
1

Van het bestuur
Artemis Westenberg

ZZP-ers als onderaannemers mogen niet in de zorg, zo 
vindt de Nederlandse belastingdienst. ZZP-ers in de 
bouwsector (denk aan timmerlui, loodgieters, 
elektriciëns) werken al jaren ongehinderd door diezelf-
de belastingdienst als onderaannemer bij bouw-
projecten. Het verschil tussen de ene groep ZZP-ers en 
de andere groep ZZP-ers is dat in de zorg zijn het 
voornamelijk zelfstandig werkende vrouwen, in de 
bouw zijn het meestal mannen. 
Deze jacht op vrouwelijke ZZP-ers (zelfstandigen 
zonder personeel) is daarmee een duidelijke 
overtreding van artikel 1 van onze Grondwet dat helder 
stelt dat ‘een ieder die zich in Nederland bevindt in 
gelijke omstandigheden gelijk behandeld zal worden’. 
U, als lid van onze vereniging, weet heel goed dat de 
emancipatie nog niet voltooid is en de door mij 
hierboven beschreven actualiteit demonstreert dit feit. 
Dit is de reden dat wij, in de Nederlandse Vereniging 
voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap, nog immer pal moeten staan voor 
de gelijkheid van vrouwen in de Nederlandse 
maatschappij. 

Dit jaar bestaat Vrouwenbelangen 120 jaar, een 
lustrum dat wij op vrijdag 27 maart 2015 vieren in de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas in 
Rotterdam. Uw bestuur hoopt u sprekers te kunnen 
aanbieden, die de gelijke berechtiging van ons, 
burgeressen, hoog in haar vaandel hebben staan en die 
ons kunnen vertellen wat wij nog meer kunnen doen 
om dat ‘Gelijk Staatsburgerschap’ te realiseren. 
Ik hoop dat u in grote getalen samen met ons een plan 
komt opstellen, zodat wij niet al te veel lustra meer 
hoeven te vieren vóór vrouwen in Nederland echt op 
gelijke voet behandeld worden met mannen. 

Niettemin hebben we ook heel wat te vieren inmiddels, 
want kiesrecht, zelfbeschikkingsrecht, toegang tot alle 
opleidingen en beroepen zijn allemaal al wel zo 
gewoon, dat uw (klein)dochters niet weten dat het ooit 
anders was. 

Ik vier dat graag met u op 27 maart 2015 op De Maas.
\

Contributie Vrouwenbelangen 2014 
€35,- op IBAN NL91INGB0005130167
t.n.v. Ned. Ver. voor Vrouwenbelangen
te Den Haag
ovv contributie 2014 lid regio Zuid-Holland/Zeeland

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

  RegioNieuws Zuid-Holland/Zeeland, nummer 2, derde kwartaal 2014
september 2014
Van het bestuur
discussieavond 'Vrijwilligerswerk'
bezoek Mauritshuis, Den Haag
Kerstborrel
viering 24ste lustrum Vrouwenbelangen
verslag 'Vrouwen kiezen in Europa'
verslag discussieavond Europese Verkiezingen
verslag ALV regio Zuid-Holland/Zeeland 
verslag ALV Vrouwenbelangen Landelijk
bestuur VrouwenBelangen Z-Holland/Zeeland
overzicht kringen
colofon  ____________________________________________  
voor in je agenda
Woensdag 15 oktober 2014, 19:30-21:30 uur
discussieavond Vrijwilligerswerk
locatie: Janneke de Wit, Vredenoordkade 48, 
3061 MT  Rotterdam 
aanmelden: Janneke de Wit  010-412 4622
adsl598877@telfort.nl  

Woensdag 12 november 2014, 10:00-15:00 uur   
Bezoek Mauritshuis 
ronleiding om 11:30 uur: Rol van Vrouwen  
locatie: Mauritshuis Den Haag
aanmelden: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Dinsdag 16 december 17:00-21:00 uur
kerstborrel  & netwerken
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT  Rotterdam  010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Vrijdag 27 maart 2015  14:00-21:30 uur
24ste Lustrum Vrouwenbelangen 
locatie:.KR&ZV De Maas, Veerdam 1, 
3016 DD Rotterdam  010 413 8514
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 
tram 7 vanaf CS richting Willemsplein,halte Westplein
auto: parkeren onder de oprit van de Erasumusbrug, 
parkeergarage

