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Voorwoord Jaarverslag 2021 
 

Deuren openen 
De start van 2021 onder nieuw voorzitterschap met de beperkingen door de coronapandemie was 
een bijzondere uitdaging. Mede dankzij geweldige vrijwillige inzet van alle commissies en het HVN-
bestuur was 2021 toch een succesvol HVN jaar. In 2021 startten we met een niet te overziene 
periode van lockdown, waarbij al het openbare leven stilviel en een avondklok van kracht was. Het 
jaarthema Deuren openen kreeg opeens een geheel andere lading.  
 

HVN-bijeenkomsten en corona 
Na een jaar corona waren er ook een aantal nieuwe vanzelfsprekendheden ons leven 
binnengekomen. Online HVN-bijeenkomsten gingen gewoon door en voelde ook niet meer zo gek.  
Als een van de weinige netwerken bleven we elkaar frequent en online ontmoeten.  
 
De programmacommissie heeft ook in 2021 de plannen, soms op het laatste moment, moeten 
omvormen naar een digitale versie. De originele start van het jaar werd door de nieuwe leden 
georganiseerd met een online cocktail workshop, een goede manier om het nieuwe jaar in te luiden. 
En met de improvisatie van twee programmacommissieleden in februari, bleek ook de flexibiliteit en 
professionaliteit van de dames. De HVN-bijeenkomsten in 2021 hadden interessante onderwerpen 
en sprekers en waren van hoog niveau. Meer leden waren meer bedreven geraakt in online hosting 
van de onlinebijeenkomsten, dus technisch kon gelukkig alles doorgaan. Het napraten na elke 
bijeenkomst in verschillende break-out rooms, in kleinere setting, werd als prettig ervaren.  
 
Uiteindelijk hebben we de eerste vier maanden fijne online HVN-avonden mogen beleven. Na een 
onlinepresentatie in april over Amare, het nieuwe Stadstheater, mochten de HVN-leden als een van 
de eersten en nog voor de opening, Amare via een rondleiding bezichtigen. Naast dit unieke bezoek, 
was dit ook de eerste keer dat we elkaar weer live ontmoetten.  
 
Toch haalde de onverwachte ingezette coronamaatregelen ons nog een paar keer in. Het in allerijl 
verplaatsen van de zomerbijeenkomst en het op het laatste moment en bij hoge uitzondering 
afzeggen van de november bijeenkomst zijn daar voorbeelden van. Zo ook de noodzaak om in 
september en oktober vanwege de 1,5 meter coronamaatregel uit te wijken naar andere zalen 
binnen Pulchri. Er is een plan opgesteld om bij latere crises voorbereid te zijn. Chapeau voor de inzet 
van alle programmacommissieleden, zonder hen was het niet zo’n mooi jaar geworden! 
 

Nieuwe leden in 2021 
Noemenswaardig is het feit dat we in 2021 nieuwe jonge leden aan HVN hebben kunnen binden. 
Mede door de pandemie zijn steeds meer professionele dames op zoek gegaan naar een netwerk.   
De nieuwe frisse look en het up-to-date zijn van de website maakte dat we steeds meer door 
potentiële HVN-leden zijn gevonden. Complimenten voor de Nieuwe Leden commissie! Zij hebben 
ervoor gezorgd dat de introducees een positieve eerste indruk kregen tijdens het aanmeldproces. En 
dat ze zich snel thuis voelden in een kleinere setting vooraf aan de onlinebijeenkomsten en ook bij de 
hartelijke live ontvangst. De positieve sfeer die er bij HVN heerst en de oprechte vriendelijke 
belangstelling maakten voor de potentiële nieuwe leden veel verschil. 
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Het bestuur van HVN is een, vaak onzichtbare, stuwende kracht 
van het netwerk. Dank voor het belangrijke werk met betrekking 
tot communicatie, het secretariaat en de financiële 
optimalisatie die zich voornamelijk achter de schermen afspeelt. 
In deze bijzondere tijd hebben ze de voortgang van HVN-
bijeenkomsten levend(ig) kunnen houden. 
 
