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2020 was in alle opzichten een bijzonder ZijActief-jaar. 
Het was ons feestjaar. 90 jaar ZijActief Limburg, van en 
voor vrouwen. We zouden ons jubileum uitgebreid vieren. 
Met feestelijke activiteiten door het hele jaar. Met een 
afsluitend knalfeest met Guido Dieteren tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in november.

Het werd anders. Rond de jaarwisseling dook uit het niets het 
coronavirus in China op. Het verspreidde zich razendsnel over 
de hele wereld. Ook Limburg ontsprong de dans niet. Het had 
een grote impact in onze provincie. Ook de impact bij ZijActief 
Limburg was groot. Alle activiteiten werden geannuleerd en 
het verenigingsleven werd stilgelegd. We vertrouwden erop 
dat het snel voorbij zou zijn. Inmiddels zijn we meer dan een 
jaar verder. Het waren moeilijke maanden voor iedereen. 
Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel: veel mensen 
zijn inmiddels gevaccineerd. Anderen hopen hun prik vóór de 
zomervakantie te krijgen.

Samen onderweg naar 100
2020 was ook het laatste jaar van de beleidsperiode 
2017-2020. Tijd om ons voor te bereiden op een nieuwe 
beleidsperiode en de blik op de toekomst te richten. 
Ondanks de beperkingen maakten we een nieuw beleid. Het 
beleidsplan kreeg de titel: “Samen onderweg naar 100”. En 
zo zien we het ook: samen.  Samen haalden we de input van 
afdelingen en kringen op. De betrokkenheid van de afdelingen 
was groot. Daarnaast namen we de aandachtspunten uit de 
afdelingsbezoeken van afgelopen beleidsperiode mee in het 
formuleren van het nieuwe beleid.

Online ontmoetingen
Het provinciaal bestuur vergaderde in 
het tweede halfjaar online. Het bestuur is 
steeds bedrevener geworden om op deze 
manier te vergaderen. Zelfs de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) vond online plaats. 
De ALV stond in november 2020 op de 
agenda. Deze stelden we vier maanden uit 
in de hoop op een fysieke bijeenkomst. Het 
online alternatief is gelukkig goed door de leden ontvangen.

“We denken aan jullie”
De afdelingen hebben zich ondanks de beperkingen van 
hun goede kant laten zien. Ondanks dat ze geen tot weinig 
activiteiten mochten organiseren, zijn ze innovatief geweest. 
Leden werden bijvoorbeeld verrast met een attentie of een 
gezellig telefoontje. Ook het provinciaal bestuur vond het 
belangrijk om de afdelingen te laten weten dat we aan hen 
dachten en het contact misten. Zo hebben er - op afstand - 
toch nog heel wat ontmoetingen plaatsgevonden.

“We zijn er klaar voor”
In september 2020 vroeg het provinciaal bestuur mij om het 
interim-voorzitterschap op me te nemen. Het bestuur had 
een kandidaat-voorzitter in beeld en had tot de benoeming 
bestuurlijke ondersteuning nodig. Het was prettig om weer 
even terug te zijn. Er zijn nieuwe procesafspraken gemaakt. 
ZijActief Limburg is klaar voor een nieuwe beleidsperiode 
waarin alle afdelingen, kringen en provinciaal bestuur samen 
onderweg zijn naar 100 jaar.

Truus Geraeds, interim-voorzitter ZijActief Limburg
September 2020-maart 2021 
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Al 90 jaar zet ZijActief Limburg zich in voor actieve vrouwen. 
Voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten 
en midden in het leven staan. We zorgen voor ontmoeting, 
organiseren leuke activiteiten en dagen vrouwen uit zich te 
blijven ontwikkelen. Op deze manier helpen we vrouwen in 
hun kracht te staan. En spelen we na al die jaren nog steeds 
een rol van betekenis. ZijActief Limburg, van en voor actieve 
vrouwen. Al 90 jaar lang! 

DOELSTELLINGEN WERKPLAN 2020

Speerpunten beleidsperiode 2021-2024
Voor de beleidsperiode 2021-2024 heeft ZijActief Limburg 
vier speerpunten vastgesteld. In concrete projecten werken 
we hieraan. Per speerpunt zijn een of meerdere project-
groepen aan de slag gegaan met activiteiten die bijdragen 
aan de realisatie van de doelstellingen die bij de 
speerpunten horen. 

