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CDAV 
 
 
BESTUURSVERSLAG 2015 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

 

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

 

De vestigingsplaats is: ’s Gravenhage. 

 

De rechtsvorm is: Vereniging. 

 

Doelstelling van de vereniging 

 

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

te nemen aan politiek 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 3.000 leden, kent een landelijk bestuur en 

provinciale en lokale afdelingen. Het CDAV werkt volgens een netwerkstructuur, dicht bij 

haar leden en met behoud van vrijheid en verantwoordelijkheden voor afdelingen.  

 

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. 

 

Samenstelling bestuur 

 

Het CDAV bestuur bestaat per 31 december 2015 uit 6 personen. Het bestuur kwam 

zevenmaal bij elkaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling in 2015 was als volgt: 
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Josine Westerbeek-Huitink Elma Petter   Petra Groeneweg 

Voorzitter    Vice-voorzitter  Penningmeester/secretaris 

 

    
Hennie Nillesen   Margriet van de Vooren Mireille de Jonge 

Bestuurslid   Bestuurslid   CDAV Internationaal 

 
Geeske Telgen 

Bestuurslid 

(tot en met 13 juni 2015) 
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VERSLAG ACTIVITEITEN 2015 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2015 

 

Traditioneel houdt het CDAV in samenwerking met de EVP-fractie begin 

januari haar nieuwjaarsbijeenkomst. Op 10 januari 2015 waren een kleine 

70 belangstellende vrouwen afgekomen op het thema: “In Liefde en 
Rechtvaardigheid: Het dagboek van Marga Klompé.” 
 

Iris Plessius, één van de schrijvers van het dagboek, gaf een boeiende 

inleiding over het werk en het leven van Marga Klompé. 

 

Marga Klompé (KVP) was de eerste vrouwelijke minister van Nederland. 

Ze geldt als grondlegster van de algemene Bijstandswet en de Wet op de 

bejaardenoorden. Zij was een groot voorvechtster van vrede en 

internationale gerechtigheid. 

 

Esther de Lange gaf in haar reactie heel mooi de verbanden aan met de huidige problemen in 

Nederland en Europa. Zeker zo kort na de aanslagen in Parijs zijn vraagstukken op het gebied van 

vrede en rechtvaardigheid heel actueel. Op de vraag: Wie wordt de Marga Klompé van de 21-ste 

eeuw gaf Esther aan dat we allemaal een stukje Marga Klompé in ons hebben en dat we daar ook 

naar moeten handelen. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 13 juni 2015 

 

De Ledendag was het startpunt van het Jaarthema 2015/2016: ‘De balans tussen werk, zorg en 
invloed’. 
Een onderwerp dat ook 20 jaar geleden al op de agenda van het CDAV stond, maar nog steeds 

actueel is. 

 
Ongeveer 1/3 deel van het inkomen in Nederland wordt verdiend 

door vrouwen, en dus 2/3 deel door mannen. Vrouwen verrichten 

veruit de meeste zorgtaken. Het gaat echter niet alleen om de 

combinatie van werk en zorg. Ook het aantal vrouwen op posities 

waar besluiten genomen moeten worden (bv in de politiek, in raden 

van bestuur) blijft achter. 
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Na een inleiding van Mirjam Maasdam-Hoevers, 

fractievoorzitter CDA Provincie Utrecht, en een ronde 

tafelgesprek met Mirjam, Toos Jongma-Roelants, o.a. 

voorzitter CDAV 1991 -1995, Geeske Telgen-Swarts, o.a. 

lid landelijk bestuur PCOB, en Hilde Kaemingk, o.a. CDA-

raadslid Zeist, werd in de zaal bepleit om het belang van 

de economische zelfstandigheid goed onder de aandacht 

te brengen. De volgende punten zijn daarbij van belang.  

 

 

• Er is geen vangnet voor vrouwen als je ‘narigheid’ overkomt zoals scheiding, ziekte, overlijden. 

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Het heeft ook consequenties voor je pensioen. 

• In het onderwijssysteem zou je er al aandacht aan moeten besteden. Opleiding is dus erg 

belangrijk, want je moet later wel degelijk aan de bak. 

• Door de globalisering en de vergrijzing is de druk op het werken door vrouwen heel hoog 

• Besef dat in het carrièreperspectief de golfbeweging van de “levenscyclus” zit. 

 
 

Politiek Vrouwen Overleg 

 

Het Politiek Vrouwen Overleg (PVO) is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan van de vrouwen- en 

emancipatienetwerken van de politieke partijen op het gebied van arbeidsparticipatie, het 

combineren van arbeid en zorg, emancipatie en diversiteit.  

 

Het voorzitterschap en secretariaat van het PVO is elk jaar in handen van een ander politieke partij.  

