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“ONZE 
  ORGANISATIE    
  STAAT VOLOP 
  IN BLOEI.”
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2018 was een bijzonder jaar. Het was het tweede 
jaar van ons vierjarig beleidsplan. We startten deze 
beleidsperiode met de gedachte dat iedere bloem die 
heeft gebloeid, ook weer nieuw zaad levert. Het zaad 
gebruikten we om de nieuwe periode in te zaaien. Waar 
we in 2017 nog bezig waren om het beleidsplan verder uit 
te werken, hebben we in 2018 concrete stappen gezet. 
Kortom: ontkiemen en verder groeien. Terugkijkend op 
2018 kan ik met trots zeggen dat wij als organisatie 
volop in bloei staan!

Het afgelopen jaar maakte onze organisatie vrouwen in 
Limburg bewuster. Bewuster van de wereld zoals ze is en 
kan worden. Bewuster dat wij zelf verantwoordelijk zijn 
voor de manier waarop we in deze wereld leven. Ieder 
maakt haar eigen keuzes, passend bij haar eigen doelen 
en de daarbij horende sociale, emotionele en fysieke 
uitdagingen. Hoe blijf je positief gezond en zet je jezelf in 
je kracht? Sommige uitdagingen ga je alleen aan, andere 
samen. Immers, in ‘samen’ zit kracht. In ZijActief Limburg 
zit kracht. Met de kracht van onze vrouwen in Limburg 
bouwen we de komende jaren verder. Zo zijn er vrouwen 
die hulp bieden aan kwetsbare groepen mensen. Of 
vrouwen die ervoor zorgen dat een vereniging in een dorp 
behouden blijft, omdat het een ontmoetingsplek is van 
velen. Een ander vindt voldoening in vrijwillig bestuurs- 
en projectwerk. Daarbij is het soms nodig dat we onze 
vrijwilligers bijscholen om ze verder te helpen groeien. 
Niet alleen in de kringen, maar ook in de afdelingen waar 
onze leden en bestuurders zitten.

Zo startten we in januari 2018 met de 
eerste Ledenwijzer, een interactieve 
avond waar provinciaal bestuursleden 
in gesprek gaan met de afdelingen. 
Leden zijn zich nu niet alleen bewuster 
van de omvang en betrekkingen van 
ZijActief Limburg, maar weten nu ook 
wat er met hun ledenbijdrage gebeurt. 
Ook afdelingsbesturen zijn blij met deze avonden, zij 
leren nog steeds bij over ZijActief Limburg.

In 2018 hebben we gekeken hoe we de kringen nog beter 
kunnen laten functioneren als laag tussen afdelingen en 
provinciaal bestuur. In 2019 werken we hieraan verder. 
De activiteiten die voor leden georganiseerd worden, 
soms in samenwerking met het Katholiek Vrouwengilde, 
bereiken een groot aantal vrouwen. Deze vrouwen 
vinden het fijn om nieuwe thema’s te verkennen, andere 
vrouwen te ontmoeten én bovenal een gezellige tijd met 
elkaar te hebben. Je hoeft als vrouw niet eenzaam en 
alleen thuis te zitten. Limburg biedt veel mogelijkheden 
om naar buiten te gaan en iets moois van je leven te 
maken. ZijActief Limburg is er in de eerste plaats voor 
haar leden. Daarom zetten we in op een organisatie 
die volop in bloei staat en goed verankerd is in de 
maatschappij. Zo zorgen we samen voor positief gezonde 
vrouwen in Limburg. 

Marion Vreuls-Salmen

Voorzitter

DE KRACHT VAN SAMEN
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Vrouwenvereniging ZijActief Limburg met bijna 6.500 
leden heeft een sterke focus op maatschappelijke 
betrokkenheid. ZijActief Limburg organiseert actuele 
projecten en activiteiten voor Limburgse vrouwen. 
Daarmee biedt de organisatie een plek waar vrouwen 
elkaar vrijblijvend en laagdrempelig kunnen ontmoeten in 
hun eigen omgeving.

De 79 lokale afdelingen die ZijActief Limburg in 2018 telde, 
vormen het hart van onze vrouwenorganisatie. Zij bieden 
als zelfstandige verenigingen een jaarprogramma aan hun 
leden, met een mix van themabijeenkomsten, uitstapjes, 
activiteiten en evenementen. In die mix zit de meerwaarde 
van ZijActief Limburg: naast een gezellige, ontspannen 
sfeer is er veel aandacht voor onderwerpen die vrouwen 
raken, zoals gezondheid, mantelzorg en eenzaamheid. 
Door hier samen met elkaar aandacht voor te hebben, 
ontstaat verbondenheid. Als provinciale koepelorganisatie 
ondersteunt ZijActief Limburg de afdelingen en kringen 
bij hun taken. Daarnaast organiseert ZijActief Limburg 
samen met andere organisaties provinciale evenementen, 
projecten en activiteiten.

