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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 gedach-

tegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en buiten het CDA. Het CDAV heeft ongeveer 

3000  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 lande-

lijk, 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 verte-

genwoordigingen. 

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

 

                                                                                                

  

Doelstellingen 
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Het CDAV bestuur bestaat per 31 december 2014 uit 7 personen. Het bestuur kwam vijf maal bij el-

kaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling in 2014 was als volgt: 

 

                        
Josine Westerbeek-Huitink        Elma Petter  Petra Groeneweg 

CDAV Voorzitter          CDAV Vice-voorzitter CDAV Penningmeester 

 

                   
Monique Vogelaar          Mirjam Maasdam                        Hennie Nillesen  

CDAV Internationaal                  CDAV Bestuurslid       CDAV Bestuurslid 

Tot 21 juni 2014         Tot 1 december 2014 

 

                        
Geeske Telgen           Margriet van de Vooren                Mireille de Jonge 

CDAV Bestuurslid                  CDAV Bestuurslid     CDAV Internationaal                    

Vanaf 21 juni 2014               

Bestuur 
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Overzicht van intrede bestuursleden 

Josine Westerbeek-Huitink 2013 

Mirjam Maasdam  2013 herbenoemd, gestopt per 1 december 2014 

Elma Petter   2013 herbenoemd 

Monique Vogelaar  2011 herbenoemd, gestopt per 21 juni 2014 

Petra Groeneweg  2011 

Hennie Nillesen  2011 

Margriet van de Vooren  2011 

Geeske Telgen   2011 

Mireille de Jonge  2014 

 

Afscheid Monique Vogelaar en aantreden Mireille de Jonge 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2014 hebben we afscheid genomen van Monique 

Vogelaar. Monique heeft zich jarenlang actief ingezet voor het CDAV en was voorzitter van CDAV-

Internationaal. Wij danken Monique voor haar betrokkenheid en deskundigheid en het vele werk dat 

zij voor het CDAV heeft gedaan. Mireille de Jonge heeft Monique als CDAV bestuurslid en voorzitter 

CDAV Internationaal opgevolgd. 

 

Afscheid Mirjam Maasdam 

In verband met het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in de provincie 

Utrecht heeft Mirjam Maasdam zich per 1 december 2014 teruggetrokken uit het bestuur van het CD-

AV. Op de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2015 zal van haar afscheid worden genomen. 

 

 

 
 

Beleidsmedewerker Teuni Scholthof draagt zorg voor beleidsondersteuning en advisering van het be-

stuur en voert het secretariaat van het CDAV. De beleidsmedewerker beheert de ledenadministratie 

samen met de CDA ledenadministratie op het CDA Partijbureau. Tevens onderhoudt zij contacten met 

de medewerkers op het bureau van het CDA en fungeert zij als de oren en ogen voor het CDA bestuur 

in de Haagse politiek. Zij heeft in 2014  20 uur per week  gewerkt voor het CDAV. De werkplek van 

de beleidsmedewerker en het secretariaat bevonden zich op het CDA Partijbureau: 

 

 

Het Partijbureau heeft zich in 2014 gericht op haar kerntaken. Dit 

heeft tot gevolg gehad dat na 31-12-2014 Teuni Scholthof niet meer 

structureel ingezet kan worden voor het CDAV. Op projectbasis kan 

dat wel . De taken van Teuni zijn verdeeld. Petra Groeneweg heeft al 

haar administratief ondersteunende taken heeft overgenomen. De ove-

rige taken zijn onder de overige bestuursleden verdeeld. Ook op deze 

plek bedanken wij Teuni  voor haar enorme inzet en betrokkenheid. 

 

 

 

 

      Teuni Scholthof 

Beleidsmedewerker en secretariaat 
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Het CDAV is in veel provincies actief. Alleen Zeeland en Flevoland hebben geen actieve CDAV or-

ganisatie. Het bestuur van het CDAV vergadert twee keer per jaar met de afgevaardigden uit de pro-

vincie. Dit zijn meestal de provinciale voorzitters van het CDAV. Elk provinciaal bestuur heeft een 

aanspreekpunt binnen het landelijk CDAV-bestuur om zo de onderlinge communicatie te versterken.  

 

Vertegenwoordiger Groningen:    Marja Leffers 

Vertegenwoordiger Friesland:     Sjoerdtje Kok-Witteveen 

Vertegenwoordiger Drenthe (CDA 4Women):  Thilla Franken 

Vertegenwoordiger Overijssel:     Petra Hegeman, later Fie Freriks 

Vertegenwoordiger Noord-Holland:    Jolanda van Ling 

Vertegenwoordiger Utrecht:     Wilmie van der Kuil 

Vertegenwoordiger Gelderland:     Anne-Marie Vreman 

Vertegenwoordiger Zuid-Holland:    Dineke den Hartog 

Vertegenwoordiger Noord-Brabant:    Joke Wagter 

Vertegenwoordiger Limburg:     Hennie Nillesen 

 

Monique Toorenburg gaat zich inzetten voor het CDAV Flevoland. Ze zal zich het komende jaar 

vooralsnog richten op het starten van een CDA vrouwen netwerk en een aantal gerichte activiteiten 

organiseren. 

Het landelijk bestuur en het NPV zijn in 2014 driemaal bijeengekomen. 

De eerste keer meteen na de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari. Daarna is er vergaderd op 3 april en 

op 2 september. Deze laatste vergadering was in aanwezigheid van de ambassadeurs van de FoodBatt-

le.  Onderwerpen die verder werden besproken zijn de activiteiten in de provincies, het jaarthema,  het 

beschikbaarheid stellen van mailadressen van CDA-vrouwen door de provincies, de activiteiten kalen-

der en jaarplanning,  de vacature voorzitter CDAV internationaal die ontstond door het vertrek van 

Monique Vogelaar, de ontwikkelingen binnen de partij waaronder de partijvernieuwing en kandidaten 

eerste Kamer. 

Voorts zijn er door diverse bestuursleden bezoeken gebracht aan de diverse Provinciale CDAV afde-

lingen en aan de door hen georganiseerde bijeenkomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

CDAV-Internationaal is de internationale loot van het CDAV. De leden houden zich bezig met (gen-

der-)vraagstukken vanuit een Europese en internationale invalshoek. Wij doen dit door het signaleren, 

behartigen en ondersteunen van vrouwenbelangen in internationaal verband. Daarnaast formuleren wij 

aanbevelingen voor de fractie in de Tweede Kamer en de Euro-fractie in Brussel. Ook onderhouden 

wij nauw contact met de EVP-Vrouwen, rechtstreeks en via Hillie van der Streek, de secretaris-

generaal van de EVP-Vrouwen 

  

Netwerk Provinciale Vertegenwoordigers 

CDAV Internationaal  
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2014 was een dynamisch jaar voor CDAV Internationaal.  

Het jaar begon met een drukbezochte Nieuwjaarsre-

ceptie in Utrecht. Deze stond onder meer in het teken 

van de kennismaking met vier van de vrouwelijke 

kandidaten op de lijst voor het Europees Parlement: 

Chantal van den Berg, Irene Janssen, Mireille de 

Jonge en Charlotte Bol.   

 

In april brachten Monique Vogelaar, Josine Westerbeek en Mireille de Jonge een bezoek aan de EVP-

Vrouwen in Brussel. Tijdens deze meeting werd eveneens stilgestaan bij de verkiezingen voor het 

Europees Parlement van mei 2014. Het EVP-bestuur lanceerde een website waarop de vrouwelijke 

kandidaten zich aan Europa konden presenteren. Daarnaast hield de voorzitter, Doris Pack, een inlei-

ding over Erasmus+; het onderwijsprogramma van de Europese Commissie.  

Net als in 2009 heeft het CDAV Internationaal in afstemming met het CDAV-bestuur, een campagnef-

lyer uitgebracht met daarin korte presentaties van de vrouwen op de 

EP-lijst.  

