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‘De kracht van samen’. Een bijzondere zin die de huidige 
beleidsperiode van ZijActief Limburg beschrijft. 2019 is 
alweer het derde jaar van deze cyclus. Het was een bijzonder 
jaar. Elk jaar kiest ZijActief Limburg voor een themaquote 
die past binnen ‘De kracht van samen’. Voor 2019 was dat 
‘Vrouwen met Power’. Laten zien waar je kracht zit, je kennis 
delen en verbinding maken met andere vrouwen. Niet alleen 
binnen je dorp of ZijActief afdeling, maar ook daarbuiten. 
ZijActief Limburg zette in 2019 stappen om de verbinding en 
samenwerking tussen vrouwen in Limburg én daarbuiten te 
versterken: de kracht van samen. 

ZijActief Limburg stond in 2019 aan de vooravond van haar 
jubileum. In 2020 bestaat de vrouwenorganisatie 90 jaar. 
Daarom krijgt 2020 een feestelijk tintje. In november 2019 
kregen de leden een voorproefje met de aftrap van het 
jubileumjaar tijdens de Algemene Ledenvergadering. De 
eerste jubileumactiviteit was een grandioze ledendag: met 
1600 vrouwen in 32 bussen naar de Margriet Winterfair in Den 
Bosch. Het was een prachtig gezicht om al die bussen op de 
parkeerplaats te zien staan, alleen voor al die vrouwen van 
ZijActief. En zo worden er meer activiteiten georganiseerd. In 
2019 is hard gewerkt om deze activiteiten mogelijk te maken. 

ZijActief Limburg zet zich in om de positie van vrouwen in 
Limburg nog meer te versterken en gebruikt daarbij de kracht 
van samen. De organisatie werkt aan zichtbaarheid, het 
tegengaan van teruglopende ledenaantallen, meer 
verbinding tussen afdelingen, kringen en collega-
(vrouwen)organisaties op lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal vlak. Ook onze collega-vrouwenorganisaties en 
andere vrijwilligersorganisaties in Nederland, België, Duitsland 

en Luxemburg hebben met teruggang van 
leden te maken. ZijActief Limburg werkt 
hard om het ledenaantal weer te laten 
groeien. Ook in samenwerking met al die 
andere vrouwenorganisaties. Het vergroten 
van de zichtbaarheid is een belangrijke 
opdracht voor de komende jaren. ZijActief 
Limburg profileert zich bijvoorbeeld op 
beurzen met een goed herkenbare stand en zorgt ervoor dat ze 
deelneemt aan samenwerkingsverbanden om de positie van de 
vrouw in Limburg nog meer te versterken. Door een kwalitatief 
netwerk op te bouwen, kan ZijActief Limburg leden bieden wat 
ze nodig hebben om een vrouwen met power te blijven. 

Ook de drie pijlers die ZijActief Limburg van oudsher uitdraagt, 
blijven actueel. Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning 
blijven de rode draad van de vereniging. Ontmoeting om lief 
en leed met elkaar te delen en eenzaamheid tegen te gaan. 
Ontspanning om de stress van alledag te vergeten en de motor 
weer op te laden. En ontplooiing in combinatie met ontmoeting 
en ontspanning. Cursussen voor bestuursleden om bij te blijven 
met moderne hulpmiddelen en themabijeenkomsten over 
gezondheid en zelfredzaamheid zijn hiervan voorbeelden.

ZijActief Limburg wil laten zien dat we er samen de schouders 
onder zetten. Samen genieten van een mooi, actief en krachtig 
vrouwenjaar, een écht ZijActief Limburg jaar. Voor, door én 
van vrouwen. Waar ontplooiing, ontmoeting en ontspanning 
centraal blijven. En daar zijn wij trots op!

Nicole Faesen
Vicevoorzitter ZijActief Limburg
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ZijActief Limburg is het grootste vrouwennetwerk van 
Limburg. Wij zetten ons in voor actieve vrouwen. Voor 
vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten 
en midden in het leven staan. We organiseren gezellige 
activiteiten, zorgen voor ontmoeting en samenwerking 
en dagen vrouwen uit zich te blijven ontwikkelen. Op 
deze manier helpen wij vrouwen in hun kracht te staan en 
spelen wij al sinds 1930 een rol van betekenis!

Speerpunten
2019 is het derde 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 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. Samen 
met haar afdelingen en leden werkt ZijActief Limburg aan 
(zelf)redzaamheid, participatie en het tegengaan van 
eenzaamheid onder vrouwen. ZijActief Limburg biedt 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. Daarnaast is ZijActief Limburg in 2019 
gestart met de voorbereidingen voor haar jubileumjaar in 
2020. De vereniging bestaat dan 90 jaar.

Lokale afdelingen
Het hart van onze vereniging vormen de lokale afdelingen. 
In 2019 had ZijActief Limburg 77 afdelingen. Elke lokale 
afdeling stelt als zelfstandige vereniging een eigen 
jaarprogramma samen voor haar leden. Het programma 
bestaat uit een mix van lezingen, themabijeenkomsten 
en uitstapjes. Er is veel aandacht voor thema’s die 
vrouwen raken, zoals gezondheid, eenzaamheid en 
mantelzorg. Door hier samen aandacht voor te hebben 
ontstaat verbondenheid. Daarnaast is er volop ruimte voor 
ontmoeting en ontspanning. Alle afdelingen van ZijActief 
Limburg hebben een bestuur. De grootte hiervan verschilt 
per afdeling. De besturen beheren een leden- en financiële 
administratie, werven nieuwe leden en organiseren 
activiteiten en bijeenkomsten.

