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Huishoudelijk deel: Algemene Vergadering  

1. Opening door voorzitter Josine Westerbeek-Huitink  

Josine Westerbeek-Huitink opent de vergadering met het lezen van een stukje van Joke Smit ‘Er is 

een land waar vrouwen willen wonen’, een stuk uit 1971. Er is echter ook nu nog de urgentie om 

een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen te krijgen. 

 

2. Mededelingen 

Vanuit het bestuur kan Elma Petter vandaag niet aanwezig zijn. 

 

3. Goedkeuren verslag Ledendag 28 mei 2016 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastge-

steld. 

4. Jaarrekening 2016  

Er zijn geen opmerkingen. De jaarrekening 2016 wordt 

vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2016  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Het geeft een 

goede indruk van de vele activiteiten die er in 2016 zijn 

geweest, zowel landelijk als in de provincies. 

 

6. Begroting 2018 

Er zijn geen opmerkingen. De begroting 2018 wordt goedgekeurd. 

7. Herbenoeming Josine Westerbeek – Huitink als voorzitter 

Petra Groeneweg geeft aan dat het CDAV sinds 1980 16 voorzitters (inclusief de waarnemend voor-

zitters) heeft gehad. Dat is nog geen tweeënhalf jaar per voorzitter.  

Arinda Callewaert, de voorgangster van Josine, heeft een volle termijn die functie vervult. Josine is 

nu de eerste voorzitter sinds Agnes van Ardenne die aan een tweede termijn begint. 

De punten die Josine bij haar eerste benoeming aandroeg, zijn nu nog steeds van kracht:  

• vrouwenemancipatie blijft nodig,  

• het gaat niet alleen om arbeidsparticipatie, maar ook de zorgtaken en vrijwilligerswerk moe-

ten gewaardeerd worden 

• als vrouwen moeten we de krachten bundelen en er gaan staan. 

Josine heeft met name de laatste anderhalf jaar ook veel mantelzorg moeten verrichten, maar ze 

was altijd paraat voor het CDAV. Bij onze eigen vergaderingen, in het Partijbestuur, bij het PVO en 

in de provincies. 

Onlangs stond in CDA.nl een interview van Ruth Peetoom met Lotte Schipper, de nieuwe voorzitter 

van het CDJA. Lotte zag niet zo de noodzaak van een CDAV, maar Ruth Peetoom zei stellig dat ze 

ook zo dacht toen ze jong was, maar dat ze nu een nadrukkelijke rol voor het CDAV zag. Josine (en 



voor haar Arinda) hebben een belangrijke bijdrage geleverd om het CDAV bij het CDA op de kaart 

te zetten. 

Petra stelt voor om Josine bij acclamatie her te benomen als voorzitter van het CDAV en aldus 

geschiedt. Het betreft de eerste herbenoeming. 

 

Josine bedankt de vergadering voor de ondersteuning.  

Ze vindt het heel leuk om te doen, maar het is wel hard buffelen vooral 

ook bij de provinciale voorzitters.  

Ze wil zich inzetten met het bestuur, de provincies en de leden om het 

percentage vrouwen dat op de lijsten komt en verkiesbaar is, omhoog te 

brengen. Er is wel een slag gemaakt, maar het kan veel beter. 

 

 

 

8. Herbenoeming Elma Petter – van den Berge als bestuurslid 

 

Elma wordt bij acclamatie herbenoemd tot bestuurslid. Het betreft de tweede 

herbenoeming. Er worden 4 nieuwe bestuursleden benoemd, maar met Elma 

blijft er ook ervaring en kennis in het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

9. Benoeming nieuwe bestuursleden: Astrid Frey als voorzitter van CDAV Internationaal, Ria de 

Korte, Miranda Wesselink en Corien van der Weegen 

Er vertrekken 3 bestuursleden, maar versterking van het bestuur was zeer gewenst. Josine schetst 

de procedure hoe in 2 ronden met een sollicitatiecommissie is gekomen tot 4 nieuwe bestuursleden.  

 

Ria de Korte was nr. 35 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 

en voelt zich landelijk zeer betrokken. Ook is zij actief geweest bij het 

CDAV Utrecht. Zij wil zich inzetten voor meer deelname van vrouwen in 

alle gremia van de partij. 

Vanuit haar achtergrond in de zorg wil zij zich ook daar sterk voor maken. 

Ze werkt als docent aan de Hogeschool in Amsterdam en is raadslid in 

de gemeente Ronde Venen 

 

 

 

Miranda Wesselink is gestart bij het CDJA in Overijssel. Daarna 

is ze ook raadslid geweest in Zwolle en voorzitter van de afdeling. 

