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VOORWOORD 2019
Weer is er een jaar voorbij. 2019 was voor HVN een goed jaar, waarin onze leden de
avonden in grote getale bezochten. Er kwamen nieuwe leden bij, we schreven een
enquête uit, de ‘Pluim’ is uitgereikt en last but not least hebben we met z’n allen
genoten van een mooi programma. Dat is in een notendop het jaar 2019.
De opkomst van de leden tijdens de avonden stemt tot tevredenheid. Regelmatig zaten
we dit jaar boven de 30 personen. Dat betekent dat HVN aan een behoefte voldoet. We
zijn blij met zo veel trouwe bezoekers.
De aanwas van nieuwe leden zorgt voor nieuwe input en inspireert over en weer door
verbreding van aanwezige kennis en expertise. Onze gastvrouwen zijn van grote waarde
om de introducees op te vangen en een warm welkom te heten bij HVN.
Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, allen om persoonlijke redenen. Ze
hebben ons laten weten HVN te waarderen en er mogelijk in de toekomst weer gebruik
van te maken als er meer persoonlijke ruimte komt.

En dan zitten we met ‘ruimte’ meteen bij het jaarthema. Tijdens de acht avonden in
Pulchri is het thema vanuit verschillende perspectieven belicht. Grappig dat een woord
vanuit zo vele gezichtshoeken benaderd kan worden. Onder het kopje ‘programma’ lezen
jullie meer over de avonden en de specifieke onderwerpen. Op deze plek hoort een
woord van waardering voor de programmacommissie, die er in geslaagd is een
gevarieerd en interessant programma neer te zetten.
De bijeenkomsten buiten Pulchri – Nieuwjaar, Zomer en Kerst – brachten ons naar
bijzondere plaatsen. Italiaans koken en netwerken in de Piet Heinstraat, fotograferen met
je mobieltje op de Binckhorst en wild eten in pop-up restaurant ‘Cru’ in Scheveningen.
Door buiten de bekende paden te treden komt er ruimte voor andere gezichtspunten.
Vooral de vrouwen van ‘Rebelz’ op de Binckhorst hebben indruk gemaakt; exgedetineerden die hun weg naar de maatschappij proberen terug te vinden.
Dit jaar hebben we de ‘Pluim’ uitgereikt aan Joke Buringa. Joke kreeg de trofee voor haar
inzet voor de ontwikkeling van vrouwen in Jemen en andere landen. We zijn trots dat we
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binnen HVN leden hebben met bijzondere verdiensten voor het verbeteren van de positie
van de vrouw in het algemeen en/of hebben bijgedragen aan het realiseren van de
doelstellingen van HVN.
Een peiling onder de leden over HVN middels een enquête, heeft veel bruikbare
informatie opgeleverd voor het bestuur. Het grootste deel van de leden is tevreden,
terwijl er ook nuttige tips gegeven werden om HVN nog beter te maken. Het komende
jaar zal het bestuur met de resultaten van de enquête aan de slag gaan. Een veel
genoemd knelpunt is de verspreiding van de ledenlijst, die vanwege de AVG wetgeving
en een onveilige website niet (meer) direct ter beschikking is voor de leden. Het bestuur
heeft tijdelijke oplossingen bedacht, en werkt aan een definitieve oplossing. Uit de
enquête kwam veel commentaar op het voorstelrondje, reden waarom het bestuur in het
najaar een pilot is gestart om het anders te doen in de vorm van pitches van maximaal
vier leden per avond. De evaluatie volgt in 2020.
Binnen het bestuur waren er drie bestuursleden die hun taken hebben beëindigd, allen
om persoonlijke redenen en in goed overleg. Gelukkig stonden hun opvolgers klaar en
konden we als bestuur in volle vaart vooruit.
HVN is HVN omdat zo veel vrouwen zich als vrijwilliger inzetten voor het netwerk. Het
principe van halen en brengen leeft bij HVN. Al die actieve vrouwen wil ik graag
bedanken voor hun inzet. Want HVN is voor ons allemaal!

