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VOORWOORD 2017

Met plezier kijk ik terug op het afgelopen HVN jaar, het jaar van de kanteling. Het 
aanvaarden van het voorzitterschap betekende voor mij een persoonlijke kanteling. Voor 
HVN zat de kanteling in de diverse onderwerpen die we gedurende het jaar voorgeschoteld 
kregen; zij gaven ons input voor een andere zienswijze, een update van kennis, of zelfs 
nieuwe vaardigheden. 

 
Het jaar begon met een performance van de ‘Meisjes met de Wijsjes’, een mooi voorbeeld 
van vrouwelijk kracht. Onze eigen kracht en levensenergie mochten we in de 
zomerbijeenkomst ervaren tijdens een workshop QiGong, en aan het einde van het jaar 
ervoeren we hoe een compleet vegetarisch kerstdiner onze tongen streelde en de 
onderlinge band bestendigde. Drie bijeenkomsten, alle drie georganiseerd door de nieuwe 
leden van 2017.  

Het programma van 2017 zat goed in elkaar. Elke netwerkavond opnieuw was er een 
verrassend element en werden we geprikkeld tot nadenken of discussie.  
Een kleine bloemlezing van wat het jaar ons bracht: het begon bij onszelf, door te kijken 
naar kantelpunten in ons leven en hoe we daar van kunnen leren. Hoe fascinerend was het 
te horen over nieuwe vormen van toneel, waar acteurs en toeschouwers de wijken ingaan 
en toeschouwers deelnemers worden. De kracht van vrouwen aan de bestuurstafel is ook 
na vele jaren van emancipatie nog steeds een urgent onderwerp. We kregen tools 
aangereikt om het glazen plafond te doorbreken. Wat er met je gebeurt als je in de huidige 
samenleving een psychiatrische diagnose hebt, raakte ons diep; we waren zeer onder de 
indruk hoe het je leven compliceert, maar ook van de veerkracht die het toch mogelijk 
maakt een zelfstandig leven te leiden. De duurzame ontwikkeling van de stad raakt onze 
directe leefomgeving, en vraagt om innovatieve oplossingen om in de stad prettig te kunnen 
wonen. Een leven als rechter betekent bikkelen om steeds weer opnieuw zorgvuldig recht te 
doen en met de juiste wegingen een besluit te nemen. Rechters zijn tenslotte ook maar 
gewone mensen, was de boodschap. Intrigerend is de geachte om dier en natuur een 
rechtspositie te geven. Een gedachtenoefening, maar niet onlogisch gezien de wereldwijde 
bedreiging van mens en natuur. Tenslotte leerden we dat er een grote transitie van energie 
gaande is en we in de toekomst andere vormen van duurzame energie zullen krijgen die 
decentraal wordt gemaakt en verspreid; voor ons allen is op dit vlak nog veel te doen!  
 
Het bestuur evalueert en volgt de avonden nauwlettend om te toetsen of er in voldoende 
mate wordt tegemoet gekomen aan verwachtingen van de leden.   
Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet door de aanzet te geven voor een nieuwe 
website en te zoeken naar mogelijkheden om op kleine schaal aandacht te geven aan 
goede doelen. Want als netwerk van hoogopgeleide vrouwen, willen we ook een 
maatschappelijke bijdrage leveren. Hoe we dat gaan doen, is onderdeel van een 
voorzichtige zoektocht naar relevante en haalbare doelen waar we achter kunnen staan. De 
eerste stappen op dit vlak zijn gezet.  

Zo teruglezend is het indrukwekkend en divers aan wat er bij HVN dit jaar voorbij kwam. 
Mogelijk gemaakt door onze eigen leden. Want HVN is van en voor de leden. Een geoliede 
machine van enthousiaste vrouwen die zich geheel vrijwillig inzetten voor HVN. De 
programma commissie, de digitale commissie, de gastvrouwen, de interne sprekers, het 



bestuur. En niet te vergeten de leden, die met hun aanwezigheid en kritische vragen ons 
scherp houden. Door met z’n allen de schouders er onder te zetten, lééft HVN! Dat blijkt ook 
uit het totale aantal leden dat licht is gestegen, en de goede gemiddelde opkomst per 
avond. Avonden waarop de sfeer goed is en het netwerken geanimeerd verloopt. Het goud 
van HVN zijn de leden. Reden waarom we aandacht hebben voor lief & leed, en voor 
maatschappelijke en persoonlijke successen.  