Regionale kringen
In elke regio zijn de afdelingen geclusterd in een kring. 
De kringen hebben een eigen bestuur. Zij bevorderen de 
samenwerking tussen de afdelingen, organiseren regionale 
activiteiten en zijn het aanspreekpunt voor de provinciale 
organisatie. De kringen zijn de schakel tussen de afdelingen 
en de provinciale organisatie.

Provinciale organisatie
De provinciale koepelorganisatie ondersteunt de 
afdelingen en kringen bij hun taken. Ook organiseert de 
provinciale organisatie diverse activiteiten voor leden 
en niet-leden, zoals de Dagen voor Alleengaanden, 
Samen op Stap op Zondag, Algemene Ledenvergadering 
en de jaarlijkse filmavond. Samen met andere 
vrouwenorganisaties organiseert ZijActief Limburg de 
Limburgse vrouwendag en een besturendag in de vorm van 
een werkconferentie. 

Provinciaal bestuur
ZijActief Limburg heeft een provinciaal bestuur, bestaande 
uit negen leden. Ook in 2019 werd het provinciaal bestuur 
geadviseerd door een geestelijk adviseur. Formele 
verantwoording over het gevoerde beleid wordt afgelegd 
tijdens de Algemene Ledenvergadering in november. In 
de zogenaamde besturenoverleggen in het voorjaar en 
najaar informeert het provinciaal bestuur de afdelings- en 
kringbestuurders over de voortgang van projecten. Ook 
haalt het provinciaal bestuur waardevolle input op. 

Eind 2019 maakte het provinciaal bestuur een begin 
met het beleidsplan 2021-2024. De groep had zichzelf 
tot doel gesteld om bouwstenen aan te leveren voor het 
beleidsplan 2021-2024 en kwam daarvoor één keer bijeen. 
Het provinciaal bestuur werd hierbij ondersteund door 
geestelijk adviseur Mariëlle Beusmans. 

Servicebureau
Het Servicebureau van ZijActief Limburg, gevestigd in 
Roermond, ondersteunt het provinciaal bestuur bij de 
uitvoering van het beleid. Ook helpt het Servicebureau de 
afdelingen, kringen en projectgroepen bij de uitvoering 
van hun taken.

Medewerkers servicebureau
 Joke van Rooijen, medewerkster   
 vrijwilligersondersteuning (0,4 fte)
 Yolanda Timmermans, secretariaat en 
 administratieve ondersteuning (1 fte)
 Annemiek Huijts, communicatieadviseur (0,1 fte) 

ZIJACTIEF LIMBURG,
VOOR VROUWEN MET POWER

Leden provinciaal bestuur 
Van links naar rechts: 
 Aurelia Renierkens
 Marja Valckx (boven), secretaris
 Marije van Knippenberg (onder), penningmeester 
 Wies Hamstra
 Marion Vreuls, voorzitter (tot 14 november 2019)
 Mariëlle Beusmans
 Marly Coenen 
 Ans Bex  (tot april 2019)
 Anja Hansen (boven)
 Marij Verheggen  (onder)
 Nicole Faesen, vicevoorzitter
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Projectgroepen
ZijActief heeft een aantal projectgroepen. De project-
groepen bestaan uit vrijwilligers, ondersteund door een 
beroepskracht van het Servicebureau. In 2019 waren er de 
volgende projectgroepen:

 Projectgroep Bewustwording en Ledenactiviteiten
 Projectgroep Samen op Stap
 Projectgroep Zingeving, Identiteit en Naaste
 Projectgroep Communicatie en PR
 Projectgroep Service en Toerusting
 Projectgroep Samenwerking

Jubileum
Een aantal PB-leden heeft een plan van aanpak opgesteld 
om tot jubileumactiviteiten te komen. De werkzaamheden 
zijn vervolgens verdeeld over de verschillende 
projectgroepen. Met name de projectgroepen 
Bewustwording en Ledenactiviteiten, Samen Op Stap en 
Communicatie zijn aan de slag gegaan met het jubileum. 

Vertegenwoordiging
Binnen onze vereniging is er een aantal vrouwen die 
de vrouwenvereniging of vrouwen in het algemeen 
vertegenwoordigen in maatschappelijke organisaties.

 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

ZijActief Limburg 2019 in cijfers
 Aantal leden in 2019:  6043
 Waarvan individuele leden:  37
 Aantal leden ten opzichte van 2018: -206
 Aantal projectgroepleden: 47
 Aantal afdelingen op 1 januari 2019: 79
 Aantal afdelingen op 31 december 2019: 77
 Afdelingen die afscheid namen: Baexem en Ulestraten
 Jubilerende afdelingen: Boekend, Gulpen, Heide, 
 Maria-Hoop, Nieuwstadt, Ransdaal, Spaubeek,   
 Ubachsberg, Vijlen

I DENTITEIT

Algemene Ledenvergadering 2019
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PROJECTGROEP 
BEWUSTWORDING EN 
LEDENACTIVITEITEN

Ieder jaar organiseert ZijActief Limburg activiteiten 
voor alle leden. Gezamenlijke activiteiten versterken 
de onderlinge verbondenheid en zorgen voor een ‘wij-
gevoel’. De banden tussen leden en afdelingen onderling 
worden aangehaald. Niet-leden zijn van harte welkom, 
om ook deze vrouwen aan ZijActief te (ver)binden. 