1. identiteit: ZijActief Limburg versterkt de onderlinge   
 verbinding tussen Limburgse vrouwen. Daarbij staat   
 het ‘vrouw zijn’ en de onderlinge saamhorigheid tussen   
 vrouwen centraal.
2. service: De provinciale organisatie is er voor en door de  
 leden. Het servicebureau van ZijActief Limburg is   
 daarbij de verbindende schakel tussen afdelingen,   
 kringen en andere (maatschappelijke) organisaties. Het   
 biedt ondersteuning aan alle lagen van de organisatie.  
3. bewustwording: Vanuit een moderne maatschappijvisie  
 versterkt ZijActief Limburg de positie van de vrouw.  
 Actuele, maatschappelijke thema’s komen terug in   
 projecten.
4. samenwerking: Als maatschappelijke organisatie   
 zoekt ZijActief Limburg nadrukkelijk het contact op met   
 organisaties om zich heen. Lokaal, provinciaal, landelijk  
 en zelfs internationaal. 

Doelstellingen Provincie Limburg
Provincie Limburg stelt zich met de Sociale Agenda Limburg 
2025 tot doel om de gezondheid van Limburgers te 
verbeteren en om meer Limburgers te laten meedoen in 
onze samenleving. Op basis van het onderhavige kader 
maatschappelijke organisaties verwacht de Provincie dat we 
werken aan:
 Participatie en inclusiviteit: ondersteunen kwetsbare   
 mensen in onze samenleving om hen volwaardig mee te  
 laten doen. Er is nadrukkelijk aandacht voor mensen   

 die in armoede leven, eenzaam zijn, geen (sociale)   
 veiligheid ervaren, een taalachterstand hebben,   
 laaggeletterd of digibeet zijn en/of onvoldoende   
 integreren in de samenleving en/of onvoldoende   
 participeren op de arbeidsmarkt;
 Samen- en zelfredzaamheid: vanuit het gedachtegoed   
 van positieve gezondheid bijdragen aan participatie van  
 deze mensen met het vergroten van de zelfredzaamheid  
 en samenredzaamheid als gevolg;
 Verantwoordelijkheid: mensen stimuleren en in staat   
 stellen om eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 Verbinding: mensen met elkaar in verbinding brengen.

Jubileum
In 2020 bestond ZijActief Limburg 90 jaar. Vanwege corona 
hebben we het jaar anders gevierd dan gepland. Het plan 
dat we in 2019 opstelden om het jubileum te vieren, hebben 
we in 2020 aangepast vorm gegeven. De werkzaamheden 
voor het jubileum zijn opgepakt door de verschillende 
projectgroepen en het Provinciaal Bestuur. Met name 
de projectgroepen Bewustwording en Ledenactiviteiten, 
Samen Op Stap en Communicatie zijn in 2020 aan de slag 
gegaan met het jubileum. Naast de viering van het jubileum 
hebben we onszelf als doel gesteld om te werken aan onze 
naamsbekendheid, ons imago, het werven van nieuwe leden 
en het vergroten van de binding met de organisatie. 

Jaarthema: ‘Dag actieve vrouw’
In deze beleidsperiode werken we met jaarthema’s. Het 
jaarthema 2020 ‘Dag actieve vrouw’ sluit aan bij ons doel 
en 0nze missie: vrouwen een platform en ontmoetingspunt 
bieden. Een platform waar vrouwen met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen, zich kunnen ontwikkelen en 
elkaar kunnen ondersteunen. Zo kunnen vrouwen hun 
mogelijkheden en kwaliteiten benutten en hun positie 
versterken.

ZIJACTIEF LIMBURG,
VAN EN VOOR VROUWEN

AL 90 JAAR LANGJUBILEUM

 5

VISIE  ZIJACTIEF LIMBURG
ZijActief Limburg gaat uit van de kracht van álle vrouwen 
in Limburg. Leden worden gestimuleerd zelf antwoorden 
te vinden op vragen in het dagelijks leven. Dat doen we 
door elkaar te ontmoeten, verbindingen aan te gaan 
en (nieuwe) netwerken te vormen. ZijActief Limburg 
ondersteunt, samen met de kringen, de afdelingen 
en leden in hun eigen bewustwordingsproces. Dat 
moet leiden tot een sterke positie en zichtbaarheid 
van vrouwen in onze samenleving. Inclusiviteit staat 
voorop; iedere vrouw is welkom! Afdelingen, leden 
en activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie in de 
gemeenschap. 