Op deze plek wil ik dan ook iedereen bedanken die dit jaar heeft meegewerkt aan het 
succes van HVN.  

Ik ben er trots op voorzitter te zijn van HVN!


Henrique Sachse 




OVER HVN


Het Haags Vrouwennetwerk biedt sinds 1980 een platform voor zakelijke en persoonlijke 
groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten 
centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te 
wisselen. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden; vrouwen tussen met 
uiteenlopende achtergrond en werkzaamheden. Allen hoger opgeleid en ambitieus in werk 
en leven.


Het vaste ontmoetingspunt is de kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout in 
Den Haag, op de derde maandag van de maand. Op deze netwerkavonden houdt een 
spreker een lezing over een onderwerp en/ of invalshoek dat past binnen een jaarthema en 
dat de luisteraars net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht. De sprekers komen 
meestal van buiten HVN, maar ook sprekers van eigen bodem delen hun kennis met ons. 

Dit jaar was het jaarthema ‘kanteling’, goed voor een diversiteit aan onderwerpen en 
interessante sprekers. 
Er zijn drie bijzondere avonden in het HVN-jaar: Kerst, Nieuwjaar en de Zomerbijeenkomst; 
deze avonden hebben een accent op onderling samenzijn. Daarnaast zijn er enkele 
subgroepen die regelmatig bij elkaar komen.


De avonden in Pulchri beginnen om 18.00 en duren tot ongeveer 21.00, met borrel en warm 
buffet. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om informeel bij te praten.




Pulchri, Den Haag




HVN-LEDEN


PROCEDURE LIDMAATSCHAP

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een kennismaking met HVN door een email 
te sturen met bijgevoegd een recent CV of verwijzing naar hun LinkedIn profiel naar 
nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl. Introducees kunnen twee keer een netwerkavond 
bijwonen.


Na het bijwonen van twee netwerkavonden, kan een introducé bij het bestuurslid Nieuwe 
Leden een verzoek indienen om lid te worden. In dat geval volgt een persoonlijk 
kennismakingsgesprek met het bestuurslid Nieuwe Leden, die in samenspraak met het 
bestuur bekijkt of diegene toegelaten kan worden.


PROFIEL HVN LEDEN

• Professionele en actieve vrouwen met een HBO- of universitaire opleiding en 

werkniveau.

• Hebben meerdere jaren werkervaring.

• Hebben een werkweek van minimaal 30 uur betaalde arbeid.

• Hebben wanneer zij ondernemer, zelfstandige of freelancer zijn, minimaal een jaar als 

ondernemer hun eigen inkomen.

• Hebben een professionele drive, willen van anderen leren en anderen verrijken en 

hebben een brede belangstelling.

• Verschillen sterk van elkaar qua werk- en levenservaring en vormen mede hierdoor 

een gemêleerd gezelschap.

• Zijn woonachtig en /of werkzaam in de regio Den Haag.

• Zijn bereid om in HVN te investeren door zich op enig moment beschikbaar te stellen 

voor een bestuursfunctie of een andere taak op zich te nemen.


VERLOOP LEDENBESTAND

In 2017 hebben 3 personen het lidmaatschap opgezegd. 7 nieuwe leden hebben zich 
aangemeld.


2017 2016 2015 2014 2013

PER 1 JAN 67 60 60 66 77

NIEUWE LEDEN 7 11 8 6 6

AFMELDINGEN 3 4 8 12 17

PER 31 DEC 71 67 60 60 66

mailto:nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl


HVN-AVONDEN


OPKOMST

De gemiddelde bruto opkomst (leden en introducés) is in 2017 gelijk gebleven.  Het 
gemiddeld aantal introducés  per avond is iets afgenomen.


