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Algemeen 
 

Doelstelling  

Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel 

te nemen aan het politieke debat en  maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit 

doel te realiseren en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die 

passen bij het christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen 

binnen en buiten het CDA. Het CDAV heeft ongeveer 2.300 leden, kent een landelijk bestuur 

en provinciale en lokale afdelingen/netwerken. Het CDAV werkt volgens een netwerk-

structuur, dicht bij haar leden en met behoud van vrijheid en verantwoordelijkheden voor 

afdelingen. 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-Vrouwenberaad. 

De vestigingsplaats is: ’s Gravenhage. 

De rechtsvorm is: Vereniging. 

 

Het CDAV streeft naar een verwezenlijking van haar missie door: 

- Het leveren van een inbreng in het politieke beleid op basis van het politieke 

program van het CDA. 

- Het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen. 

- Het bevorderen van de integratie en participatie van vrouwen in het CDA. 

 

Meer concreet werkt het CDAV aan: 

- Het ontwikkelen van ideeën en opvattingen rondom emancipatie en gezinsbeleid 

- Het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholing- en emancipatieactiviteiten 

op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

- Het vervullen van een vertegenwoordigende en adviserende rol in de daarvoor in 

aanmerking komende nationale en internationale vrouwenorganisaties. 

- Het voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten het CDA en in politieke 

vertegenwoordigingen. 

- Het adviseren van het CDA-bestuur op het gebied van emancipatie. 
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Bestuursactiviteiten 
 

Bestuur 

Het bestuur in 2018 bestond uit: 

Josine Westerbeek  Voorzitter (vanaf 2013) 

Elma Petter   Vicevoorzitter en aandachtsgebied HRM (vanaf 2005) 

Miranda Wesselink  Secretaris (vanaf 2017) 

Ria de Korte   Penningmeester (vanaf 2017) 

Astrid de Frey   Contactpersoon commissie internationaal(vanaf 2017) 

Corien van der Weegen Algemeen Bestuurslid (vanaf 2017) 
 

Secretariaat 

Sinds 2015 is er vanuit het partijbureau beperkte ondersteuning van 600 uur voor het 

bestuur en dat zal in 2019 nog minder worden. Het partijbureau biedt ondersteuning bij de 

financiën en de invulling van de twee CDAV pagina’s in het CDA magazine CDA.nl.  
 

Communicatie 

Het CDAV wil haar leden zo goed mogelijk informeren. Dit doen wij door middel van het 

aankondigen van activiteiten op de website van het CDAV www.cda.nl/cdav en door middel 

van digitale nieuwsbrieven aan de leden. In 2018 is er ook een ledenbrief gestuurd omdat 

een groot deel van onze leden geen emailadres heeft vermeld bij het CDA. Daarnaast is het 

CDAV actief op Facebook en Twitter. Ook schrijven wij nieuws en achtergrondartikelen op de 

twee pagina’s ‘Vrouw & Politiek’, in het CDA.nl, dat in 2018 drie maal is verscheen.  
 

Netwerk Provinciale Vertegenwoordigers (NPV) 

Het CDAV vergadert twee maal per jaar met de provinciale vertegenwoordigers en 

onderhoudt met hen nauwe contacten. De regio Noord Nederland, de provincie Zuid-

Holland en Utrecht gaan steeds meer over tot een netwerkorganisatie waarbij de activiteiten 

door wisselende personen worden uitgevoerd. Van drie provincies zijn er verslagen 

ontvangen die bij dit jaarverslag zijn toegevoegd. 
 

CDAV-internationaal 

CDAV-internationaal houdt nauwe contacten met de EPP-vrouwen. Het CDAV bekostigt 

deels de reizen die daarvoor nodig zijn. Het CDAV was afgevaardigde en had stemrecht bij 

het EVP-congres in Helsinki waar de spitzenkandidaat werd gekozen. De voordracht voor de 

verlenging van de functie van Hillie van der Streek als secretaris hebben van harte 

ondersteund.   
 

Partijbestuur 

De voorzitter van het CDAV, Josine Westerbeek,  maakt deel uit van het CDA partijbestuur 

waar zij de belangen van de CDA vrouwen behartigt.  
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Tweede Kamer 

Tweede Kamerlid Lenny Geluk is contactpersoon voor het CDAV. We hebben met haar een 

gesprek gevoerd over onder andere de #metoo beweging, gelijke beloning m/v en 

mantelzorg.   
 

Gelijkwaardigheid mannen en vrouwen  

In samenwerking met het CDAV is er voor het partijcongres van 2 juni 2018 een resolutie 

opgesteld over gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.  Deze is aangenomen. Naar 

aanleiding van deze resolutie is een actieteam gelijkwaardigheid m/v samengesteld waaraan 

het CDAV heeft deelgenomen. Hieruit is een rapport “Gelijkwaardigheid mannen en 

vrouwen” verschenen dat tijdens het congres op 16 november is gepresenteerd. In 2019 

zullen acties voor meer diversiteit verder uitgewerkt worden. 
 