En dank aan alle (betrokken) HVN-leden, die solidair zijn 
geweest en hun commitment naar HVN ook in 2021 hebben 
getoond. Het was een waardevol en bijzonder jaar. 
 
Margot Snelders 
Voorzitter HVN 
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Over Haags Vrouwen Netwerk 
 

Het Haags Vrouwen Netwerk 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. Door COVID-19 en daarmee samenhangende 
beperkingen hebben ook dit jaar veel avonden zich online voorgedaan. 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 ‘deuren openen’, een thema dat de ambitie weer naar buiten te kijken na 
een jaar corona. Maar deuren openen betekent nog veel meer. De programmacommissie heeft de 
veelzijdigheid van het thema opnieuw fantastisch geïllustreerd door een diversiteit aan invalshoeken 
te presenteren. Zonder zich te laten beperken door noodzakelijk online contact. 
 
Er zijn zoals elk jaar 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. Ook in 2021 is het Kerst en Nieuwjaarsevent online georganiseerd, 
door nieuwe leden. Daarnaast zijn er enkele subgroepen. ‘Cirkels’ die regelmatig bij elkaar komen. 
 
De avonden in beginnen in het algemeen om 18:00 uur en duren dan tot ongeveer 21:00 uur, met 
borrel en warm buffet. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om informeel bij te praten. 
Online wisselde de aanvangstijd, en het sociale element varieerde van een informele inloop tot 
uiteengaan in kleine groepjes om na afloop van de presentatie na te praten.     
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HVN-leden en nieuwe leden 
 

Procedure lidmaatschap 
Hoger opgeleide vrouwen, werkzaam of woonachtig in de Haagse regio die geïnteresseerd zijn in het 
Haags Vrouwennetwerk kunnen zich aanmelden voor een kennismaking met HVN. De kennismaking 
vindt plaats tijdens één van onze netwerkavonden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor 
aanmelden, mits zij voldoen aan onderstaande criteria van lidmaatschap (zie onder ‘profiel 
lidmaatschap’). Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl. 
 
Het bestuurslid Nieuwe Leden en Kennismaking kan een cv opvragen of bekijkt het LinkedIn-profiel 
van de geïnteresseerde om na te gaan of zij aan de criteria voldoet. Geïnteresseerde vrouwen 
kunnen als introducee twee keer een netwerkavond bijwonen.  
 
Bijeenkomsten op locatie 
De netwerkavonden vinden in beginsel plaats in Pulchri. Drie speciale bijeenkomsten worden op een 
andere locatie georganiseerd: het Zomerevent in juli, de Kerstbijeenkomst in december en de 
Nieuwjaarsbijeenkomst in januari. Een introducee doet tenminste één van de twee 
kennismakingsavonden op locatie mee.  
 
Onlinebijeenkomsten 
Ook in 2021 hebben we nog volop met de bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus te 
maken gehad. Dit leidde tot meerdere onlinebijeenkomsten. De Nieuwjaarsbijeenkomst was een 
online event. Het zomerevent hebben we op een locatie in Scheveningen gehouden.  
Net als in 2020 was het in 2021 wederom mogelijk dat introducees na het bijwonen van twee online 
bijeenkomsten een verzoek indienden om lid te worden van HVN. Dit is in de praktijk niet 
voorgekomen. Een enkele keer heeft een introducee verzocht om na één of twee 
onlinebijeenkomsten ook een bijeenkomst op locatie bij te wonen. Deze verzoeken zijn steeds 
gehonoreerd. 
 
Kennismakingsgesprek 
Na het bijwonen van twee netwerkavonden kan een introducée bij het bestuurslid Nieuw Leden en 
Kennismaking een verzoek indienen om lid te worden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. De 
kennismakingsgesprekken vonden plaats in levenden lijve en met inachtneming van de 1,5 meter 
afstandsregel.  
 