Leden die een vervoersprobleem hebben om een  
bijeenkomst bij te wonen, worden verzocht het bestuur  
daarover even te bellen. Wellicht kunnen wij dan een  
oplossing daarvoor vinden. 
Wij zouden het echt heel jammer vinden, indien leden  
om deze reden verstek moeten laten gaan.
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Dinsdag 16 december 2014 17:00-21:00 uur
kerstborrel  & netwerken
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT  Rotterdam  010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Na een heel geslaagde kerstborrel bij Marja vorig jaar 
is zij opnieuw bereid gevonden om ons allen te 
verwelkomen bij haar thuis voor de kerstborrel van 
2014. Natuurlijk is er de gelegenheid om te netwerken 
en eventueel aan de hele groep maximaal 5 minuten 
over een onderwerp te vertellen dat je nauw aan het 
hart ligt. Een uitgelezen moment om onderhoudend of 
educatief te zijn naar je medeleden. Ook als je zelf 
geen behoefte hebt om de hele zaal toe te spreken, is 
het een uitstekende plek en tijd om bij te praten met 
oude bekenden en nieuwe vriendinnen te maken. 

Vrijdag 27 maart 2015  24ste Lustrum: 
           120 jaar Vrouwenbelangen 
14:00-21:30 uur 
locatie:KR&ZV De Maas, Veerdam 1, 
3016 DD Rotterdam  010 413 8514
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 
tram 7 vanaf CS richting Willemsplein, halte Westplein
auto: parkeren onder de oprit van de Erasumusbrug, 
parkeergarage (betalen met pin en creditcard)

Op 8 februari 2014 was het de dag van het 24ste lustrum 
van onze vereniging die ooit begon als Vereniging voor 
Vrouwenkiesrecht. 121 jaar later vieren we dat en staan 
pal voor de vrouwenzaak. 
Onze spreekster zijn nog niet bekend, maar uw bestuur 
streeft naar één spreekster om ons op te peppen met 
wat we nog moeten doen samen om gelijkheid te 
realiseren en één spreekster die ons laat zien wat we in 
120 jaar allemaal al wel bereikt hebben. Kortom: 
waarom een feestje absoluut op zijn plaats is. 

Voorlopig programma: uitgebreide ontvangst met thee 
en lekkers, spreeksters, borrel, avondmaaltijd

Voor je agenda:
week van 19 januari 2015
Discussieavond (onderwerp nog niet bekend)
locatie: nog niet bekend
.

Donderdag 10 Februari filmavond
locatie: Elske Schreuder
film: nog nader te bepalen (Laat uw wensen weten) 
.

Donderdag 16 april 2015  rondleiding Tweede 
Maasvlakte  (voor wie het in 2013 gemist heeft)
vertrek auto's vanaf Marja ten Berg  

Dinsdagavond  20 mei 2015  ALV regio Z-H/Z
locatie:KR&ZV De Maas 

week van 22 juni 2015
zomerborrel & Speakerscorner 
locatie:  Elisabeth Mac Lean
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Woensdag 15 oktober  2014, 19:30-21:30 uur
discussieavond Vrijwilligerswerk
locatie: Janneke de Wit, Vredenoordkade 48, 3061 MT 
Rotterdam 010-412 4622
vervoer: Metro Oostplein en dan 6 min lopen of 
 tramlijn 7 naar Woudesteijn vanaf R’dam CS, halte 
Vlietlaan (teruglopen over Rotterdamse Rijweg)
Aanmelden: Janneke de Wit  010-412 4622
adsl598877@telfort.nl 

Inleiding: Hanneke Grootenboer, directeur 
Vrijwilligerswinkel in Kralingen/Crooswijk.

In het maatschappelijk bestel hebben vrijwilligers een 
onmisbare rol, zonder hen kraakt er van alles of het 
stort in. Het wordt dan ook terecht erg gewaardeerd.
Maar er is de laatste tijd veel te doen over de vraag 
"wat valt er nu wel onder vrijwilligerswerk, en wat 
niet? De bezuinigende overheid beschouwt 
vrijwilligers (daar lijkt het althans op) als een soort 
melkkoe. Een reservoir waaruit je onbekommerd kan 
putten. Vrijwilligers moeten de ‘gaten’ opvullen 
wanneer betaalde krachten in zorg en welzijn 
wegvallen. Vrijwilligerswerk, dat kan toch niet van 
bovenaf gestuurd worden? Mensen kiezen ervoor of 
niet en hun persoonlijke interesses bepalen die keuze. 
Maar is er nog een keuze wanneer je moeder of 
buurman langdurig zorg nodig heeft, en die niet langer 
via de professionele zorg kan krijgen? Natuurlijk 
spring je bij, maar is dat nog vrijwilligheid? En 
verdringt vrijwilligerswerk daardoor niet onbedoeld 
betaalde banen?
Er zijn kortom veel vragen als deze waarover wij, na 
een deskundige inleiding door Hanneke Grootenboer, 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Het belooft wederom een interessante avond te worden,

