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Afronding FoodBattle 

De definitieve resultaten van de FoodBattle hebben we gepubliceerd in CDA.nl van maart 

2015. De gemiddelde reductie van het afval van voedsel bedroeg voor de deelnemers van 

het CDAV 43,4%. 

De deelnemers aan de FoodBattle hebben onlangs een vragenlijst toegestuurd gekregen 

van de organisatoren, die in samenwerking met Wageningen UR Food  en Biobased Re-

search willen bekijken of de effecten van de FoodBattle na een lange periode nog meet-

baar zijn.  

 

Ledendag en jaarthema 

De jaarlijkse ledendag is op 13 juni 2015 in de Reehorst in Ede. Het is tevens het start-

moment van het jaarthema “De balans tussen werk, zorg en invloed”. 

Het blijft een actueel thema. Ongeveer 1/3 deel van het inkomen in Nederland wordt ver-

diend door vrouwen, en dus 2/3 deel door mannen. Vrouwen verrichten veruit de meeste 

zorgtaken. Ook het aantal vrouwen op posities waar besluiten genomen moeten worden 

(bv in de politiek, in raden van bestuur) blijft achter. 

Onderwerpen als kinderopvang, ouderschapsverlof, continu roosters op school, voor- en 

naschoolse opvang, mantelzorg, betaald werk, vrijwilligerswerk, deelname in politiek of 

raden van bestuur/toezicht staan dan een jaar lang centraal. 

 

Samenstelling bestuur 

Op de ledendag zullen we afscheid nemen van Mirjam Maasdam en Geeske Telgen, die 

zich beiden hebben teruggetrokken uit het bestuur van het CDAV in verband met andere 

werkzaamheden.  

Er zijn dan 2 vacatures in het bestuur. Er wordt eerst nadere invulling gegeven aan het 

beleidsplan, waarbij het CDAV meer als netwerkorganisatie vorm krijgt. Vervolgens wordt 

bekeken wat de profielen zijn van eventuele nieuwe bestuursleden. Daarna kunnen de 

procedures gestart voor het invullen van de vacatures. 

 

 

  



Gesprek CDAV met DB van het CDA 

Josine Westerbeek en Elma Petter hebben namens het CDAV gesproken met het DB van 

het CDA. Het CDAV wil graag de samenwerking met het DB versterken. Er komen afspra-

ken over financiën met de penningmeester Bart van Meijl, over scouting met Anita Rasen-

berg en Jeroen van der Kolk en over de positionering van het CDAV in het ledenblad 

CDA.nl met Hans Janssens. 

 

CDAV Internationaal 

Het CDAV Internationaal heeft als thema in 2015 en 2016 gekozen voor: Vrouwen, Vrede 

en Veiligheid (VVV) waarbij ook aanknopingspunten worden gezocht in het kader van ra-

dicalisering. 

In 2015 zal een kleine expertmeeting worden georganiseerd die dient als opmaat voor een 

grote meeting in 2016 rond het thema. 

 

Studiereis Turkije 

Josine Westerbeek en Margriet van de Vooren gaan namens het bestuur van het CDAV 

mee op een studiereis naar Turkije. De reis is georganiseerd door Kaya Kocak van CDA 

Kleurrijk. Belangrijke onderdelen van de reis zijn, naast een aantal formele ontvangsten 

o.a. bij de stadbesturen van Istanbul en Ankara, de ontmoetingen met de vrouwenafdelin-

gen van diverse Turkse politieke partijen en een bezoek aan de ondernemersvereniging 

van Turkse vouwen.  

Van de reis zal een verslag gemaakt worden 

 

PVO 

Het PVO is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan van de vrouwen- en emancipatienetwer-

ken van de politieke partijen op het gebied van arbeidsparticipatie, het combineren van 

arbeid en zorg, emancipatie en diversiteit. Het voorzitterschap (Josine Westerbeek) en 

secretariaat (Teuni Scholthof) van het PVO is dit jaar in handen van het CDAV.  

Eén van de bezoeken van het PVO zal zijn aan de voorzitter SER, Mariët Hamer. De vol-

gende vragen komen aan de orde: wat voor rol heeft zij als voorzitter op de onderwerpen 

met name arbeid en zorg, of de situatie anders is met een vrouw als voorzitter, of de 

macht en het aanzien van SER is aangetast door een vrouw, of zij kan sturen op de ge-

vraagde en ongevraagde adviezen.  

Een ander bezoek zal zijn aan het VNO-NCW van Hans den Boer. Zijn uitspraken bij zijn 

aantreden "er is een biologisch hiaat, het ligt aan de vrouwen zelf" komen aan de orde, 

maar ook de positie van vrouwen in het DB en AB, de participatie van vrouwen bij han-

delsmissies en de vraag of  de mannencultuur een barrière is en vaderschapsverlof. 

Inmiddels is er in september ook een afspraak met Minister President Rutte gepland. 

 

E-mail:  cdav@cda.nl 

Website:  www.cda.nl/cdav 

Twitter  https://twitter.com/CDAvrouwen 

Facebook https://nl-nl.facebook.com/pages/CDA-Vrouwen/126610040778308 
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