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VOORWOORD 2018 

 

Aan het begin van het jaar ben ik altijd erg benieuwd wat het HVN jaar gaat 

brengen, welke bijzondere lezingen en ontmoetingen we mogen gaan 

meemaken. Weliswaar krijgt het bestuur van te voren een inkijkje door een tipje 

van de sluier op te lichten, maar hoe het uitpakt, weet je pas achteraf. Het kan 

mee of tegenvallen, en daarom blijft het spannend. Voor het bestuur telt het 

resultaat. Met dit jaarverslag maken we de balans op van het afgelopen jaar. Het 

is goed om terug te kijken, zodat we er van kunnen leren, maar meer nog 

kunnen genieten van de successen. Met die kennis gaan we dan weer op volle 

koers verder naar de toekomst.  

 

‘Raakvlak’ was het thema van 2018. Na ‘Kanteling’ in 2017 gingen we op zoek 

naar nieuwe verbindingen. Want kantelen betekent verandering van positie, 

waarna er een nieuwe situatie ontstaat, met nieuwe raakvlakken en andere 

perspectieven. Binnen het HVN jaar programma hebben we gezocht naar nieuwe 

raakvlakken. Soms vonden we die dichtbij, soms waren ze van een meer 

abstractere dimensie.  

Vrouwenzaken kwamen aan bod in de lezing over de vrouw in de Afrikaanse film, 

en in de filosofische beschouwing over wat vrouwen hebben betekend voor de 

samenleving.  Dilemma’s in de gezondheidszorg, een goede financiële 

voorbereiding op de oude dag en mentaal gezond blijven met mindfulness, waren 

onderwerpen die dichtbij onszelf kwamen.  Heel persoonlijk werd het met het 

Huis van Gedichten, waar we ons lieten raken door poëzie, en zelf ook in de pen 

klommen met juweeltjes van gedichten als resultaat. De harde kant van 

wetgeving kwamen we tegen in de uitleg over de nieuwe privacywet; een nieuwe 

werkelijkheid die nogal wat administratieve aanpassingen vraagt.  

 

Driemaal per jaar gaan we ‘uit’ en zijn we buiten Pulchri te vinden. De 

Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats bij Urban Farmers, een hippe stadsboerderij 

met o.a. groenteteelt op het dak. Helaas hoorden we later dat de organisatie het 

niet heeft gered. In de zomer waren we te gast in de Schilderswijk, waar we 

hartelijk werden ontvangen met exotische gerechten en waar we onze energie 

kwijt konden tijdens een echte percussie workshop. De vriendelijkheid en trots 

van de dames die voor ons kookten hebben veel indruk gemaakt. Tenslotte 
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vierden we gezamenlijk Kerst in een klein maar gezellig restaurantje, met een 

workshop over etiquette. Een leerzame en bruikbare ervaring.  

 

Ook dit jaar mochten we weer nieuwe leden verwelkomen. Altijd leuk, nieuwe 

gezichten, met nieuwe inbreng en energie. Maar ook de ‘ouwe getrouwe’ leden 

lieten zich zien, sommigen vaak, anderen af en toe. Iedereen is welkom, dat is 

de boodschap die we uitdragen en die mensen naar Pulchri trekt. Want dat willen 

we blijven doen: een ontmoetingsplek bieden voor interessante vrouwen, waar 

ze zich laten inspireren en verrassen. En misschien wel nieuwe raakvlakken 

ontdekken bij zichzelf.  

 

Blij waren we met de geboorte van de nieuwe website, die door onze eigen 

website commissie is gerealiseerd. In een modern jasje en met nieuwe foto’s. 

Het visuele beeld straalt kracht en verbinding uit, precies zoals we het hadden 

voorgesteld. 

Bij HVN geldt het principe van halen en brengen. En dat dit een mooi 

uitgangspunt is, hebben we afgelopen jaar weer gemerkt. Door de inzet van de 

vele actieve leden, konden we ook in 2018 een platform bieden voor vrouwen die 

op zoek zijn naar verbinding en inspiratie. Dank aan de tomeloze inzet van de 

Programmacommissie, onze Gastvrouwen, de Kascommissie, leden van de 

Cirkels, de nieuwe leden die de buitenbijeenkomsten organiseerden,  de sprekers 

en mijn medebestuursleden. Mede door jullie is HVN nog steeds een sterk merk. 