Boek 100 jaar vrouwenkiesrecht “Wat komen jullie hier doen?” 

Het CDAV heeft inhoudelijk en financieel bijgedragen aan het boek over 100 jaar 

vrouwenkiesrecht ”Wat komen jullie hier doen?”. Op 31 mei is hierover een symposium 

gehouden en diverse provinciale afdelingen hebben er aandacht aan besteed. Het boek 

tijdens het congres op 2 juni overhandigd aan het CDA bestuur. 

 

 
 
 

CDA500 

Het CDAV heeft deelgenomen aan de CDA500 waar inbreng gegeven kon worden over de 

inhoud van het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen.  
 

Nederlands Vrouwenraad (NVR) 

Het CDAV is lid van de Nederlandse vrouwenraad waar bijna 50 verschillende 

vrouwenorganisaties lid van zijn. In 2018 is met een aantal vrouwenorganisaties, waaronder 

de vrouwelijke apothekers organisatie, actie gevoerd over het tekort aan de 

anticonceptiepil. Deze is om allerlei redenen lange tijd beperkt beschikbaar geweest.  
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Politiek vrouwen overleg (PVO) 

Het PVO is een bestuurlijk samenwerkingsoverleg tussen de vrouwenorganisaties van zes 

politieke partijen: CDA (CDAV), ChristenUnie (Inclusief), D66 (V/M Sociale Innovatie), 

GroenLinks (Feministisch Netwerk), PvdA (Rooie Vrouwen) en VVD (Liberaal Vrouwen 

Netwerk). Het PVO is opgericht om gezamenlijk bestuurlijk draagvlak te creëren op het 

gebied van arbeid-zorg, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit. In 2018 

was er een expert meeting over gelijke beloning waar het CDAV aan heeft deelgenomen.  
 

Overig 

Onze voorzitter heeft in elke vergadering verslag gedaan van haar overleggen. Zij heeft met 

zeer veel CDA politici, bestuurders en leden contact gehad. 
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 Activiteiten 

 

Bezoek Internationaal Strafhof Den Haag  

Op 26 januari is een bezoek gebracht aan het Internationaal Strafhof. Den Haag is de 

internationale stad voor vrede en recht en daar zetelt dan ook het Internationaal Strafhof. 

Het Strafhof is het eerste permanente internationale gerechtshof dat bijdraagt aan het 

eindigen van straffeloosheid door oorlogsmisdadigers te berechten en te veroordelen. 

Onder andere is besproken wat de betekenis is voor vrouwen en meisjes dat 

oorlogsmisdadigers worden berecht.   

 

Nieuwjaarsreceptie 20 januari 

In 2018 is er voor gekozen om de CDAV nieuwjaarsreceptie tegelijkertijd met het CDA 

congres te houden in de vorm van een Wereldcafé.  Hierbij werden aan zes tafels 

verschillende onderwerpen behandeld door vrouwen met verschillende achtergronden: 

Wytske de Pater gaf tips over het opzetten van een eigen campagne, Irene Janssen sprak 

over personal branding voor politica’s, Ria de Korte heeft gesproken over het zijn van een 

raadslid, Ruth Peetoom maakte de koppeling naar het gedachtegoed van het CDA, Dieny 

Scheffer gaf uitleg over het stellingenspel dat onderdeel is van de toolkit ‘Kies een vrouw’ en 

Liesbeth Spies vertelde over haar ervaringen als politica.  

 
Nieuwjaarsreceptie 
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Busreis Brussel 
Op 16 november is een grote groep vrouwen met de bus Brussel gegaan. Eerst werd een 

bezoek gebracht aan het Parlementarium, een interactief educatief centrum dat de 

geschiedenis van de Europese Unie vertelt. Na de lunch brachten we een bezoek aan het 

Europarlement. Met Esther de Lange hebben we gesproken over vele onderwerpen die aan 

de orde zijn in Europa. De busreis werd geheel gefinancierd door de EVP.  

 

 
 

 

Ledenvergadering  

Op het partijcongres van 3 november hebben wij een eigen workshop gehouden over 

“Emancipatie van mannen en vrouwen in de 21-ste eeuw, wat hebben we daarvoor nodig?” 

Hoogleraar Linda Senden en Statenlid Daisy Vliegenthart gaven daar een inleiding. Daarna 

werd de ledenvergadering gehouden waarvan hierna verslag wordt gedaan.  
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Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van het CDAV 
 

Gehouden op 3 nov 2018 in de Suikerfabriek te Groningen tijden het CDA congres. 

 

Opening 

Josine Westerbeek-Huitink opent de vergadering met het voorlezen van een passage uit het 

boek “Wat komen jullie hier doen?” dat uitgegeven is ter gelegenheid van 100 jaar vrouwen 

kiesrecht. 

 

Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt besproken en vastgesteld met dank aan de opstellers. 