Sinds 2021 voert het bestuurslid Nieuwe Leden en Kennismaking deze gesprekken samen met de 
Voorzitter. Dit is ontstaan in de periode dat introducees een verzoek om lid te worden konden 
indienen na alleen online en geen fysieke bijeenkomsten te hebben bijgewoond. Dat had tot gevolg 
dat het bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking de enige persoon binnen HVN was die de 
betreffende introducee in levenden lijve sprak. Door de gesprekken samen met de Voorzitter te 
voeren ontmoetten minimaal twee HVN-leden het beoogde nieuwe lid. 
 
Het bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking en de Voorzitter evalueren samen het 
kennismakingsgesprek. Vervolgens legt het bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking het verzoek 
tot lidmaatschap met motivatie voor aan de overige bestuursleden. 
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Wachtlijst 
Vanaf september 2021 stroomden aanmeldingen binnen van introducees met het verzoek om een 
HVN-bijeenkomst bij te wonen. Daardoor kregen we te maken met een wachtlijst. De wachtlijst werd 
langer doordat de HVN-bijeenkomst van november 2021 geen doorgang kon vinden. Voor het online 
kerstevent (en het online nieuwsevent) heeft het bestuur gekozen voor een maximum van drie 
introducees in plaats van de gebruikelijke vier introducees. Door deze ontwikkelingen is 2021 
afgesloten met een wachtlijst van veertien introducees. 
 

Nieuwe Leden commissie 
In 2021 is de naam ‘gastvrouwen’ gewijzigd in Nieuwe Leden commissie. Deze naam past bij de 
huidige tijd en dekt de lading van de activiteiten: ontvangst van introducees, onze potentiële nieuwe 
leden. 
 
Tijdens de HVN-avonden in Pulchri worden geïnteresseerden ontvangen door het bestuurslid Nieuwe 
Leden en Kennismaking samen met leden van de Nieuwe Leden Commissie. In 2021 maakten de 
volgende leden deel uit van de Nieuwe Leden Commissie: Karin Jensen, Hanneke Andringa, Aly 
Biemold, Mette de Jonge, Susanne van de Koevering en Angela Mekes.  
 
Ook online hebben we dit voortgezet. De introducees worden voorafgaand aan de HVN-bijeenkomst 
in een aparte digitale ruimte ontvangen door het bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking samen 
met enkele leden van de Nieuwe Leden Commissie. 
  

Profiel HVN-leden 
De leden van het Haags Vrouwen Netwerk voldoen aan het volgende profiel: 

• Professionele en actieve vrouwen met een HBO- of universitaire opleiding en werkniveau. 
• Hebben meerdere jaren werkervaring. 
• Hebben een werkweek vanaf 30 uur betaalde arbeid. 
• Hebben wanneer zij ondernemer, zelfstandige of freelancer zijn, een jaar of langer als 

ondernemer hun eigen inkomen. 
• Hebben een professionele drive, willen van anderen leren en anderen verrijken en hebben 

brede maatschappelijke belangstelling. 
• Zijn woonachtig en/of werkzaam in de regio Den Haag. 
• Hebben een professionele drive, willen van anderen leren, anderen verrijken en hebben een 

brede belangstelling. 
• 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 
Ondanks de coronacrisis hebben we in 2021 maar liefst zeven nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Het verloop van het ledenbestand van de afgelopen jaren is als volgt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Per 1 januari 67 71 67 68 72 

Nieuwe leden 7 4 5 9 7 

Afmeldingen 3 8 4 5 5 

Per 31 december 71 67 68 72 74 
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HVN-avonden 
 

Opkomst 
De gemiddelde bruto opkomst in 2021 is net als in 2020 aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren. Er 
waren in 2021 vier live bijeenkomsten, zes online ontmoetingen en één avond is afgelast. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Leden 30 30 29 33 41 