Woensdag 12 november 2014, 9:30-15:00 uur   
Bezoek Mauritshuis 
rondleiding om 11:30 uur: Rol van Vrouwen  (gratis)
locatie: Mauritshuis, Plein 29, 2511 CS  Den Haag
entree: €14, Museumjaarkaart gratis
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 
vervoer: eigen gelegenheid (lopen van Den Haag CS)
en in 2 auto's (totaal 12 zitplaatsen) vanaf Marja
.
Het Mauritshuis geeft ons een rondleiding gericht op 
wat vrouwen voor het Mauritshuis hebben betekend als 
kunstenaar of anderszins. Natuurlijk 'het meisje met de 
parel', maar ook Rachel Ruijs, schilderes die met haar 
schilderen zelf haar gezin onderhield en 
daar_terecht_heel trots op was. 
programma
9:30 uur verzamelen bij Marja , Rotterdamse Rijweg 
184, Rotterdam Overschie (natuurlijk koffie met)
10:15 uur vertrek naar Mauritshuis 
11:30-13:00 rondleiding
13:00-14:30 lunch en bezichtigen op eigen gelegenheid
14:30 uur vertrek auto's naar Rotterdam
15:00 uur aankomst bij Marja
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Verslag bijeenkomst Vrouwen stemmen in Europa
Welmoet Baan

Op 25 april was door de Nederlandse VrouwenRaad en 
Vrouwenbelangen een bijeenkomst georganiseerd  in 
het Huis van Europa., Dit is het informatie bureau van 
het Europees Parlement in Nederland, gevestigd in 
Den Haag. Ik was de enige deelnemer uit Rotterdam. 
Als sprekers waren 6 vrouwelijke kandidaten van het 
Europarlement aanwezig: D66, SP, Groenlinks, CDA, 
Christen Unie/ SGP. De enige 2 partijen, die geen 
afgevaardigden hadden gestuurd waren de VVD en de 
PVV. Alle 6 vrouwen kwamen aan het woord om hun 
partij-idealen in Europa toe te lichten.
D66 streeft vooral naar de bescherming van mensen-
rechten en naar de economische zelfstandigheid van 
vrouwen.
De SP wil de sociale werkplaatsen behouden en verder 
dat het strafrecht een nationale zaak blijft. Ook dat er 
niet door Europa de Nederlandse abortuswet veranderd 
kan worden.
Groenlinks wil een langer zwangerschapsverlof en 
vaderschapverlof. Betere man/vrouw verhouding in de 
top van het bedrijfsleven.
Het CDA streeft niet alleen naar welvaart, maar ook 
naar welzijn.
De PVDA komt vooral op voor de mensenrechten en 
noemt het grote probleem van de mensenhandel.
De Christen Unie, SGP komt op voor de rechten van 
de vrouw en propageert dat jij jouw verantwoordelijk-
heid moet dragen voor jouw familie en de omgeving. 
Ook deze partij wil aanpak van de mensenhandel. 
D66 het meest voor Europa. (zelfs voorstanders van 
een Europese federatie).De Christen Unie/SGP wil het 
minste Europa. 

Ik vond dat er niet zoveel nieuws gezegd werd. Ik had 
gehoopt dat er meer discussie tussen de partijen 
onderling zou zijn. Het was voor mij te mat.
Wat mij wel bijbleef is dat in de programma’s van 
geen van de partijen het woord vrouw voorkomt. 
Schokkend anno 2014!  

Er werd heel lang, te lang naar mijn idee, over de 
mensenhandel gesproken. Al besef ik dat het een groot 
probleem is.
Over het Europarlement werd nog verteld dat er 
momenteel (voor de verkiezingen van mei 2014) 26 
Nederlandse Europarlementariërs zijn. 
Kamerbreed is er een hechte vrouwenclub in Europa.

