Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Beleidsplan 2019-2023
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk
Staatsburgerschap bestaat uit:
Artemis Westenberg - voorzitter
Joan Houtman – penningmeester
Elisabeth Mac Lean – secretaris
Elisabeth Mac Lean en Joan Houtman zijn bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen, opdat
onze vereniging haar activiteiten nationaal en international kan blijven uitvoeren.
Daarnaast is Sophie Dunselman bereid om de notulen van de ALV te verzorgen, zodat het bestuur de
vergaderingen kan voorzitten zonder afgeleid te zijn van deze taak.
Dit jaar viert Vrouwenbelangen haar 125 jarig bestaan. Om de viering niet te veel beslag te laten
leggen op uw kleine bestuur, is er besloten ons lustrum samen te vieren met de Vereniging van
Vrouwelijke Artsen, afdeling Noord. De viering zal in Groningen, geboortegrond van ons grondlegster
Aletta Jacobs, plaats vinden. Juist ook omdat Aletta een vrouwelijke arts was, is er gekozen voor deze
samenwerking en samenviering.
In dit 5 jaren plan, geldig tot aan ons volgende lustrum, stelt Vrouwenbelangen zich tot doel meer
samenwerkingen aan te gaan om onze strijd voor gelijk staatsburgerschap, zowel in Nederland als
internationaal, beter uit de verf te kunnen laten komen.
Weliswaar hebben we de afgelopen decennia vooruitgang geboekt in de positie van vrouwen, maar
gelijkwaardige vertegenwoordiging in aantallen komt in heel kleine stapjes dichterbij. Wij menen dat
gezien de daadkracht van een aantal van onze leden in alle gremia die positieve veranderingen kunnen
bewerkstelligen voor vrouwen, onze krimpende vereniging nog steeds een bestaansrecht heeft. Met
opgestroopte mouwen gaan wij er in de komende jaren tegen aan. Naast de ledenbijeenkomsten die wij
4 à 8 keer per jaar zullen blijven houden om de banden in onze vereniging te blijven versterken.
Wij zullen met uw medewerking en assistentie onze doelstellingen vertegenwoordigen in:
- De Raad van Europa als NGO
- De Verenigde Naties in Geneve
- De Verenigde Naties in New York gedurende de Commission on the Status of Women
- De International Alliance of Women
Wij werken samen met de European Women’s Lobby om ook in de EU vrouwenrechten te bevorderen.
In Nederland zijn wij lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) die een samenbindende rol heeft
tussen de onbezoldigde vrouwenorganisaties, zoals de onze.
Wij zijn bij de NVR een kritisch lid, omdat het keurslijf van de subsidie het voor de NVR en anderen
lastig maakt om krachtig genoeg te kunnen reageren. Immers de NVR vecht feitelijk ook tegen de
subsidiegever, het ministerie, om vrouwen betere rechten te geven. Hierin kan een organisatie als de
onze een belangrijke en onmisbare rol spelen, omdat wij niet gebonden zijn aan subsidies, die wij
immers al jaren niet meer ontvangen.
Dit onbezoldigd en niet ondersteund door betaalde beleidsmedewerkers maakt onze organisatie zowel
zwak als sterk. Uw bestuur meent dat wij vooral gebruik moeten maken van de kracht die
ongesubsidieerd zijn ons geeft. Zolang onze financiën het toestaan zal Vrouwenbelangen het verschil
blijven maken.