Filmavond
De jaarlijkse filmavond van ZijActief Limburg trekt 
traditiegetrouw veel leden en niet-leden naar de cinema. 
Bijna 1200 Limburgse vrouwen genoten van de film ‘Mary 
Queen of Scots’ op het witte doek in Kerkrade, Panningen, 
Roermond, Sittard, Venlo en Venray. De film past goed bij 
het jaarthema van ZijActief Limburg: VrouwenPower. In de 
film staan krachtige vrouwen aan de top.  

Ledendag: Margriet Winterfair 
De tweejaarlijkse Ledendag was dit jaar éxtra feestelijk. 
De dag stond in het teken van het 90-jarig jubileum van 
ZijActief Limburg. Maar liefst 1600 Limburgse vrouwen, 
waaronder 320 niet-leden, maakten het mee. Met 
opstappunten in de hele provincie reden 32 bussen op 26 
november 2019 naar de Brabanthallen in Den Bosch. Alle 
dames ontvingen een goedgevulde goodiebag. Kortom, 
een geslaagde dag waarop de verbondenheid tussen ‘onze’ 
vrouwen goed te merken was! 

Algemene Ledenvergadering 
De projectgroep Algemene Ledenvergadering organiseerde 
op 14 november 2019 de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van ZijActief Limburg in Roermond. Hieraan namen 364 
leden deel. Tijdens de ALV werd het jubileumjaar afgetrapt. 
In 2020 bestaat de vereniging namelijk 90 jaar! 

De dag, onder leiding van dagvoorzitter Agnes Stijnen, 
kende een afwisselend programma, met een meditatieve 
viering, jaarredes, het huishoudelijke gedeelte en het 
afscheid en de aanstelling van bestuursleden. Marion Vreuls, 
voorzitter Provinciaal Bestuur, en Ans Bex, kringvoorzitter 
Zuid-Oost, namen afscheid. Nicole Faesen en Marja Valckx 
werden herkozen tot provinciaal bestuursleden. Nicole 
Faesen is verkozen tot vicevoorzitter. Na de ALV is de 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter gestart. 

Ook presenteerden we het derde complimentenkaartje 
‘Dag vrouw met Power’. Annie van Gemert vertelde over 
haar boek Boerenkracht, het verhaal van de hedendaagse 
agrariër in foto’s. Ekaterina Levental, mezzosopraan en 
vluchtelinge uit de Sovjet Unie, bracht op zeer indringende 
wijze haar verhaal in een muziektheatervoorstelling. Zij 
verhaalde van haar jeugd in Oezbekistan en de vlucht met 
haar familie naar Nederland. De dag werd afgesloten met 
een informeel samenzijn. 

Bewustwording
ZijActief Limburg besteedt aandacht aan actuele 
onderwerpen en draagt bij aan kennisverbreding bij haar 
leden. Maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke 
ontwikkeling staan hierbij centraal. Daarom kunnen 
ZijActief-afdelingen in samenwerking met andere 
afdelingen of (maatschappelijke) organisaties ook zelf een 
masterclass naar keuze organiseren. Dit zijn informatieve 
themabijeenkomsten in het kader van persoonlijke 
ontwikkeling. Van ZijActief Limburg ontvangen zij een 
bijdrage in de kosten. 

Twee masterclasses werden in alle afdelingen aangeboden:
 Masterclass positieve gezondheid: Deze masterclass   
 is gericht op het versterken en uitbreiden van sociale   
 contacten, kijkend naar gezondheid en níet naar ziekte.   
 Hoe blijf je positief gezond?

 Masterclass VrouwenPower: ‘Ben jij de regisseur van je
  eigen leven?’ Tijdens deze masterclass leerden vrouwen  
 wat het betekent om jezelf te (blijven) ontplooien en   
 zelfredzaam te zijn.

In 2019 maakten 29 afdelingen gebruik van de aanvullende 
masterclasses. Thema’s zoals ‘De natuur en het 
veranderende klimaat’, ‘Trombose’, ‘Leer jezelf beter 
kennen door de ogen van een paard’, ‘Opkomen voor 
jezelf’, ‘Ouder worden in eigen huis’, ‘Vrouw sta in je 
kracht’ en ‘En ikke dan?’ passeerden de revue.

IDENTITEIT

Leden projectgroep 
Van links naar rechts: Ans Bex, Marly Coenen, 
Yolanda Timmermans, Ietje Heemels, Yvonne de 
Groot, Truus Geraeds. 
Niet op de foto: Marion Vreuls. Zij was tot december 
2019 lid van de projectgroep. De projectgroep 
vergaderde vier keer in 2019.