Besturen past haar beter dan het zijn van volksvertegenwoordi-

ger. Haar kracht is het verbinden van mensen en organisaties. 

Ook is ze actief bij het CDAV Overijssel waar weer nieuw leven is 

ingeblazen et een aantal goed bezochte activiteiten. 

Ze werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van zorg, wonen 

en welzijn. 

 

 



Corien van der Weegen heeft geen ervaring met de politiek, maar 

wel ervaring met besturen.  

Ze wil betekenis geven aan de rol van vrouwen op de politieke plek-

ken, daar is extra aandacht voor nodig. Als zelfstandig ondernemer 

op het gebied van HR, met specialiteit reorganisaties, wil ze haar 

kennis daarbij inzetten. 

 

Ria, Miranda en Corien worden benoemd als bestuurslid. 

 

Astrid Frey kan vandaag niet aanwezig zijn. Zij is op pad voor het CDA 

naar Tunesië. Zij wordt benoemd als voorzitter van CDAV Internationaal 

en heeft als zodanig zitting in het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

11. Afscheid bestuursleden Mireille de Jonge, Margriet van de Vooren en Petra Groeneweg 

 

Mireille de Jonge is niet zo heel lang lid geweest van het bestuur. Ze 

heeft veel activiteiten ontplooit zowel in de provincie als in Europa.  

Ze spreekt altijd met veel enthousiasme over internationale zaken. 

Op dit moment is Mireille met allerlei nieuwe dingen bezig. Josine hoopt 

dat ze haar dromen waar zal kunnen maken. 

Mireille blijft wel lid van het CDAV Internationaal. 

 

 

 

Margriet van de Vooren was verantwoordelijk voor de binding 

met jonge vrouwen op een eigentijdse manier. Ze had er veel 

ideeën over. Het beeld van de vrouw met de hoge hakken op de 

rots, een idee van de heidag, paste daarbij. 

Helaas is nog niet alles uitgewerkt, maar op de laatste loopbaan-

dagen waren veel jonge en allochtone vrouwen. Een ander be-

stuurslid zal nu die taak overnemen. 

Josine, Margriet en ook Arinda hebben elkaar goed leren kennen 

tijdens de reis naar Turkije met CDA Kleurrijk. Niet alles is seri-

eus. Een geintje en een wijntje horen erbij, ook na de bestuurs-

vergadering. 

 

 

 

 

 



Petra Groeneweg is gestart in het bestuur als penningmeester.  

Op het moment dat er bezuinigingen nodig waren op het partijbureau, 

kreeg het CDAV geen eigen medewerker meer.Op dat moment had 

Petra wat meer tijd over en heeft zij ook de rol van secretaris op zich 

genomen.  

Het beantwoorden van de mail, het maken van de verslagen en 

nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen: het kostte heel wat 

tijd. De voorzitter van het CDAV geeft aan heel dankbaar te zijn voor 

het op nemen van het secretariaat en alle werkzaamheden die daarbij 

komen kijken. Helaas was er niet altijd respons op de vragen die ge-

steld werden.  

Het CDAV Gelderland bedankt Petra voor de inzet en tijd die ze heeft besteed aan het bezoeken 

van vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

12. Sluiting Algemene Vergadering 

Josine Westerbeek-Huitink sluit de Algemene Vergadering. 

 

Na het huishoudelijke deel was er een Syrische maaltijd waarbij er tijd 

was om te netwerken. 

Daarna was het tijd voor Women Talk: “over trends en ontwikkelingen 

in de politiek en die van de partij in het bijzonder”. 

De formatie is in volle gang, nieuwe Kamerleden zijn aangetreden, in 

maart 2018 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook internationaal speelt er van alles; de verkie-

zingen in Duitsland waren deze maand, president Macron is net aangetreden en de onderhandelingen 

voor de Brexit lopen. Kortom er is nogal wat in beweging zowel landelijk als lokaal als internationaal.  

Met deze bijeenkomst hebben wij als CDAV kennis kunnen maken met nieuwe vrouwelijke (aan-

staande) Kamerleden om samen te reflecteren op de huidige ontwikkelingen, maar ook te spreken 

over onderwerpen die vrouwen raken. 

Aanwezig op deze avond: Joba van de Berg-Jansen, Lenny Geluk-Poortvliet, Hilde Palland-Mulder en 

Wytske de Pater-Postma. Joba vertelde over haar eerste ervaringen als Kamerlid. De anderen vertel-

den over hun speerpunten. Daarnaast kwamen zaken als eigen bijdrage in de zorg, mantelzorg en 

grote stedenbeleid aan de orde. Er ontstond in de zaal een levendige discussie. 

 