Het CDA heeft in 2015 het voorzitterschap overgenomen van de VVD. Josine Westerbeek-Huitink 

heeft de rol van voorzitter vervuld en Teuni Scholthof de rol van secretaris. Het voorzitterschap 

wordt in 2016 voortgezet door D66. 

In 2015 heeft het PVO drie werkbezoeken afgelegd: 

1. Mariëtte Hamer, voorzitter SER (13 mei 2015) 

Onderwerpen: SER-adviezen die vrouwen raken, combinatie arbeid - zorg, pensioen, vrouwelijk 

leiderschap, aantal vrouwen in de SER.  

2. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW (20 mei 2015) 

Onderwerpen: de Topvrouwendatabank voor topfuncties in het bedrijfsleven (initiatief met Minister 

Bussemaker), bestuursstructuur en -cultuur, handelsmissies.  

3. Premier Rutte (28 oktober 2015) 

Onderwerpen: vrouwelijke hoogleraren, gender pay gap, medicijnen voor vrouwen, economische 

zelfstandigheid en arbeidsparticipatie, WMO.  
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De expertmeeting  

De expertmeeting vond plaats op 1 september 

2015 in de fractiekamer van het CDA in de Tweede 

Kamer. Het thema: De toekomst van de flexibele 

arbeidsmarkt: wat betekent dit voor vrouwen? 

Is het een keuze of een noodzaak voor vrouwen om 

kleine (combinatie)banen te vervullen en wat zijn 

de gevolgen voor de socialezekerheidsrechten? 

CBS-hoofdeconoom dr. Peter Hein van Mulligen gaf 

een cijfermatige presentatie over de stand van 

zaken van vrouwen op de Nederlandse 

arbeidsmarkt met een speciale focus op de 

flexibele arbeidsmarkt. Prof.mr. Ferdinand 

Grapperhaus gaf hierover een meer beschouwende presentatie.  

Aanwezige Kamerleden waren Linda Voortman (GroenLinks), Pieter Heerma en Pieter Omtzigt 

(beiden CDA) en enkele medewerkers.     

 
 
Toekomstperspectief 
 

De begroting 2016 van het CDAV voorziet in een sluitende exploitatie. 

Met ingang van 2014 moet het CDAV zelf de facilitaire kosten, zoals de dienstverlening 

vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de 

internetkosten betalen. Daarnaast kan het CDAV voor 600 uur op jaarbasis een beroep doen 

op ondersteuning door een medewerker van het CDA partijbureau. 

 

Al deze veranderingen hebben het CDAV-bestuur aanleiding gegeven om kritisch te kijken 

naar een aantal kostenposten. Er is bewust voor gekozen om ruimte te blijven bieden aan 

meerdere activitei-ten. Naast de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledendag gaat het om HRM 

en (netwerk)bijeenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de provinciale CDAV-

afdelingen. Er zal ook zoveel als mogelijk worden ingespeeld op actuele thema’s. 

 

Het CDAV-bestuur wil meer digitaal en papierloos werken. Naast email wordt gebruik 

gemaakt van de website en van Vrouw en Politiek in het CDA.nl. 

Het verzoek om een vrijwillige bijdrage zal alleen nog per post verstuurd worden aan die 

leden van wie het e-mailadres bij het CDAV niet bekend is. 
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FINANCIËLE RESULTATEN 2015 

 

We sluiten het jaar 2015 af met een positief saldo van € 4.891, terwijl er een negatief saldo 

van € 2.500 was begroot. 

 

De verschillen ten opzichte van de begroting kennen verschillende oorzaken: 

 

• Onze leden hebben in 2015 ongeveer € 5.900 overgemaakt. Dat is circa € 600 minder dan 

begroot, maar bijna € 900 meer dan in 2014. 

• Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die 

wel begroot waren. De bijbehorende HRM-bijeenkomsten zijn er ook niet geweest. 

• Het voordeel van € 1.923 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor 

financiële actie en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten. 

• Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt. 

Het betekent een voordeel van € 1.458. 

• De kosten voor activiteiten zijn bijna € 5.000 minder dan begroot. De oorzaken zijn:  

o De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst waren lager omdat er wat minder mensen 

aanwezig waren dan begroot. De andere helft van de kosten is betaald door de EVP-

vrouwen.  

o De kosten van de Ledendag waren lager, ook omdat er minder mensen aanwezig 

waren dan begroot. 

o De bijeenkomsten in het kader van het jaarthema zijn gehouden in diverse 

provincies. De provinciale afdelingen van het CDAV hebben die kosten voor hun 

rekening genomen. 