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 Studio aan het Lange
Voorhout in Den Haag, op de derde maandag van de maand. Op deze netwerkavonden
houdt een spreker een presentatie of lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat
past binnen het jaarthema en dat de aanwezigen vaak nét een andere kijk op zaken
biedt dan verwacht. De sprekers komen meestal van buiten HVN, maar ook sprekers uit
het eigen netwerk HVN delen hun kennis op deze avonden.
Dit jaar was het jaarthema ‘ruimte’, 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 en worden
meestal georganiseerd door nieuwe leden. Daarnaast zijn er enkele subgroepen. ‘Cirkels’
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
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HVN-LEDEN
PROCEDURE LIDMAATSCHAP
Vrouwen die geïnteresseerd zijn in het Haags Vrouwennetwerk kunnen zich aanmelden
voor een kennismaking met HVN door een netwerkavond bij te wonen, mits zij voldoen
aan onderstaande criteria van lidmaatschap. Door een e-mail te sturen met bijgevoegd
een recent cv of een verwijzing naar hun LinkedIn-profiel naar
nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl kunnen zijn zich aanmelden voor het bijwonen
van een netwerkavond. Het bestuurslid Nieuwe Leden kan in het cv het LinkedIn-profiel
nagaan of de betreffende geïnteresseerde aan de criteria voldoet. Geïnteresseerden
kunnen als introducee twee keer een netwerkavond bijwonen, waarvan tenminste één
een avond in Pulchri.
Tijdens de HVN-avonden in Pulchri worden geïnteresseerden ontvangen door het
bestuurslid Nieuwe Leden samen met gastvrouwen.
Na het bijwonen van twee netwerkavonden kan een introducée bij het bestuurslid Nieuw
Leden een verzoek indienen om lid te worden. In dat geval volgt een
kennismakingsgesprek met het bestuurslid Nieuwe Leden, die in samenspraak met het
bestuur bekijkt of de introducee als nieuw lid kan worden toegelaten.

PROFIEL HVN-LEDEN
HVN-leden zijn professionele en actieve vrouwen met een HBO- of universitaire opleiding
en werkniveau, en:
Hebben meerdere jaren werkervaring.
Hebben een werkweek van minimaal 30 uur betaalde arbeid.
Wanneer het een vrouwelijke ondernemer, zelfstandige professional of freelancer
betreft hebben zij gedurende minimaal een jaar als ondernemer een eigen
inkomen.
Hebben een professionele drive, willen van anderen leren, anderen verrijken en
hebben een brede belangstelling.
Verschillen 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
2019

2018

2017

2016

2015

Per 1 jan.

67

71

67

60

60

Nieuwe leden

5

4

7

11

8

Afmeldingen

4

8

3

4

8

Per 31 dec.

68

67

71

67

60
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HVN-AVONDEN
OPKOMST
De gemiddelde bruto opkomst in 2019 is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren: 31
deelnemers.
2019

2018

2017

2016

2015

Leden

29

30

30

29

24

Introducées

2

3

2

3

3

Totaal

31

33

32

32

27

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.
Ieder jaar staat in het teken van een thema.
Het jaarthema voor 2019 was Ruimte. In
Pulchri gaven we elkaar in 2019 weer de
ruimte om ons verhaal te doen. Ruimte in
ons hoofd om na te denken, om te communiceren en elkaar nog beter te leren kennen.
Daarnaast bevonden we ons steeds vaker in een virtuele ruimte. Onafhankelijk van
plaats en of tijd biedt dat nieuwe kansen, of is het soms een bedreiging? Iedereen zijn
eigen kosmos, die we bij HVN verbinden tot een grenzeloze ruimte.
ONDERWERP

SPREKER

FEBRUARI

Interactieve Workshop Neem je Ruimte in

Yvonne van den Bergh
en Marlies Ruijgrok

MAART

Blockchain, big data, Internet of Things,
robotics, virtual reality.

Giulietta Marani

APRIL

Rondleiding door de Pulchri Studio en een
toelichting op de aanwezige kunstwerken.