Organisatiestructuur 
De afdelingen van ZijActief Limburg van noord tot zuid, 
worden geleid door een lokaal bestuur. De omvang hiervan 
verschilt per afdeling. De taken van het afdelingsbestuur 
zijn onder meer het organiseren van activiteiten en 
bijeenkomsten, het beheren van een leden- en financiële 
administratie en het werven van nieuwe leden. Het 
Servicebureau van ZijActief Limburg, gevestigd in 
Roermond, ondersteunt de afdelingen bij het uitvoeren van 
deze taken. Per regio zijn de afdelingen geclusterd in een 
kring met elk eveneens een eigen bestuur. Zij hebben onder 
andere de taak om de samenwerking tussen afdelingen 
onderling te bevorderen, ze zijn het aanspreekpunt 
voor de provinciale organisatie en organiseren 
afdelingsoverstijgende activiteiten. Ook hebben zij een 
functie als communicatie- en overlegplatform tussen 
afdelingen en provinciale organisatie. 

Provinciaal wordt ZijActief Limburg aangestuurd door een 
provinciaal bestuur, bestaande uit negen ZijActief-leden. 
Beroepskrachten van het Servicebureau ondersteunen 
het bestuur met name bij de uitvoering van het beleid. Het 
provinciaal bestuur wordt geadviseerd door een geestelijk 
adviseur. Formele verantwoording voor het gevoerde 
beleid wordt afgelegd tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in november. In de zogenoemde 
‘besturenoverleggen voorjaar en najaar’ worden de 
afdelings- en kringbestuurders geïnformeerd over projecten 

ZIJACTIEF LIMBURG STAAT 
MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ
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en actief om input gevraagd over diverse onderwerpen
en thema’s. Deze inbreng vanuit de basis is enorm 
waardevol voor ZijActief Limburg met het oog op 
verbondenheid en betrokkenheid. 

Speerpunten beleidsperiode
2018 is het tweede jaar van de beleidsperiode 2017-
2020. Na een professionaliseringsslag op het gebied 
van organisatievormen en – structuur, samenwerking en 
communicatie in de vorige beleidsperiode, richt ZijActief 
Limburg zich nu op vier speerpunten: Identiteit, Service, 
Bewustwording en Samenwerking. Door te werken 
aan deze speerpunten in concrete projecten, neemt 
ZijActief Limburg positie in als een toekomstbestendige, 
maatschappelijk betrokken, eigentijdse vrouwen-
organisatie. Een vrijwilligersorganisatie waar vrouwen uit 
Limburg – ongeacht afkomst of leeftijd – zich thuis voelen 
en elkaar ontmoeten in een veilige omgeving. Daarmee 
biedt ZijActief Limburg een ontmoetingsplein met oog voor 
de ontwikkelingen om de organisatie heen. Per speerpunt 
zijn een of meerdere projectgroepen aan de slag gegaan 
met activiteiten die bijdragen aan de realisering van de 
doelstellingen die bij de speerpunten horen.

Projectgroepen
Voor de uitvoering van de provinciale projecten telt ZijActief 
Limburg diverse projectgroepen die bestaan uit vrijwilligers, 
ondersteund door één of enkele beroepskrachten.
In 2018 waren er bij ZijActief Limburg de volgende 
projectgroepen:

 Algemene Ledenvergadering: 4 vrijwilligers   
 ondersteund door 1 beroepskracht en de geestelijk   
 adviseur. De projectgroep kwam 6 keer bij elkaar en had
   tot taak het voorbereiden en uitvoeren van de algemene  
 ledenvergadering van ZijActief Limburg 2018.

 Bewustwording en ledenactiviteiten: 5 vrijwilligers   
 ondersteund door 1 beroepskracht.
 Communicatie en PR: 4 vrijwilligers ondersteund door 
 2 beroepskrachten. De projectgroep heeft twee   
 subgroepen: ZijActief In Beeld en de Redactieraad. 
 Samen op Stap (SOS): 7 vrijwilligers ondersteund door   
 de geestelijk adviseur.
 Samenwerking: 5 vrijwilligers, ondersteund door 
 1 beroepskracht.
 Zingeving, Identiteit en Naaste (ZIN): 4 vrijwilligers 
 en de geestelijk adviseur.
 Service en toerusting: 5 vrijwilligers ondersteund door 
 1 beroepskracht.
 ZijActief 2025: 4 vrijwilligers ondersteund door 2 
 beroepskrachten en de geestelijk adviseur. De project-
 groep kwam drie keer bij elkaar. De projectgroep heeft 
 tot doel ZijActief Limburg toekomstbestendig te maken.

Het provinciaal bestuur bestaat uit Ans Bex, Aurelia 
Renierkens, Anja Hansen, Marja Valckx, Marly Coenen,
Marion Vreuls, Wies Hamstra, Nicole Faesen, Suzanne
de Vlieger, Mariëlle Beusmans, Marije van Knippenberg.
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Vertegenwoordigingen
Naast de projectgroepleden die actief projecten initiëren, 
organiseren en uitvoeren zijn er binnen ZijActief Limburg 
leden die de vrouwenvereniging of de stroming ‘vrouwen’ 
vertegenwoordigen in diverse maatschappelijke 
initiatieven en/of organisaties. In 2018 waren dit:
 Diocesane Pastorale Raad: 1 vrijwilliger
 Reizigers Overleg Limburg: 1 vrijwilliger
  Begeleidingscommissie Mgr. Schrijnenhuis: 1 vrijwilliger
 Stichtingsraad Omroep Limburg: 1 vrijwilliger
 Platform Mantelzorg Limburg: 1 vrijwilliger
 Vereniging voor Kleine Kernen Limburg: 1 vrijwilliger