In juni was voor Monique Vogelaar de tijd aangebroken om afscheid te 

nemen als voorzitter van de regiegroep. Dit hebben wij gedaan tijdens 

de ALV van het CDAV.  Mireille de Jonge heeft, na een selectiepro-

cedure, het stokje van haar overgenomen. 

Met het vertrek van zowel Monique Vogelaar als Liesbeth van Heest, 

kwamen twee plaatsen vacant voor nieuwe leden. Eind 2014 hebben wij sollicitatiegesprekken ge-

voerd met meerdere kandidaten en twee enthousiaste nieuwe leden geselecteerd: Yolande Ulenaers en 

Yesim Candan. Bedien met  internationale ervaring en contacten. Wij verwelkomen hen vanaf 2015 

als lid van CDAV Internationaal. 

In 2014 bestond het CDAV Internationaal uit de volgende leden: 

Monique Vogelaar (voorzitter - tot 21 juni 2014) 

Mireille de Jonge (lid, voorzitter vanaf 21 juni 2014) 

Astrid Frey 

Femmy Bakker 

Liesbeth van Heest (vertrekkend lid) 

Dit jaar vond de EVP-Vrouwen Summer Academy plaats in Zingst (Duitsland) met als thema "HOW 

WOMEN ARE RENEWING LABOUR MARKET PATTERNS - About work-life balance, second 

careers, entrepreneurship and other challenges created by women." 

In oktober werd de bestuursvergadering en het EVP-Vrouwen congres in Zagreb gehouden waar de 

resolutie over 'vrouwen en arbeidsmarkt' is aangenomen en de vrouwelijke EVP-leden kennis konden 

maken met Kolinda Grabar-Kitarovic, voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO en inmiddels de 

nieuwe President van Kroatië.  

Het CDAV werd bij beide gelegenheden vertegenwoordigt door de voorzitter. 

De leden van het CDAV Internationaal vertegenwoordigen ook op andere momenten het CDAV, zo-

wel binnen als buiten de partij, waaronder de CDA Commissie Buitenland en het WI-beraad. Tevens 
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organiseren wij bijeenkomsten om leden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ont-

wikkelingen op het gebied van genderbeleid en de positie van vrouwen in de wereld. In dit kader heb-

ben twee CDAV Internationaal-leden - Femmy Bakker en Astrid Frey - samen met de Eduardo Frei 

Stichting in 2014 een succesvolle avond over Syrië georganiseerd (zie elders in het verslag).   

Na de verkiezingen van mei 2014 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden in het Europees 

Parlement. Corien Wortmann en Ria Oomen hebben het Parlement verlaten. Wij danken hen voor de 

afgelopen jaren dat zij onze adviseurs waren. Esther de Lange is na de verkiezingen delegatieleider 

geworden van de CDA-fractie en Annie Schreijer-Pierik is nu onze tweede vrouwelijke Europarlemen-

tariër. 

In opmaat naar 2015, werd in december een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de CDAV-

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015, met als thema 'Wie wordt de Marga Klompé van de 21e eeuw?' met 

aandacht voor vrouwen, vrede en veiligheid. 

 

 

 

Bijzondere CDAV-avond over Syriërs op de vlucht 

Woensdag 10 september organiseerden 

CDAV-Internationaal en de Eduardo Frei 

Stichting een avond over de humanitaire 

situatie in Syrië en de buurlanden. Hoofd-

gast was de Syrische Bahraa Hijazi die ge-

vlucht is naar Jordanië. “Humanitaire hulp 

is nodig, maar betrek ons Syriërs daar ook 

bij. Echt behoefte hebben we aan ontwikke-

lingsprojecten,” aldus Bahraa. 

In een volle zaal leidde Mirjam Sterk, oud-

CDA Kamerlid en momenteel ambassadeur 

jeugdwerkloosheid, in een tafelgesprek de gastsprekers door de avond. Bahraa vertelt hoe ze is ge-

vlucht uit een detentiecentrum in Syrië na te hebben geprotesteerd tegen het regime. Ze kan daardoor 

niet terug en woont nu in Amman. Moeilijk vindt ze het dat de Syrische bevolking niet wordt betrok-

ken bij de hulpverlening. Ook vraagt ze om concrete projecten, daar is enorme behoefte aan.  

Ton Huijzer van het International Rescue Committee, dat met financiële steun van Stichting Vluchte-

ling ter plekke noodhulp verstrekt, herkent zich in het verhaal van Bahraa. “Met name onderwijs en 

kennis is nodig, men wil weer iets opbouwen.” Hij pleit voor betere toegang van humanitaire hulp tot 

ontheemden en geïsoleerde groepen in Syrië. Momenteel wordt op illegale wijze en met veel gevaar 

voor buitenlanders via Turkije en Irak hulp verstrekt. 

Rabia Amezian, van Stichting Help Syrië de winter door, licht toe hoe ze is geraakt door  beelden van 

Syrische vluchtelingen in de kou. In december 2013 besluit ze via facebook een actie op te zetten. Met 

vele vrijwilligers zijn binnen twee weken veertig containers gevuld met hulpgoederen waaraan grote 

behoefte is. Per vliegtuig vertrekken de spullen naar Syrië waar ze  worden verdeeld door onder andere 

het Rode Kruis waarmee de stichting in nauw contact staat.  
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CDAV-Internationaal en de Eduardo Frei Stichting kijken terug op een zeer geslaagde avond. “We 

wilden een gezicht geven aan de Syriërs op de vlucht. Dat is met het persoonlijke verhaal van Bahraa 

gelukt. En haar kritische blik op hulpverlening kunnen we als CDA ter harte nemen.”  

De aanbevelingen van deze avond zijn aangeboden aan het dagelijks bestuur van het CDA.  

 

 

 

 

 

 

 

Het CDAV heeft regelmatig contact met de Tweede Kamerleden, met name met de woordvoerders van 

Portefeuilles die hert CDAV aangaan. De voorzitter van het CDAV heeft een kennismakings bezoek 

gehad met de fractie. Bilaterale contacten zijn er geweest met Mona Keijzer, Pieter Heerema, Jacco 

Geurts en Hanke Bruins Slot en Sybrand van Haersma Buma. 

 

Contactpersoon CDAV in de Eerste Kamer is mevrouw Pia Lokin-Sassen. Maar ook met Eerste ka-

merleden Maria Martens en Sophie van Bijsterveld zijn de contacten goed.  

 

De Europarlementsleden adviseren het CDAV internationaal. Corien Wortman, Ria Oomen en Esther 

de Lange waren onze contactpersonen.  

Tijdens een bezoek aan Brussel waar ook de 

CDAV voorzitter aanwezig was hebben we af-

scheid genomen van Corien en Ria die tijdens de 

Europese verkiezingen niet meer verkiesbaar 

waren. 

Traditioneel organiseren de Europese vrouwen 

samen het het CDAV de jaarlijkse nieuwjaarsre-

ceptie. 

Dit jaar stond het thema in het teken van “Kiest u 

bewust?” Duurzaam leiderschap in politiek en 

dagelijks leven. Daarnaast hebben de vrouwelijke 

kandidaten voor de Europese verkiezingen zich 

gepresenteerd. 

 
 

 

 

 

 

Partijbestuur 

Het CDAV heeft een vertegenwoordiger in het Partijbestuur. De voorzitter van het CDAV  Josine 

Westerbeek-Huitink maakt qq deel uit van het Partijbestuur.  

 

  

CDAV contacten in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en 

Europees Parlement 
 

CDAV binnen het CDA 
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Partijcongres 

Het CDAV probeert altijd met zoveel mogelijk vrouwen deel te nemen aan het Partijcongres. Het 

CDAV heeft tijdens het partijcongres 10 extra stemmen naast de eigen stem van de leden van het be-

stuur. Vanwege deze extra stemmen is er voor een partijcongres overleg tussen het bestuur om voor-

stellen en resoluties die op het congres ter stemming worden gebracht met elkaar te bespreken en een 

stemadvies hierover uit te brengen. Ook is het CDAV gerechtigd om zelf resoluties in te dienen op het 

Partijcongres..  