Frans de Leef

MEI

100 Resilient Cities Network

Anne-Marie Hitipeuw

SEPTEMBER

Vrouwen en mannenhersenen

Lara Wierenga
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OKTOBER

Werken bij ESA, de European Space Agency

Ana Collado

NOVEMBER

Interculturele dialoog

Angela Roothaan

BIJZONDERE AVONDEN HVN
Traditioneel worden de nieuwjaarsbijeenkomst, de zomerbijeenkomst en de
kerstbijeenkomst meestal door de nieuwe leden van het jaar ervoor georganiseerd.
De HVN Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats bij kookstudio Capo Cucina.
Onder leiding van chef-kok Romano Auteri bereidden we ons eigen Italiaanse menu,
terwijl we uitleg kregen over de diverse ingrediënten en kooktechnieken. Een heerlijk
diner met zelfgemaakte gerechten volgde. De avond werd dit keer georganiseerd door
bestuurslid Annemarie Braun.
Voor de Zomerbijeenkomst kwamen we bij elkaar in Rebelz op de Binckhorst.
Rebelz is een sociale onderneming en dat zie je terug in de tweede kans die aan alles
wordt gegeven. In de keuken en bediening werken ex-gedetineerde vrouwen die worden
opgeleid tot kok of gastvrouw. We kregen een fantastisch diner op een bijzondere plek.
Gevolgd door een Smartphone Fotografie Workshop, waarin we uitleg kregen hoe je met
je telefoon de mooiste ruimtelijke foto’s kunt maken. Twee nieuwe leden maakten deze
avond mogelijk.
Onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst vond plaats in de mooie ruimte van Flamant in de
Frederikstraat.
Tijdens het diner keken we met behulp van inspirerende vragen terug op afgelopen jaar
en werd vervolgens - met andere tafelgenoten - vooruit gekeken naar het nieuwe jaar.
Deze avond werd traditiegetrouw georganiseerd door drie nieuwe leden.

HVN-CIRKELS
Binnen ons netwerk zijn twee cirkels actief. Een cirkel is een kleine groep van vrouwen
die, naast de reguliere HVN avonden, regelmatig bij elkaar komen en vanuit een gekozen
doelstelling activiteiten met elkaar ondernemen. Verdieping en aandacht voor elkaar is
de drijfveer.
De oudste cirkel is opgericht in 2001 en 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. 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.
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ENQUÊTE

Het bestuur was nieuwsgierig hoe de leden over HVN dachten en schreef een enquête
uit. Negenendertig van de negenenzestig leden hebben de enquête ingevuld.
90% van de respondenten vond dat de doelstelling van HVN voldoende tot goed tot z’n
recht kwam. ‘Ergens bij horen’ bleek een belangrijke drijfveer om lid te worden, naast
behoefte aan netwerken en informatie krijgen. De roep om meer diversiteit in de
samenstelling van de leden, qua leeftijd, culturele diversiteit en beroepsgroepen kwam
duidelijk naar voren. De avonden werden goed gewaardeerd; meerdere leden gaven aan
meer interactiviteit en onderlinge uitwisseling te waarderen. Veel opmerkingen kwamen
er over het voorstelrondje, te lang en slecht te verstaan.
Het gemis van een toegankelijke ledenlijst is groot, omdat de ledenlijst wordt gezien als
het ‘hart’ van het netwerk.
Tenslotte werd de behoefte aan ‘cirkels’ veel genoemd.
Het bestuur bedankt de leden die de enquête hebben ingevuld en is enthousiast met de
resultaten aan de slag gegaan om HVN ook voor nieuwe generaties aantrekkelijk maken.

PLUIM 2019
De pluim is een wisseltrofee en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen of voor het Haags
Vrouwen Netwerk.
De Pluim 2019 is toegekend aan iemand die zich jarenlang heeft ingezet voor de
ontwikkeling van vrouwen, eerst in Nederland en later in Jemen, Egypte en Bhutan.
Met compassie, een sterke wil en een vaste koers ondanks forse tegenwinden, bleef ze
strijden voor een gerechtvaardigde en onafhankelijke positie voor vrouwen, waar ook ter
wereld.