Kengetallen ZijActief Limburg 2018
 Aantal leden: 6.249
 Waarvan individuele leden: 43 leden
 Daling ten opzichte 2017: - 676
 Aantal projectgroepleden (vrijwilligers): 76
 Aantal fte’s (vaste dienst en freelance): 1.75 fte, 
 4 medewerkers
 Aantal kringen: 6

 Aantal afdelingen per 1 januari 2018: 82
 Aantal afdelingen per 31 december 2018: 79
 Afdelingen die in 2018 afscheid namen: Bergen, 
 Elsloo, Schin op Geul 
 Jubilerende afdelingen: Meijel en Sevenum 85 jaar,   
 Venlo, Reijmerstok, Houthem en Ell 80 jaar, 
 Simpelveld 60 jaar. 
 Grootste afdeling: Stramproy
 Kleinste afdeling: Nuth

Provinciaal bestuur en medewerkers 2018
Het provinciaal bestuur
 Marion Vreuls-Salmen, voorzitter
 Nicole Faesen-Biesmans, vice-voorzitter 
 Marja Valckx-Tax, secretaris
 Mariëlle Beusmans, geestelijk adviseur, Dienst Kerk 
 en Samenleving, Bisdom Roermond
 Wies Hamstra-Janssen, afgevaardigde Kring Noord
 Marije van Knippenberg, kringvoorzitter Helden,   
 penningmeester
 Anja Hansen-Smolenaars, kringvoorzitter Weert 
 Marly Coenen, kringvoorzitter Zuiderpoort 
 Ans Bex-Hegger, Kringvoorzitter Zuidoost
 Noortje Voncken-Ramstorfer, kringvoorzitter   
 Heuvelland tot november 2018
 Aurelia Renierkens, afgevaardigde kring Heuvelland   
 vanaf november 2018

Medewerkers Servicebureau
 Suzanne de Vlieger, bureauhoofd (0,8 fte)
 Joke van Rooijen afdelingscoach, trainingen en   
 cursussen (0,35 fte)
 Yolanda Timmermans, secretariaat (0,5 fte)
 Lonneke Salentijn, communicatiemedewerker (0,1 fte)

 

Algemene Ledenvergadering 2018
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PROJECTGROEP
ZINGEVING, IDENTITEIT

EN NAASTE 2018
De projectgroep ZIN, Zingeving, Identiteit en Naaste, 
had in 2018 de focus op ‘Naaste’. De projectgroep 
werkte het thema ‘moderne kwetsbaarheid’ verder uit. 
Hiermee legt zij een link tussen een vrouwenvereniging 
die omziet naar elkaar, leden en niet-leden die zich 
inzetten voor een ander in een kwetsbare situatie. Als 
maatschappelijke organisatie heeft ZijActief oog voor de 
wereld om haar heen.

Maandelijkse blogs over moderne kwetsbaarheid
Het lukt niet iedereen om mee te doen in onze snel 
veranderende samenleving. Sommigen komen dan in 
schrijnende situaties terecht. Deze mensen zijn voor 
korte of lange tijd aangewezen op steun van anderen. 
Projectgroep ZIN interviewde elke maand een vrouw 
die zich inzet voor een kwetsbare groep mensen. 
Deze verhalen verschenen in blogs op de website. De 
verhalen en achtergrondinformatie over problematieken 
verschijnen in het voorjaar van 2019 in een boekwerk. 
Het boekwerk met sprekerstips voor afdelingsavonden is 
digitaal te raadplegen door afdelingsbesturen. 

Inspiratiedagen
Als afronding van het thema ‘Identiteit’ dat de 
projectgroep ZIN in 2017 als leidraad had, waren er drie 
inspiratiedagen op 22, 23 en 24 mei rond het thema 
‘Typisch jij’. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten 
bespraken in totaal 64 deelnemers verschillende 
vrouwtypen. Voor veel vrouwen was het een eyeopener 
om te ontdekken dat je uit meerdere vrouwtypen 
aspecten kunt halen die bij je passen. Tijdens de 
inspiratiebijeenkomsten stonden we ook stil bij het 
kernkwadrant van Daniel Ofman. Deelnemers bekeken 
niet alleen welke kwaliteiten ze hebben, maar ook welke 
valkuilen, uitdagingen en allergieën daarbij passen. 
De deelnemers reageerden zeer enthousiast op de 
inspiratiedagen en de nieuwe inzichten die ze opdeden.

I D EN
TITE

IT

“De reden om me hiervoor 

in te zetten is dat we 

daadwerkelijk iets kunnen 

betekenen voor mensen.” 

Margot Hofman-Ruijters, SchuldHulpMaatje
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Geestelijke kringadviseurs
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de geestelijk 
adviseurs van de kringen staat uitwisseling centraal. De 
geestelijke kringadviseurs geven een overzicht van hun 
werkzaamheden. Velen wonen kringvergaderingen bij, 
worden gevraagd om een bezinnend woord te doen aan het 
begin van een bijeenkomst en een van hen begeleidt de 
jaarlijkse kringbedevaart. 