MISSIE  ZIJACTIEF LIMBURG
ZijActief Limburg is een maatschappelijk erkende 
organisatie van, voor en door vrouwen. Versterking 
van de solidariteit én het bijdragen aan sociale cohesie 
in onze samenleving staan centraal. De vereniging 
biedt een netwerk voor álle vrouwen in Limburg vanuit 
een moderne maatschappijvisie. ZijActief Limburg 
inspireert en stimuleert vrouwen om samen te werken, 
talenten te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden 
te delen met anderen.

ZIJACTIEF LIMBURG HEEFT 
A ANDACHT VOOR:
•  Eenzaamheid 
•  Participatie, 
 zelfredzaamheid en
 zelfmanagement, 
 samenredzaamheid
•  (Positieve) gezondheid
•  Leefbaarheid in de 
 kleine kernen

•  Laaggeletterdheid
•  Armoede 
•  Gevolgen coronacrisis
•  Werk/privé balans
•  Werkgelegenheid 
 voor vrouwen 
•  Mantelzorg
•  Duurzaamheid 

Visie en missie ZijActief Limburg uit het in 
2020 opgestelde beleidsplan 2021-2024.
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Digitaal jaar
2020 was voornamelijk een ‘digitaal’ jaar. Door de 
coronamaatregelen hebben we een aantal geplande 
projecten en activiteiten niet uit kunnen voeren. Het was 
een jaar van bijsturen, leren en verbinden. We stelden 
een aantal projecten en activiteiten bij, of verplaatsen ze 
naar 2021. We leerden dat je ook digitaal met elkaar kunt 
verbinden. We signaleerden dat het een ontwikkelproces 
is. Elkaar digitaal ontmoeten in plaats van fysiek vraagt 
andere vaardigheden van bestuur en leden. Dit heeft onze 
aandacht. In alle lagen van de organisatie hebben we 
aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid. 

DE ORGANISATIE 

Lokale afdelingen
Het hart van onze vereniging zijn de lokale afdelingen. In 
2020 had ZijActief Limburg 74 afdelingen. De afdelingen 
fungeren als zelfstandige verenigingen, met elk een 
eigen bestuur en jaarprogramma voor de leden. De 
afdelingsbesturen beheren een leden- en financiële 
administratie, werven nieuwe leden en organiseren 
activiteiten en bijeenkomsten. De provinciale organisatie 
staat hen hierin bij. 

Het jaarprogramma bestaat uit een mix van lezingen, 
themabijeenkomsten en uitstapjes. Er is ruimte voor 
ontmoeting en ontspanning. Ook is er volop aandacht 
voor thema’s die vrouwen raken, zoals gezondheid, 
eenzaamheid en mantelzorg. Door hier samen aandacht 
voor te hebben ontstaat verbondenheid. 

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. 

Provinciaal bestuur
ZijActief Limburg heeft een provinciaal bestuur, bestaande 
uit negen leden. Net als in andere jaren stond in 2020 een 
geestelijk adviseur het bestuur bij. Formele verantwoording 
over het gevoerde beleid legt het bestuur af tijdens de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 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. 

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 (14 uur per week)
 Yolanda Timmermans, secretariaat en 
 administratieve ondersteuning (36 uur per week)
 Anne Geurts, communicatieadviseur (4 uur per week) 

Projectgroepen

ZijActief heeft een aantal projectgroepen. De 
projectgroepen bestaan uit vrijwilligers, ondersteund door 
een beroepskracht van het servicebureau. In 2020 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

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 in cijfers
Aantal leden in 2020  5630
Waarvan individuele leden  36
Daling ten opzichte 2019  413
Aantal projectgroepleden  49
Aantal afdelingen per 1-1-2020  74 
Aantal afdelingen per 31-12-2020  71

Grootste afdeling        Stramproy
Kleinste afdeling       Nuth

Afdelingen die afscheid namen
Kessel, Koningslust en Meerssen

Jubilerende afdelingen 
85 jaar  Cadier en Keer, Maasbracht-Beek, Noorbeek,   
   Ottersum en Stramproy
75 jaar  Hulsberg 
70 jaar  Gronsveld/Rijckholt en Nederweert-Eind