Introducées 2 3 2 3 4 

Totaal 32 33 31 36 45 
 

Avonden in Pulchri 
De inhoud van de HVN-avonden wordt verzorgd door de Programmacommissie. Al vele tientallen 
jaren vinden in de Pulchri Studio aan het sfeervolle Lange Voorhout de HVN-bijeenkomsten plaats. 
Altijd op de derde maandag van de maand. Net als in 2020 hield Pulchri noodgedwongen door de 
coronapandemie haar deuren gesloten. De Programmacommissie stond opnieuw voor de enorme 
uitdaging om haar leden op een andere manier elkaar te laten ontmoeten: digitaal via Zoom. Veel 
van de HVN-bijeenkomsten zijn in 2021 online georganiseerd en op deze manier heeft de 
Programmacommissie toch een volwaardig en inhoudelijk zeer sterk programma kunnen bieden.  
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Jaarthema 
Ieder jaar staat in het teken van een thema. Het jaarthema voor 2021 was  
‘Deuren Openen’. Deuren openen bood de nodige invalshoeken om maandelijks weer aansprekende 
bijeenkomsten te gaan organiseren met interessante sprekers. Onderwerpen als saamhorigheid, 
solidariteit, inclusie, perspectief, verbinding, vrijheid en onbekommerd vielen daaronder en openden 
deuren naar 2021. 
 

 Onderwerp Spreker 
Februari 
Online Online netwerken Ilanah Shriki en Judith Jansen 
Maart 
Online Het openen van politieke deuren Serpil Ates en Liang de Beer 
April 
Online Amare opent haar deuren Leonie Smit en Leontien Wiering 
Mei 
Online We openen deuren naar de ruimte Inge Loes ten Cate 

Juni 
Live Midzomer en de deuren gaan weer open 

Els Metten met Corien Pels Rijcken 
en Nancy Alexaki 

September 
Live De deur naar de toekomst Freija van Duijne 

Oktober 
Live 

Die meisje, beyoncéfeminisme en de 
ombudsvrouw: taal voor vrouwen? Viviën Waszink 

November Vervallen N.v.t. 
 
Bijzondere HVN-avonden 
Drie keer per jaar vindt er een bijzonder HVN-bijeenkomst plaats. Deze worden georganiseerd door 
de nieuwe leden. In de huiskamer, keuken of studeerkamer en achter een beeldscherm, dat was in 
januari de bijzondere locatie voor de aftrap van het nieuwe HVN jaar 2021. Alsof we nooit anders 
gedaan hebben, zo vlekkeloos en professioneel verliep ook deze online HVN-bijeenkomst weer. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
We startten de bijeenkomst uiteraard feestelijk door met elkaar een toast 
uit te brengen op het nieuwe jaar! Dit deden we in de vorm van een half 
uur durende online cocktail workshop: alle deelnemers kregen 
voorafgaand aan deze bijeenkomst een cocktailpakket toegestuurd.  
Eenmaal goed in de stemming gingen we, om de functie van het netwerk 
te benadrukken, vervolgens in steeds wisselende groepen in drie sessies 
van een kwartier uiteen om elkaar beter te leren kennen en om elkaar te 
inspireren. Het Nieuwjaarsevent werd georganiseerd door: Rosanne 
Gonçalves-Prins, Sandra van Loon en Susanne van de Koevering. 
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Zomer in Scheveningen 
Een zomerbijeenkomst anders dan anders, maar daardoor 
niet minder geslaagd! Samen, live de zomer inluiden viel 
bijna in het water door nieuwe coronamaatregelen. 
Gelukkig wilde restaurant ChouChou op Scheveningen ons 
met open armen verwelkomen. We genoten tijdens deze 
speciale bijeenkomst niet alleen van heerlijke gerechten 
zoals dragon roll sushi, coquilles en unagi risotto, ook 
speelden we de beloofde pub quiz. Tussen de gangen in 
beantwoordden teams fanatiek vragen over Den Haag en 
over Haagse vrouwen. Deze avond werd georganiseerd 
door Adriënne Meijs, Julia Bird en Soraya Doelgani.  
 