Eerlijk gezegd heb ik deze middag niet zoveel 
opgestoken. Het blijft voor mij een moeilijke keuze. 
Op welke partij ik moet stemmen. Door de bundeling 
van nationale partijen in grote Europese verbanden, 
komt jouw stem feitelijk altijd terecht bij Juncker, 
Schulz of Verhoffstadt. Het zijn allemaal mannen, die 
nog meer invloed willen hebben in Europa en ik wil 
juist minder invloed van Europa en meer vrouwen op 
de voorgrond  in Europa. 
Voor mij was het meest nuttige en positieve moment 
van de dag toen ik tijdens de borrel kennis maakte met 
Audrey Kûhler, belast met VB ledenlijst, ontmoet. 
Kortom: ik was de enige uit Rotterdam, maar ik geloof 
niet dat jullie veel gemist hebben. 
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Verslag discussieavond Europese Verkiezingen
Artemis Westenberg

Het verhaal dat Marja Bijl, de inleidster, aan ons 
vertelde over het Europees Parlement was zeer 
verhelderend. Er bleken ook heel veel hulpmiddelen te 
bestaan op het internet om uit te vinden welk van de 
Euro-parlementariërs het dichtsbij jouw eigen gedach-
tengoed komt. http://www.votewatch.eu/   waar je kon 
zien hoe de 26 Nederlandse leden van het Europese 
parlament de afgelopen periode hebben gestemd bij de 
voorliggende wetten en kwesties. Dit geeft inzicht in 
wat er belangrijk wordt gevonden door partijen, maar 
ook hoe zaken uitonderhandeld zijn.  Verder was er 
http://www.electio2014.eu/nl/  voor een ‘kiesadvies’ 
gebaseerd op jouw eigen genuanceerd te maken keuzes 
bij 20 onderwerpen. De uitkomst ‘matchte’ jou dan met 
de europarlementariër die het meest gestemd heeft zoals 
jij zaken belangrijk vindt. 
Zelf vond ik dit handig want dan kreeg ik meteen ook 
en aantal personen waar ik op zou kunnen stemmen en, 
hoera, daar was meteen ook een vrouw bij in de 
politieke richting die ik in Europa wil steunen.

Van uiterst groot belang was het ook om bij het bepalen 
van je stem rekening te houden met hoe een 
Nederlandse politieke partij zich verbonden heeft met 
andere partijen in de Europese Politiek. Bijvoorbeeld 
CDA met Duitse CHU en Christen Unie. Dat leidt tot 
andere keuzes in Europa dan die je als Nederlandse 
kiezer wellicht zou verwachten van het CDA. Of VVD 
en D66 zijn in Europa verbonden in één Europese partij.

De verkiezingen zijn inmiddels 4 maanden geleden en 
Europa is helemaal weggezakt uit ons denken. De 
komende tijd een Europa met Frans (Timmermans), 
maar zonder Nelie (Kroes). Ik hoop dat Europa ons niet 
zal teleurstellen, want het blijft een feit dat ‘vrouwen’ of 
zaken die ons vrouwen ter harte gaan, bij geen der 
partijen in het programma genoemd werden. 

Verslag ALV Regio Zuid-Holland/Zeeland
Artemis Westenberg  

Zo'n 30 leden verzamelden zich op onze vaste stek voor 
onze jaarvergadering, KR&ZV De Maas. Het weer was 
prachtig en voor de vergadering en lezing genoten we 
op het terras aan de rivier van de zon.  

De spreekster dit jaar was Matty van den Berg van het 
bedrijf 'Watertalent' dat poogt om mensen en bedrijven 
in de Rotterdamse haven bijeen te brengen. In de laatste 
jaren zie je wel steeds meer vrouwen in de haven gaan 
werken, wel nog voornamelijk in traditionele 
vrouwenfuncties, maar in toenemende mate ook in wat 
van oudsher geldt als mannenberoepen. Dit komt ook 
door het aanbod van vrouwen voor dergelijke functies. 
Na de lezing, maar ook al tijdens, ontstond een 
levendige discussie over wat het betekent voor vrouwen 
om in mannen bolwerken te werken. Het blijft moeilijk 
als je de eerste bent in een bedrijf, maar ook hier geldt 
dat hoe meer vrouwen binnenkomen, hoe makkelijker 
het wordt. Voor ons als Vrouwenbelangen is het fijn om 
te horen dat er toch beweging zit in deze van oudsher 
mannelijke hoek van arbeid. 

http://www.votewatch.eu/
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4

Voor het deelnemen aan een VB-kring of -club 
geldt maar één critirium: lid zijn van VB. 
De kringen bepalen verder zelf hun regels. 
Is een kring vol, zet dan jouw eigen kring op.