Margriet Winterfair

“Bij ZijActief versterkten

we het wij-gevoel!”
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PROJECTGROEP
SAMEN OP STAP

ZijActief Limburg wil vrouwen in hun kracht zetten en 
hen uitdagen mee te blijven doen, onder andere door 
participatie te stimuleren en eenzaamheid tegen te 
gaan. Om dit te bereiken, organiseert de projectgroep 
Samen op Stap tweejaarlijks terugkerende activiteiten 
waar leden en niet-leden elkaar kunnen ontmoeten in 
een ontspannen setting. In deze projectgroep krijgt 
ook de samenwerking tussen ZijActief Limburg en KVG 
Limburg gestalte. Beide organisaties richten zich deels 
op dezelfde doelgroep. Daarom worden activiteiten 
gezamenlijk opgepakt. De groep bestaat uit leden van 
beide organisaties. 

Samen op Stap op Zondag
ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseerden in 2019 
twee keer Samen op Stap op Zondag (SOSOZ). Deze 
activiteit is bedoeld om Limburgse vrouwen op een 
laagdrempelige en actieve manier met elkaar in contact 
te brengen. SOSOZ is dan ook toegankelijk voor leden 
van beide organisaties én voor niet-leden.

26	mei:	Gitstappermolen	in	Vlodrop
Op zondag 26 mei verkenden we de omgeving van 
Nationaal Park De Meinweg. Vanaf de Gitstappermolen in 
Vlodrop maakten we een rondrit met een huifkar en nam 
een gids ons mee voor een wandeling door het mooie 
Meinweggebied. Het was een prachtige dag die in het 
teken stond van beweging en ontmoeting.

29	september:	Wijn	&	Golfdomein	Kapèlkeshof	
in	Grashoek
Op zondag 29 september brachten we een bezoek aan 
Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek. Na een 
lekkere lunch gingen we een partijtje golfen. In kleine 
groepjes maakten we kennis met de golfsport én met 
elkaar. Het was een verrassend leuke dag waar volop 
nieuwe contacten werden gelegd.

Dagen voor Alleengaanden
Om alleengaande leden de kans te bieden elkaar te 
ontmoeten, organiseren wij elk jaar de Dagen voor 
Alleengaanden. Dat gebeurt op drie plaatsen in Limburg. 
Op deze manier is de reisafstand voor leden beperkt. 
Thema van de Dagen voor Alleengaanden in 2019 was 
‘Word regisseur van je eigen leven.’ Psychosociaal 
therapeut Léon Pouls daagde ons tijdens een lezing 
en een interactieve workshop uit om de regie over ons 
leven te pakken (o.a. werken aan zelfredzaamheid). We 
gingen samen op zoek naar obstakels en uitdagingen en 
maakten de omslag van wegcijferen naar assertiviteit. 
De aanwezigen deden enthousiast mee en vele vrouwen 
deelden hun ervaringen. 

Leden projectgroep 
Boven van links naar rechts: Willemien Manten, 
Marjo Waltmans (KVG Limburg) Nicole Buydy. 
Beneden van links naar rechts: Mariëlle Beusmans, 
Anneke Elemans, Finy Schrijnwerkers, Marja Valckx, 
Maria Paulissen. Niet op de foto: Thea van Beurden 
(KVG Limburg) en Jose Brouns (KVG Limburg). Zij 
waren tot 1 juni lid van de projectgroep. 
De projectgroep vergaderde zes keer in 2019.

“Vele Limburgse vrouwen 

kijken elk jaar weer uit 

naar onze activiteiten!”

IDENTITEIT

Samen op stap op Zondag mei 2019

Samen op stap op Zondag september 2019 Samen op stap op Zondag mei 2019
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Z I N G E V I N G PROJECTGROEP 
ZINGEVING, 

IDENTITEIT EN 
NAASTE

ZijActief Limburg heeft oog voor de wereld om haar heen. 
Zingevings- en identiteitsvraagstukken willen we graag 
bespreekbaar maken. Dit is een belangrijke taak van de 
projectgroep Zingeving, Identiteit en Naaste (ZIN). 

Werkboek
ZijActief Limburg vindt het belangrijk om aandacht te 
hebben voor maatschappelijke thema’s. De projectgroep 
ZIN presenteerde in 2019 het werkboek Kwetsbaarheid. In 
dit werkboek staat uitgebreide informatie over situaties die 
mensen kwetsbaar maken. Ook staan er handvaten in om 
mensen in een kwetsbare situatie weer een menswaardig 
bestaan te geven. Tijdens de besturenbijeenkomst 
voorjaar heeft de projectgroep het informatieve werkboek 
toegelicht. Alle afdelingen hebben een exemplaar van het 
werkboek gekregen. 

Afstemming geestelijk kringadviseurs
De projectgroep ZIN kwam in 2019 een keer bij elkaar met 
alle geestelijk adviseurs van de kringen. Tijdens deze 
bijeenkomst stond het delen van ervaringen centraal. De 
geestelijk adviseurs van de kringen ondersteunden de 
kringen en afdelingen tijdens de vergaderingen. Ze droegen 
een bezinnend woord bij aan het begin van bijeenkomsten. 
Ook leverden zij een bijdrage aan feestdagen en vieringen. 
Denk aan Pasen, Kerstmis, mei-vieringen en wereldgebeds-
dag. Ook begeleidde geestelijk kringadviseur Alice Frijns 

de jaarlijkse bedevaart van kring Heuvelland naar 
Kevelaer, waaraan 227 dames deelnamen. 