 

 

Kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

In volksvertegenwoordigende organisaties zien wij graag een verdeling, die een afspiegeling is van de 

samenleving. Dat diversiteit gezond is voor een organisatie is bekend. Een divers team levert meer 

kwaliteit en heeft daarnaast meer het draagvlak.  

Het aandeel vrouwen in de vertegenwoordigende organen is de laatste jaren  afgenomen.  Dat vinden 

we een zorgelijke ontwikkeling. 

Daarom heeft het CDAV aan alle provinciale voorzitters een brief geschreven om aandacht te vragen 

voor vrouwen op de kandidatenlijsten en om zoveel mogelijk rekening te houden met diversiteit in het 

algemeen. 

We zijn blij met de vrouwen die wel op de lijst staan, maar het  uiteindelijke totale aantal vrouwen op 

de kandidatenlijsten is teleurstellend. 

Hieronder ziet u kandidaten uit Flevoland, Gelderland., Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
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Overige vertegenwoordigingen binnen het CDA 

Elma Petter neemt deel aan de werkgroep HRM. 

Monique Vogelaar maakte deel uit van het Stichtingsbestuur van het Wetenschappelijk Instituut tot 21 

juni 2014. Nu is Mireille de Jonge onze vertegenwoordiger. 

 

 
 

 

 

Nederlandse Vrouwenraad 

Geeske Telgen is CDAV afgevaardigde in de algemene vergadering van de Nederlandse Vrouwen 

Raad (NVR). De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie 

van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die 

door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisa-

ties dat afzonderlijk doen. Er zijn ruim 40 vrouwenorganisaties lid van de NVR koepel.  

 

Politiek Vrouwen Overleg 

Josine Westerbeek-Huitink vertegenwoordigt het CDAV in het Politiek Vrouwen Overleg (PVO). Het 

PVO is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan van de vrouwen- en emancipatienetwerken van de poli-

tieke partijen op het gebied van arbeidsparticipatie, het combineren van arbeid en zorg, emancipatie en 

diversiteit. Algemene doelstellingen PVO: 

- Bevorderen van gelijke behandeling en rechten van mannen en vrouwen 

- Bevorderen van evenredige participatie van mannen en vrouwen in de politiek 

- Bevorderen en aanzwengelen van discussie over genoemde doelstellingen met leden van het 

Kabinet, Tweede Kamerleden en Partijbesturen 

- Partijoverschrijdende bestuurlijke samenwerking op het gebied van de rechten van de vrouw. 

 

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

Marijke Vos-Maan (VVD) was in 2014 voorzitter van het Politiek Vrouwen Overleg. 

2014 is een productief PVO jaar geweest. Er zijn goede werkbezoeken gebracht aan de bewindslieden: 

Dekker, Kamp en Bussemaker. Verder is er een succesvolle expert meeting gehouden in de Tweede 

Kamer met de thema’s: “Hoe verhoudt ons huwelijksvermogensrecht zich tot economische zelfstan-

digheid” en  “Wat is de positie van kinderen in een (vecht)scheiding en wat is de relatie met huiselijk 

geweld.” De belangstelling was groot echter de deelname van tweede kamer leden liet jammer genoeg 

te wensen over.  

Het werkbezoek in Brussel bij Cora Nieuwenhuizen was ook geslaagd. Tijdens het werkbezoek was er 

een goede presentatie van de Equality Index Europa. Het CDAV was verhinderd. 

In 2015 is het CDAV voorzitter van het PVO. 

 

  

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

gen van activiteiten op de website van het CDAV www.cda.nl/cdav en door middel van digitale le-

dennieuwsbrieven. Daarnaast heeft het CDAV een LinkedIn account en een Twitter account. 

Ook schrijven wij nieuws en achtergrondartikelen in het CDA.nl, op de drie pagina’ s ‘Vrouw & Poli-

tiek’, dat vier keer per jaar verschijnt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Communicatie 
 

http://www.cda.nl/cdav
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Nieuwjaarsbijeenkomst: 
 

Op 11 januari vond de CDAV nieuwjaarsbijeen-

komst plaats in NH-hotel Utrecht. Thema dit jaar 

was: “Kiest u bewust?  Duurzaam leiderschap in 

politiek en dagelijks leven.” Anastacia Kellerman 

hield een inleiding waarbij ze inging op vrouwe-

lijk leiderschap. Wat maakt vrouwelijke leiders 

zo bijzonder? Zij is van mening dat vrouwen erg 

betrokken zijn en hart hebben voor de mensen om 

hen heen en dus ook voor werknemers in een 

organisatie. Dat zorgt voor duurzaamheid in een 

organisatie. Werknemers blijven langer.  Vrou-

wen geven anderen het gevoel dat ze erbij horen. 

Ze kunnen ook multitasken volgens Kellerman. Meerdere taken tegelijk uitvoeren. Het is wel belang-

rijk dat vrouwen evenwicht zoeken in wat ze wel en niet doen. Ze moeten bewuste keuzes maken en 

goed delegeren. 

Kellerman definieert duurzaamheid aan 4 P’s: Person, People, Planet en Prosperity. 

Het gaat volgens haar om de kwaliteit van leven. Nu en later. Hoe gaan we om met de aarde en hoe 

verdelen we de middelen tussen mensen en generaties? Duurzaamheid gaat over het leven van mensen. 

Dichtbij en veraf. 

Na een discussie met de zaal wordt dit gedeelte van de bijeenkomst afgesloten. 

Vervolgens hebben de vrouwelijke kandidatenvoor de Europese verkiezingen zich gepresenteerd. 

Chantal van den Berg, Irene Jansen, Mireille de Jonge en Charlotte Bol werden geïnterviewd. Helaas 

was Esther de Lange door privé omstandigheden afwezig. 

Na een geslaagde ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

 

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 21 juni, wederom in NH Hotel Utrecht. 

Naast het huishoudelijk deel waarin het jaarverslag en de jaarrekening werd besproken ging het inhou-

delijk deel van deze vergadering over voedsel en afval.  

 

Diëtiste Dieke van der Velden van Voedingsad-

vies Appeltje Eitje gaf een presentatie over voed-

sel en gezondheid. Er werd een quiz gedaan met 

de zaal over feiten en fabels en de zaal was vaak 

verbaasd over de antwoorden.   

Henk Hortensius van Rijkswaterstaat Leefomge-

ving gaf een presentatie over afval. We gooien in 

Nederland gemiddeld 50 kilo voedsel per persoon 

per jaar weg. Dit is vermijdbaar afval, dus geen 

aardappelschillen maar eetbaar voedsel.  

Activiteiten CDAV landelijk 
 



14 
 

Daarom is het project FoodBattle in het leven geroepen door Wageningen UR Food en Biobased Re-

search, Voedingscentrum en Milieu Centraal. Vrouwen van Nu hebben dit begin 2014 georganiseerd 

en de ervaring leert dat mensen door dit project 20% minder afval weggooiden. De CDA vrouwen 

namen tijdens de ALV het stokje van Vrouwen van Nu over. Anke Vervoort, directeur van Vrouwen 

van nu vertelde over hun ervaringen met de FoodBattle en gaf vervolgens het estafettestokje over aan 

Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter CDAV. Vervolgens werd het startsein gegeven voor de CDAV 

FoodBattle. (zie apart hoofdstuk FoodBattle) 

 

Tijdens de ALV is Mireille de Jonge voorgedragen als 

nieuw lid van het bestuur, tevens voorzitter van CDAV-

internationaal. Zij werd met applaus verkozen. 

