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1. Opening door voorzitter Josine Westerbeek-Huitink  

Josine Westerbeek-Huitink opent de vergadering met het lezen van “Naar het juiste evenwicht 

zoeken in je leven”. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen van de Eerste Kamerleden Maria Martens, Ria Oomen en Sophie van 

Bijsterveld. Tevens van Hanja Maij-Weggen en Hester Maij als ook van meerdere andere leden. 

 

3. Goedkeuren verslag Ledendag 21 juni 2014 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld 

4. Jaarrekening 2014  

De jaarrekening wordt vastgesteld. N.a.v. de jaarrekening wordt de vraag gesteld hoe het bestuur 

aankijkt tegen de financiële situatie. Penningmeester Petra Groeneweg geeft aan dat er voor het 

eerst in jaren een (klein tekort) is. De laatste jaren is de bijdrage van het CDA aan het CDAV lager 

geworden, dus er moet kritisch gekeken worden naar de uitgaven.  

Met ingang van 1 januari 2015 heeft het bestuur geen ambtelijke ondersteuning meer vanuit het 

partijbureau.  Voor projecten kunnen we daar nog wel een beroep op doen. Teuni Scholthof 

ondersteunt Josine Westerbeek-Huitink dit jaar bij het PVO (Politiek Vrouwen Overleg) omdat het 

CDAV dit jaar voorzitter is. 

 

5. Jaarverslag 2014  

Het Jaarverslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het jaarverslag vertelt Josine Westerbeek-Huitink over 

het PVO. Het CDAV is dit jaar voorzitter. Het speerpunt voor 2015 is: “Participatie van vrouwen op 

de arbeidsmarkt”. Er is een bezoek gebracht aan staatssecretaris Sander Dekker, waar gesproken 

is over onderwijs er jonge vrouwen. Tijdens het bezoek aan minister Jet Bussemaker is gesproken 

over betaalde arbeid en vrijwilligerswerk. Tevens is er in het gesprek met  Hans den Boer van 

VNO-NCW gesproken over de Top Talentbank van minister Jet Bussemaker en Hans de Boer van 

VNO-NCW. 

Toos Jongma, voorzitter CDAV 1991-1995, geeft aan dat zij het PVO altijd als een zeer prettig 

overleg heeft ervaren en ook nuttig in de lobby richting een minister of staatssecretaris. 

 

6. Herbenoeming bestuursleden: Petra Groeneweg, Hennie Nillesen-van Lammeren, Margriet 

van de Vooren 

De genoemde bestuursleden worden voor 4 jaar bij acclamatie herbenoemd. Josine Westerbeek-

Huitink geeft aan het heel fijn te vinden dat de drie vrouwen, die voor herbenoeming in aanmerking 

komen. ook aangegeven hebben door te willen gaan. 

 

 

  



7. Mandaat invulling vacatures bestuur 

De vergadering is akkoord met volgende procedure voor het invullen van 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 vacatures worden opengesteld, zodat iedereen kan 

solliciteren. Er komt een selectiecommissie om voordrachten te doen aan het bestuur. Het bestuur 

krijgt het mandaat van de Algemene Vergadering om zelf nieuwe bestuursleden te benoemen. Als 

er geen unanimiteit is, komt het bestuur er bij de Algemene Vergadering op terug. 

 

8. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag. 

 

9. Afscheid Mirjam Maasdam-Hoevers en Geeske Telgen-Swarts 

Als eerste neemt Josine Westerbeek-Huitink afscheid van Geeske Telgen-Swarts. Geeske is sinds 

2011 een betrokken en enthousiast bestuurslid geweest gericht op de inhoud en mensen. Geeske 

heeft geschreven voor CDA.nl, was de vertegenwoordiger van het CDAV bij de NVR (Nederlandse 

Vrouwenraad, contactpersoon naar de noordelijke provincies.  

In 2013 heeft Geeske een bijeenkomst georganiseerd over mantelzorg met Mona Keijzer. In 2014 

was Geeske de motor achter de FoodBattle met o.a. een enorm comité van aanbeveling, veel 

publiciteit in kranten en een werkbezoek aan de Librije.  

Naast bestuurslid CDAV is Geeske ook nog: voorzitter van een centrale cliëntenraad, lid landelijk 

bestuur PCOB, gemeenteraadslid Ede van 1998 tm 2013, docent fluit en sinds kort voorzitter 

adviesraad sociaal domein ten behoeve van cliëntenparticipatie in Ede. Ook de naaste familie 

vraagt de nodige aandacht. 

Al met al was het voor Geeske noodzakelijk om een keuze te maken. De keuze is ingegeven door 

haar enorme inhoudelijke betrokkenheid bij de “Zorg”.  

Josine bedankt Geeske voor haar inzet en geeft tot slot het advies mee: “zorg goed voor de 

balans”. 

Geeske bedankt iedereen voor de goede samenwerking en geeft aan dat het inderdaad gaat om 

het zoeken van de balans in het leven. 

 

Mirjam Maasdam-Hoevers is in 2009 in het bestuur gekomen, de 

eerste 2 jaar als penningmester. Josine noemt ook Mirjam een 

betrokken en enthousiast bestuurslid gericht op de inhoud en van 

de korte lijnen en no nonsense. Mirjam leest veel kranten en dat 

deelde ze ook graag met de andere bestuursleden. 

Met Mona Keijzer schreef ze een artikel voor Trouw “emancipatie 

gaat ook over de zorg voor het gezin. Mirjam zit in de visiegroep 

Zorg en is inhoudelijk zeer betrokken op het thema zorg. Ze is een 

denker, enthousiasmerend, maar loopt ook op de troepen vooruit. 

Om een goede balans te houden, heeft ze een paar jaar geleden 

de provinciale Staten van Utrecht verlaten. Maar de politiek zat 

toch zo diep dat Mirjam dit jaar als lijsttrekker en nu fractievoorzitter is teruggekeerd. En nu past 

het CDAV niet meer in de balans. 

Josine bedankt Mirjam voor al haar inzet voor het CDAV. 

Mirjam bedankt iedereen voor de goede samenwerking en geeft aan vertrouwen te hebben in de 

toekomstige netwerkstructuur van het CDAV. 

  

10. Sluiting Algemene Vergadering 

Josine Westerbeek-Huitink sluit de vergadering. 