Blogs
Het jaarthema voor de blogs was VrouwenPower. De 
projectgroep ZIN schreef in 2019 elke maand een blog over 
Limburgse powervrouwen. Elk van deze powervrouwen 
zet zich in voor een maatschappelijk doel. Zowel vrouwen 
van ZijActief als andere Limburgse powervrouwen kwamen 
in de blogs aan het woord. Op deze manier hoopt de 
projectgroep ZIN anderen te inspireren zich in te 
zetten voor de samenleving.

“Binnen ZijActief maken

wij maatschappelijke 

thema’s bespreekbaar.”

“ZA voor vrouwen met 

power, van jong tot oud”

Van links naar rechts: Wies Hamstra, Jeanne van Roij, 
Mariëlle Beusmans, Susan Korten en Aurelia Renierkens. 
De projectgroep vergaderde vijf keer in 2019.

Z I N G E V I N G
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Om zowel leden als externen te informeren over 
onze organisatie en onze activiteiten, is een goede 
communicatie onmisbaar. ZijActief Limburg kent 
veel verschillende doelgroepen, met elk een eigen 
achtergrond. Daarom zetten we in onze communicatie 
een mix van schriftelijke, digitale en persoonlijke 
communicatie in. Zó willen we zoveel mogelijk mensen 
bereiken. 

Schriftelijke communicatie
Alle leden van ZijActief Limburg krijgen het ledenblad 
Zij&Zo. In 2019 verscheen het blad drie keer. In het blad 
kwamen de afdelingen Beekdaelen, Ell en Mechelen aan 
het woord. Ook gingen we in op de thema’s ‘verbinden 
en eenzaamheid’, ‘samenwerken’ en ‘bevrijding’. 
Daarnaast brachten we onze activiteiten onder de 
aandacht. Naast het blad maakten we diverse andere 
papieren communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld 
aan flyers, kaarten en uitnodigingen. Op de Algemene 
Ledenvergadering in november presenteerden we het 
nieuwe complimentenkaartje met als thema ‘Dag actieve 
vrouw’. Dit is een handzaam kaartje met inspirerende 
teksten, dat gebruikt kan worden om anderen te 
motiveren en te inspireren. Het kaartje verbindt mensen 
met elkaar.

Digitale communicatie
Digitale communicatie wordt steeds belangrijker, 
ook voor onze vereniging. We plaatsen regelmatig 
provinciaal nieuws op onze website. Gemiddeld is 
de website in 2019 elke maand door 1730 mensen 
bekeken. Daarnaast kunnen alle lokale afdelingen 
nieuws en activiteiten delen via de website. In 2019 
zijn we daarnaast meer gebruik gaan maken van social 
media. We delen meerdere keren per week berichten via 
Facebook. Het aantal volgers steeg in 2019 van 496 naar 
553. Ook hebben we een Instagrampagina aangemaakt. 
Deze is vanaf 2020 in gebruik, met als doel Limburgse 
vrouwen in hun kracht te zetten. Tot slot sturen we 
elke maand een digitale mailing naar de besturen van 
lokale afdelingen, om hen te informeren over actuele 
ontwikkelingen.

BEWUSTWORDING

BEWUSTWORDINGPROJECTGROEP
COMMUNICATIE & PR

 
Zoek nieuwe uitdagingen

Onderneem Hou moed

Blijf nieuwsgierig

Sta m
idden in het lev

en

Verwonder jez
elf Kom in actie

 Ken jezel
f Werk samen 

Blijf in beweging  Toon lef

Durf fouten te maken 

Geniet Volg je hart 

Zet door Pak aa
n

Wees een inspiratiebron 

Laat j
e verr

assen
 Ga op zoek

Sta in je kracht Maak ve
rbinding

Bied een helpende hand

www.zijactieflimburg.nl

VAN EN VOOR ACTIEVE VROUWEN,

AL 90 JAAR!

Dag 
actiev

e 
vrouw!
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Persoonlijke communicatie
Persoonlijke communicatie is een krachtige manier om 
in contact te komen met onze doelgroepen. In 2019 
waren we meerdere keren met een stand aanwezig 
op evenementen in Limburg. Zo namen we deel aan 
‘Loeren bij de boeren’ in Sint Odiliënberg, de BeleefPlus 
beurs in Venray en ‘Toer de Boer’ in Hulsberg. Om de 
communicatie te ondersteunen, maakten we nieuw 
promotiemateriaal, zoals pennen en pepermuntjes. Ook 
ontwikkelden we voor afdelingsbesturen richtlijnen voor 
jubilea en attenties.

90-jarig jubileum
In 2020 bestaat ZijActief Limburg 90 jaar. Een mooi 
moment om onze vereniging onder de aandacht te 
brengen van bestaande en nieuwe doelgroepen. 

In 2019 heeft de projectgroep de 
communicatie over het 
jubileum voorbereid. Er is een 
communicatiecampagne opgezet, 
bestaande uit een logo, slogan, 
beelden en campagne-uitingen. 
De campagne gaat in 2020 lopen.

Fotografie
Beeldmateriaal speelt een belangrijke rol in de 
communicatie van onze vereniging. De vrijwilligers 
van ‘ZijActief in beeld’ legden in 2019 een groot 
aantal activiteiten op de gevoelige plaat vast. Denk 
bijvoorbeeld aan de Algemene Ledenvergadering, Dagen 
voor Alleengaanden en de Margriet Winter Fair.  