DE AVONDEN IN PULCHRI

De avonden in Pulchri beginnen met een kort voorstelrondje waarin alle aanwezigen zich 
voorstellen met hun naam en beroep en eventueel bijzonderheden. Een aantal keren is een 
extra vraag gesteld in relatie tot het thema.

De inhoud van de HVN avonden wordt verzorgd door de Programmacommissie. In 2017 
bestond deze commissie uit de volgende leden:  


2017 2016 2015 2014 2013

LEDEN 30 29 24 24 23

INTRODUCÉS 2 3 3 2 5

TOTAAL 32 32 27 26 27

Programmacommissie 2017:

Annemarie Braun (bestuurslid Programma), Kristin Dekkers, Annemarie Attema, Lise 
Broekaar en Karin Jense.

ONDERWERP SPREKER

FEBRUARI Workshop kanteling en presentatie Kristin Dekkers en Karin Jense

MAART Urban stories Nationaal Theater Hanna Timmers 

APRIL Vrouwen op toezichthoudende 
posities

Annemarie van der Burg

MEI Kanteling in je hoofd Ilse Crooy

JUNI Smart cities Gieske Bouma

SEPTEMBER Maatschappelijke relevantie van 
rechtspraak

Janneke U-A-Sai

OKTOBER Het Parlement der Dingen Thijs Middeldorp

NOVEMBER Energietransitie: van fossiel naar 
duurzaam

Nienke Maas



BIJZONDERE AVONDEN HVN

Traditioneel worden de nieuwjaarsbijeenkomst, de zomerbijeenkomst en de 
kerstbijeenkomst door de nieuwe leden van het jaar ervoor georganiseerd.


De HVN Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats bij ROC Mondriaan. We genoten daar van een 
voortreffelijk diner, gekookt en geserveerd door leerlingen van het ROC, begeleid door een 
muzikaal optreden van “de Meisjes met de Wijsjes”. De avond werd georganiseerd door Els 
van Klink, AnneMarie Attema en Corien Brouwer.

Voor de Zomerbijeenkomst kwamen we bij elkaar in strandclub Doen. We aten een heerlijk 
buffet, voorafgegaan door een ontspannen workshop QiGong onder leiding van Daphne 
Stapel. Marlies Ruijgrok, Annemieke Heerema en Corina Maduro waren de 
organisatoren.

Onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst was bij restaurant Hagedis. Onder het genot van een 
geheel vegetarisch diner streden we om de eerste prijs in een quiz waarbij onze kennis van 
onder meer ons eigen netwerk werd getest. Anita Fortuin en Krista Beilschmidt maakten 
deze avond mogelijk.


HVN-Cirkel

Al vele jaren bestaat er een HVN-cirkel, een subgroep van ons netwerk. Zij bestaat uit de 
volgende leden: Caroline van Alphen, Willemijn Ambtman, Henrique Sachse, Timmie 
Thio, Margrit van der Steen, Kristin Dekkers en Imkje Tiesinga. De dames komen 
maandelijks bijeen. Per keer bereidt één persoon een actueel onderwerp voor ter 
bespreking/discussie met de anderen. Een en ander onder het genot van een gezamenlijk 
etentje, per toerbeurt bij iemand thuis. 


In 2015 is er een nieuwe cirkel ontstaan die bestaat uit Monique Rijkers, Margot Snelders, 
Hanneke Andringa, An Lemaire, Ilanah Schriki en Thérèse van Gijn.




PLUIM 2017

De pluim wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de vrouwenzaak of voor het Haags Vrouwen Netwerk. Deze keer ontving Kristin Dekkers 
de pluim voor haar jarenlange inzet voor HVN, zoals de programmacommissie van 2006, 
2007 en 2017, haar professionele kennis die ze graag ter beschikking stelde aan onze leden 
en haar bewonderenswaardige doorzettingsvermogen om ondanks een niet helende 
beenbreuk toch zo veel mogelijk de HVN avonden te blijven bezoeken. Daarmee heeft 
Kristin bijgedragen aan de doelstellingen van HVN.