 

Jaarrekening en het verslag van de kascommissie 

Dit is het eerste jaar dat we als CDAV werken met een kascommissie. Voorheen werd de 

controle op de jaarrekening van het CDAV uitgevoerd door de accountant van het CDA.   

De kascommissie heeft haar bevindingen in een verslag weergegeven en constateert dat de 

boekhouding juist is gevoerd en adviseert de Algemene Ledenvergadering om het bestuur 

décharge te verlenen op basis van de jaarstukken 2017. De ALV neemt dit advies over en 

verleent het bestuur décharge. 

Wel licht  een lid van de kascommissie toe dat de wijze van boekhouden op het partijbureau 

een adequate controle door de kascommissie bemoeilijkt. Hierover heeft al nader overleg 

plaatsgevonden tussen het CDAV bestuur en het partijbureau.  

 

Begroting 2019 

In de begroting van 2019 is verwerkt dat het CDAV een deel van de Algemene reserves met 

€20.000 wordt afgeroomd. De uren tbv het CDA worden teruggebracht van 600 naar 300 

wat meer overeenkomt met de realiteit. Mocht er toch behoefte zijn aan meer 

ondersteuning dan kan dit met de directeur van het partijbureau worden besproken. 

Het budget voor de activiteiten van het CDAV is verhoogd. 

De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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Jaarverslag 2018 CDAV Overijssel 
 

Bestuur:  

Aaltje Booijink 

Miranda Wesselink  

Lisanne Spanbroek 

 

Het CDAV Overijssel bestuur komt een aantal keren per jaar samen om activiteiten voor te 

bereiden en heeft voornamelijk contact via whatsapp en per mail. De bijeenkomsten worden 

betaald vanuit een budget dat het CDA Overijssel beschikbaar stelt (500,- per jaar). Leden 

van CDAV sluiten regelmatig aan bij algemene bestuursvergaderingen en nemen CDAV-leden 

mee naar bijeenkomsten zoals de CDA100 Overijssel ter voorbereiding op het 

verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten 2019 verkiezingen.  

 

Activiteiten 2018:  

 

7 maart -  Internationale Vrouwendag – De Wereld Draait Door Vrouwen?! 

In Kampen vond een bijeenkomst plaats in het kader van de Internationale Vrouwendag. Te 

gast waren Hilde Palland (kandidaat Tweede Kamerlid) fractievoorzitter CDA Kampen en de 

presentator van de avond, tafeldame en CDA partijvoorzitter Ruth Peetoom en vrouwen uit 

het bedrijfsleven, lokale politiek en zorg. Doel was het interesseren van vrouwen voor 

politiek en het gesprek met elkaar aangaan om voor de toekomst vrouwen te motiveren en  

activeren om bestuursfuncties/politieke functies te ambiëren. Het was een fijne avond waar 

we met het concept van een rondetafelgesprek hebben gewerkt. De kosten hiervan kwamen 

uit op 200 euro en er waren ongeveer 30 dames aanwezig. 
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20 november - Verkiezingen 2019 - Prominenten borrel in Steenwijk 

In het kader van de komende verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen) zijn de 

vrouwen die zich verkiesbaar hebben gesteld uitgenodigd om van gedachten te wisselen en 

te sparren met geïnteresseerde vrouwen. We hebben dit gedaan door middel van 

“speedtalk”, in 5 minuten vertellen wie je bent en wat je drijft en dan wisselen. Werkte 

verrassend goed.  Dit was een belangrijke avond voor het netwerk en er werd veel 

uitgewisseld. We kijken terug op een positieve avond, erg gezellig ook! Het valt op dat het 

moeilijk is een wat grotere groep te benaderen. De kosten voor deze borrel komen uit op 

200 euro en de opkomst was 20 dames. 
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Jaarverslag 2018 CDAV Gelderland 
 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond per 1 januari 2018 uit: 

-Mevrouw A.M.Th. Vreman, voorzitter 

-Mevrouw A.E.H. Looman-van Breen, penningmeester 

-Mevrouw P.E. Jacobs, secretaris 

-Mevrouw R. Van Schoor- Van den Brink, lid 

Er zijn 3 vacatures in het bestuur van het CDAV Gelderland. 

 

 
 Anne-Marie Vreman: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft  vergaderd in 2018 om de bijeenkomsten voor te bereiden in april, juni en 

november en voorafgaand/na afloop van bijeenkomsten. 

Daarnaast zijn er tal van provinciale vergaderingen en de Gelders Contact bijeenkomsten bijgewoond 

door meerdere bestuursleden. 

 

Anne-Marie Vreman woonde de vergaderingen bij van het Bestuur CDA-Gelderland als bestuurslid.  

De voorzitter heeft het voorzitters-overleg bijgewoond. Nelleke Jacobs heeft de vergaderingen van 

de HRM-commissie CDA Gelderland bijgewoond als actief lid van deze commissie.  