Leden provinciaal bestuur Van links naar rechts: 
Marije van Knippenberg (penningmeester), Aurelia 
Renierkens, Marja Valckx (secretaris), Wies Hamstra 
(tot november), Mariëlle Beusmans (tot maart), 
Marly Coenen, Anja Hansen, Nicole Faesen 
(vice-voorzitter tot november), Marij Verheggen 
(tot september), Truus Geraeds (interim-voorzitter,  
vanaf september, niet op de foto), Annelies Joosten 
(vanaf november, niet op de foto).
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I DENTITEIT

Opdracht: het versterken van de onderlinge verbinding 
tussen Limburgse vrouwen. Daartoe organiseert de 
projectgroep activiteiten binnen de drie O’s van ZijActief 
Limburg: ontplooien, ontmoeten en ontspannen. De 
activiteiten die ZijActief Limburg organiseert voor alle 
leden 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. Het 90-jarig jubileum was de rode draad in 
alle activiteiten van deze projectgroep.

Filmavond
Vanwege het jubileum kreeg de jaarlijkse filmavond 
van ZijActief Limburg dit jaar een extra feestelijk tintje. 
De altijd populaire filmavond had een recordaantal 
aanmeldingen: 1750 vrouwen meldden zich aan voor deze 
speciale ZijActief-avond op 17 maart 2020. Omdat er twee 
dagen voor de filmavond een lockdown werd afgekondigd 
kon de geplande feestavond niet doorgaan. Daarom 
kregen alle vrouwen een ticket voor de cinema inclusief 
een goodie-bag. De vrouwen togen in kleine groepjes naar 
de bioscoop.  

Corona: tijd voor verbinding
In 2020 is er een aantal online initiatieven gestart om te 
verbinden met leden. Vanwege het niet kunnen doorgaan 
van de fysieke activiteiten vonden we het belangrijk om 
het contact te onderhouden en daarmee eenzaamheid 
tegen te gaan. 

 Aandacht voor corona: we besteedden veel aandacht           
 aan corona op onze website en social media. We     
 gaven leden en afdelingen tips hoe zij anderen 
 konden helpen om eenzaamheid tegen te gaan. We   
 besteedden bijvoorbeeld aandacht aan de provinciale  
 posteractie tegen eenzaamheid. 

IDENTITEITPROJECTGROEP 
BEWUSTWORDING EN 
LEDENACTIVITEITEN

Truus Geraeds draagt de voorzittershamer over aan Ans Christophe 
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 Beleving corona: ZijActief Limburg bood leden een      
 platform om zichzelf open te stellen en de       
 coronapandemie te verwerken. We riepen leden op om  
 foto’s en verhalen in te sturen over hoe zij de       
 coronatijd beleefden. Op de website, social media en     
 nieuwsbrief besteedden we hier volop aandacht aan. 
 
 Quiz: op Facebook startten we een wekelijkse quiz 
 om te verbinden met de leden. Hier kregen we veel      
 reacties op, zowel op social media als in persoonlijke   
 gesprekken met de leden. 

Algemene Ledenvergadering 
Voor het jubileumjaar hadden we een bijzondere 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma 
staan met bijzondere sprekers rondom maatschappelijke 
thema’s. Deze stond gepland op 12 november 2020. 
Helaas bleek het niet mogelijk om een fysieke ALV 
te organiseren. Daarom maakten we gebruik van de 
mogelijkheid om de ALV vier maanden uit te stellen, in de 
hoop deze fysiek te laten plaatsvinden. Op 11 maart 2021 
vond onze ALV 2020 in digitale vorm plaats. We hebben 
het oorspronkelijke programma losgelaten en een nieuw 
programma samengesteld, geschikt voor een digitaal 
evenement. Het oorspronkelijke draaiboek voor 
de feestelijke ALV ligt klaar voor de ALV 2021 op 4 
november 2021. 

De middag kende een afwisselend programma met 
het huishoudelijke gedeelte, de aanstelling van onze 
nieuwe provinciaal voorzitter Ans Christophe, het 
afscheid van interim-voorzitter Truus Geraeds en een 
herdenkingsmoment voor de overleden Marij Verheggen, 
provinciaal bestuurslid. De Limburgse Wendy van 
Dooren zorgde voor een muzikaal intermezzo. 

