergadering van de Feminismegroep in de tuin van Annet, 23 maart 2022