Anne-Marie Vreman vertegenwoordigt CDAV Gelderland in het landelijk CDAV.  

 

In verband met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en 

Waterschapsverkiezingen 2019 heeft het bestuur van CDA Gelderland voorgesteld om commissies te 

benoemen voor de selectie van de lijsttrekker en de kandidaten voor de kieslijsten.  Er is dus gekozen 

om geen lijsttrekkersverkiezing te houden. Dit voorstel is door ALV van 7 april 2018 aangenomen. 

 

Helaas is de kieslijst niet in balans wat de verdeling vrouw/man betreft. Bij de eerste 16 kandidaten 

staan 5 vrouwen.  

In de huidige fractie is de verdeling: drie vrouwen/ 4 mannen. Dus uiteindelijk valt de verdeling in de 

fractievertegenwoordiging mee. 
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Op 26 april werd onze voorzitter Anne-Marie Vreman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau. Zij kreeg de versierselen uitgereikt door burgemeester René Verhulst in de gemeente Ede. 

Anne-Marie kreeg deze onderscheiding voor al haar vrijwilligersfuncties die zij vanaf haar 

studententijd in Nijmegen met grote inzet en toewijding vervulde en In het bijzonder voor al haar 

werk voor de emancipatie en ontwikkeling van vrouwen en meisjes. Voor het CDA Gelderland heeft 

zij zich op diverse gebieden ingezet en vrouwen gestimuleerd te delen in bestuurlijke 

verantwoordelijkheid en zich te melden als kandidaat voor kieslijsten. Anne-Marie heeft altijd 

klaargestaan voor vrouwen, mannen , hele afdelingen om deze bij te staan wanneer dat nodig bleek. 

Ook in andere provincies plukt menig afdeling de vruchten van de cursussen die zij gaf voor het 

Steenkampinstituut. 

Ook Loes Looman kreeg een Koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het CDA als 

raadslid en fractievoorzitter. 

                                       

 

Bijeenkomsten in 2018 
Aangezien het CDAV, en zeker provinciaal, een actief orgaan met mogelijkheden is, is het nodig dat 

het CDAV als inclusief gezien wordt zodat er ook actiever beleid gevormd kan worden. Actiever 

beleid van het CDAV is mede van belang voor de diversiteit binnen het CDA. Diversiteit is van belang 

voor het voortbestaan van het CDA. Het CDAV is geen theekransje voor de gezelligheid. Leden en 

niet-leden die onze bijeenkomsten met regelmaat bezoeken weten dat onze bijeenkomsten altijd 

gaan over een onderwerp dat aansluit bij de actualiteit, dat het altijd informatief, leerzaam en zinvol 

is en dat wij altijd de verbinding met de samenleving leggen. Door regelmatig de bijeenkomsten van 

het CDAV te bezoeken sluit je aan bij een waardevol netwerk. Je steunt elkaar en vergroot je kennis 

en deelt relevante informatie. Je legt verbindingen die van waarde zijn voor het werk in de politiek of 

het maatschappelijk middenveld. 

Bij de bijeenkomsten van het CDAV Gelderland zijn alle CDA leden, jong of ouder, vrouwen en 

mannen maar ook niet CDA leden en introducees van harte welkom. Een uitzondering maken we 

voor speciale trainingen of workshops. 

 

Netwerkborrel in Putten,  voor CDA Vrouwen en speciaal voor alle vrouwelijke CDA-kandidaten van 

Gelderland voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Doel was kennis maken met 

elkaar en samen aan het CDA-netwerk te bouwen. Het was een bijzonder inspirerende avond. Naast 

onze eigen Reini van Schoor, lijsttrekker voor Putten, zijn er in Rivierenland zelfs 5 vrouwelijke 

lijsttrekkers, te weten in Tiel, in Buren, in Culemborg en in Kerkdriel. 
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Bezoek aan het Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem, 22 juni 2018. 

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Waterschap, naast de 

verkiezingen voor Provinciale Staten. Om mooi op koers te blijven met onze missie als CDA 

Vrouwenberaad Gelderland zijn speciaal Gelderse vrouwen uitgenodigd om een kijkje te nemen in de 

keuken van het Waterschap Rijn en IJssel, alvorens zich kandidaat te stellen voor het bestuur van één 

van de Gelderse Waterschappen. Uiteindelijk hebben veel vrouwen zich gemeld en voor alle 

Waterschappen zijn CDA vrouwen vertegenwoordigd op de kieslijst. 

 

22 september bezoek aan 2 bedrijven 

Wij begonnen de dag bij DO-IT, een toonaangevend bedrijf met de import en export van 100% 

biologisch voedselingrediënten en consumptiegoederen. Jurrien Roossien gaf ons een inkijkje in het 

bedrijf en bijdroeg aan een discussie over uitdagingen in en de toekomst van de agrarische sector. 