Zichtbaarheid 
ZijActief Limburg werkt hard aan haar zichtbaarheid in 
de provincie. Interviews op lokale tv- en radiozenders 
zijn daarvan een voorbeeld. Op 31 maart 2019 was 
ZijActief Limburg te gast in de tv-uitzending ‘Sjpek mit 
Eier’ van OR6. 

Leden projectgroep 
Nicole Faesen, Marja Valckx, Carin Camp, 
Agnes van Eekeren en Annemiek Huijts.
De projectgroep vergaderde zes keer in 2019. 

Ook vonden er drie vergaderingen van de 
redactieraad van de Zij&Zo plaats. De vrijwilligers 
van ‘ZijActief in beeld’ kwamen twee keer bij elkaar.

Uitzending Sjpek mit Eier, maart 2019

“Een goede communicatie

is onmisbaar!”

S E R V I C E
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PROJECTGROEP
SERVICE EN TOERUSTING

De projectgroep Service en Toerusting biedt 
ondersteuning en verleent service aan alle afdelingen 
van ZijActief Limburg. Met het maatwerk dat de groep 
levert, ontlast zij de afdelingen. Dit gebeurt met op 
maat gemaakte middelen en door te verbinden met 
afdelingen, hun bestuurders en de leden. Afdelingen die 
goede hulp en ondersteuning krijgen, kunnen zich meer 
concentreren op hun kerntaak: de leden. Er ontstaat 
meer ruimte om sociale participatie en betekenisvolle 
ontmoetingen tussen leden te stimuleren. 

Cursussen
ZijActief Limburg biedt diverse cursussen aan die 
bijdragen aan de ontwikkeling van haar leden. In 
2019 heeft ZijActief Limburg dit instrument nog 
doelgerichter ingezet. Sinds dit jaar biedt de organisatie 
cursussen nu meer in kringverband aan. Voorheen 
gebeurde dit voornamelijk op provinciaal niveau. Uit 
evaluatiegesprekken blijkt dat het meer lokale karakter 
van de cursussen netwerkmogelijkheden en verbindingen 
tussen de afdelingen versterkt. 

 Nieuwe bestuursleden: 22 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 en ondersteuning secretarissen: 
 13 nieuwe secretarissen leerden werken met een   
 agenda en het maken van notulen. Er werd aandacht   
 besteed aan de juridische aspecten van bestuur in   
 relatie tot de functie van secretaris. Naast de cursus   
 ontvingen 5 secretarissen hulp bij de inrichting van   
 een goede digitale documentstructuur, archiveren   
 en de ontwikkeling van promotiemateriaal voor de   
 vereniging.

S E R V I C E
“Maatwerk past altijd!”

Ledenwijzer
De Ledenwijzer is een interactieve bijeenkomst waarin 
provinciaal bestuursleden van ZijActief Limburg leden 
van afdelingen informeren over de organisatie. De 
organisatiestructuur, mogelijkheden, de website, het 
ledenportaal en geplande of net uitgevoerde activiteiten 
komen aan bod. Ook is er aandacht voor de plaats van de 
eigen afdeling in het geheel van de provinciale vereniging. 
Netwerken en verbinden zijn belangrijke doelstellingen 
van deze activiteit. Leden zijn zich bewuster van de 
omvang en betrekkingen van ZijActief Limburg, hun 
eigen vereniging en andere organisaties in de wereld. De 
Ledenwijzer werd 16 keer uitgevoerd in 2019. 

Ledenportaal
De projectgroep Service en Toerusting zorgde in 2019 
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. 

Ondersteuning afdelingsbesturen
Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de 
projectgroep Service en Toerusting is de ondersteuning 
van afdelingsbesturen. Ruim 25 vragen kwamen binnen, 
waarop actie is ondernomen. Een belangrijke en 
omvangrijke vraag is wederom het vinden van nieuwe 
bestuursleden. 

Werving bestuursleden
In 2019 zette de projectgroep stappen in de verdere 
professionalisering van de organisatie. ZijActief Limburg 
ontwikkelde een traject om samen met het zittende 
afdelingsbestuur nieuwe bestuursleden te werven. 
Het traject werd 5 keer ingezet in 2019. Ook werkte 
de organisatie functieprofielen voor bestuurders 
van ZijActief-afdelingen uit. Zo kunnen afdelingen 
doelgerichter zoeken naar een nieuwe voorzitter, 
secretaris, penningmeester of bestuurslid.

Algemene Ledenvergadering november 2019
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SAMENWERKING
Leden projectgroep
Marion Vreuls (t/m juli), Marije van Knippenberg, 
Mariet Kerckhoffs, Joke van Rooijen en Christian 
Maessen (t/m augustus). 
De groep vergaderde in 2019 vier keer.

Ondersteuning kringbesturen
In 2019 heeft ZijActief Limburg een scholingstraject 
opgezet voor haar 6 kringbesturen. In het traject werd 
ingegaan op de (juridische) positie van een kringbestuur 
in de vereniging ZijActief Limburg. Verder werd aandacht 
besteed hoe juist deze kringbesturen hun verbindende 
karakter vorm kunnen geven. Aan het traject namen 20 
dames deel. Daarnaast leverden de 6 kringvoorzitters 
input over de organisatiestructuur van ZijActief Limburg 
en dachten zij na over methodieken om beter te leren wat 
er speelt binnen de afdelingen in hun kring. 