En niet te vergeten onze leden, die met hun aanwezigheid, elke maand weer, 

laten zien dat HVN er toe doet. 

 

 

Henrique Sachse 

Voorzitter HVN 

 
Henrique Sachse  
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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 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 ‘raakvlak’, opnieuw 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 

  



Jaarverslag Stichting Haags Vrouwennetwerk 2018 6 | 14 

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 2018 hebben 8 personen het lidmaatschap opgezegd. 4 nieuwe leden hebben 

zich aangemeld. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

PER 1 JAN. 71 67 60 60 66 

NIEUWE LEDEN 4 7 11 8 6 

AFMELDINGEN 8 3 4 8 12 

PER 31 DEC. 67 71 67 60 60 

 

mailto:nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl
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HVN-AVONDEN 

OPKOMST 

De gemiddelde bruto opkomst (leden en introducés) is in 2018 gelijk gebleven.  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

LEDEN 30 30 29 24 24 

INTRODUCÉS 3 2 3 3 2 

TOTAAL 33 32 32 27 26 

 
 

 
 
 

 

 

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 2018 bestond deze commissie uit drie leden.  
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 ONDERWERP SPREKER 

FEBRUARI De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

Ellen Timmer 

MAART Vrouwbeeld in Afrikaanse films Louise Müller 

APRIL Huis van gedichten Malou van Osendarp 

MEI Medische ethiek 

 

Erwin Kompanje 

JUNI Pensioen 

 

Marike Knoef 

SEPTEMBER Mindfulness Rhoda Schulling 

OKTOBER Schilderswijktour van SBBIS 

 

Itai Cohn 

NOVEMBER Vrouwen in de filosofie Carolien Ceton 

 

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 

Urban Farmers. We genoten daar van een 

interessante rondleiding door de kassen en 

langs kweekvijvers, terwijl we uitleg kregen 

over aquaponic. Een heerlijk diner met zelf 

verbouwde ingrediënten volgde. De avond 

werd georganiseerd door twee leden. 

 

 

 
Het oude Philipsgebouw van Urban 

Farmers 
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Voor de Zomerbijeenkomst kwamen we bij 

elkaar in het multicultureel 

ontmoetingscentrum in de Schilderswijk. We 

aten van een voortreffelijk, multicultureel 

buffet, voorafgegaan door een djembé 

workshop. Drie nieuwe leden waren de 

organisatoren. 

 

 

 

Onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst was bij 

restaurant Pan in Bezuidenhout. Onder het genot van een shared diner kregen 

we les in etiquette. Drie leden maakten deze avond mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Multicultureel Ontmoetingscentrum 

in de Schilderswijk 

 

         
In de binnentuin van Pulchri  
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HVN-Cirkels 

Al vele jaren bestaat er een  HVN-cirkel, in 2015 gevolgd door een tweede cirkel. 

Een cirkel is een subgroep van ons netwerk. Voorstel: De cirkels zijn vaste, 

zelfgeorganiseerde groepen waar vrouwen met gelijke interesse contact hebben 

over verschillende onderwerpen. Elk lid kan het initiatief nemen een cirkel te 

starten.  

 

De oudste cirkel is opgericht in 2001 en 

bestaat uit zeven leden. 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. 

Deze cirkel heeft zes leden. Zij komen 

ongeveer eens per 6 weken bij elkaar, per toerbeurt bij iemand thuis. Thema's 

en vragen zijn ad hoc, en gaan bijvoorbeeld over werk of over het maken van 

keuzes omtrent bestuursfuncties. 

  

PLUIM 2018 

De pluim wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrouwenzaak of voor het Haags Vrouwen 

Netwerk. In 2018 is er geen Pluim uitgereikt. 