De projectgroep bestaat uit Mariëlle Beusmans, 
Wies Hamstra, Susan Korten, Jeanne van Roij en 
Aurelia Renierkens. In 2018 kwam de projectgroep 
vier keer samen, waarvan één keer met alle 
geestelijk kringadviseurs.

“Ik kwam twee maatjes 

tegen die tegen dezelfde 

valkuilen aanlopen als ik”

“Je krijgt ruimte om eens 

over jezelf na te denken. 

Thuis in je eentje doe je

dat niet zo gauw.”
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PROJECTGROEP
SAMEN OP STAP

ZijActief Limburg en KVG Limburg willen de sociale 
contacten van leden bevorderen en eenzaamheid 
tegengaan. Daartoe organiseren ze samen een tweetal 
activiteiten waar leden en niet-leden in een ontspannen 
sfeer samenkomen: Dagen voor Alleengaanden (DvA) 
en Samen Op Stap Op Zondag (SOSOZ). Tijdens deze 
activiteiten staan actuele thema’s op de agenda. 

Dagen voor alleengaanden
Om alleengaande leden de kans te bieden elkaar te 
ontmoeten, organiseert ZijActief Limburg elk jaar de 
Dagen voor Alleengaanden. Dat gebeurt op drie plaatsen 
in onze provincie zodat de reisafstand voor leden beperkt 
is. Venray (20 maart), Nederweert-Eind (22 maart) en 
Heerlen (5 april) waren dit jaar het decor voor de DvA. 
Op deze dagen staan maatschappelijke onderwerpen 
centraal. In 2018 hebben we gekozen voor het thema 
‘Hoe gaat het met mijn nieuwe buren?’. Op iedere locatie 
werd een meditatieve viering gehouden, waarna de 
deelnemers meegenomen werden in het verhaal van 
een vluchteling: welke weg heeft hij of zij afgelegd om 
in Nederland te komen en een verblijfsvergunning te 
bemachtigen? Daarna gingen de deelnemers in kleinere 
groepjes persoonlijk in gesprek met vluchtelingen. 
In deze setting was er veel tijd voor ontmoeting 
en ontspanning. Als afsluiting van de Dagen voor 
alleengaanden dagen liet de volksdansgroep ZijActief 
Nederweert-Eind enkele internationale volksdansen zien. 
In totaal bezochten 137 vrouwen de DvA. Dit waren leden 
van ZijActief Limburg, KVG Limburg en niet-leden.

I D EN
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“Ga Samen Op Stap, 

je bent niet alleen”
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SOSOZ
ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseerden in 2018 
twee keer Samen Op Stap Op Zondag. Deze activiteit 
is toegankelijk voor leden van beide organisaties en 
voor niet-leden. De dag is bedoeld voor vrouwen met en 
zonder partner, die op zondag graag iets ondernemen 
met andere vrouwen. Het doel van de activiteit is het 
bevorderen van ontmoeting en contact. Hiervoor creëren 
we ruimte door bijvoorbeeld een wandeling op te nemen 
als vast programmaonderdeel. Kleine groepjes dames 
leren elkaar beter kennen en zij kijken ernaar uit elkaar 
weer te ontmoeten op de volgende SOSOZ-activiteit. Er is 
een groot gevoel van saamhorigheid op beide dagen.

Op 27 mei brachten 56 vrouwen tijdens de eerste 
SOSOZ een bezoek aan de Blue Berry Hill, een blauwe 
bessenkwekerij in Broekhuizen. Op het programma stond 
een rondleiding in het bedrijf en een presentatie over de 
gezondheidsaspecten van de blauwe bes in het theehuis. 
Een wandeling o.l.v. IVN-gidsen in het nabijgelegen 
natuurgebied Schuitwater ging wegens een onweersbui 
niet door, maar daardoor was er meer tijd om elkaar 
bij te praten en beter te leren kennen. In het najaar, op 
28 oktober, bezochten we abdij Rolduc in Kerkrade. 59 
vrouwen pakten deze kans om elkaar (weer) te ontmoeten. 
Samen werden we rondgeleid door het eeuwenoude 
complex. Daarnaast was er veel ruimte voor ontmoeting. 

Van links naar rechts: José Brouns (KVG), Marja 
Valckx, Thea van Beurden (KVG), Finy Schrijnwerkers, 
Nicole Buydy, Marielle Beusmans, Toos Verkooijen, 
Anneke Elemans, Willemien Manten, Maria Paulissen.
In 2018 kwam de projectgroep vijf keer bij elkaar.
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Ieder jaar organiseert ZijActief Limburg activiteiten voor 
alle leden. Het doel is om het ‘wij-gevoel’ te versterken 
en de onderlinge verbondenheid aan te halen.

Filmavond
De jaarlijkse filmavond is één van de populairste 
ledenactiviteiten van ZijActief Limburg. Door het 
organiseren van de jaarlijkse filmavond bevorderen we 
de onderlinge band in een gezellige omgeving. Zowel 
leden als niet-leden kunnen naar de filmavond. Dit jaar 
toonden we de film ‘The Post’ tegelijkertijd aan 996 
vrouwen op vijf locaties in onze provincie. De bioscopen 
van Kerkrade, Sittard-Geleen, Roermond, Panningen 
en Venray waren het decor van een gezellige avond. 
The Post is een Amerikaanse dramafilm gebaseerd op 
de onthullingen van de Pentagon papers en gaat over 
geheime documenten uit de Vietnamoorlog. 

