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1. Opening door voorzitter Josine Westerbeek-Huitink  

Josine Westerbeek-Huitink opent de vergadering met het lezen van Carrière maken uit 

“Opdat de dromen niet slapen” 

2. Mededelingen 

Hennie Nillesen, bestuurslid en vertegenwoordiger van het CDAV Limburg, heeft haar 

functie neergelegd. Dit in verband met drukke werkzaamheden in Provinciale Staten, 

gemeenteraad en haar nieuwe baan. Het bestuur beraadt zich op de invulling van haar 

functie.  

 

3. Goedkeuren verslag Ledendag 13 juni 2015 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld 

4. Jaarrekening 2015  

Petra Groeneweg legt uit dat we met ingang van 1 januari 2015 geen ambtelijke 

ondersteuning meer hebben vanuit het partijbureau. Voor projecten kunnen we daar nog 

wel een beroep op doen.  

Het bestuur is daarom zeer kritisch geweest in de uitgaven. Een aantal bijeenkomsten in 

het kader van het jaarthema zijn in de provincies gehouden. Zij hebben daar zelf vorm aan 

gegeven en ook de kosten gedragen. 

Er wordt opgemerkt dat er een paar keer staat dat de kosten meevielen, omdat er minder 

aanwezigen waren. Er zijn een aantal redenen: het aantal leden van het CDAV daalt, het 

aantal mensen dat naar bijeenkomsten gaat daalt en mensen communiceren ook anders.  

Jonge vrouwen werken anders via hun netwerkcontacten. Ze hebben weinig animo om lid 

van het CDAV te worden. 

Gesuggereerd wordt om via ledenwerving de vrouwen van mannelijke leden te stimuleren 

om lid te worden. 

Er wordt opgemerkt dat et CDAV nodig blijft totdat we op 50/50 zitten, dus een evenredige 

vertegenwoordiging hebben. 

De jaarrekening wordt vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag 2015  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

 

6. Begroting 2016 

De begroting wordt goedgekeurd. 

  



 

7. Rondvraag 

Het CDAV Zuid-Holland geeft aan dat er op 8 juni een bijeenkomst is in de Tweede Kamer 

met Pieter Omzigt en Pieter Heerma over het thema ‘de toekomst van de flexibele 

arbeidsmarkt’. Iedereen is welkom. 

Er wordt gevraagd over een apart CDAV-programma is in aanloop naar de verkiezingen 

voor de Tweede Kamer in 2017? 

Het bestuur heeft een mail gestuurd aan zo’n 50 vrouwen met een oproep om te solliciteren. 

Samen met de provinciale voorzitters en vertegenwoordigers willen we bekijken hoe we het 

verder gaan ondersteunen. Bovendien is Josine hiermee ook actief in het Politiek 

Vrouwenoverleg PVO. 

Nogmaals wordt aangegeven dat het belangrijk is om jonge vrouwen te mobiliseren. Dat 

gaat op een andere manier dan vroeger met social media en moderne 

communicatiemiddelen. Ook zelf vrouwen benaderen en mond op mondreclame kan 

resultaat opleveren.  

De workshops zijn nu een trigger geweest om te komen. 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat vrouwen die het CDAV overbodig vinden, omdat ze het 

zelf wel redden, ook nodig zijn als voorbeeld of coach. Zij hebben ‘wat uit te delen’. 

 

8. Sluiting Algemene Vergadering 

Josine Westerbeek-Huitink sluit de vergadering. 