 
Bij zorgboerderij 't Paradijs genoten wij een biologische lunch, met aaneensluitend presentaties van 

de wethouder van Barneveld, Didi Dorrestijn-Taal, IJsbrand en Caroline Snoeij van 't Paradijs en 

Europarlementariër EVP/CDA Annie Schreijer.  Het was fantastisch om deze dag met zoveel 

deelnemers mee te maken. Het was fijn dat er zoveel gemotiveerde kandidaten voor de Provinciale 

Staten en Waterschapsverkiezingen aanwezig waren. Het leggen van verbindingen kon gelijk in de 

praktijk gebracht worden. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst vol inspiratie en met 

mooie, inhoudelijke discussies! 

 

Bijeenkomst 16 november presenteren, pitchen en media training 

De laatste bijeenkomst in het Provinciehuis in Arnhem  op 16 november 2018 was uitsluitend voor 

vrouwen. Frouke Kramer van “Uitgesproken” gaf op deskundige wijze een training op persoonlijke 

impact met betrekking tot presenteren, pitchen en media training. Onder leiding van Frouke Kramer 

leerden we: 

1) basis ingrediënten voor een pakkende presentatie 

2) beste opbouw 

3) wat kun je weglaten 

4) bewust inzetten van lichaamstaal 

5) actief en gevarieerd stemgebruik 

6) hoe krijg je interactie met het publiek, hoe voer je het debat 

7) bepaal van tevoren je grenzen 

8) hoe bereid je een media interview voor 

9) wat kun je beter niet of juist wel doen 

Een paar deelnemers hielden een pitch. Daardoor konden we ook in de praktijk zien wat wel en niet 

werkt.  

Na de lunch was er nog een rondleiding in het Provinciehuis door gedeputeerde Bea Schouten.  
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Jaarverslag 2018 CDAV Noord-Holland 
 

 

 

Jolanda van Ling: Voorzitter CDAV-NH 

Claudia Herbeck  Penningmeester 

Maria Helsloot -Oudshoorn 

 

Plaatselijke afdelingen 

1.Aalsmeer    T. Verschueren     

2. Amsterdam     Op dit moment op zoek naar contactadres 

3. Bloemendaal               Elly Olthoff 

4. Castricum      C.Slot-Abeling   

5. Den Helder / Schagen   V. Tuin – Bossong  

6. Edam / Volendam              M. Radder – Coljee, 

7. Haarlem                             M. Beelen – Christophe  

8. Haarlemmermeer    J. Meulblok  

9. Heemskerk / Beverwijk  Cobi Veerman  

10. Heemstede    W. van Lavieren-van der Ham  

11. Huizen      I.B. Pegtol – Akkermans  

12. Laren       M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer 

13. Noord-Kennemerland     E. Hoekstra  

 

 

Activiteiten 

   Wij hebben dit jaar afscheid genomen van ons bestuurslid Nassira Oude Kotte. Zij is 

moeder geworden en kan het bestuurswerk niet meer combineren met haar werk en gezin. 

Wij wensen haar veel geluk. 

 

   Via de sociaal media heeft het CDAV-NH veel contact via twitter, linked-in en facebook. 

Hier kondigen wij als CDAV-NH de activiteiten en bijeenkomsten aan. Dit initiatief heeft 

inmiddels vele volgers opgeleverd en dit aantal stijgt nog steeds. 
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   De leden krijgen een mail als er weer nieuws is van het CDAV-NH en zij krijgen een paar 

keer per jaar een nieuwsbrief. 

 

   De  afdelingen van het CDAV Noord-Holland zijn zeer actief. Regelmatig komen zij bij 

elkaar, dit varieert van elke maand tot een paar maal per jaar. Ook nemen de afdelingen van 

het CDAV-NH actief deel aan de activiteiten en bijeenkomsten die het bestuur van het CDAV-

NH organiseert. 

 

   Het CDAV is vertegenwoordigd geweest op de vergaderingen van het AB en de ALV'S van 

CDA-NH. 

 

Waar was het CDAV-NH in 2018 
 

1. Het CDAV is vertegenwoordigt op de AB  vergaderingen van het CDA-NH.     
         

2. De voorzitter van het CDAV heeft zitting in de  wervingscommissie van het CDA-NH 
 

3. 8 maart 2018 Internationale vrouwendag  de CDAV leden gewezen op de vele 
activiteiten die er in Noord- Holland werden gegeven en opgeroepen hierbij aanwezig 
te zijn 

 

4. De facebook site van het CDAV-NH heeft 482 vrienden en 44 volgers . Via deze nieuwe 
media bereiken wij jonge vrouwen en ook mannen die geïnteresseerd zijn in het 
CDAV-NH in haar activiteiten. 

 

5. Het CDAV-NH vertegenwoordigt op de landelijke bijeenkomsten van het CDAV. 
 

6. Aanwezig op de ALV's van CDA-NH en de partijcongressen 
 

7. Netwerkborrel georganiseerd door het CDAV-NH op op 2 februari 2018 in 
Heerhugowaard voor alle vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraden van het 
CDA in Noord Holland. 