Ledendag
De ledendag wordt iedere twee jaar georganiseerd voor 
leden en niet-leden. In 2018 vond er geen ledendag plaats. 
De leden van de projectgroep werken momenteel aan 
de organisatie van de ledendag in november 2019. Dan 
brengen we een bezoek aan de Margriet Winter Fair.

Algemene Ledenvergadering
De projectgroep Algemene Ledenvergadering 
organiseerde op 8 november de Algemene 
Ledenvergadering van ZijActief Limburg in Roermond. 
Hieraan namen 408 leden deel. Hier werd het nieuwe 
jaarthema ‘vrouwenpower’ gepresenteerd. De dag 
kende een afwisselend programma, met een meditatieve 
viering, jaarredes en het huishoudelijke gedeelte. 
Willemien Koning, voorzitter LTO Vrouw en Bedrijf én 
vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, 
vertelde over haar ambassadeurschap bij de VN. Zij 
constateert in Europa een steeds grotere kloof tussen 
vrouwen op het platteland en in de stad. Daarna kwam 
Marijke Jongbloed, bestuurslid van de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR), aan het woord over wat de NVR 
voor jou kan betekenen. En hoe zij werken aan de 
vertegenwoordiging van vrouwen zowel in binnen- 
als in buitenland. ZijActief Limburg is lid van de 
koepelorganisatie NVR. In de middag verraste zangeres 
Suzan Seegers de leden met prachtige klassiekers uit de 
pop- en theatermuziek en zelfgeschreven liedjes.

I D EN
TITE

IT PROJECTGROEP 
BEWUSTWORDING EN 
LEDENACTIVITEITEN
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De Projectgroep Ledenactiviteiten 
bestaat uit: Suzanne de Vlieger, Ans 
Bex, Yvonne de Groot, Ietje Heemels, 
Noortje Voncken (t/m maart), Truus 
Geraeds en Marly Coenen (vanaf 
april). De projectgroep vergaderde in 
2018 vijf maal.

 Zangeres Suzan Seegers tijdens de ALV
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S E R V
I C E
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PROJECTGROEP
SERVICE EN TOERUSTING

De projectgroep Service en Toerusting staat voor een 
uitdaging: het vitaal houden van ZijActief afdelingen. Zij 
doet dat door op maat gemaakte middelen in te zetten 
en te verbinden met de afdelingen, hun bestuurders en 
de leden en deze goed te onderhouden. In 2018 ging de 
projectgroep verder op de ingeslagen weg. 

Inloopweken
Laagdrempelig, op maat en over een specifiek onderwerp 
meer kennis of hulp bij een probleem krijgen. Dat 
kenmerkte de inloopweken van ZijActief Limburg. Tijdens 
twee inloopweken konden afdelingsbesturen bij het 
servicebureau binnenlopen. Ongeveer 25 bestuursleden 
maakten gebruik van deze mogelijkheid. 

Cursussen
De projectgroep maakte een opzet voor de ondersteuning 
van kringbesturen. Deze gaat in 2019 van start. De 
kringbesturenbijeenkomst in 2018 stond daarom geheel 
in het teken van de vernieuwing van de ondersteuning van 
de kringbesturen. Er namen 27 vrouwen aan deel. Ook 
organiseerde de projectgroep diverse cursussen. Uit de 
evaluatiegesprekken blijkt dat men tevreden is over het 
aanbod en het vrouwen helpt in hun bestuursfuncties. 
Ook de netwerkmogelijkheden worden zeer positief 
beoordeeld.

 Nieuwe bestuursleden: 16 dames kregen informatie 
over ZijActief Limburg, bespraken actuele onderwerpen 
over het besturen van een vereniging en het vergroten 
van het eigen netwerk. Ook afdelingszaken van de 
betreffende afdelingen passeerden de revue. 

 Functiecursus voor voorzitters: 6 kersverse voorzitters 
gingen in op de rol van gastvrouw die je als voorzitter 
hebt. Hoe kun je als voorzitter een prettige sfeer 
scheppen voor leden? En hoe leid je de vereniging goed?

 Functiecursus voor secretarissen: 3 nieuwe secreta-
rissen leerden werken met een agenda en het maken van 
notulen. Er werd gebruik gemaakt van een format.

 Functiecursus voor penningmeesters: 25 vrouwen 
kregen uitleg van de Rabobank over bankieren voor de 
vereniging en het boekhoudprogramma van ZijActief 
Limburg.

 Functiecursus voor webmasters: 25 vrouwen leerden 
te werken met hun eigen website, social media en 
kregen inzicht in bezoekersaantallen 
van hun website. 

S E R
V I C

E

“Wijzer worden door delen.”
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Ledenwijzer 
Via de Ledenwijzer informeert ZijActief Limburg leden 
van afdelingen over de structuur, mogelijkheden 
en activiteiten van ZijActief Limburg. Provinciaal 
bestuursleden vertellen in een interactieve bijeenkomst 
van ongeveer twee uur meer over ZijActief Limburg. Aan 
bod komen de website, het ledenportaal, de geplande of 
net uitgevoerde activiteiten en de structuur van ZijActief 
Limburg. Uiteraard is er ook aandacht voor de plaats 
van de eigen afdeling in het geheel van de provinciale 
vereniging. Netwerken en verbinden zijn belangrijke 
doelstellingen van deze activiteit. De Ledenwijzer werd 
19 keer uitgevoerd in 2018. Het resultaat? Leden zijn zich 

bewuster van de omvang en betrekkingen van ZijActief 
Limburg, hun eigen vereniging en andere organisaties in 
de wereld.