 

Tot slot werd afscheid genomen van Monique Vogelaar 

die na jarenlange inzet het CDAV bestuur verliet. Moni-

que werd allereerst toegesproken door Arinda Callewae-

rt, oud voorzitter CDAV , vervolgens door Femmy Bak-

ker en Astrid Frey vanuit CDAV Internationaal en ten-

slotte door Josine Westerbeek-Huitink de huidige voorzitter van CDAV. Allen prezen de enorme be-

trokkenheid en inzet van Monique voor vrouwen binnen de partij en voor de positie van vrouwen In-

ternationaal. Monique was een graag geziene deelnemer aan vergaderingen, discussies en bijeenkom-

sten nationaal en internationaal. Het CDAV is haar veel dank verschuldigd. Als blijk van waardering 

kreeg Monique een bronzen beeldje en een mooie bos bloemen. 

 

FoodBattle 

Het CDAV is de strijd aangegaan tegen voedselverspilling door mee 

te doen aan de FoodBattle. Drie weken lang in de periode van 27 

oktober – 16 november moesten deelnemers bijhouden hoeveel eten 

er werd weggegooid. Gedurende die drie weken kregen deelnemers 

tips voor het slimmer inkopen, koken en bewaren van voedsel. 

Een werkgroep bestaande uit Geeske Telgen, Josine Westerbeek-

Huitink en Teuni Scholthof heeft de Coördinatie op zich genomen. In 

bijna elke Provincie is een ambassadeur (V) aan de slag gegaan om 

zoveel mogelijk deelnemers te werven. Ook is een comité van aanbe-

veling gevormd. 

 

Er is een werkbezoek gebracht aan de Librije   

samen met tweede kamerlid Jacco Geurts en Hester 

May, gedeputeerde van Overijssel.  
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Er is een flyer ontworpen als wervingsmateriaal.Met Gerda Verburg als ambassadeur is een filmpje 

opgenomen.  youtube.com/watch?v=sdH92M… 

 

In het land zijn door de provincies en de ambassadeurs (v) allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Op de 

website is informatie gegeven over de FoodBattle, zo ook in CDA.nl.   

 

Daarnaast is een filmpje vervaardigd over de FoodBattle. Dit is getoond tijdens het CDA congres van 

9 november in Alkmaar en daarna op de website geplaatst. youtu.be/cvi98ZwsbVs 

 

Onderstaand in het kort de resultaten: 

Deelnemersgroep:  

113 huishoudens (= deelnemers, waaronder 280 personen) hebben de start- en eindvragenlijst ingevuld 

en 3 weken lang hun dagboek bijgehouden en met het onderzoeksteam teruggekoppeld online. Hiervan 

hebben 75 deelnemers aangeven dat zij lid zijn van CDA/CDA-V.  

Resultaten dagboek:  

Week 1: 15.54 kg per persoon per jaar (kg/pp.pj)  

Week 2: 10.78 kg per persoon per jaar (kg/pp.pj)  

 Week 3: 8.80 kg per persoon per jaar (kg/pp.pj)  

Gemiddelde reductie bereikt tijdens de CDA-V FoodBattle : 43.4%  

Totaal weggegooid tijdens de Battle door alle deelnemers: 169.61 kg  

Aantal deelnemers dat meer is gaan weggooien tijdens de FoodBattle = 35  

 

Het CDAV is super trots op het behaalde resultaat van de FoodBattle.  

 

Overzicht ambassadrices FoodBattle 

Friesland:   Sjoerdje Kok                          

Groningen:   Marja Leffers 

Drenthe:   Frouke van Wieren-Bolt 

Overijssel:   Margreet Bosma 

Flevoland:   Nelleke van der Klis 

Gelderland:   Lies Visscher-Endeveld 

Utrecht:   Chantal Broekhuis 

Noord-Holland:   Jolanda van Ling 

Zuid-Holland:   Sabrina Besuyen, 

Noord-Brabant:  Anneke Sprong 

Limburg:  Marina Lutam en Dorien Blankers 

 
Het Comité van Aanbeveling bestond uit de volgende leden; 

Reinier van den Berg  weerman en oprichter Ecoland.tv 

Thérèse Boer              eigenaresse restaurant De Librije 

Els Hekstra                 directeur ouderenorganisatie PCOB 

Cees van der Knaap   burgemeester van Ede, Hoofdstad van de Smaak 2014 

Martin Kropff                rector magnificus Wageningen University 

Marlien Ligtenberg       bestuurslid landelijk CDJA 

Ahmet Taskan            vicevoorzitter/algemeen directeur HOGIAF 

Gerda Verburg          ambassadeur wereldvoedselorganisatie FAO 

http://t.co/beQcV47OCs
http://t.co/jAHTQvFVz8
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CDAV Fryslân 
 

Bestuursamenstelling per 31 december 2014 

Sjoerdtje Kok, voorzitter en lid DB van CDA Fryslân 

Djoke Travaille, notulist 

Rineke Osinga, lid en lid AB van CDA Fryslân 

Minke van der Goot, secretaris   

Sjoukje Dijkstra, penningmeester   

 

Bestuur 

Er is een bestuurswisseling geweest, Akke Toren heeft afscheid genomen van het bestuur. Sjoukje 

Dijkstra heeft in 2014 Rineke Osinga opgevolgd als penningmeeester. 

Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, steeds bij de bestuursleden thuis. Tussendoor wordt er veel via de 

mail met elkaar afgestemd. Naast de vaste agendapunten kwamen ook actuele zaken in het bestuur aan 

de orde. Iedere vergadering is tijd besteed aan actuele (politieke) zaken. 

Algemeen  

Het jaar 2014 is voor ons bestuur een plezierig jaar geweest. We hebben goede vergaderingen gehad 

en naast de bestuurlijke zaken hebben we actief gereageerd op actuele politieke zaken. In Fryslân is 

het CDA vrouwenberaad nog steeds een actieve club. Zij wordt gevormd door vrouwen die  zich van-

uit hun christelijke achtergrond in willen zetten voor de maatschappij. Het e-mail adressenbestand 

omvat ruim 250 adressen. Het CDA Vrouwenberaad stelt zich niet alleen open voor CDA vrouwen 

maar voor alle geïnteresseerde vrouwen. Ook dit jaar is ervoor gekozen om alleen provinciale activi-

teiten te organiseren. Het bestuur maakt deel uit van de netwerkgroep CDA4WOMEN die helaas in 

2014 geen gezamenlijke bijeenkomsten heeft georganiseerd.  

 

Activiteiten CDAV Fryslân in 2014 

Rondleiding "de Haak om Leeuwarden" 

Op 17 januari hebben ruim 50 belangstellenden op uitnodiging van gedeputeerde Sytske Poepjes een 

werkbezoek gebracht aan “de Haak om Leeuwarden”. Sietske Poepjes gaf uitvoerig en enthousiast  

uitleg over de werkzaamheden.  

Een medewerker van “Vrijbaan” Leeuwarden vertelde over mortiergranaten en explosieven die ge-

vonden zijn bij een boer bij Sijlsterrak. Na deze interessante inleidingen zijn we per bus vertrokken 

om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Langs smalle, sommige speciaal aangelegde wegge-

tjes, zijn we door een soort maanlandschap gereden. We hebben kunnen zien hoe de bouw van een 

viaduct tot stand komt.  

Gezien de enthousiaste reacties zullen we zeker ingaan op het aanbod van Sytske om ook de werk-

zaamheden rond de Centrale As te mogen bekijken. 

  

Activiteiten van diverse provinciale CDAV afdelingen 
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Op 13 februari Themabijeenkomst "van afvalwater naar energie" 

CDAV voorzitter Sjoerdtje Kok opent de vergadering met het lezen van het Scheppingsverhaal uit 

Genesis.  

Professor dr. Ir. mevrouw Zeeman ging in haar inleiding in op het terugwinnen van grondstoffen en 

energie uit afvalwater. Grondstoffen als fosfaat en stikstof worden zeer schaars. Ze zijn echter nood-

zakelijk voor de landbouw.  Nu wil men door middel van zuivering de stoffen als fosfaat, stikstof en 

kalium terugwinnen uit afvalwater.  