Marion Vreuls tijdens de Algemene Ledenvergadering 

Ondersteuning projectgroepen
In januari 2019 namen 12 projectgroepleden deel aan een 
scholingsdag. Er werd aandacht besteed aan ZijActief 
Limburg als vereniging, vergadervaardigheden en 
besluitvormingsprocessen.

Projectgroep 2025
De projectgroep Service en Toerusting heeft zich bezig-
gehouden met de toekomst van ZijActief Limburg. De 
door de projectgroep uitgewerkte toekomstscenario’s 
dienen als input voor het beleidsplan 2021-2024. ZijActief 
Limburg staat voor een enorme krachttoer een scenario 
te ontwikkelen dat de terugloop van leden van de 
vereniging ZijActief weet om te keren. Met het ingaan van 
de nieuwe beleidsperiode zal deze projectgroep zich naar 
verwachting verder bezighouden met de uitwerking ervan. 
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PROJECTGROEP
SAMENWERKING

De projectgroep Samenwerking werkt aan 
samenwerking in de breedste zin van het woord. 
Samenwerking in en tussen afdelingen en kringen 
van ZijActief Limburg én samenwerking met externe 
organisaties, op provinciaal, landelijk en internationaal 
niveau. De projectgroep onderhoudt haar netwerk en 
breidt het uit. Zowel intern als extern opgedane kennis 
wordt niet alleen gedeeld maar ook gebruikt om een 
kwaliteitsslag in de organisatie te maken. 

Interne samenwerking 
Een belangrijk aandachtspunt voor ZijActief Limburg is 
de samenwerking in en tussen afdelingen, kringen en 
provinciaal bestuur: 

 Uitwisselen van kennis en ervaring. Een voorbeeld   
 hiervan is de besturenbijeenkomst die dit jaar samen   
 met KVG Limburg georganiseerd werd. 

 Samenwerking afdelingsbesturen. Om in te springen   
 op vragen van afdelingsbesturen stimuleert ZijActief   
 Limburg het contact tussen de afdelingen. Dit gebeurt   
 bijvoorbeeld met Masterclasses. Twee afdelingen   
 organiseren dan samen een bijeenkomst.   
 De afdelingen worden hierin (financieel) ondersteund   
 door het Provinciaal bestuur en het Servicebureau   
 van ZijActief Limburg. Ook fungeert de provinciale   
 organisatie 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 16 keer in 2019. 

SAMENWERKING

KVG Limburg 
Omdat ZijActief Limburg en Katholiek Vrouwengilde 
Limburg (KVG Limburg) voor een deel dezelfde doelgroep 
hebben, zijn we een samenwerkingsverband aangegaan. 
Dit betekent dat we een aantal initiatieven en activiteiten 
samen oppakken:

 In 2019 organiseerden we een gezamenlijke   
 besturendag met als thema ‘Jacht op de vergadertijger’.

 Gezamenlijke projectgroep Samen Op Stap.   
 Namens KVG Limburg hebben twee leden zitting   
 in deze projectgroep. Samen organiseren we de   
 activiteiten Samen op Stap op Zondag en de Dagen 
 voor Alleengaanden.

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. Zo is er gestart met 
de voorbereidingen voor een gezamenlijke dag voor alle 
leden van beide organisaties rondom het thema Positieve 
Gezondheid in 2020. Naast regulier overleg nemen we 
deel aan elkaars bijeenkomsten waar thema’s als politiek, 
vrouwenemancipatie en positieve gezondheid aan de 
orde komen. 

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu is een landelijke vrouwenorganisatie 
waarmee ZijActief Limburg contact onderhoudt 
over dagelijkse zaken en gedeelde uitdagingen. Het 
gezamenlijke project ‘Vrouwenzorg op maat’ zal 
verder worden uitgerold zodra hier subsidiëring voor 
vrijgemaakt kan worden. 

Nederlandse Vrouwenraad
Sinds 2017 is ZijActief Limburg verbonden aan de 
Nederlandse Vrouwenraad (NVR). De organisatie 
streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie 
van vrouwen op alle terreinen. Op dit moment telt 
deze koepel meer dan 56 vrouwenorganisaties. 
Namens ZijActief Limburg bezochten de voorzitter en 
de vicevoorzitter de jaarvergadering van de NVR. De 
informatie en de ontmoeting met de andere aangesloten 
vrouwenorganisaties bieden kansen voor samenwerking 
in de toekomst.

De kracht
van samen
is enorm!