  

 
De Cirkel opgericht in 2001 
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COMMUNICATIE 

WEBSITE  

Begin 2018 is de nieuwe website, waar in 2017 door de websitecommissie al 

hard aan is gewerkt, in gebruik genomen. 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 besloten ledenmodule. De website is goed vindbaar via 

Google.  

De websitecommissie van vier personen heeft een plan ontwikkeld en na een 

akkoord van het bestuur is de website in Wordpress gebouwd. Deze personen 

zijn na oplevering van de website aangebleven als verantwoordelijken voor de 

inhoud van de website. 

 

 

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. Per 2018 wordt hiervoor de marketingtool Mailchimp 

gebruikt. Er zijn in dit jaar 11 nieuwsbrieven verstuurd en 15 reminders, waarbij 

de nieuwsbrieven gemiddeld door zo’n 75% van de ontvangers geopend werd.  
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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 2018: 

 Henrique Sachse-Bonhof, voorzitter vanaf januari 2017  

 Corina Maduro, secretaris vanaf januari 2018 
 Ineke Postma, penningmeester vanaf januari 2014 

 Yvonne Braakman-Oudshoorn, nieuwe leden vanaf 
januari 2018 

 Annemarie Braun, programmering vanaf januari 2017 

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 vervult een aantal leden van HVN de rol van Gastvrouw. Deze rol is 

in het leven geroepen om introducees en nieuwe leden een warm welkom gevoel 
te kunnen geven.  
In 2018 had HVN vier gastvrouwen. 

 

KASCOMMISSIE  

De kascommissie bestond in 2018 uit twee leden.  
 

PROGRAMMACOMMISSIE 

De programmacommissie werd in 2018 door drie leden bemand. 
 

WEBSITE 

In 2018 heeft de in 2017 opgerichte websitecommissie het plan voor de nieuwe 

website afgemaakt en hebben twee leden deze gebouwd. 

  

 
Ineke Postma 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

 BALANS 2016 BALANS 2017 BALANS 2018 

ACTIVA    

    

Liquide middelen    

Girorekening 1802505 5.508 7.220 8.368 

Girospaarrekening 5.426 5.438 5.444 

totaal liquide middelen 10.934 12.659 13.812 

    

Vlottende activa    

nog te ontvangen activa 0 0 0 

Totaal 10.934 12.659 13.812 

    

PASSIVA    

    

Eigen vermogen    

Beginstand 1 januari 7.556 8.758 9.748 

Exploitatieresultaat 1.202 990 838 

    

Eigen vermogen 8.758 9.748 10.586 

Reservering Lustrum 1.827 2.527 3.227 

    

Kortlopende schulden    

Nog te betalen kosten 0 0 0 

Vooruit ontvangen 

bijdragen 

350 385 0 

Totaal kortlopende 
schulden 

350 385 0 

TOTAAL 10.935 12.660 13.813 
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 BEGROOT 

2017 
RESULTAAT 

2017 
BEGROOT 

2018 
RESULTAAT 

2018 

inkomsten     

Contributie 6.365 6.785 7.000 7.370 

Diversen en rente 14 12 10 5 

Totaal inkomsten 6.379 6.797 7.010 7.375 

     

Kosten     

Saldo 
netwerkbijeenkomsten 4.790 4.076 5.000 5.086 

Bank- en kantoorkosten 150 155 150 156 

HVNieuws/jaarverslag 0 0 0 0 

Bestuurskosten 500 435 500 308 

Website en brochure 100 442 425 286 

Onvoorzien 139 0 235 0 

Lustrum     

Totaal kosten 5.679 5.108 6.310 5.837 

Reservering lustrum 700 700 700 700 

     

Exploitatieresultaat  990  838 

     

 
Toelichting: 

 
 Van het saldo netwerkbijeenkomsten 2018 zijn afgetrokken de in 2017 

ontvangen bijdragen á 385 euro. 

 Het ledenaantal is in 2018 opgelopen, waardoor de contributieopbrengst 
hoger is. 

 Het bedrag voor onvoorzien is niet gebruikt. 
 