In de wijk Noorderhoek in Sneek is men gestart met het aanleggen van 32 woningen waarin een vacu-

üm toilet geplaatst is. Het gebruik van vacuüm toiletten vraagt een andere benadering. Andere 

schoonmaakmiddelen . Het geeft ook lawaai. Denk aan het vliegtuig waar ze gebruikt worden. Toch 

zijn de  meeste bewoners zeer positief.  

De heer de Haan van Wetterskip Fryslân ziet kansen voor nieuwe sanitatie. Dit komt ook het water 

milieu ten goede.  

De ruim dertig aanwezigen waaronder ook raadsleden uit Sud West Fryslân zijn met veel informatie 

en ideeën huiswaarts gegaan. Hopelijk krijgt dit project een vervolg. 

Algemene ledenvergadering in Fogelsangh State 

Op de algemene ledenvergadering van het CDA vrouwenberaad op 2 april kon voorzitter Sjoerdtje 

Kok zo’n 30 vrouwen verwelkomen in Fogelsangh State in Veenklooster, een prachtig buiten van de 

familie van Harinxma thoe Sloten. Tijdens de vergadering worden de nodige actiepunten besproken. 

De rekening en begroting worden goedgekeurd. Er volgt een korte evaluatie van de gemeenteraad 

verkiezingen.  

Er wordt afscheid genomen Van Akke Toren. Zij had de nodige inbreng en was notulist. Bovendien 

vertegenwoordigde zij het CDAV in het algemeen bestuur van CDA Fryslân en de scholingscommis-

sie. Djoke Travaille zal haar functie als notulist overnemen. Sjoukje Dijkstra neemt de functie van 

penningmeester over van Rineke Osinga. Rineke blijft aan als bestuurslid. 

 

 

Rondleiding bij de "Centrale As" 

Na de succesvolle rondleiding  bij de “Haak” om 

Leeuwarden heeft het CDA Vrouwenberaad Fryslân  

op 11 april een rondleiding bij de Centrale As georga-

niseerd voor ruim 50 belangstellenden. Ook nu weer op 

uitnodiging  van Gedeputeerde mevrouw Sytske Poep-

jes. De Centrale As is een heel ander project is dan de 

Haak. Het voorbereiden van de weg, 33 kilometer lang, 

heeft veel tijd gekost.  

Men gaat er van uit dat de As in de loop van 2015 gereed zal zijn. Het doel van de As is een betere 

bereikbaarheid van het gebied tussen Dokkum en Garijp, het verbeteren van de veiligheid en het ver-

groten van de leefbaarheid. Na deze inleiding zijn we met een bus langs de werkzaamheden gegaan. 

De belofte dat Sytske bij nieuwe projecten ons weer zal uitnodigen zullen we niet vergeten. 
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Busreis naar 2e Kamer & Vredespaleis 

Op dinsdag 7 Oktober zijn een 40 tal vrouwen naar Den Haag getogen. Allereerst werd een bezoek 

gebracht aan het bezoekerscentrum van het Vredespaleis. Daar hebben we een goede indruk gekregen 

waar het Vredespaleis voor staat.  

Na dit bezoek ging het naar de Tweede Kamer. Na een 

heerlijke lunch volgt een uitgebreide rondleiding door het 

gebouw van de Tweede Kamer. We hebben tevens 

plaatsgenomen op de Publieke tribune in de Plenaire zaal. 

Daarna zijn we door Kamerlid Sander de Rouwe, net 

benoemd tot lijstrekker voor de CDA fractie in de Friese 

Staten, ontvangen. Verschillende onderwerpen kwamen 

aan de orde zoals het verlenen van kredieten, de onkosten 

van de Koning en ons Koninklijk huis en het wel of niet 

plaatsen van windmolens. Tijdens de busreis hebben 

Lydeke Zandbergen, fractievoorzitter in Achtkarspelen 

en Ria Derks gemeenteraadslid in de Friese Meren verteld van hun ervaringen. Twee verschillende 

gemeenten maar toch ook dezelfde ervaringen. Vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid zijn de 

eerste voorwaarden. De actie foodbattle wordt toegelicht. Het doel is om voedselverspilling, gemid-

deld 50 kilo per persoon per jaar, tegen te gaan. Een groot aantal vrouwen geeft zich spontaan op om 

hieraan mee te doen.  

Themabijeenkomst “ Veranderingen in de Zorg ” 

Ruim 40 Friese CDA vrouwen, waaronder statenleden en gemeenteraadsleden waren op 5 november 

aanwezig op de bijeenkomst met Zorgbelang Fryslân. Zorgbelang Fryslân een organisatie die knelpun-

ten bij zorgverzekeraars onderzoekt en opkomt voor de belangen van Friese burgers.  

Er zijn op dit moment veel veranderingen in de zorg. Doorgaan zoals we nu doen is onbetaalbaar maar 

ook onwenselijk. Het aanbod van hulpverlening werd bepaald door te vertellen wat je niet kunt. Nu 

wordt die bepaald door wat je wel kunt en waar hulp voor nodig is. Mantelzorg kan nooit verplicht 

worden. 

Ieder mens heeft recht op zorg, ook als hij daar de middelen niet voor heeft. De overheid kan niet alles 

bieden wat de mens nodig heeft, liefdevolle en persoonlijke aandacht. Daar ligt onze opdracht als 

christendemocraten. De aanwezige politici is gevraagd waar mogelijk invloed uit te oefenen. Goede 

zorg moet gewaarborgd zijn. 

Kerstgroet Ook dit jaar is via de e-mail een kerstgroet verspreid naar de leden. Deze kaart met gedicht 

is verzorgd door Sjoukje Dijkstra. Gezien de vele positieve reacties hopen we hier ook in 2015 mee 

door te gaan. 

Andere contacten 

Naast  onze eigen activiteiten werden er vergaderingen en bijeenkomsten van andere vrouwenorgani-

saties bezocht èn van het landelijk CDA Vrouwenberaad. Daarnaast waren er regionale bijeenkomsten 

en ledenvergaderingen van CDA Fryslân. Een afvaardiging bezocht bijeenkomsten van de Friese 

Christelijke Plattelandsvrouwen, de Hervormde Vrouwengroep, de Protestante Vrouwen Organisatie 

en anderen.  

Het Bestuur van CDAV Fryslân kijkt terug op een boeiend en inspirerend jaar met veel activiteiten. 
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CDAV Gelderland 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond per 1 januari 2014 uit: 

-Mevr. A.M.Th. Vreman, voorzitter 

-Mevr. J. van Schuylenburg, penningmeester 

-Mevr. P.E. Jacobs, secretaris 

-Mevr. A.E.H. Looman-van Breen 

-Mevr. M. Sueters   (voorheen van Ieperen) 

In de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2014 hebben we afscheid genomen van Marieke 

Sueters, zij heeft zich teruggetrokken als bestuurslid wegens persoonlijke omstandigheden. 

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

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft 3 maal vergaderd in 2014, te weten op 22 maart, 20 juni en 29 augustus. 

Daarnaast zijn er tal van provinciale vergaderingen bijgewoond door meerdere bestuursleden.  

Anne-Marie Vreman woonde de vergaderingen bij van het DB en AB van de provinciale afdeling 

CDA-Gelderland. Loes Looman vertegenwoordigde het CDAV in het AB van de provinciale afdeling 

CDA Gelderland. De beide besturen zijn in 2014 samengevoegd tot 1 bestuur, daarmee komt de verte-

genwoordiging door Loes Looman te vervallen. 

Jeannette van Schuylenburg heeft de vele vergaderingen van de HRM-commissie Gelderland bijge-

woond en het CDAV-Gelderland daarin vertegenwoordigd. 

. Marieke Sueters (van Ieperen) heeft ook haar bestuursfunctie in het DB van de provinciale afdeling 

van CDA-Gelderland neergelegd. 