Discussiekring Rotterdam 
Activiteit 3 x pj discussiëren n.a.v. actueel 

onderwerp
contactpersoon Ank Breugem & Yvonne Koedam 

t (010) 418 4141
e ankger@hetnet.nl 

Culturele Club
Activiteit 4 x pj bezoeken van toneel, muziek, 

musea, steden
contactpersoon Welmoet Baan

             t (010) 452 7343
e welmoet.janaart@chello.nl 

Leeskring I Rotterdam
Activiteit 1 x pm boekbespreking
contactpersoon Reini Luijbrechts

t (010) 4134 055

Leeskring II Rotterdam
Activiteit 1 x pm boekbespreking 
contactpersoon Liesbeth Mac Lean

t (06) 2425 3187 
e elisabethmaclean@hotmail.com 

Opzij-Leeskring  Rotterdam
Activiteit 4 x pj bespreken blad Opzij
contactpersoon Guus Polak

t (010) 4525 485
e polak@kalop.demon.nl

Lunchcontact Den Haag
Activiteit 2e woensdag iedere maand 

praten/lunchen in De Ooievaar of 
                          bij een lid thuis
contactpersoon Nan Stoltenhof

t (070) 3555 220 
e stold034@planet.nl

Colofon
Dit RegioNieuws is een uitgave van 
Vrouwenbelangen Zuid-Holland/Zeeland
redactie & vormgeving Artemis Westenberg
t 010-4423 807 / 06-2609 0009   
e vrouwenbelangenZH@gmail.com   

RegioNieuws per email ipv per post
Het bestuur zou graag zien, dat meer mensen hun 
goedkeuring geven om het RegioNieuws per e-mail te 
ontvangen. Dat scheelt veel werk en ook geld, wat we 
beter kunnen besteden aan bijeenkomsten. 
Stuur a.u.b. Artemis een e-mail om te laten weten, 
dat je het convocaat niet meer per post wilt ontvangen:

vrouwenbelangenZH@gmail.com 

Op de ALV gaf het bestuur aan, dat zij streeft naar 
bijeenkomsten zonder extra kosten voor de leden. Ook
de rondleidingen in musea over wat vrouwen met deze 
kunsthallen te maken hebben zijn gratis voor leden. 
Door verder zuinig beleid is er dit laatste verenigings-
jaar zelfs minder uitgegeven door onze regio dan de 
30% van uw contributiegeld, dat van het landelijk 
bestuur terugkomt naar onze regio. 

Verslag ALV Vrouwenbelangen Nederland
Paula van der Knaap

Op 21 juni kwamen in Den Haag 16 leden bijeen, 
waaronder ikzelf, Paula van der Knaap. Het is een 
klein gezelschap. Naast de gebruikelijke agenda items 
als goedkeuring ALV verslag 2013, goedkeuring 
Financieel jaarverslag en balans 2013 en goedkeuring 
begroting voor 2014. Ellen Zevenbergen en ik worden 
benoemd in de nieuwe kascommissie, met Wil Post als 
reserve-lid. 
Verder worden de website (live sinds augustus 2013), 
het nog te schrijven nieuwe beleidsplan (hopelijk af 
voor 2015), de organisatie van het lustrum, en de 
uitslagen van de Verkiezingen voor gemeenteraden en 
Europees Parlement besproken. De laatste laten zien 
dat het gebruik van voorkeurstemmen op vrouwen 
geen garanties biedt voor een groter aantal gekozen 
vrouwen. Ook anderen werven voorkeurstemmen en 
het is niet makkelijk om de kiesdrempel te halen. Opzij 
heeft een verkieizng van de Top 100 Machtige 
Vrouwen.
Al met al is er veel belangrijke informatie 
uitgewisseld. Jammer dat er maar weinig leden 
aanwezig waren. Uit de informatie blijkt dat VB zich 
goed moet bezinnen hoe doelmatig bepaalde acties en 
deelname aan symposia of congressen zijn voor het 
gedachtegoed waar VB voor staat. 
___________________________________________ 
Bestuur VrouwenBelangen Z-Holland/Zeeland

Artemis Westenberg, voorzitter 
010-4423 807       marsgoddess@gmail.com 

Paula van der Knaap-Van der Ham, penningmeester
06-4297 4235       paula.vanderknaap@gmail.com 

Marja ten Berg, secretaris
010-437 2726       e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Welmoet Baan, activiteitencommissaris
010-452 7343   welmoet.janaart@chello.nl 

NB Wie haar emailadres opgeeft bij het bestuur, krijgt 
voor elke bijeenkomst een zeer gedetailleerde route-
beschrijving (OV + auto) per email. 
Hiervoor is geen plaats in het regionieuws

Extra donaties eigen regio Vrouwenbelangen 
ieder bedrag dat u aan ons wil schenken is welkom
IBAN NL NL35 INGB 0000 0323 70
t.n.v. Vrouwenbelangen regio Z-H.Z
ovv donatie regio Zuid-Holland/Zeeland
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