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 Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen  

         Postadres:  p.a. Marianne Ketel, Van Hilligaertstraat 17 III, 1072 JX Amsterdam  

         Email:                 wouw.amsterdam@gmail.com   I   www.wouw-amsterdam.nl  

         Gironummer:      IBAN NL 16  INGB 0000 4457 38   ten name van WOUW Amsterdam 

 

 
 

VERSLAG  

             Algemene Leden Vergadering WOUW  

  woensdag   5 augustus 2020, van 14.00 uur tot 17.00 uur  

  locatie                   Pastorie van de Vredeskerk  

                                 Pijnackerstraat 9, A’dam-Zuid  

 

In verband met de corona-afstanden van 1,5 meter, graag van te voren opgeven als je komt.  

Er zijn enkele pauzes gepland om te luchten i.v.m. Corona 

Toevoeging: Mondkapjes zijn aanwezig 

 

Aanwezig:  Eeva Kriek-Tuovinen, Maria Verheggen, Marianne Ketel, Annet Haak, Saar 

Boerlage, Fenna Bolderheij, Dini Eekhuis, Dineke Klijnsmit, Eba Nanuru, Anneke Schmidt, 

Brit  de Jong, Hanne Willeczelek, Nona Hiemstra, Diana van Putten, Madelien Krips 

(voorzitter), Marjan Nieuwenhuis (notulen)  

Afwezig met bericht van verhindering (in willekeurige volgorde) Hermien Don, Wil Bots, 

Elisabeth Arendshorst, Amazone Nativel, Vera Bloot, Bernardine Ensink, Ita Muller  

 

Besproken punten uit de AGENDA  

 

1. Opening, welkom, vaststellen agenda  

2. Mededelingen.  

             - Binky Berger is overleden. Velen kennen haar nog uit de werkgroep  

               vluchtelingenvrouwen en ze was altijd aanwezig op de ALV’s en themamiddagen.  

       - Nieuwe leden: in coronatijd is het lastig nieuwe leden te werven, o.a. omdat de  

         Carrousel langere tijd gesloten was. Iedereen wordt gevraagd zich hiervoor in te  

         zetten en folders mee te nemen.  

3. Verslag van de vorige ALV 27 november 2019, goedgekeurd.  

4. Ingekomen stukken. Jaarverslag 2019, Jaarplannen voor 2021, worden bij punt 8 en 9 

besproken.  

 

5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2021, ter plekke uitgedeeld; toelichting door 

penningmeester. Goedgekeurd.  

6. De kascommissie, bestaande uit Maria en Annet, heeft de stukken goedgekeurd. De 

kascommissie voor 2020 zijn Annet en Dineke.  
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7. Maria Verheggen wordt bij acclamatie benoemd tot nieuwe penningmeester.  

            Marianne Ketel werkt Maria in tot 31 december 2020 en zij stellen samen de  

            jaarstukken voor 2020 op. In januari treedt Marianne na zeven jaar bij de  

            Nieuwjaarsborrel af.  

 

8. Bespreking jaarverslag 2019  

9. Bespreking jaarplannen 2021  

    

Werkgroepen. Toelichting op het jaarverslag van 2019 en de werkplannen voor 2021 van 

elke werkgroep.  

 

      – werkgroep Welzijn & Zorg, doorstart n.a.v. een themamiddag op 11 september met 

enkele vrouwen verder gegaan, voorlopig voor 5 bijeenkomsten. Daarna staat de werkgroep 

open voor nieuwe vrouwen. Uitgangspunt is: ik – de anderen – de maatschappij, met als 

belangrijk aandachtspunt: wie en waar zijn je hulpgroepen, je bondgenoten.  

 

      – werkgroep Wonen heeft een brief aan de gemeente gestuurd als reactie op de nota 

‘woonruimteverdeling’. Deze nota schenkt geen aandacht aan de huisvesting van ouderen. De 

brief gaat o.a. over doorstroming van ouderen naar geschiktere huisvesting voor ouderen, 

waarbij (vaak) een grotere woning wordt achtergelaten voor jongeren.  