Een digitale kerst met en dans en bingo 
Heel even zag het er naar uit dat we het HVN-kerstevent live konden 
vieren. Alles stond al in de steigers om elkaar echt te ontmoeten, maar 
opnieuw gooiden de coronabeperkingen roet in het eten. Waardoor 
we voor de tweede keer een digitale kerstbijeenkomst met elkaar 
hadden. De avond stond in het teken van het Holland Dance Festival 
(HDF). Als voorproefje kregen we een presentatie van Irene van 
Zeeland, hoofd van ‘HDF in de Maatschappij.’ Irene van Zeeland 
vertelde wat HDF doet om diversiteit en inclusie in de dans te 
bevorderen, zowel op professioneel als amateurniveau. Naast de 
presentatie van het Holland Dance Festival werd er een ouderwetse 
bingo met kerstliedjes gehouden. Het kerstevent werd georganiseerd 
door Marita Vreugdenhil en Ingrid van Leeuwen. 
 
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 opzet en inhoud is 
het initiatief van de leden zelf. Er zijn vele vormen denkbaar: thema gerichte cirkels, een boekenclub, 
museumbezoek. Of een opzet waarbij een van de leden een thema uitdiept en voorbereid of een 
intervisie methode bij een ingebracht probleem is een andere mogelijkheid. Een en ander vindt dan 
bijvoorbeeld plaats onder het genot van een gezamenlijk etentje, per toerbeurt bij iemand thuis. 
De oudste cirkel opgericht in 2001 heeft zichzelf eind 2021 opgeheven. De dames zien elkaar nog 
wel, maar met de pensionering van een aantal leden en opzeggen van het lidmaatschap beschouwen 
zij zich niet meer als een officiële HVN-cirkel.  
 
De in 2015 opgerichte cirkel is aan het einde van 2021 
de oudste van HVN. Leden zijn: Monique Rijkers, 
Margot Snelders, Hanneke Andringa, An Lemaire, 
Ilanah Schriki en Thérèse van Gijn. 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 
over bestuursfuncties.  
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Aan het einde van het jaar 2020 is het initiatief genomen om actief nieuwe cirkels te vormen, naar 
aanleiding van een groeiende vraag. Er is een cirkel die hieruit is ontstaan en de leden zijn: Suzanne 
van de Koevering, Krista Reinders, AnneMarie Attema, Yvonne Braakman-Oudshoorn, Abelike 
Janssens en Karen van Dalsem. 
 
Nieuwe leden zijn ook erg geïnteresseerd in de cirkels. De cirkels ontstaan met leden van HVN, maar 
HVN is niet verantwoordelijk voor het oprichten en onderhouden van de cirkels.  
Met de komst van veel nieuwe leden ontstaan vast mooie initiatieven! 
 
Pluim 2021 
Marouschka Booy won dit jaar de Pluim. Marouschka kreeg de prijs uitgereikt tijdens het digitale 
Kerstevent. De Pluim is een wisseltrofee die wordt uitgereikt aan een lid van HVN dat een duidelijke 
bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van HVN of aan het verbeteren van de positie van de 
vrouw in het algemeen. De Pluim werd overgedragen door de winnaar van de Pluim 2020, door 
Louise Müller.  
 
Marouschka heeft haar sporen verdiend in de 
communicatiebranche, bij diverse gerenommeerde adviesbureaus 
en is gespecialiseerd in strategische en arbeidsmarktcommunicatie. 
Als ervaren en allround strategisch adviseur werkt ze vier jaar in 
communicatiepool van de Dienst Publiek en Communicatie van het 
ministerie van Algemene Zaken. Marouschka was onder andere 
verantwoordelijk voor de begeleiding van campagnes met accent op 
diversiteit: meer vrouwen in de top en inclusie in opdracht van het 
Ministerie van SZW en de positie van vrouwen binnen Politie 
Rotterdam-Rijnmond, Brandweer Amsterdam-Amstelland en bij 
diverse IT-organisaties. Marouschka is ook bestuurslid van het NIMA 
Expertise Platform Internal Branding. Het platform inspireert en 
adviseert organisaties merkwaardig denken en doen te bevorderen, 
waardoor ze een unieke positie opbouwen op de business- en 
arbeidsmarkt. 
 
