
bestuursleden gezocht voor het IAW-hoofdbestuur  

 

Louise Deumer, ons huidige bestuurslid binnen het IAW-hoofdbestuur, heeft er 2 termijnen 

opzitten en moet daarom uit het bestuur treden (statuten zeggen slechts 2 termijnen 

aaneengesloten) 

 

Daarom zoeken we een nieuw bestuurslid die namens Vrouwenbelangen (maar zonder last 

of ruggespraak) in het IAW hoofdbestuur wil plaats nemen.  

 

Kandidaatstelling kan tot op de vergadering van de IAW in Cyprus op 27 oktober a.s.  

Indien men zich kandidaat stelt, wordt men geacht zich voor te stellen 

Dat kan via Skype of via een video, of zelfs heel low tech via een verklaring die dan door de 

Nederlandse delegatie in Cyprus wordt voorgelezen 

 

Er wordt specifiek gezocht naar een penningmeester en secretaris, maar ook andere, gewone 

leden van het hoofdbestuur worden gezocht.  

 

In 1904 is de International Alliance of Women opgericht. Vrouwenbelangen was een van de 

oprichters. Inmiddels zijn we vele jaren verder en brengen vertegenwoordigers van de IAW 

de meningen van vrouwen naar de VN, zoals de Unesco (VB en IAW hebben daar 

consultative status als NGO), UNIDO (UN Industrial Development Organisation),  de Council 

of Europe 

Onze Nederlandse leden fungeren vaak als die vertegenwoordigers 

Zo is Arina Angerman vertegenwoordiger van de IAW bij de European Women’s Lobby 

En is Anje Wiersinga onze VB vertegenwoordigster bij de Council of Europe  

Anje heeft ook verschillende periodes als penningmeester van de IAW in het hoofdbestuur 

gediend. Regina Axt is momenteel acting secretaris en Erica van Engel (geen VB lid) 

vertegenwoordigd de IAW bij de UNIDO. Ons VB lid Lyda Verstegen was zelfs president 

van de IAW  

 

Een zittingstermijn van een bestuurder bij de IAW is 3 jaar met een verlenging van nog eens 3 

jaar. Daarna moet men haar functie neerleggen 

 

Het is gebruikelijk dat VB een zetel in het hoofdbestuur van de IAW heeft 

We zoeken dan ook een vrouw die als Vrouwenbelangster bereid is zitting te nemen in het 

IAW bestuur. 

Veel van het overleg gebeurt via telefoon, internet (email) en skype.  

 Wat er gezocht wordt is vrouwen die geen moeite hebben met deze moderne 

communicatiemiddelen. Computervaardige vrouwen, want stukken komen per email 

naar je toe. Regelmatig lezen van je email is dus wel gewenst.  

 Vrouwen die tijd hebben;  

 Het spreekt vanzelf dat men voor deze internationale organisatie de Engelse taal met 

gemak moet kunnen schrijven en spreken;  

 Echter, alle kosten van het bijwonen van vergadering worden zelf gedragen; 

Vergadering vinden eens per jaar plaats, ergens in de wereld. Volgend jaar oktober is 

de vergadering in Berlijn. Het jaar daarna is nog niet bekend. 

 Eens per drie jaar heeft de IAW ook een congress, georganiseerd door een plaatselijke 

lid-vereniging van de IAW.  

 

 



Wat wij bieden is veel kennis als bestuurders van het IAW waar een kandidaat uiteraard 

vrijelijk gebruik van kan maken. Oud-bestuurders zijn meer dan bereid om voor te lichten en 

als vraagbaak te dienen.  

 

Wie nieuwsgierig is, kan contact opnemen met mij op 06-2609 0009 / 010-4423807  

marsgoddess@gmail.com 

 

Louise Deumer, Lyda Verstegen, Anje Wiersinga, Arina Angerman, Joke Sebus, Regina Axt, 

Erica van Engel staan allen ook klaar om informatie en achtergronden te verschaffen.  
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