o Er was € 2.000 begroot voor overige activiteiten zoals een HRM-bijeenkomst en 

activiteiten in he kader van het voorzitterschap van het PVO. De HRM-bijeenkomst is 

er ook niet geweest en voor de expertmeeting van het PVO kon gebruik worden 

gemaakt van de fractiekamer van het CDA in de Tweede Kamer. De kosten van de 

slotvergadering van het PVO in januari (ongeveer € 320,00) worden in de 

jaarrekening 2016 verantwoord. 
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CDAV    
 
JAARREKENING 2015 
 
 
BALANS PER  31 DECEMBER 2015 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 
 

bedragen x 1 euro 31-12-2015   31-12-2014

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA 43.469   38.375   

Totaal activa 43.469   38.375   

PASSIVA

Eigen vermogen

* Algemene reserve 37.315  32.424   

* Bestemmingsreserve Buitenland 3.712     3.712     

41.027   36.136   

Overige schulden en overlopende passiva

* Te betalen posten 2.442     2.239     

2.442     2.239     

Totaal passiva 43.469   38.375   
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
 
 

 
 
  

Bedragen x 1 euro  2015 2015 2014
  werkelijk   begroot   werkelijk
      

BATEN

Bijdragen leden 5.904       6.500       5.028       

Bijdragen derden 28.000     28.000     28.000     

Overige baten 239           1.000       258           

Totaal baten 34.143     35.500     33.286     

LASTEN

Facilitaire kosten 16.177     18.100     17.639     

Bestuurskosten 3.292       4.750       4.683       

Regiegroep Buitenland 1.402       1.000       810           

Regiegroep Communicatie 5.000       6.000       5.580       

Activiteiten 3.381       8.150       6.108       

Totaal lasten 29.252     38.000     34.820     

Saldo van baten en lasten  4.891       2.500-       1.534-       

(voorgestelde) Resultaatbestemming

Toevoeging aan Algemene reserve 4.891       -            -            

Onttrekking aan Algemene reserve -            2.500-       1.534-       

Totaal resultaatbestemming 4.891       2.500-       1.534-       
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
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 640 Organisaties – zonder – 
winststreven 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. 
 
 
Bestemmingsreserve buitenland 
 
Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten regiegroep buitenland. 
De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming. 
 
 
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 2015 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
 
 
ACTIVA 
 
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA  €   43 .469   ( vj.  €  38.375 ) 
 
 
 
PASSIVA 
 
  31-12-2015  31-12-2014 
 
 
Algemene Reserve  €   37.315  ( vj.  €  32.424 ) 
 
Saldo per 1 januari  32.424  33.958 
Af: onttrekking via resultaatbestemming  ---  ./.    1.534 
Bij: toevoeging via resultaatbestemming 4.891  --- 
  ----------------  ----------------- 
Balans per 31 december  37.315  32.424 
  =========  ========= 
 
 
 
 
Bestemmingsreserve buitenland €   3.712  ( ongewijz igd ) 
 
Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten van de regiegroep buitenland. De 
toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming. 
 
 
 
 
Te betalen posten   €   2.442  (  vj.  €  2.239 ) 
 
Accountantskosten  2.442  2.239 
  ----------------  ----------------- 
Balans per 31 december  2.442  2.239 
  =========  ========= 
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 15 
 
 
REALISATIE 2014 VERSUS BEGROTING 2015 
 
 

 
 
 
 
Recapitulatie 
 
Baten ./.    1.357 
Lasten ./.    8.748 
   
Positief resultaat 7.391 

Bedragen x 1 euro  2015 2015  

  werkelijk   begroot   verschil

      

BATEN

Bijdragen leden 5.904       6.500       596-           

Bijdragen derden 28.000     28.000     -            

Overige baten 239           1.000       761-           

Totaal baten 34.143     35.500     1.357-       

LASTEN

Facilitaire kosten 16.177     18.100     1.923-       

Bestuurskosten 3.292       4.750       1.458-       

Regiegroep Buitenland 1.402       1.000       402           

Regiegroep Communicatie 5.000       6.000       1.000-       

Activiteiten 3.381       8.150       4.769-       

Totaal lasten 29.252     38.000     8.748-       

Saldo van baten en lasten  4.891       2.500-       7.391       
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 15 
 
 
 
  werkelijk begroot werkelijk 
  2015 2015 2014 
 
 
 
Bijdragen leden  5.904 6.500 5.028 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Bijdragen derden  28.000 28.000 28.000 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Overige baten  239 1.000 258 
  ========= ========= ========= 
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 CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 15 
 
 

 
 
  