Maand van de actieve vrouw
In september 2020 stond de ‘Maand van de actieve 
vrouw’ gepland. Voor deze maand hebben we aan alle 
afdelingen gevraagd om een Masterclass te organiseren. 
Ook was er een aantal lezingen in kringverband 
voorbereid. De evenementen in het kader van de 
Maand van de actieve vrouw zijn doorgeschoven naar 
september 2021.

Masterclasses
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 ontwikkelingen. Van ZijActief Limburg 
ontvangen zij een bijdrage in de kosten. In 2020 hebben 
er 13 masterclasses plaatsgevonden. Momenteel 
ondersteunen we afdelingen om de masterclasses online 
of in kleinere groepjes op te pakken. 

Leden projectgroep 
Marly Coenen, Truus Geraeds, Anja Hansen (vanaf 
september 2020), Ans Bex, Ietje Heemels. Namens 
het servicebureau nam Yolanda Timmermans deel. 
De projectgroep vergaderde zes keer in 2020.

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓ Participatie en inclusiviteit
✓ Samen- en zelfredzaamheid
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Verbinding

SAMENWERKING
 Intern: op inhoudelijk vlak werkten de  
 projectgroepleden samen met het provinciaal  
 bestuur en het servicebureau.
 Extern: we werkten samen met derde partijen  
 voor de organisatie van de filmavond en ALV.

Digitale Algemene Ledenvergadering Wendy van Dooren zorgde voor een muzikaal intermezzo 

“Bij ZijActief zorgen we ervoor

dat onze leden

elkaar kunnen ontmoeten!”
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PROJECTGROEP
SAMEN OP STAP

Opdracht: het stimuleren van participatie en het 
tegengaan van eenzaamheid. Daartoe organiseert de 
projectgroep activiteiten waarbij vrouwen elkaar kunnen 
ontmoeten. ZijActief Limburg wil vrouwen in hun kracht 
zetten en hen uitdagen mee te blijven doen. Daarom 
organiseert de projectgroep Samen op Stap 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 hadden zich tot doel 
gesteld om tweemaal een Samen Op Stap Op Zondag 
(SOSOZ) te organiseren. Deze activiteit is bedoeld om 
Limburgse vrouwen op een laagdrempelige en actieve 
manier met elkaar in contact te brengen. SOSOZ is daarom 
toegankelijk voor leden van beide organisaties én voor 
niet-leden. Beide activiteiten moesten honderd vrouwen 
aantrekken.

SOSOZ voorjaar
In mei stond een SOSOZ activiteit gepland in het 
Toon Hermanshuis in Sittard, gecombineerd met een 
Toon Hermanswandeling. Toen deze in mei niet door 
kon doorgaan, is deze uitgesteld naar de SOSOZ in 
september. Ook die kon helaas niet in die vorm doorgaan. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling in september naar 
Meerssen te gaan, met een rondleiding in de synagoge en 
de basiliek.
Beide activiteiten staan nu op de planning voor 2021.

SOSOZ najaar
In september bleek het wel mogelijk om een buitenactiviteit 
in kleinere groepen te organiseren. Op drie locaties in 
Limburg zijn de dames gaan wandelen in de Limburgse 
natuur. Een afsluitende lunch in de herfstzon op het terras 
volgde. In totaal hadden zich 55 dames aangemeld voor 
de activiteiten in Reindersmeer in Well, zorgboerderij 

Rondmeer in Heythuysen en Eijsderbeemden in Eijsden. De 
activiteit is alleen door ZijActief Limburg georganiseerd. 
In verband met corona heeft KVG Limburg zich 
teruggetrokken. 

SOSOZ Facebookgroep 
Om naast de SOSOZ-activiteiten het onderlinge contact 
tussen de vrouwen te stimuleren, hebben we de ZijActief 
Facebookgroep SOSOZ opgezet. Op laagdrempelige wijze 
stimuleren we kleinschalige initiatieven van ontmoeting en 
ondersteuning. Hier bouwen we in 2021 op voort. De groep 
is opgestart in september en telt ongeveer 50 leden. 