Gezamenlijke besturendag ZijActief Limburg en 
KVG Limburg september 2019
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Datum Cursus/ bijeenkomst Locatie Aantal deelnemers

22 januari Projectgroep Kennis en trainingsbijeenkomst Roermond 10

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Panningen 191

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Roermond 305

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Sittard 286

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Kerkrade 290

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Venray 85

12 februari Filmavond Mary Queen of Scots Venlo 55

11 – 18 maart Cursus nieuwe bestuursleden Klimmen 22

21 maart  Dag voor Alleengaanden Venray 83

4 april  Dag voor Alleengaanden Nederweert-Eind 57

11 april Dag voor Alleengaanden Heerlen 33

29 april Kringbesturenbijeenkomst Roermond 16

21 mei Bijeenkomst projectgroepleden Roermond 13

26 mei Samen op Stap op Zondag Vlodrop 60

9 september Functiecursus  Penningmeesters Roermond Niet doorgegaan

16 september Functiecursus Voorzitters Roermond Niet doorgegaan

23 september Functiecursus Secretarissen Roermond 14

29 september Samen op Stap op Zondag Grashoek 47

14 november Algemene leden vergadering Roermond 364

18 november Overleg Kringvoorzitters Roermond 8

26 november Ledendag Margriet Winterfair Den Bosch 1600

div. data Ledenwijzer bij afdelingen  Ca. 320

OVERZICHT
CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN

IN 2019

Leden projectgroep
Nicole Faesen, Marije van Knippenberg, Doortje 
Linders, Alma Tadema, Marion Vreuls (t/m juli). 
De groep vergaderde in 2019 drie keer.

VROUWEN STEKEN DE VLAG UIT VOOR EUROPA! 
 

Vrouwen hebben lang moeten vechten om te mogen stemmen en om gekozen te 

worden. Emancipatie en democratie horen bij elkaar. Daarom roepen wij vandaag – bijna 

100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht – alle vrouwen op om van dit recht 

gebruik te maken: 
  
 

GA STEMMEN! 
Gehen Sie wählen! 

 

Stem op de partijen die zich sterk maken voor een 

gelijkgerechtigd en saamhorig Europa! 
 

Waar bekrompenheid, onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, racisme 

en rechtspopulisme opgang maken, staan ook altijd de rechten van 

vrouwen op het spel. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen  

is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie.  

Laten we ervoor zorgen dat dat zo blijft! 

        Maak je sterk voor een EU, ….. 
 
waarin een zelfbepaald en niet-discriminerend leven  

in economische onafhankelijkheid voor alle geslachten mogelijk is. 

 
met een familie-overeenkomst waardoor het mogelijk is dat ook  

mannen aan de opvoeding van kinderen en de zorg voor familieleden 

kunnen deelnemen. 
 
met een rechtsstaat die vrouwen en kinderen bescherming biedt 

tegen fysiek en psychologisch geweld. 

 
waar het beginsel: Gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk  

geldt en een opwaardering is van door vrouwen gedomineerde beroepen. 

 
dat zegt een democratisch, divers en solidair Europa met een  

gemeenschappelijke Europese identiteit te zijn. 

    

Een initiatief van:  . 

 

        

Stemoproep Europese Parlementsverkiezingen door ZijActief 
Limburg en internationale collega-vrouwenorganisaties 

Internationale samenwerking 
In 2019 onderhield ZijActief Limburg contact met 
vrouwenorganisaties over de grens. Zo heeft de 
organisatie contact gehad met KVLV Vrouwen met Vaart in 
België, Frauennetzwerk in der Städteregion Aachen e.V., 
Frauenliga/Vie Féminine, Frauen in der Euregio Maas-
Rhein (FEMR), LFV Frauen in Bewegung en Kompetenz-
zentrum Frau und Beruf Region Aachen. Kennis en kunde in 
de verschillende landen werden uitgewisseld. We kunnen 
van elkaar leren én samenwerken.  

In april nam ZijActief Limburg deel aan de Frauen-
bildungswoche (ontwikkelingsweek), georganiseerd door 
Frauennetzwerk in der Städteregion Aachen e.V., waarin 
diverse trainingen en workshops op het programma 
stonden. Deze week heeft ZijActief Limburg geïnspireerd 
om de Maand van de Actieve Vrouw in september 2020 
te organiseren. Samen met Frauennetzwerk in der 
Städteregion Aachen e.V. is de intentie uitgesproken om 
in 2021 grensoverschrijdende activiteiten te verzorgen 
in het kader van de Frauenbildungswoche en de ‘Maand 
van’. Aan deze maand wordt een thema gekoppeld, in 
2020 wordt dat thema de ‘Maand van de Actieve vrouw’.  

In het kader van de Europese Parlementsverkiezingen 
in mei 2019 riep ZijActief Limburg vrouwen om te gaan 
stemmen. Deze oproep werd samen met KVLV Vrouwen 
met Vaart in België, Frauennetzwerk in der Städteregion 
Aachen e.V., Frauenliga/Vie Féminine, Frauen in der 
Euregio Maas-Rhein (FEMR), LFV Frauen in Bewegung 
en Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Aachen 
Vrouwen gedaan. Onderdeel van de campagne was een 
gezamenlijke persconferentie op het drielandenpunt in 
Vaals. 
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WIJ BEDANKEN

AL ONZE VRIJWILLIGERS

VOOR HUN INZET,

ONZE PARTNERS VOOR

DE FIJNE SAMENWERKING

EN DE PROVINCIE LIMBURG

VOOR DE FINANCIËLE 

ONDERSTEUNING

IN 2019



ZijActief Limburg

Steegstraat 5

6040 AZ Roermond

T  (0475) 381 781

E  zijactief@zijactieflimburg.nl

I   www.zijactieflimburg.nl

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door 

subsidiegelden van de provincie Limburg. 