 

8. Op 14 april heeft het CDAV-NH een deelsessie georganiseerd voor de ALV van het 
CDA-NH in Ankeveen. Het thema was Trendwatching en werd gegeven door Lisanne 
Spanbroek. 

 

9. Het CDAV heeft actief vrouwen benaderd en voorgedragen voor de kandidatenlijsten 
van de provinciale staten en de waterschappen in Noord-Holland. 

 

10. Vrouwen uitgenodigd om mee te gaan met de excursie van het landelijk CDAV naar 
het Europese hof in Brussel op 16 oktober 2018 
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11. Op 31 oktober 2018 werkbezoek Expo Dijk in uitvoering van het waterschap HHNK in 
Katwoude. Om vrouwen meer kennis te laten maken met het waterschap. 

 

12. Ondersteuner resoluties CDJA voor het partijcongres van het CDA  op 3 november 
2018 in Groningen. Resolutie: Geen schulden, maar kansen!  Resolutie: Jong Geleerd, 
Oud Gedaan: naar een sterkere Democratie 

 

13. Op 9 november 2018 hebben we de vrouwelijke CDA kandidaten voor de PS en 
waterschappen  2019 uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. De sprekers waren 
Heleen Keur wethouder in Den Helder en oud fractievoorzitter van de Provinciale 
Staten en Petra van Ollefen lid CDA fractie van het  Waterschap Hollands Noorder 
Kwartier (HHNK). Na afloop konden de kandidaten genieten van een indischbuffet en 
netwerken. 

 

14.  Het CDAV-NH vind het fantastisch dat daar zoveel vrouwen staan op de Lijst van de 
Provinciale Staten en op verkiesbare plaatsen 

 

15. Op de Lijst van de Waterschappen staan ook vrouwen, maar veel minder. Dit is heel  
jammer. Hier moeten wij als vrouwen toch meer op solliciteren. 

 

16. Dan ons punt van zorg: 
  Voordracht Eerste Kamer  

  Noord-Holland heeft een voordracht gedaan voor de Eerste Kamer: 4 mannen. De     

eerste is Ben Knapen, de lijsttrekker .Was er geen geschikte vrouwelijke kandidaat uit Noord-

Holland? 

   

17. Op 8 december 2018 een korte ALV gehouden voorafgaand aan de ALV van het CDA-
NH 

 

18.  In december is de derde nieuwsbrief de deur uit gegaan. 
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Jaarverslag 2018 CDAV Brabant 
 

 
 

Bestuur CDAV-Brabant: 

Joke Wagter; voorzitter, Anneke Sprong; secretaris, Susanne de Groot; penningmeester, 

Bettie de Leeuw; Nieuwsbrief, Henny Houben, Elma Petter, Esther van den Bogaart. 

Elma Petter is DB lid van het landelijk CDAV-bestuur 

Joke Wagter is AB lid landelijk CDAV-bestuur als afgevaardigde van Noord-Brabant 

Anneke Sprong is AB lid van het bestuur van de Provinciale Vrouwenraad (PVR) 

 

‘Werk maken van je inspiratie’ 

Wat beziel je? Waarom doe je de dingen die je doet? Dat heeft natuurlijk te maken met wat 

je belangrijk vindt en nodig. Het heeft te maken met verantwoordelijkheid en met 

behoeften. En, heel belangrijk, ook met idealen. Wie z’n diepere lagen niet aanboort, voelt 

zich onbestemd en onvoldaan. Zingeving is noodzaak en luxe tegelijk. Iemand die alleen 

maar bezig is met zorgen – of dat nu door schulden of andere geldzorgen komt, problemen 

op het werk, ziekte of ellende in het gezin – heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan werk 

maken van z’n inspiratie  ( citaat Ruth Peetoom) 

 

Activiteiten 2018 

• Het CDAV heeft op 2 februari in het Provinciehuis Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch 

een netwerkbijeenkomst gehouden met als onderwerp: ’CDA powervrouwen’ want 

nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in politiek/bestuur. Elkaar 

ontmoeten, netwerken en van elkaar leren, daar gaat het op deze bijeenkomst om. 

Volksvertegenwoordigers zijn ambassadeurs van de partij. 

 

• Op 1 juni heeft CDAV–Brabant een bezoek gebracht aan Waterschap ‘De Dommel’ bij 

de waterzuiveringsinstallatie (RWZI’s) in Hapert. Els Stravens van het dagelijks 

bestuur heeft ons bijgepraat over het interessante werkterrein van de waterschap, 

het beheer van water, waterkwaliteit en de zorg voor de techniek om het water 

onder controle te houden. 
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• Op 2 november heeft het CDAV-Brabant een bezoek gebracht aan de Zorgboerderij 

Molenvelden in Knegsel bij Eersel. René Peters is Tweede Kamerlid en woordvoerder 

schuldhulpverlening, jeugdzorg en kinderbescherming. Hij heeft hier een inleiding 

over gehouden. 