Dagen voor Alleengaanden
Om alleengaande leden de kans te bieden elkaar te 
ontmoeten, organiseren wij elk jaar de Dagen voor 
Alleengaanden (DVA). Dat gebeurt op drie plaatsen in 
Limburg. Op deze manier is de reisafstand voor leden 
beperkt. De DVA had tot doel om 175 vrouwen in Limburg 
te laten deelnemen aan een van de drie bijeenkomsten. De 
DVA stonden gepland op 10, 24 en 31 maart. Enkel de DVA 
in Klimmen op 10 maart heeft door kunnen gaan. De andere 
twee dagen zijn uitgesteld in verband met corona. 

DVA Klimmen
Voor de DVA in Klimmen hadden maar liefst 89 vrouwen 
zich aangemeld. Aan het dagthema ‘Actieve vrouwen’ 
gaven we uiting met passende gedichten, muziek en een 

fototentoonstelling ‘Van, voor en door Boerinnen’ door 
Hilde Vaessen, Andrea Peters en Monique Kerckhoffs. Het 
bleek voor velen een feest van herkenning. De verhalen 
die loskwamen naar aanleiding van de getoonde beelden 
waren niet van de lucht. Na de lunch was er aandacht voor 
boerderij-educatie. Marja Valckx vertelde hoe zij kinderen 
op speelse wijze kennis laat maken met het boerderijleven. 
Mariëlle Huntjens inspireerde de aanwezigen over haar 
werk op Zorgboerderij Ransdalerveld. Zij betrekt mensen 
met een hulp- of zorgvraag bij de werkzaamheden op de 
boerderij. Hierdoor krijgen deze mensen het gevoel dat 
ze er toe doen, dat ze van betekenis zijn. Zangeres Mieke 
Crins sloot de middag muzikaal af.

IDENTITEIT

Leden projectgroep 
Marja Valckx, Anneke Elemans, Finy Schrijnwerkers, 
Willemien Manten, Nicole Buydy, Maria Paulissen 
(tot september). Namens KVG Limburg nam Marjo 
Waltmans deel aan de projectgroep (tot september). 
De projectgroep vergaderde drie keer in 2020.

SOSOZ Eijsden

SOSOZ Well

“Het was geweldig om elkaar weer 

eens in het echt te zien en

samen lekker actief bezig te zijn.”
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SOSOZ Heythuysen

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓ Participatie en inclusiviteit
✓ Samen- en zelfredzaamheid
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Verbinding

SAMENWERKING
 Intern: op inhoudelijk vlak werkten de  
 projectgroepleden samen met het provinciaal  
 bestuur en het servicebureau.

 Extern: we werkten samen met KVG Limburg voor  
 de organisatie van SOSOZ en DVA. In goed overleg  
 trok KVG Limburg zich terug uit de organisatie van  
 de SOSOZ vanwege corona. Deze activiteit is wel  
 aangeboden aan de KVG-leden. Dit zullen we in de  
 toekomst ook blijven doen.

DVA Venray en Nederweert-Eind
Vanwege de coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten 
in eerste instantie verplaatst naar het najaar. Helaas bleek 
het ook toen niet mogelijk om bijeen te komen. Voor de 
DVA in Venray hadden zich 31 vrouwen aangemeld. Voor de 
DVA in Nederweert-Eind 43. 
 

Z I N G E V I N G

Tuinbezoek Panningen

“Binnen ZijActief Limburg

maken wij maatschappelijke thema’s 

bespreekbaar.”
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PROJECTGROEP
ZINGEVING, IDENTITEIT

EN NAASTE
Opdracht: het versterken en verdiepen van de onderlinge 
verbinding tussen Limburgse vrouwen. Daarbij maakt 
de projectgroep Zingeving, Identiteit en Naaste (ZIN) 
zingevings- en identiteitsvraagstukken bespreekbaar. Zij 
ondersteunt en werkt samen met andere projectgroepen. 

Afstemming geestelijk kringadviseurs
Voorgaande jaren ondersteunden de geestelijk 
kringadviseurs de kringen en afdelingen tijdens de 
vergaderingen. Dit jaar waren ook zij gedwongen hiermee 
creatief om te gaan. Ze leverden bijdragen in de vorm van 
columns en blogs, met name voor de feestdagen zoals 
Pasen en Kerstmis. De jaarlijkse bedevaart van Kring 
Heuvelland onder leiding van Alice Frijns kon dit jaar ook 
niet doorgaan.