 

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

 

Op 26 mei 2014 hebben Anne-Marie Vreman en Nelleke Jacobs de lezing van Kirsten van den Hul 

bijgewoond bij de High Heels-bijeenkomst in Enschede. 

Voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten 2015 

Er zijn geen meldingen bij ons binnen gekomen van vrouwen die zich beschikbaar wilden stellen voor 

de verkiezingen.  Er zijn voorwaarden vastgelegd voor onze steun aan vrouwelijke kandidaten voor de 

verkiezingen. Zo is daar ook een sluitingsdatum vastgesteld. Alleen aanvragen voor support voor die 

datum zijn in behandeling genomen. Voorts is het ook zo dat onze support afhankelijk is van betrok-

kenheid van de desbetreffende persoon bij het CDAV. 

Mevrouw J. van Schuylenburg en Mevrouw A.M. Th. Vreman zijn beide kandidaat voor de verkiezin-

gen van Provinciale Staten 2015.   
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Activiteiten in 2014. 

DOESBURG, 6 februari 2014, LADIESNIGHT. 

CDAVrouwen Gelderland organiseerde met het oog op 

de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 een 

ladiesnight in Grand-Cafe De Waag in Doesburg.  

  

Deze netwerkbijeenkomst was speciaal bedoeld om ken-

nis te maken met vrouwen die op de verkiezingslijst 

stonden voor de gemeenteraad. 

 

Er waren veel vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraad uit de regio (o.a. gemeente Zevenaar, 

Rijnwaarden, Westervoort, Duiven, Rhenen, Arnhem, Epe) aanwezig. Na de kennismaking hebben we 

ervaringen uitgewisseld. Het was een bijzonder inspirerende avond! 

Hieronder de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 uit het onderzoek van Pro Demos. 

Gelderland:  
Van de 56 gemeenten in Gelderland, zijn er in maart in 

53 gemeenten verkiezingen gehouden. In Groesbeek, 

Millingen aan de Rijn en in Ubbergen worden in no-

vember 2014 verkiezingen gehouden. 

 Raadsleden  

Waarvan Vrouwen  Percentage  

Totaal aantal geko-

zen raadsleden in de 

provincie Gelderland  

1.201  332  27,6%  

Lokale partijen  84  

CDA  55  

PvdA  47  

D66  38  

VVD  37  

GroenLinks  25  

SP  22  

ChristenUnie  17  

PvdA/GL/D66  3  

PvdA/GL  2  

CU/SGP  1  

GL/D66  1  

 

Netwerkbijeenkomst in Velp, 20 juni 2014 

Bij Brasserie Hugo`s te Velp  hebben we een netwerklunch georganiseerd in aansluiting op de ge-

slaagde  ‘Ladiesnight´.  Annie Kamp, voorzitter van Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers 

en vrijwilligerszorg, kwam ons meer vertellen over het belang van mantelzorg en wat er op het spel 

staat met de veranderingen door de decentralisaties van zorgtaken. 

De laatste bijeenkomst was 11 oktober 2014 in Museum Oriëntalis in Heilig Landstichting. 

Sprekers waren Erna van de Ven, directeur van het museum en Kirsten van den Hul, change agent. 
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Erna van de Ven vertelde over de benarde financiële toestand van het museum. Haar baan als directeur 

is min of meer een vrijwilligers job. Ze heeft het op zich genomen om een paar jaar te proberen met 

een klein enthousiast team de toestand van het museum in alle opzichten te verbeteren. Dit museum 

mag niet verloren gaan. Het bestaat al zo lang, ieder van ons is er vroeger wel met schoolreisje ge-

weest. Maar ook met de hedendaagse spanningen in de wereld kan het museum een rol van betekenis 

spelen in de dialoog tussen het Jodendom, Christendom en Islam. Immers ingrediënten van deze gods-

diensten zijn in het museum aanwezig. Erna vertelde dat er veel nieuwe activiteiten ontplooit zijn, o.a. 

een  soort speurtocht  schat zoeken met behulp van iPads voor de jeugd.  

Daarna was het woord aan Kirsten van den Hul. Kirsten van 

den Hul studeerde Oost-Europese Studies en Arabisch. In 

2011 was ze vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde 

Naties. Ze is oprichter van The Change Agent, dat bedrijven 

adviseert over diversiteit en verandering.  Volgens Kirsten 

moet het anders.  

Of het nou gaat om de bankencrisis, het milieu, of de verde-

ling man-vrouw in topfuncties: de bestaande verhoudingen 

in de maatschappij werken niet meer.  Zij roept op tot een 

(S)hevolution, waarbij mannen en vrouwen samen de wereld 

veranderen. Niet omdat dat moet van de politiek of van fe-

ministen. Maar omdat de economie, onze relaties en de hele 

maatschappij er aantoonbaar beter van worden als mannen 

en vrouwen gelijkwaardig zijn.  Kirsten liet met haar lezing 

zien waarom vrouwen nog altijd meer kansen moeten krij-

gen en nemen. Bovendien gaf ze praktische adviezen waar 

vrouwen hun voordeel mee kunnen doen in directiekamers, 

aan onderhandelingstafels, op school, in de politiek en aan 

de keukentafel.  

 

           

 

 

Voor 2015 zijn de volgende data al vast gepland:  6 maart, 25 april en rond 10 oktober (deze datum 

moet nog vastgesteld worden) 
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CDAV Flevoland 

Eind 2014 heeft Monique Toorenburg, samen met Riekje van Belle, het initiatief genomen om het 

CDAV Flevoland op te zetten. In het verre verleden is de afdeling al min of meer actief geweest, maar 

het heeft de afgelopen jaren een slapend/niet actief bestaan geleid.   

Sinds november 2014 staat het CDAV in Flevoland weer op de kaart. In de laatste 2 maanden van het 

jaar is achter de schermen gewerkt aan de opzet van het CDAV. De sociale media zoals Facebook, 

Twitter en LinkedIn zijn ingericht. Aan het einde van het jaar is begonnen met het nadenken over een 

eigen pagina op de website.   

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Flevoland heeft het CDAV de mogelijkheid gekregen 

om zich kort voor te stellen. Dit is ook gebeurd bij de ALV van Almere en is het ontstaan van het 

CDAV in de nieuwsbrief van Almere bekendgemaakt.   

Aan het einde van 2014 kende het CDAV Flevoland 16 vrienden op Facebook en 24 volgers op Twit-

ter. 

 

CDAV Noord-Holland   
 

Het bestuur is dit jaar niet van bestuursleden gewisseld. Er zijn dit afgelopen jaar weer veel activiteiten  

georganiseerd. We hebben actief mee gedaan aan de verkiezingen voor de gemeenteraden en de herin-

delingsverkiezingen in Alkmaar. De afdeling Amstelveen hield dit jaar op met bestaan, daar is in sep-

tember een laatste bijeenkomst georganiseerd. 

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

gen wij als CDAV-NH de activiteiten en bijeenkomsten aan. Dit initiatief heeft inmiddels vele volgers 

opgeleverd en dit aantal stijgt nog steeds. 

  

Wat hebben we als CDAV-NH  zoal gedaan:  

 Het CDAV-NH hield op 15 februari 2014 in samenwerking met CDA Hilversum een bijeenkomst. 

Onderwerp de Europese verkiezingen, spreker was Chantal van de Berg, de Noord-Hollandse kan-

didaat voor de Europese verkiezingen. 

 Aandacht gevraagd voor de internationale vrouwendag op 8 maart 2014 dmv de tentoonstelling en 

de film over Kenau Simonsz Hasselaer.  

 Het CDAV-NH was op 17 april 2014 aanwezig bij de opening van het nieuwe kantoor van de 

stichting Miss IQ in Alkmaar. De stichting komt op voor tienermoeders en hun kinderen.  