Toelichting lasten  2015 2015  2014

werkelijk begroot werkelijk

Personeelskosten 4.059           3.900           4.025           

Bureaukosten 3.767           4.550           4.043           

Ledenadministratie 5.652           5.450           5.448           

Huisvestingskosten 1.931           2.300           2.271           

Overige kosten 768              1.900           1.852           

Totaal Facilitaire kosten 16.177         18.100         17.639         

Totaal Bestuurskosten 3.292           4.750           4.683           

Totaal CDAV Internationaal 1.402           1.000           810              

Vrouw & Politiek 5.000           5.000           5.000           
Brochures / flyers e.d. -               500              580              
Overige kosten -               500              -               

Totaal Regiegroep Communicatie 5.000           6.000           5.580           

Nieuwjaarsreceptie 1.217           1.500           1.961           
Ledendag 1.583           2.000           2.351           
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen) 331              500              593              
Externe vertegenwoordigingen 150              150              135              
Projectgroep jaarthema -               2.000           1.068           
Overige activiteiten 100              2.000           -               

Totaal Activiteiten 3.381           8.150           6.108           

Totaal lasten 29.252         38.000         34.820         
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN  EN LASTEN OVER 2015 
 
 
 
  werkelijk begroot werkelijk 
  2015 2015 2014 
 
 
Bijdragen leden 
 
Opbrengst financiële  actie  5.904 6.500 5.028 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Totaal bijdragen leden  5.904 6.500 5.028 
  ========= ========= ========= 
 
Onze leden hebben in 2015 ongeveer € 5.904 overgemaakt. Dat is € 596 minder dan begroot. 
 
 
 
Bijdragen derden 
 
Bijdrage CDA  28.000 28.000 28.000 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Totaal bijdragen derden  28.000 28.000 28.000 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Overige baten 
 
Intrest  239 250 258 
Deelnemersbijdragen  --- 750 --- 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Overige baten  239 1.000 253 
  ========= ========= ========= 
 
Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt veroorzaakt 

doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren. 
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN L ASTEN OVER 2015 
 
 

 
 
 
De personeelskosten komen ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt met ingang van 

2014 niet meer voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten. 

 
Het voordeel van € 1.923 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor de financiële 

actie en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten. 
 

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten  2015 2015  2014

werkelijk begroot werkelijk

Salarissen 23.442         23.250           30.886      
Vorming & Scholing -               -                  90              
Overige personeelskosten -               -                  14              
Dienstverlening CDA 4.059           3.900             3.921         
Bijdrage van CDA 23.442-         23.250-           30.886-      

Totaal Personeelskosten 4.059           3.900             4.025         

Telefoon- / portokosten 435              750                 721            
Repro- / drukwerkkosten -               250                 -             
Accountantskosten 2.269           2.300             2.239         
Internetkosten 1.051           1.000             1.027         

Overige bureaukosten 12                 250                 56              

Totaal bureaukosten 3.767           4.550             4.043         

Totaal ledenadministratie 5.652           5.450             5.448         

Huur 1.235           1.300             1.303         
Servicekosten 696              1.000             968            

Totaal huisvestingskosten 1.931           2.300             2.271         

Totaal kosten financiële actie 768              1.900             1.852         

Totaal Overige kosten 768              1.900             1.852         

Totaal Facilitaire kosten 16.177         18.100           17.639      
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CDAV 
 
JAARREKENING 2015 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN L ASTEN OVER 2015 
 
 

 
 
 
Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt, € 1.458 

voordeel. 
 
 

 
 
 

De bijeenkomsten in het kader van het jaarthema zijn gehouden in diverse provincies. De 

provinciale afdelingen van het CDAV hebben die kosten voor hun rekening genomen 

 

Aan overige activiteiten is € 100 besteed, terwijl er € 2.000 begroot was, zodoende is er € 1.900 

voordeel. 

 

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten  2015 2015  2014

werkelijk begroot werkelijk

Vergaderkosten 924              2.000             845            
Reiskosten 949              1.500             1.241         
Representatiekosten 81                 250                 57              
Overige kosten Dagelijks Bestuur 1.338           1.000             2.540         

Totaal Bestuurskosten 3.292           4.750             4.683         

Cijfermatige toelichting Activiteiten  2015 2015  2014

werkelijk begroot werkelijk

Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie 1.217           1.500             1.961         

Totaal Ledendag 1.583           2.000             2.351         

Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen) 331              500                 593            

Totaal Externe vertegenwoordigingen 150              150                 135            

Totaal Projectgroep jaarthema -               2.000             1.068         

Totaal Overige activiteiten 100              2.000             -             

Totaal Activiteiten 3.381           8.150             6.108         
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CDAV 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
 
CONTROLEVERKLARING 
 
 
De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen. 
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CDAV 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
  werkelijk begroting werkelijk 
  2015 2015 2014 
 

 
 
 

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan Algemene reserve 4.891       -            -            
Onttrekking aan Algemene reserve -            2.500-       1.534-       

Totaal resultaatbestemming 4.891       2.500-       1.534-       