COMMUNICATIE 

WEBSITE 

Op de website, haagsvrouwennetwerk.nl, staan vooraankondigingen van de avonden. Ook 
is er informatie te vinden over HVN en hoe belangstellenden zich kunnen aanmelden. Er is 
voor de leden een gesloten ledenmodule. De website is goed vindbaar via Google. 

NIEUWSBRIEF

Maandelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief, met een column van de voorzitter, een 
vooraankondiging van de komende avond, een impressie van de voorafgaande bijeenkomst, 
eventueel een introductie van nieuwe leden en overige mededelingen.  



BESTUUR EN COMMISSIES 

BESTUUR 

Een bestuurslid stelt zich in principe voor een periode van drie jaar beschikbaar en kan zich 
al dan niet herbenoembaar stellen. Vacatures in het bestuur worden aangekondigd in HVN-
nieuws en tijdens de avonden.


Samenstelling van het bestuur in 2017:

Henrique Sachse-Bonhof, voorzitter vanaf januari 2017 

Ilse Crooy, secretaris vanaf januari 2017

Ineke Postma, penningmeester vanaf januari 2014

Eva Doornbos, nieuwe leden vanaf januari 2014

Annemarie Braun, programmacie vanaf januari 2017


WEBSITE 

Webmasters in 2016 en 2017 waren Annemarie Braun en Ilse Crooy  
In het verslagjaar is een eerste aanzet gemaakt voor een nieuwe website door Ilse Crooy, 
Corina Maduro, Corien Brouwer en Marlies Ruijgrok.   


BELEID

Het bestuur heeft een besluiten en procedures reglement waarin alle documenten en 
procedures zijn vastgelegd. Het document is voor leden in te zien via de secretaris, evenals 
de notulen van de bestuursvergaderingen.


GASTVROUWEN 

Vanaf 2014 vervullen een aantal leden van HVN de rol van Gastvrouw. Deze rol is in het 
leven geroepen om introducés en nieuwe leden een warm welkom gevoel te kunnen geven. 

In 2017 had HVN de volgende gastvrouwen:  Ilanah Schriki, Monique Rijkers, Marieke 
Knoef en Lise Broekaar.  

KASCOMMISSIE 

De kascommissie bestond in 2017 uit de volgende HVN leden:


Imkje Tiesinga en Caroline van Alphen 



FINANCIEEL JAARVERSLAG


BALANS 2015 BALANS 2016 BALANS 2017

ACTIVA

Liquide middelen

Girorekening 1802505 3.633 5.508 7.220

Girospaarrekening 5.399 5.426 5.438

totaal liquide middelen 9.033 10.934 12.659

Vlottende activa

nog te ontvangen activa 0 0 0

Totaal 9.033 10.934 12.659

PASSIVA

Eigen vermogen

Beginstand 1 januari 7.534 7.556 8.758

Exploitatieresultaat 22 1.202 990

Eigen vermogen 7.556 8.758 9.748

Reservering Lustrum 1.127 1.827 2.527

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 0 0 0

Vooruit ontvangen bijdragen 350 350 385

Totaal kortlopende schulden 9.033 10.935 12.660



Het exploitatieresultaat is hoog uitgevallen door drie redenen:

1. Het netto leden aantal is gegroeid dit jaar, waardoor de contributieopbrengst hoger is.

2. De kosten voor de speciale bijeenkomsten zijn lager uitgevallen dan het beschikbare 
budget.

3. Het bedrag voor onvoorzien hoefde niet gebruikt te worden.


BEGROOT 
2016

RESULTAAT  
2016

BEGROOT 
2017

RESULTAAT 
2017

inkomsten

Contributie 6.174 6.542 6.365 6.785

Diversen en rente 25 27 14 12

Totaal inkomsten 6.200 6.569 6.379 6.797

Kosten

Saldo netwerkbijeenkomsten 4.726 3.666 4.790 4.076

Bank- en kantoorkosten 160 151 150 155

HVNieuws/jaarverslag 0 0 0 0

Bestuurskosten 500 709 500 435

Website en brochure 100 142 100 442

Onvoorzien 214 0 139 0

Lustrum

Totaal kosten 5.700 4.667 5.679 5.108

Reservering lustrum 500 700 700 700

Exploitatieresultaat 1.202 990
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