 

• Het CDAV-Brabant bestuur is in 2018 vier bij elkaar gekomen en gesproken over de 

bovenstaande onderwerpen. Tevens zijn wij blij met een nieuw bestuurslid, Esther 

van den Bogaart, zij is raadslid geweest in Bernheze. 

 

• Het CDAV-Brabant brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Met de 

nieuwsbrief wordt ieder lid van het CDAV-Brabant op de hoogte gehouden van de 

ondernomen en voorgenomen activiteiten en kunnen leden die niet in staat zijn onze 

bijeenkomsten bij te wonen toch op de hoogte blijven. 

 

• Het CDAV-Brabant bestuur onderhoudt warme contacten met CDAV-Zeeland en waar 

mogelijk bezoeken we over en weer elkaars bijeenkomsten. 
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CDAV 
 

JAARREKENING 2018 
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Financiële resultaten 
 

• We sluiten 2018 af met een positief saldo.  

• We hebben weinig geld uitgegeven voor activiteiten, omdat we de nieuwjaarsreceptie 

samen hebben laten vallen met het CDA congres. Daarnaast hebben we de Najaars-ALV 

gelijk laten vallen met het landelijke CDA najaarscongres. Tevens is de busreis naar 

Esther de Lange vergoed door de EVP.  

• Wel hebben we extra geld gestoken in een persoonlijke brief naar onze leden, waarin 

ook een vrijwillige bijdrage gevraagd werd. Deze actie heeft een positief saldo aan baten 

opgeleverd.  

• Dit jaar zijn er geen accountantskosten gerekend maar is er een kascontrole gedaan. Het 

CDA bureau moest aan deze procedure wennen, met name omdat de betalingen 

specifiek voor het CDAV moeilijk zichtbaar zijn tussen andere betalingen die gedaan 

worden. We hopen dat dit jaar een soepeler verloop zal zijn.  

 

Lasten 

• Extra kosten zijn er voor de contacten met het buitenland. Dit is vanwege kosten van 

onze contactpersoon buitenland en omdat één van de bestuursleden het EVP congres in 

Helsinki heeft bijgewoond waar contacten zijn gelegd met de tak van de EVP vrouwen. 

 

 

Toekomstperspectief 

• In 2019 worden we door het CDA significant gekort in hun bijdragen aan ons, omdat het 

CDA op alle fronten moet bezuinigen. 

• Vooral de ondersteuning vanuit het bureau wordt minder. In plaats van 600 uur 

ondersteuning kunnen we nu voor 300 uur ondersteuning ontvangen vanuit het CDA-

partijbureau.  

• In 2019 willen we meer eigen activiteiten houden, los van landelijke CDA bijeenkomsten. 

• Het CDA magazine CDA.nl is van 5 naar 3 uitgaven per jaar gegaan, de kosten zijn 

daarmee ook voor ons lager. 
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CDAV    

 

JAARREKENING 2018 

 

 

BALANS PER  31 DECEMBER 2018 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

bedragen x 1 euro 31-12-2018   31-12-2017

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA 62.921   52.662   

Totaal activa 62.921   52.662   

PASSIVA

Eigen vermogen

* Algemene reserve 59.209  48.950   

* Bestemmingsreserve Buitenland 3.712     3.712     

62.921   52.662   

Overige schulden en overlopende passiva

* Te betalen posten -         -         

-          -          

Totaal passiva 62.921   52.662   
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CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 
 

 

 
  

Bedragen x 1 euro 2018 2018 2017

  werkelijk   begroot   werkelijk
      

BATEN

A Bijdragen leden 7.746         5.000         3.230         

B Bijdragen derden 28.000       28.000       28.000       

C Overige baten -              500             16               

Totaal baten 35.746       33.500       31.246       

LASTEN

D Facilitaire kosten 14.367       15.750       12.033       

E Bestuurskosten 3.180         4.000         2.279         

F Regiegroep Buitenland 1.549         1.000         794             

G Regiegroep Communicatie 5.200         6.000         5.189         

H Activiteiten 1.192         6.750         3.696         

Totaal lasten 25.488       33.500       23.991       

Saldo van baten en lasten  10.259       -              7.255         

(voorgestelde) Resultaatbestemming

Toevoeging aan Algemene reserve 10.259       -              7.255         

Totaal resultaatbestemming 10.259       -              7.255         
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CDAV 

JAARREKENING 2018 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40410228. 

Opgesteld d.d. 3 juni 2019 

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING 
 

Vergelijkende cijfers 

 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie 

van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de 

jaarrekening over het voorgaande jaar. 

 

 

Algemene waarderingsgrondslag 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Kleine organisaties van de Raad 

voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd 

tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

 

 

Vorderingen en vooruitbetalingen 

 

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

 

Resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten. 

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 

ACTIVA 
 

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA    €  62.921   ( vj.  €  52.622 ) 

 

 

Er is geen sprake van vorderingen langer dan 1 jaar. 