Ledenportaal
De projectgroep Service en Toerusting zorgde ook in 2018 
voor verdere actualisering en verbreding van kennis over 
het ledenportaal. Het ledenportaal is een webapplicatie 
die aan de website is verbonden. Afdelingen zijn 
bevoegd en zelf verantwoordelijk voor het invoeren en 
onderhouden van de gegevens van de leden. Dit jaar werd 
in het bijzonder aandacht besteed aan privacy (AVG-
wetgeving). 

Ondersteuning afdelingsbestuur
Een niet onbelangrijk deel van de werkzaamheden van de 
projectgroep Service en Toerusting is de ondersteuning 
van afdelingsbesturen. Ruim 50 vragen kwamen 
binnen, waarop actie is ondernomen. Een belangrijke 
en omvangrijke vraag is het vinden van nieuwe 
bestuursleden. Een grappige vraag is: hoe beschrijven we 
de recepten van ons preuvenement zonder dat mensen er 
dik van worden?

ZijActief Cafés
De vragen van afdelingen en het succes van de 
Ledenwijzer heeft ons doen afzien van de organisatie van 
ZijActief Cafés. Deze voegen op dit moment niets toe, 
omdat er op heel veel verschillende niveaus contact is met 
ZijActief-leden. 

Projectgroep 2025
De projectgroep 2025 ging in 2018 twee keer aan 
de slag met het bedenken en verder uitwerken van 
toekomstscenario’s. De groep staat voor een enorme 
krachttoer een scenario te ontwikkelen dat de terugloop 
van leden van de vereniging ZijActief weet om te keren.

De projectgroep bestaat uit Marion Vreuls, Marije van 
Knippenberg, Mariet Kerckhoffs en Christian Maesen. 
In 2018 nam de projectgroep afscheid van Lilian van 
Rens. Vanuit het servicebureau van ZijActief Limburg 
nam Joke van Rooijen deel. De groep vergaderde vijf 
keer in 2018.

Bijeenkomst van kringbesturen
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PROJECTGROEP
SAMENWERKING

De projectgroep Samenwerking stimuleert samenwerking 
zowel intern (binnen afdelingen en kringen van ZijActief 
Limburg), alsook extern met andere organisaties. 
Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met de vier 
vrouwenorganisaties binnen Limburg, de Nederlandse 
Vrouwenraad (NVR) en vrouwenorganisaties in de 
grensregio. 

Samenwerking intern
De samenwerking tussen afdelingen onderling, maar 
ook tussen afdelingen, kringen en provinciaal bestuur 
blijft een aandachtspunt. Tijdens de tweejaarlijkse 
besturenbijeenkomst stimuleren we onderlinge 
samenwerking. Naast een thema staat ook het 
uitwisselen van kennis en ervaring van bestuursleden 
op het programma. Om zoveel mogelijk in te springen 
op vragen van afdelingsbesturen, stimuleren we het 
contact tussen de afdelingen. Een voorbeeld hiervan 
zijn de Masterclasses, waarbij twee afdelingen samen 
een bijeenkomst organiseren. De afdelingen worden 
hierin (financieel) ondersteund door het Servicebureau 
(ZijActief Limburg). ZijActief Limburg fungeert ook als 
coördinator en doorgeefluik voor de samenstelling van 
de jaarprogramma’s. Om de onderlinge samenwerking 
verder te stimuleren en intensiveren, gaan provinciaal 
bestuursleden het ‘werkveld’ in. Via de Ledenwijzer 
bezochten zij de afdelingen 19 keer in 2018.

KVG Limburg
Omdat ZijActief Limburg en Katholiek Vrouwengilde 
Limburg (KVG Limburg) voor een deel dezelfde doelgroep 
hebben, pakken we initiatieven en activiteiten samen op. Zo 
organiseerden we in 2018 Samen op Stap op Zondag en de 
Dagen voor Alleengaanden. Namens KVG hebben twee leden 
zitting in de projectgroep Samen op Stap. Deze Projectgroep 
organiseert deze beide projecten. Verder werken we 
aan verdere intensivering van onze samenwerking met 
betrekking tot cursussen en de ZijActief Academie. Dit krijgt 
een vervolg in 2019.

5VO en Limburgse vrouwendag
ZijActief Limburg heeft zitting in 5VO, een overleg met KVG 
Limburg, LKV, SMMK en Fam Netwerk! Binnen dit overleg 
bespreken we onder andere zaken over de organisaties 
en projectvoorstellen. Op 21 april 2018 organiseerden 
we samen een congres dat in het teken stond van een 
persoonlijke ontdekkingsreis. Deelnemers werkten aan de 
thema’s ‘Verken je grenzen’ en ‘Werk aan je eigen kracht’. 
Workshops waren ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Alles onder 
controle’, ‘Assertiviteit voorkomt stress’, ‘Geluk een keuze 
of overkomt het je?’ en ‘Weet wat je uitstraalt’. 