COMMUNICATIE
WEBSITE
Op de website, www.haagsvrouwennetwerk.nl, staan vooraankondigingen van de
avonden. In maart 2019 is hier een ‘Mollie’ bètafunctie bij opgenomen zodat online
betalingen vooraf mogelijk werden. Ook is op de website informatie te vinden over HVN
en hoe belangstellenden zich kunnen aanmelden. Er is voor de leden een besloten deel
voor leden die met een loginnaam bereikbaar is. Dit onderdeel is niet goed van de grond
gekomen en een hack heeft het bestuur doen besluiten hier geen extra aandacht aan te
besteden tot zeker is dat het besloten deel veilig is. Een oplossing voor dit probleem zal
in 2020 verder uitgewerkt worden.
Een actuele pdf-versie van de beknopte ledenlijst is bij het secretariaat op te vragen.
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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 die gemiddeld door 78% van de ontvangers werden geopend.
13 reminders werden verzonden, en vier speciale nieuwsbrieven, bijvoorbeeld voor het
jaarverslag en contributie.
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BESTUUR EN COMMISSIES
BESTUUR
Een bestuurslid stelt zich in principe voor een periode van twee 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 2019:

Voorzitter:
 Henrique Sachse-Bonhof, vanaf januari 2017
Secretaris:
 Corina Maduro, vanaf januari 2018 tot augustus 2019
 Karen van Dalsem, vanaf september 2019
Penningmeester:
 Corien Brouwer, vanaf januari 2019
Nieuwe Leden:
 Yvonne Braakman-Oudshoorn, vanaf januari 2018 tot juli 2019
 Marlies Ruijgrok, vanaf augustus 2019
Programma:
 Annemarie Braun, vanaf januari 2017 tot december 2019

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.
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GASTVROUWEN
Vanaf 2014 vervult een aantal leden van HVN de rol van Gastvrouw. Deze rol is in het
leven geroepen om introducees een warm welkom te heten. Het bestuurslid Nieuwe
Leden krijgt in 2019 ondersteuning van zes gastvrouwen om introducees en nieuwe
leden met volle aandacht te ontvangen.

KASCOMMISSIE
De kascommissie bestond in 2019 uit twee HVN leden.

PROGRAMMACOMMISSIE
De programmacommissie werd in 2019 door zes leden bemand.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
BALANS

2017

BALANS 2018

BALANS 2019

ACTIVA

Liquide middelen
Girorekening 1802505

7.220

8.368

5.411

Girospaarrekening

5.438

5.444

10.445

totaal liquide middelen

12.659

13.812

15.856

nog te ontvangen activa

0

0

0

Totaal

12.659

13.812

15.856

Vlottende activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Beginstand 1 januari

8.7
58

9.748
10.586

Exploitatieresultaat

990

838

1.249

Eigen vermogen

9.748

10.586

11.835

Reservering Lustrum

2.527

3.227

3.927

Nog te betalen kosten

0

0

95

Vooruit ontvangen bijdragen

385

0

0

Totaal

385

0

95

TOTAAL

12.660

13.813

15.857

Kortlopende schulden
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RESULTAAT
2018

BEGROOT

2018

2019

RESULTAAT
2019

Contributie

7.000

7.370

7.000

6.695

Diversen en rente

10

5

5

0

Totaal inkomsten

7.010

7.375

7005

6.695

Saldo
netwerkbijeenkomsten

5.000

5.086

5.000

4.072

Bank- en kantoorkosten

150

156

150

306

HVNieuws/jaarverslag

0

0

0

0

Bestuurskosten

500

308

500

273

Website en brochure

425

286

425

95

Onvoorzien

235

0

230

0

Totaal kosten

6.310

5.837

6.305

4.746

Reservering lustrum

700

700

700

700

BEGROOT

inkomsten

Kosten

Lustrum

Exploitatieresultaat

838

1.249

Toelichting:




Van het saldo netwerkbijeenbijkomsten 2018 zijn afgetrokken de in 2017
ontvangen bijdragen a 385 euro
Het leden aantal is dit jaar weer opgelopen, waardoor de contributieopbrengst
hoger is.
Het bedrag voor onvoorzien is niet gebruikt.
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