De brief is opgesteld door de werkgroep wonen, maar mede ondertekent door twee andere 

organisaties. Tegen deze gang van zaken, zomaar zonder overleg met deze organisaties, een 

brief van de wouw ondertekenen, wordt bezwaar aangetekend. Het argument dat wij maar een 

kleine club zijn en dat we daardoor weinig invloed kunnen uitoefenen, doet niet ter zake, het 

gaat om de kracht van de argumenten.  

Deze brief kan in deze vorm niet naar de leden rondgestuurd worden en ook niet op de 

website geplaatst worden. Het belang van de wouw moet wel in de gaten gehouden worden.  

Opmerking: We zijn weliswaar klein in aantal, maar wel invloedrijk.  

 

      -- werkgroep Feminisme zit op een kantelpunt om een nieuw programma op te stellen 

waar we ons de komende tijd op zullen richten. We zijn met veel leden, maar die komen lang 

niet elke keer. We gaan inventariseren wie er nog actief willen meedoen en of we ons open 

stellen voor nieuwe leden.  

 

      -- werkgroep Economisch zelfstandig werkt nu samen met Clara Wichmann bureau. In het 

najaar wordt e.e.a. verder uitgewerkt om in het voorjaar 2021 naar buiten te brengen. In 2022 

wordt een rechtszaak opgestart.  

 

 Themamiddagen. Ideeën.  

         - Kamerverkiezingen maart 2021. Sylvana uitnodigen van Aan1? Zij staat nu op de  

              lijst voor de Tweede Kamer. ‘Black live matters’. Brit biedt aan om haar uit te  

              nodigen. O.a. om de discussie over ‘zwarte vrouwen’ aan te zwengelen binnen  

              Wouw?  
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       - Scheidslijn tussen jongeren en ouderen. Moeten we ook ‘actie voeren’, zodat wij niet  

            als laatsten aan de beurt zijn voor een vaccin? Euthanasie, triage, hoe er over ouderen  

           gesproken wordt, hoe jongeren tegen ouderen aankijken, etc.  

           Met als leuze: ‘Old lives matters’ 

 

Informele contacten. Carrousel komt weer op gang, eetgroep staat voor iedereen open. 

         Klussengroep en leesgroep zijn niet besproken.  

         Culturele activiteiten doorgeven via de g-mail.  

 

10. Huisvesting. Vergaderlocatie: Kerkstraat 123, Pastorie of bij iemand thuis.  

              Als er kosten aan verbonden zijn dan in overleg met de penningmeester.  

   In verband met het 1,5 meter afstand houden is er af en toe wel een probleem.  

 

11. Communicatie.  

              -  Gmail, website, folder. Doorsturen berichten van andere organisaties.  

                -  Videobellen en ZOOM. Gaan we af en toe vergaderen via beeldbellen?  

 Afspraak: in september maken we een start met video-bellen, waar we 2 aan 2 mee  

              beginnen. Zie de toelichting onderaan.  

           -  Contacten met andere organisaties;  

                - vanuit de Wouw zoals d’Oude Stadt, Pastorie, Nederlandse VrouwenRaad.  

                - vanuit de werkgroepen, zoals CBA (cliëntenbelang), Clara Wichmann Bureau.  

 

12. Vaststellen volgende ALV op 19 mei 2021.  

 

13. Rondvraag en sluiting.  

 

Drankje en hapje. Het is heerlijk weer en we borrelen nog tot 6 uur, de drie flessen zijn leeg!  

 

 

 

 

Belangrijke afspraak:  

In september beginnen we met ZOOM-en om contact met elkaar te onderhouden.  

Hiervoor krijg je een uitnodiging per e-mail toegestuurd om op een bepaald tijdstip hieraan 

deel te nemen.  

Nog nooit gedaan?  

Voorstel is om in tweetallen in te loggen, één vrouw die weet hoe het gaat en één 

nieuwkomer, en dan met elkaar te bellen voor uitleg en aanwijzingen.  

Ook is WhatsApp-en mogelijk, 4 tot 8 deelnemers via mobiel en tablet. Eenvoudig 

programma, velen doen dat al. Voor 8 deelnemers is de nieuwste update nodig, 4 deelnemers 

kan met alle versies van WhatsApp.  
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Bijlagen:  1. Verslag ALV 27 november 2019  

     2. Jaarverslag 2019  

                3. Jaarplannen voor 2021  

                4. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2021, worden ter plekke uitgedeeld  