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu is een landelijke vrouwenorganisatie 
waarmee we contact onderhouden over dagelijkse zaken, 
gedeelde uitdagingen en een gezamenlijk projectvoorstel 

SAMEN
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Projectgroep Samenwerking bestaat uit Nicole Faesen, 
Marije van Knippenberg, Doortje Linders, Alma Tadema, 
Marion Vreuls en Suzanne de Vlieger. De projectgroep 
vergaderde drie keer in 2018. 

Vrouwenzorg op maat. Het project is omschreven en zal in 
2019 verder vorm worden gegeven als we via sponsoring of 
subsidiëring gelden vrij kunnen maken voor dit project.

Nederlandse Vrouwenraad 
Sinds 2017 zijn wij verbonden aan de Nederlandse Vrouwen-
raad (NVR). De organisatie streeft naar gelijke rechten en 
volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. Bij de 
NVR zijn 55 vrouwenorganisaties aangesloten. In 2018 hield 
de raad zich onder andere bezig met de partneralimentatie. 
In 2018 bezochten we algemene ledenvergaderingen op 18 
mei en 24 november. De informatie en de ontmoeting met de 
andere aangesloten vrouwenorganisaties bieden kansen voor 
samenwerking in de toekomst.

Samenwerking buitenlandse vrouwenorganisaties
Sinds 2016 heeft ZijActief Limburg contact met KVLV 
Vrouwen met Vaart in België. Er is contact geweest met 
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en KVLV 
over het invullen van boerenbedrijven met een andere 
bestemming in Limburg/Nederland. Denk bijvoorbeeld 
aan zorgboerderijen. In 2019 zullen de contacten weer 
aangehaald worden. In 2017 zetten we de eerste stap om 
de samenwerking aan te gaan met Frauennetzwerk in 
der Städteregion Aachen e.V. De intentie is uitgesproken 
om wederzijdse ervaringen en kennis op het gebied van 
vrouwenvraagstukken uit te wisselen. De mogelijkheden 
om gezamenlijk een project uit te voeren zijn in 2018 
besproken. De intentie is om een pilot te starten met een 
aantal workshopdagen in de Städteregion Aken en Zuid-
Limburg. De workshops zijn toegankelijk voor alle vrouwen 
in de regio. Als de pilot een succes is, zal deze verder 
uitgebouwd worden tot een aantal educatieve dagen voor 
alle vrouwen in Limburg. 

Verder nam ZijActief Limburg in 2018 deel aan twee 
bijeenkomsten met Frauennetwerk Städteregion Aachen, 

Frauenliga/Vie Féminine, Frauen in der Euregio Maas-Rhein 
(FEMR), LFV Frauen in Bewegung, Kompetenzzentrum Frau 
und Beruf Region Aachen. Kennis en kunde in de verschillende 
landen werd uitgewisseld. We kunnen van elkaar leren én 
samenwerken. In 2019 gaan we door met deze bijeenkomsten.
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PROJECTGROEP
BEWUSTWORDING

De projectgroep Bewustwording 
bestaat uit: Suzanne de Vlieger, Ans 
Bex, Yvonne de Groot, Ietje Heemels, 
Noortje Voncken (t/m maart), Truus 
Geraeds en Marly Coenen (vanaf 
april). De groep vergaderde in 2018 
vijf maal.

ZijActief besteedt op verschillende manieren aandacht 
aan actuele onderwerpen en aan het vergroten van 
kennis bij haar leden. Maatschappelijke onderwerpen en 
persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal.

Masterclass
ZijActief-afdelingen kunnen in samenwerking met andere 
afdelingen of andere (maatschappelijke) organisaties 
uit de omgeving een masterclass organiseren. Dit zijn 
informatieve themabijeenkomsten in het kader van 
persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om afdelingen 
bewust te laten samenwerken en hen de voordelen van 
samenwerking te laten ervaren. Daarnaast wordt het 
delen van informatie over relevante onderwerpen zoals 
persoonlijke ontwikkeling en positieve gezondheid, 
gestimuleerd. De afdelingen maken samen een opzet 
met begroting en ontvangen van ZijActief Limburg 
een bijdrage in de kosten. In 2018 organiseerden 
27 afdelingen een Masterclass. Thema’s zoals 
orgaantransplantatie, eetgedrag, verschillen tussen 
mannen en vrouwen, gelaatkunde, seks van alle tijden 
en met passie leven, passeerden de revue.

ZijActief Academie
De ZijActief Academie biedt kansen voor persoonlijke 
ontwikkeling, passend bij de eigen mogelijkheden en 
ambities met interactieve, uitdagende en inspirerende 
cursussen. We maken hierbij gebruik van het aanbod 
van een landelijke aanbieder van internetcursussen. 
Het aanbod is ook toegankelijk voor andere 
maatschappelijke organisaties zoals Netwerk
Agrarische Vrouwen en KVG Limburg. 
In 2018 namen 7 vrouwen deel aan 
de ZijActief Academie.

BEWU
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PROJECTGROEP
COMMUNICATIE & PR

Communicatie is hét middel om leden en externen 
te informeren over de organisatie zelf maar ook over 
actuele (vrouwen)thema’s. Een goede communicatie 
zorgt bovendien voor een sterkere binding van ZijActief 
Limburg met Limburgse vrouwen en de maatschappij 
om ons heen. De projectgroep Communicatie & PR zet 
samen met de communicatiemedewerker de lijn van 
communicatie uit en ziet toe op de uitvoering.