 

 

PASSIVA 
 

  31-12-2018  31-12-2017 

 

 

Algemene Reserve  €  59.209  ( vj.  €  48.950 ) 

 

Saldo per 1 januari  48.950  41.695 

Bij: toevoeging via resultaatbestemming 10.259  7.255 

  ----------------  ---------------- 

Balans per 31 december  59.209  48.950 

  =========  ========= 

 

 

 

 

Bestemmingsreserve buitenland €  3.712  ( ongewijzigd ) 

 

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten van de regiegroep buitenland. De 

toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de 

resultaatbestemming. 
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CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 

 

REALISATIE 2018 VERSUS BEGROTING 2018 

 
 

 
 

 

 

Recapitulatie 

 

Baten    2.246 

Lasten ./.  8.012 

   

Positief resultaat 10.258 

Bedragen x 1 euro 2018 2018  

  werkelijk   begroot   verschil

      

BATEN

A Bijdragen leden 7.746         5.000         2.746         

B Bijdragen derden 28.000       28.000       -              

C Overige baten -              500             500-             

Totaal baten 35.746       33.500       2.246         

LASTEN

D Facilitaire kosten 14.367       15.750       1.383-         

E Bestuurskosten 3.180         4.000         820-             

F Regiegroep Buitenland 1.549         1.000         549             

G Regiegroep Communicatie 5.200         6.000         800-             

H Activiteiten 1.192         6.750         5.558-         

Totaal lasten 25.488       33.500       8.012-         

Saldo van baten en lasten  10.258       -              10.258       
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CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 
 

 
 

 

 

De financiële actie die in augustus 2018 is gehouden heeft geresulteerd in significant hogere 

bijdrage van de leden.  

 

Door de extreem lage rentestand zijn de interestbaten op de rekeningcourant dusdanig laag dat 

deze niet doorberekend zijn. Hiervoor is gekozen omdat het doorrekenen en verdelen van deze 

baten een arbeidsintensief proces is en de baten verwaarloosbaar zijn. 

 

  

Toelichting baten  2018 2018  2017

werkelijk begroot werkelijk

A Bijdragen leden

Opbrengst financiële actie 7.746           5.000           3.230           

Totaal bijdragen leden 7.746           5.000           3.230           

B Bijdragen derden

Bijdrage CDA 28.000         28.000         28.000         

Totaal bijdragen derden 28.000         28.000         28.000         

C Overige baten

Intrest -               500              16                 

Deelnemersbijdragen -               -               -               

Totaal overige baten -               500              16                 

Totaal baten 35.746         33.500         31.246         



28 
 

 CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 

 

 
 

Toelichting lasten  2018 2018  2017

werkelijk begroot werkelijk

D Facilitaire kosten

D1 Personeelskosten

Salarissen 7.757           26.500         17.145         

Bijdrage van CDA 7.757-           26.500-         17.145-         

Totaal Personeelskosten -               -               -               

D2 Bureaukosten

Telefoon- / portokosten 44                 150              47                 

Repro- / drukwerkkosten -               100              -               

Accountantskosten -               2.400           -               

Dienstverlening CDA 3.814           3.800           3.756           

Internetkosten 848              850              842              

Overige bureaukosten -               200              -               

Totaal Bureaukosten 4.706           7.500           4.645           

D3 Ledenadministratie 5.965           6.000           5.911           

D4 Huisvestingskosten

Huur 907              900              911              

Servicekosten 569              600              566              

Totaal huisvestingskosten 1.476           1.500           1.477           

D5 Overige facilitaire kosten

Kosten financiële actie 2.220           750              -               

Totaal overige facilitaire kosten 2.220           750              -               

Totaal Facilitaire kosten 14.367         15.750         12.033         



29 
 

CDAV 

 

JAARREKENING 2018 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (VERVOLG) 

 

 
 

 

Toelichting lasten  2018 2018  2017

werkelijk begroot werkelijk

E Bestuurskosten

Vergaderkosten 1.237           1.250           618              

Reiskosten 1.025           1.500           845              

Representatiekosten 87                 250              218              

Overige kosten Dagelijks Bestuur 662              1.000           598              

Overige commissies/ werkgroepen 169              -               -               

Totaal Bestuurskosten 3.180           4.000           2.279           

F CDAV Internationaal 1.549           1.000           794              

G Regiegroep Communicatie

Vrouw & Politiek 5.000           5.000           5.000           

Brochures / flyers e.d. 200              1.000           189              

Totaal Regiegroep Communicatie 5.200           6.000           5.189           

H Activiteiten

Nieuwjaarsreceptie 462              1.500           -               

Ledendag 132              1.600           703              

NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen) 108              500              298              

Externe vertegenwoordigingen 150              150              150              

Actviteiten jaarthema -               1.000           -               

Overige activiteiten 340              2.000           2.545           

Totaal Activiteiten 1.192           6.750           3.696           