 Op 23 april was de voorjaars ALV van het CDAV-NH in Haarlem. Spreekster was Marlies de 

Vries die een boekbespreking hield over haar boek “De tijd is Nu” over de kracht van vrouwen in 

deze veranderende wereld.  

 Op 17 mei 2014 hield het CDAV-NH een High Tea in de Tuin van Kapitein Rommel in Castri-

cum. De High Tea werd geheel verzorgd door het bestuur. Een groot aantal enthousiaste dames 

was op de uitnodiging afgekomen, waaronder veel nieuwe gezichten en jonge vrouwen.  

 Het CDAV-NH heeft een mail naar minister Timmermans en de Sudanese Ambasade gestuurd en 

de petitie van Amnesty International, aangaande hulp en aandacht voor het lot van de zwangere 

Sudanese vrouw die ter dood is veroordeeld. 
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 Woensdag 3 september 2014 is het CDAV-NH op bezoek Bijbels Museum in Amsterdam. Er was 

een tentoonstelling over de eerste vrouwelijke predikant in Nederland: Anne Zernike.  

 CDAV-NH bijeenkomst in Amstelveen op 13 september j.l. Het onderwerp Internationale relaties: 

relaties tussen mensen en landen? Met de sprekers Avi Fennema-Widjojoatmodjo en Mireille de 

Jonge ontstond een levendige discussie.           

 ALV CDAV-NH in Den Helder op 11oktober 2014 bij de Helderse Vallei er waren een tweetal 

sprekers  Gea Klercq, over de Stichting Present in Heerhugowaard/Langedijk en directeur Katelij-

ne van Spronsen van De Helderse Vallei  over het ontstaan van deze stichting. 

 

 

CDAV Zuid-Holland 

1. Het CDAV bestuur Zuid Holland in 2014 

Het bestuur van het CDAV Zuid Holland bestond begin 2014 uit vier leden. Dineke den Hartog (voor-

zitter), Jacqueline Broer (penningmeester en ledenadministratie) en Marijke Edel en Karin Sommer 

(secretariaat). In oktober heeft Karin afscheid genomen van het bestuur. Zij is verhuisd naar Utrecht.  

In 2014 zijn er slechts 3 bijeenkomsten voor de leden georganiseerd, dit mede omdat de eerste helft 

van 2014 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen stond. Zowel Dineke als Marijke hebben 

naast hun reguliere werkzaamheden namelijk campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

2. Bijeenkomst Januari 2014 

De eerste bijeenkomst in 2014, de Nieuwjaarsbijeenkomst, stond in het teken van cultuur. Hoe gaan 

we in deze tijden van bezuinigingen om met cultuur? Is daar nog wel ruimte voor? Andries Ponsteen, 

directeur van het Erfgoedhuis Zuid Holland was uitgenodigd om zijn visie op cultuur en erfgoed te 

vertellen. 

Zijn motto met betrekking tot erfgoed is; behouden, benutten, beleven. Erfgoed “los”  is niets. Erfgoed 

moet benut en beleefd worden. Hij vindt erfgoed zelfs  interessanter dan kunst. Kunst is in zijn ogen 

alleen emotie, erfgoed is meer. Erfgoed is immers onderdeel van de leefomgeving. Hij adviseert de 

gemeenten één erfgoednota te maken, samen met de bevolking.  

 

De tweede spreker was Elly van den Bosch, voorzitter van de stichting Religieus Erfgoed Zuid-

Holland. 

De stichting pleit namelijk voor hergebruik van religieus erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed kan hierbij adviseren. Zij pleitte ervoor dat gemeenten een kerken visie maken.   

Ook de derde spreker Marischa Kip Statenlid voor het CDA in Zuid-Holland gaf aan dat erfgoed be-

langrijk is mede omdat het meerdere functies heeft zoals bijvoorbeeld op recreatief gebied.  

 

3. Bijeenkomst april 2014 

 

Omdat de bijeenkomst in januari over cultuur en erfgoed in goede aarde leek te vallen heeft het  

bestuur samen met Elly van den Bosch een excursie naar Schiedam georganiseerd. 

In Schiedam kon men onderleiding van experts,  twee voorbeelden van hergebruikt religieus erfgoed 

bekijken.  

Omdat er te weinig inschrijvingen waren is deze excursie afgezegd. 
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4. Bijeenkomst oktober 2014 

 

Maandag 13 oktober hebben we onze jaarlijkse leden-

vergadering gehouden in het Provinciehuis van Zuid-

Holland. 

De vergadering stond, naast het huishoudelijke gedeel-

te, in het teken staan van het landelijk CDAV thema 

de “FoodBattle”. Het CDAV wil een concrete bijdrage 

leveren aan het thema duurzaamheid. Daarom wil men  

de strijd aangaan tegen voedselverspilling.   

Sabrina Besuijen heeft, als FoodBattle- ambassadeur  Zuid – Holland,  heeft tekst en uitleg gegeven 

over het project. 

Adri Bom, de nieuwe lijsttrekker van het CDA in de provincie Zuid Holland,  gaf haar visie op dit 

project. Mireille de Jonge tenslotte, bestuurslid CDAV en voorzitter CDAV Internationaal gaf ook 

haar visie geven op de FoodBattle. 

 

5. Conclusie 

 

Ondanks dat er slechts drie bijeenkomsten zijn georganiseerd bracht dit toch weer redelijk wat werk 

met zich mee voor het bestuur. Los van de organisatie van de bijeenkomst zelf (aantrekken sprekers, 

jaarverslag enz.) gaat er ook telkens weer veel tijd zitten in bijvoorbeeld het uit nodigen en de webbe-

richten voor en na de bijeenkomst. Via de ledenadministratie zijn diverse landelijke berichten doorge-

stuurd. Eind 2014 is het bestuur gestart met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 

rond het thema Werk en Zorg in balans. Gelukkig konden we dit jaar ook weer vertrouwen op de hulp 

van Anita de Vogel van het CDA Zuid-Holland. 

 

 

CDAV Noord-Brabant  

Wij hebben ons in 2014 nadrukkelijk beziggehouden met de vraag: wat bindt ons en wat zijn onze 

belangrijkste waarden. Hoe kunnen we het CDAV naar een hoger plan tillen, waar het echt om de 

inhoud gaat. Voor ons als bestuur een uitdaging, het zet je tot scherp nadenken en het bevordert de 

creativiteit. 

Ons programma van 2014: 

1. Op 23 mei hielden wij onze ALV bij de Atlant Groep in Helmond.  

Dit is één van de succesvolste sociale werkvoorzieningen van Nederland. Na een presentatie 

over de Atlant Groep kregen we een rondleiding door de assemblagefabriek waar de Maxi Co-

si kinderstoeltjes worden gemaakt. 

2. Via mails, nieuwsbrief en tijdens onze bijeenkomsten hebben we uitvoerig aandacht gevraagd 

voor het jaarthema Duurzaamheid en meer specifiek voor de FoodBattle. 

3. Op 28 juni organiseerde het CDAV Brabant een netwerkbijeenkomst voor vrouwelijke CDA 

bestuurders in het  Stadhuis van ’s-Hertogenbosch, met als doel het versterken van het netwerk 

en het uitwisselen van ervaringen.  Ongeveer 60 vrouwelijke bestuurders waren aanwezig. Een 

wethouder, 2
e
 Kamerlid  en 1

e
 Kamerlid hielden een korte (3 minuten) statement over een on-

derwerp, waarna de discussie in kleine groepen werd gevoerd. 
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4. Een vervolg hierop was de bijeenkomst ‘Kenniskring Decentralisaties’ op 10 november in Ul-

venhout, waar we ook in 2015 mee verder gaan. 

5. We zijn gestart met het uitbrengen van een Nieuwsbrief CDAV Brabant.  In 2014 zijn er 2 

uitgekomen. Ook in 2015 zetten we dit voort. 