Marouschka heeft als HVN-lid altijd een actieve bijdrage aan het netwerk geleverd. Bijvoorbeeld als 
lid van de programmacommissie gedurende diverse jaren heeft ze mede vele interessante 
bijeenkomsten georganiseerd. Marouschka schrijft al 26 jaar een ‘overpeinzing’ over het afgelopen 
jaar. Deze overpeinzingen worden altijd zeer gewaardeerd: vanwege de inhoud en de filosofie. Ook 
bij HVN, want zonder Marouschka’s overpeinzing is het Kerstevent van HVN, al meer dan tien jaar, 
niet compleet. 
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Communicatie 
 

Communicatiecommissie 
In 2021 bestond de Communicatiecommissie uit drie leden: Karen van Dalsem, Miriam de Bondt en 
Georgine Aerts. Zij hebben in 2020 gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor HVN met een nieuw logo 
en nieuwe huisstijlkleuren. Sinds januari 2021 is ook de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en in 
mei 2021 is de nieuwe website gelanceerd. Sinds de bijeenkomst in juli 2021 zijn ook de 
naamkaartjes in nieuwe huisstijl beschikbaar voor de leden.   
 

Nieuwsbrief 
De digitale HVN-nieuwsbrieven, evenals de herinneringen voor de aankomende activiteiten zijn in 
2021 maandelijks verstuurd. In de nieuwsbrief staan onder andere een column van de voorzitter, een 
vooraankondiging van de komende avond, een impressie van de voorafgaande bijeenkomst, indien 
van toepassing een introductie van de nieuwe leden en overige mededelingen. De nieuwsbrieven zijn 
verzonden via Mailchimp. De twaalf nieuwsbrieven die in 2021 zijn verstuurd, zijn gemiddeld door 
87% van de ontvangers geopend (in 2020 was dit nog 78%).  
 

LinkedIn 
Het Haags Vrouwen Netwerk heeft een besloten LinkedIngroep. Nieuwe leden krijgen een 
uitnodiging om lid te worden van deze groep. In deze groep hebben alle HVN-leden de mogelijkheid 
om naar wens nieuws, activiteiten, oproepen en dergelijke te delen.  
 

Website 
In mei 2021 is de nieuwe website van Haags Vrouwen Netwerk gelanceerd door Georgine Aerts en 
Bart Noordervliet.  
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Op de website www.haagsvrouwennetwerk.nl is informatie te vinden over de volgende 
onderwerpen: 

• Over het Haags Vrouwennetwerk (informatie over het HVN-bestuur en HVN-commissies); 
• De netwerkbijeenkomsten (waar en wanneer deze plaatsvinden, over de 

onlinebijeenkomsten en over het jaarthema); 
• De agenda (aankomende en afgelopen evenementen en aanmelden);  
• Nieuwsberichten;  
• Het Lidmaatschap (hoe kun je lid worden en wat houdt het lidmaatschap in);  
• Contactinformatie;  
• Een besloten gedeelte waar informatie te vinden is over de ledenlijst en cirkels.  

Alle nieuwe leden die bij inschrijving toestemming hebben gegeven om opgenomen te worden in de 
besloten online ledenlijst, kregen bij inschrijving een uitnodiging om hun profiel op de website te 
actualiseren.  
 