Blogs
In 2020 was het jaarthema voor de blogs ‘Dag actieve 
vrouw’. De projectgroep ZIN schreef in 2020 maandelijks 
een blog over actieve vrouwen en maatschappelijke 
onderwerpen. Vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk, corona 
en de betekenis van de feestdagen kregen bijvoorbeeld 
aandacht. De blogs werden breed gedeeld via de website, 
social media en de digitale nieuwsbrief. Op deze manier 
verwacht de projectgroep ZIN anderen te inspireren zich in 
te zetten voor de samenleving.

Z I N G E V I N G

Leden projectgroep ZIN Van links naar rechts: 
Wies Hamstra, Jeanny van Roij, Mariëlle Beusmans 
(tot 1 maart), Susan Korten en Aurelia Renierkens. 
De projectgroep vergaderde één keer in 2020.

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓ Participatie en inclusiviteit
✓ Samen- en zelfredzaamheid
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Verbinding

SAMENWERKING
De projectgroepleden werken op inhoudelijk vlak 
samen met de geestelijk adviseurs, het provinciaal 
bestuur, andere projectgroepen en het servicebureau.

BEWUSTWORDING

“Juist nu blijkt communicatie

erg belangrijk in de verbinding

met anderen!”
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Opdracht: het faciliteren en ondersteunen van alle 
projecten, projectgroepen en lagen van de organisatie 
op communicatief vlak. De projectgroep draagt zorg voor 
zowel de interne als de externe communicatie. 

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. Zo 
willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. 

90-jarig jubileum
In 2020 bestond ZijActief Limburg 90 jaar. Een mooi 
moment om onze vereniging onder de aandacht 
te brengen van bestaande en nieuwe 
doelgroepen. De in 2019 voorbereide 
campagne gaven we in 2020 vorm. De 
campagne bestaat uit een jubileumlogo, 
slogan, beelden en campagne-uitingen. 
In alle uitingen promootten 
we het jubileum. 

Schriftelijke communicatie
Alle leden van ZijActief Limburg krijgen het ledenblad 
Zij&Zo. In 2020 verscheen het blad in april, september en 
december. Het nummer dat de leden in april ontvingen, 
was een dubbeldikke Zij&Zo, speciaal voor het jubileum. 
Ter ere van ons 90-jarig bestaan kreeg het blad een 
make-over. In de jubileumuitgave besteedden we volop 
aandacht aan maatschappelijke thema’s én onze eigen 
leden. Vriendschappen die ontstonden naar aanleiding 
van een kennismaking bij een van onze activiteiten, 
vrijwilligerswerk, vrouwelijk ondernemerschap, dementie 
en positieve gezondheid. In de andere edities kwamen 
de afdelingen Banholt en Roerstreek aan het woord. Ook 
gingen we in op de gevolgen van het coronavirus. 

Naast het blad maakten we diverse 
andere papieren communicatie-
middelen. Denk bijvoorbeeld aan 
flyers, kaarten en uitnodigingen. 
In november presenteerden we 
het nieuwe complimentenkaartje 
met als thema ‘Dag lief mens’. 
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.

BEWUSTWORDING PROJECTGROEP
COMMUNICATIE & PR

Digitale communicatie
In het jaar 2020 werd meer dan eens duidelijk hoe digitale 
communicatie ons kan helpen. Fysiek ontmoetten we 
elkaar dit jaar minder, digitaal des te meer. Zo plaatsten 
we regelmatig provinciaal nieuws op onze website. 
Daarnaast kunnen alle lokale afdelingen nieuws en 
activiteiten delen via de website. Gemiddeld werd de 
website in 2020 1.150 keer bekeken per maand. We delen 
meerdere keren per week berichten via Facebook en 
Instagram. Op Facebook steeg het aantal volgers van 553 
naar 655. Instagram zetten we in vanaf januari 2020. Aan 
het eind van het jaar had deze pagina 221 volgers. Tot 
slot stuurden we elke maand een digitale mailing naar de 
besturen van lokale afdelingen. Dit doen we om hen te 
informeren over actuele ontwikkelingen, tips te geven over 
digitaal vergaderen en het tegengaan van eenzaamheid.

Persoonlijke communicatie
Persoonlijke communicatie is een krachtige manier om in 
contact te komen met onze doelgroepen. Helaas was het in 
2020 door de omstandigheden niet mogelijk om veel fysiek 
contact op te zoeken. Wel zorgden we voor voldoende 
promotiemateriaal zoals pennen en pepermuntjes en een 
ansichtkaartje met de tekst ‘Voor jou’ er op. 

omdat . . .