6. In 2014 hebben het CDJA en het CDAV Brabant meerdere keren om de tafel gezeten om ta-

lent en ervaring dichter bij elkaar te brengen en elkaar en elkaars werk beter te leren kennen. 

Dit heeft geleid tot een meester-gezel-traject, een koppeling van ervaren Brabantse CDA-

vrouwen en (vaak) onervaren, talentvolle Brabantse CDJA’ers . Dit moet het CDA sterker 

maken, de partij van alle generaties. Bovendien is het ontzettend leuk om van elkaar te horen ( 

en in de praktijk te brengen!) wat de speerpunten zijn voor het CDA. Een heel goede leer-

school dus. 

7. Op 10 oktober hielden wij onze ALV in het gemeentehuis van Schijndel.  Onderwerpen waren 

o.a. kunst proeven , een rondleiding door een voormalig kunstambtenaar van de gemeente 

Schijndel en daarna de aftrap van de FoodBattle door Marian Peters, innovator.  Zij nam ons 

mee in de wereld van de verschillende soorten insecten, die voor de mens eetbaar zijn.  Bugs 

zijn rijk aan vitaminen, proteïnen, goede vetzuren en mineralen en vormen daarmee hoog-

waardig voedsel. En natuurlijk hebben wij dat mogen proeven!  

animoto.com/play/uF99d3lpg… 

 

                    
 

Bijeenkomst Schijndel, aftrap FoodBattle op 10 oktober 

 

CDAV Limburg 
 

Avondshow werken en (mantel)zorgen 

Op donderdag 6 februari 2014 organiseerde CDAV Limburg in samenwerking met Zijactief en 

enkele andere Limburgse partners een avondshow met de titel: ‘Werken en (man-

tel)zorgen…hoe doet zij dat?  

 

Succesvolle avondshow 

Met een overvolle zaal en leuke reacties uit het publiek- ook op Twitter en Facebook- lijken veel deel-

nemers zich te kunnen herkennen in de uitdagingen die werk in combinatie met zorg en mantelzorg 

met zich mee brengen. Het is vaak een kwestie van ‘alle ballen in de lucht houden’ zo blijkt. 

 

  

http://t.co/pQA3R47x6y


26 
 

Rolmodellen 

Irene Janssen showhost voor de gelegenheid en CDA kandidaat voor de Europese verkiezingen vroeg 

enkele rolmodellen naar hun verhaal. ‘Soms gaat dat vanzelf en soms helemaal niet. Ik heb mij ook 

vaker afgevraagd ‘Hoe doet zij dat?’ zegt Heidy Amory medewerker bij FAM! en zelfstandig onder-

nemer. ‘Toen ik zelf moeder werd verwachte ik een roze wolk, maar het bleek een tornado’. Naast 

zorg voor haar opgroeiende kinderen had Heidy langere tijd ook te maken met mantelzorg voor haar 

man. Ook May van Lier, locatiemanager van Beej Mooren, deed in een kort interview haar verhaal. 

‘Mijn kinderen zijn nu bijna de deur uit en het blijft soms lastig om alles goed te doen, maar voor mij 

is het belangrijk om te blijven werken want daaruit haal ik niet alleen een eigen inkomen maar ook een 

hoop energie en eigenwaarde’.  

 

Synthese steunpunt mantelzorg 

Naast de interviews gaf Anja Damhuis van steunpunt mantelzorg Sythese enkele tips: ‘Blijf praten met 

je omgeving, ook je werkgever, zodat deze weet wat er speelt. Creëer daarnaast ook momentjes voor 

jezelf want goed zorgen voor een ander kan pas als je goed voor jezelf zorgt’.  

 

Gevarieerd programma met Limburgs Talent 

Ook was er ruimte voor gezelligheid, met een mooi gevarieerd programma en optredens van Limburg-

se talent. Marij Gijsen uit Helden zette haar sneldichtkunsten in om de verhalen van de rolmodellen 

kracht bij te zetten en zangeres Fleur Janssen uit Horst zong enkele passende nummers waaronder 

‘You make me feel like a natural women’ van Aretha Franklin.  

In het tweede gedeelte van de avond liet Ineke Hurkmans uit Eindhoven en bedenker van de JUMP 

methode over zichzelf en met elkaar in gesprek gaan.   

 

CDAV met V van verbinden 

Sneldichteres Marij Gijsen is lid van ZijActief, één van de organisaties die de avond mede mogelijk 

hebben gemaakt. Enkele andere Limburgse maatschappelijke organisaties die betrokken waren, waren 

FAM!, Synthese en KVG Horst. Hennie Nillesen, raadslid uit Bergen en voorzitster van CDAV Lim-

burg sprak over een eerste aanzet om met vrouwen (en mannen) in gesprek te gaan ove r wat ons dage-

lijks bezighoudt. ‘Daarin willen we een platform bieden en verbinden. Het is mooi om te zien dat zo-

veel verschillende organisaties met ons willen samenwerken. 

 

Op donderdag 13 maart 2014 organiseerde CDAV Limburg in samenwerking met de CDA afde-

ling Eijsden-Margraten en enkele andere Limburgse partners een avondshow met de titel: 

‘Werken en (mantel)zorgen…hoe doet zij dat? 

 

Eerder dit jaar organiseerde CDAV Limburg al een dergelijke avondshow in Noord-Limburg. Enkele 

dames uit Eijsden-Margraten waren daarover zo enthousiast dat zij het CDAV Limburg vroegen om 

deze bijeenkomst ook in Eijsden te organiseren. Zijactief, FAM, KVG en Jump movement zegden toe 

om weer mee doen en samen met enkele lokale partners was het programma compleet. 

En ook deze keer was het een succes! 

 

Rolmodellen 

Irene Janssen - showhost voor de gelegenheid en CDAkandidaat voor de Europese verkiezingen - 

vroeg enkele ervaringsdeskundigen naar hun verhaal. “Als alleenstaande moeder met 4 kinderen en 

een fulltimebaan moet ik alles goed regelen en meestal lukt dat gewoon. Ik geef mijn leven dan ook 

een dikke negen!” zegt Tanja Somers uit Eckelrade. Toch merkt ook zij dat het af en toe passen en 

meten is, zeker gezien het feit dat Tanja’s oudste dochter extra zorg nodig heeft vanwege een beper-
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king. Ook Rita Burlet van Rita Spanje Reizenvertelt in een kort interview dat zij langere tijd te maken 

heeft gehad met mantelzorg naast de zorg voor haar kinderen “Mijn kinderen zijn nu de deur uit en het 

blijft soms lastig om alles goed te doen, maar voor mij is het belangrijk om te blijven werken want 

daaruit haal ik niet alleen een eigen inkomen maar ook een hoop energie en eigenwaarde.” 

 

‘In Harmony’ initiatief vanuit veranderende zorg 

Charlotte Dobbelstein sprak over de aankomende veranderingen in de zorg: “Vanuit mijn ervaring als 

mantelzorger en mijn werk in de zorg zie ik dat er ontzettend veel verandert. Er is meer behoefte aan 

dagactiviteiten voor mensen die langer thuis blijven wonen. Ook zien wij dat mantelzorgers meer 

ondersteuning kunnen gebruiken omdat er vaak meer van ze wordt gevraagd. Wij geloven in de eigen 

kracht van mensen en willen met ‘In Harmony’ kwetsbare inwoners en mantelzorgers bijstaan om hun 

zorgvraag zo goed mogelijk in te kunnen richten.” 

 

Gevarieerd programma met Limburgs Talent 

Zuster Paula uit Eckelrade las een door haarzelf gemaakt gedicht voor dat mooi paste bij het thema 

werk en zorg. Zangeres Ayla Drummen uit Eijsden heeft twee schitterende liederen gezongen, 

begeleid door Jacco Hendriks. In het tweede gedeelte van de avond liet Els Burger uit Eindhoven met 

behulp van de JUMP methode deelnemers over zichzelf en met elkaar in gesprek gaan. 

 