Via de Agenda op de website, had men de mogelijkheid om zich aan te melden voor aankomende 
activiteiten. Activiteiten waar kosten aan verbonden waren, konden vooraf betaald worden via de 
Mollie-betaalfunctie. In 2021 was een gedeelte van de activiteiten gratis omdat die activiteiten online 
plaats hebben gevonden. Deze onlinebijeenkomsten vonden meestal plaats in Zoom en werden 
gehost/gemodereerd door HVN-(bestuurs)leden.  
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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 2021: 

 

 
Voorzitter:  

• Margot Snelders-Pouw, vanaf januari 2021 
Secretaris:  

• Karen van Dalsem, vanaf september 2019 
Penningmeester: 

• Corien Brouwer, vanaf januari 2019 
Communicatie: 

• Georgine Aerts, vanaf september 2020 
Nieuwe leden & Kennismaking: 

• Marlies Ruijgrok, vanaf augustus 2019 
Programma: 

• AnneMarie Attema, vanaf 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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Communicatiecommissie 
De Communicatiecommissie bestond in 2021 uit de volgende HVN leden: Karen van Dalsem, Miriam 
de Bondt en Georgine Aerts.  
 

Kascommissie 
De kascommissie bestond in 2021 uit de volgende HVN leden: Margit van de Steen en Marga 
Herweijer.  
 
Nieuwe Leden commissie 
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 en Kennismaking kreeg in 
2021 ondersteuning van zes vrouwen van de Nieuwe Leden commissie om introducees en nieuwe 
leden met volle aandacht te ontvangen. De Nieuwe Leden commissie bestond in 2021 uit de 
volgende HVN-leden: Karin Jense, Hanneke Andringa, Aly Biemold, Mette de Jonge, Susanne van de 
Koevering en Angela Mekes. 
 

Programmacommissie 
De programmacommissie werd in 2021 door zes leden bemand: De commissie bestond uit de 
volgende leden: AnneMarie Attema (bestuurslid Programma), Nancy Alexaki, Ilanah Schriki, Abelike 
Janssens, Karin Schoneveld en Judith Jansen. 
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Financieel jaarverslag 
 

 Balans 2019 Balans 2020 Balans 2021 

Activa     

    

Liquide middelen    

Girorekening 1802505 5.411 5.101 3.456 

Girospaarrekening 10.445 10.445 1.5000 

Totaal liquide middelen 15.856 15.546  18.456 

    

Vlottende activa      

Nog te ontvangen activa 0 0  0 

Totaal 15.856 15.546 18.456 

     

Passiva    

      

Eigen vermogen     

Beginstand 1 januari 10.586 11.835 1.2022 

Exploitatieresultaat 1.249 187 2.110 

Eigen vermogen 11.835 12.022 14.132 

Reservering Lustrum 3.927 3.524 4.224 

     

Kortlopende schulden    

Nog te betalen kosten 95 0 100 

Vooruit ontvangen bijdragen 0 0 0 

Totaal  95 0 0 

    

Totaal 15.857 15.546 
  
 18.456 
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 Begroot 2020 Resultaat 2020 Begroot 2021 Resultaat 2021 

Inkomsten     

Contributie 6.900 6.824 7.000 7.506 

Diversen en rente 0 23 0 0 

Totaal inkomsten 6.900 6.847 7.000 7.506 

      

Kosten      
Saldo 
netwerkbijeenkomsten 5.000 4.649 5.000 2.964 

Bank- en kantoorkosten 150 193 150 199 

HVNieuws/jaarverslag 0 0  0 0 

Bestuurskosten 500 441 500 1.061 

Website en brochure 250 300 250 96 

Onvoorzien 300 472 300 376 

Lustrum 3.500 1.103   

Totaal kosten 6.200 5.960 6.200 4.696 

     

Reservering lustrum 700 700 700 700 

     

Exploitatieresultaat  187 100 2.110 
 

Toelichting 
• Het leden aantal is in 2021 weer opgelopen, waardoor de contributieopbrengst hoger is. 
• Vanwege corona hebben er dit jaar veel onlinebijeenkomsten plaatsgevonden die financieel 

stuk goedkoper zijn.      
• Pulchri heeft dit jaar alleen huur gefactureerd voor de feitelijk keren dat we gebruik maakten 

van de zaal. 
• Het bedrag voor onvoorzien is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe beamer. 