Online zichtbaarheid
In 2018 werkte de projectgroep aan de online 
zichtbaarheid door middel van social media en de 
website. Social media zijn een belangrijk middel 
om informatie te verspreiden. Daarom maakte de 
projectgroep een social media plan. Uit onderzoek 
blijkt dat Facebook en Instagram het best passen bij 
ZijActief Limburg. Afdelingen worden via workshops die 
door ZijActief Limburg zijn opgezet, geschoold op het 
gebied van social media. Ook is er een format opgesteld 
dat uniformiteit in huisstijl en berichtgeving moet 
waarborgen. Daarnaast wordt de website van ZijActief 
Limburg regelmatig geactualiseerd, met onder andere 
verslagen en foto’s van activiteiten van ZijActief Limburg. 
De leden van ZijActief in Beeld maken verslagen en 
foto’s van activiteiten. In 2018 hebben de leden van 
ZijActief in Beeld een driedaagse cursus gevolgd van een 
professionele fotograaf. 

De toegang tot gegevens in het besloten gedeelte is 
aangescherpt vanwege de AVG. Zowel de social media 
platformen als de website worden goed bezocht. Het 
provinciaal bestuur wordt hierover ieder half jaar 
geïnformeerd. Ook hielden we in 2018 afdelingen op de 
hoogte van actuele zaken door middel van infomails.

BEWU
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De projectgroep Communicatie & PR
bestaat uit Lonneke Salentijn, 
Suzanne de Vlieger, Agnes van 
Eekeren, Nicole Faesen, Carin Camp 
en Marja Valckx. De projectgroep 
kwam zes keer bijeen in 2018. 

Zij&Zo
Het ledenblad Zij&Zo verscheen in 2018 drie keer. 
De redactieraad wordt gevormd door leden van de 
projectgroep Communicatie & PR en een medewerker 
van communicatiebureau Arc Communicatie. De 
bladformule geeft houvast en biedt ruimte voor diverse 
maatschappelijke onderwerpen. Dit jaar lazen leden 
interviews over positieve gezondheid, de ZijActief 
Academie en de versterking van de positie van vrouwen. 
Ook biedt het blad ruimte aan afdelingen om zich te 
presenteren. In 2018 kwamen de afdelingen Bocholtz, 
Panningen en Broekhuizenvorst aan bod. Daarnaast 
informeren we leden via het ledenblad over activiteiten 
van ZijActief Limburg. 

Complimentenkaartje 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 
presenteerde ZijActief Limburg een nieuw 
complimentenkaartje met een warme groet op de 
voorkant: ‘Dag vrouw met power’. Op de achterzijde van 
het kaartje staan inspirerende teksten. De projectgroep 
ontwikkelde het kaartje in het kader van het jaarthema 
van 2019: ‘Vrouw met Power’. Ook ontwikkelde de groep 
een ZijActief-tas. Daarnaast ontvingen afdelingen die 
hun 85-jarige bestaan vierden een roll-up banner met 
afdelingsnaam. 
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Datum Cursus/ bijeenkomst Locatie Aantal deelnemers

16 t/m 20 januari Advies op maat Roermond 10 deelnemers

7 februari Filmavond The post Panningen 191 deelnemers

7 februari Filmavond The Post Roermond 248 deelnemers

7 februari Filmavond The post Sittard 227 deelnemers

7 februari Filmavond The post Kerkrade 265 deelnemers

7 februari Filmavond The post Venray 65 deelnemers

14 maart Bijeenkomst projectgroepleden Roermond  22 deelnemers

20 maart Dagen voor alleengaanden Heerlen  56 deelnemers

22 maart Dagen voor alleengaanden Nederweert-Eind  55 deelnemers

28 maart Cursus nieuwe bestuursleden Klimmen  13 deelnemers

5 april Dagen voor alleengaanden Venray  26 deelnemers

21 april Limburgse vrouwendag Roermond  76 deelnemers

22 mei Inspiratiemiddag Klimmen  25 deelnemers

23 mei Inspiratiemiddag Roermond  23 deelnemers

24 mei Inspiratiemiddag Boekend  16 deelnemers

27 mei SOSOZ Broekhuizen  56 deelnemers

28 mei Inloopdag nieuwe bestuursleden Roemond   2 deelnemers

4 t/m 8 juni Inloopweek Roermond   15 deelnemers

5 juni Kringbesturenbijeenkomst Roermond  27 deelnemers

19 juni Functiecursus webmasters Roermond  25 deelnemers

17 september Functiecursus Penningmeesters Roermond  25 deelnemers

24 september Functiecursus Voorzitters Roermond  6 deelnemers

8 oktober Functiecursus Secretarissen Roermond 3 deelnemers

28 oktober SOSOZ Kerkrade 59 deelnemers

8 november Algemene leden vergadering Roermond 408 deelnemers

Diverse data Ledenwijzer bij afdelingen    19 x

OVERZICHT
CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN

IN 2018
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WIJ BEDANKEN AL ONZE 
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ONDERSTEUNING IN 2018.
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