VOLG ONS VIAWWW.ZIJACTIEFLIMBURG.NL

Complimentenkaartje ‘Dag lief mens’ en 
promotiemateriaal: ansichtkaart ‘Voor jou’ Leden projectgroep: Nicole Faesen (tot sept. 2020), 

Aurelia Renierkens, Carin Camp (tot okt. 2020), Marja 
Valckx, Anne Geurts en Bram Hammes. De projectgroep 
vergaderde zes keer in 2020. Ook vonden er drie 
vergaderingen van de redactieraad van Zij&Zo plaats. 

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓  Participatie en inclusiviteit
✓  Samen- en zelfredzaamheid
✓  Verantwoordelijkheid
✓  Verbinding

SAMENWERKING
Intern:   Op inhoudelijk vlak werken de project- 
   groepleden samen met het provinciaal  
   bestuur en het servicebureau;
		  We werken nauw samen met de ZijActief  
   kringen en afdelingen voor de pr van 
   de diverse activiteiten. 

Extern:  We onderhouden media- en persrelaties  
   voor publicitaire doeleinden;
		  We werken samen met andere  
   (maatschappelijke) organisaties zodat we  
   gezamenlijk aan onze zichtbaarheid 
   kunnen werken.

 

Jij mag er zijn Lach!
Luister naar je hart

Ontspan  Pluk het geluk
Je bent sterker dan je denkt

Blijf gewoon jij Blijf actief
Het zijn de kleine dingen die ertoe doen

Leef! Werk aan jezelf
Geluk deel je samen 

Jij bent goed zoals je bent
Geloof in jezelf Mooi mens 
Wees lief voor jezelf

Vertrouw op anderen

www.zijactieflimburg.nl
V A N ,  V O O R  E N  D O O R  V R O U W E N

A L  9 0  J A A R !

Voor jou...
Voor jou...Dag 

lief 
mens!
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S E R V I C E PROJECTGROEP
SERVICE EN TOERUSTING

Opdracht: het ondersteunen en versterken van alle lagen 
van de organisatie. De projectgroep wordt hiervoor 
bijgestaan door het servicebureau. Samen fungeren zij 
als de verbindende schakel tussen afdelingen, kringen 
en andere (maatschappelijke) organisaties. 

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 de sociale participatie van hun leden 
door betekenisvolle ontmoetingen te stimuleren.

De ondersteuning in de vorm van scholing en cursussen 
werd overeenkomstig het aanbod van 2019 vorm 
gegeven. Vanwege de lockdown is dat beperkt mogelijk 
geweest. Daarom ondersteunden we afdelingen binnen 
de mogelijkheden; telefonische gesprekken, mailverkeer 
en beeldvergaderingen.

Cursussen
ZijActief Limburg biedt diverse cursussen aan die bijdragen 
aan de ontwikkeling van haar leden. In 2020 werden 
vanwege de coronamaatregelen alternatieven opgezet:
 Nieuwe bestuursleden: in bijna 20 afdelingen kregen  
 nieuwe bestuursleden een  telefonisch consult   
 over ZijActief Limburg en over actuele onderwerpen   
 die relevant zijn bij het besturen van een vereniging.   
 Ook afdelingszaken van de betreffende afdelingen   
 passeerden de revue. Dit telefonisch consult ging   
  gepaard met schriftelijke informatie.
 Ondersteuning voor voorzitters: ongeveer 15   
 voorzitters van afdelingen zochten hulp en informatie   
 bij het draaiende houden van hun afdeling in de   
 moeilijke coronatijd. We adviseerden afdelingen   
 over de contributie, het onderhouden van contact met   
 leden en de organisatie van bijeenkomsten binnen 
 de mogelijkheden. 
 Functiecursus en ondersteuning secretarissen: deze is   
 niet doorgegaan in 2020. Vanuit de afdelingen bleek er   
 bovendien weinig behoefte aan ondersteuning op dit vlak.
 Functiecursus en ondersteuning penningmeesters:   
 we ondersteunden penningmeesters van afdelingen   
 met vragen over het boekhoudprogramma van 
 ZijActief Limburg. 
 Functiecursus voor webmasters: deze cursus stond  
 gepland in april 2020 maar is vanwege de uitbraak van  
 het virus verplaatst naar oktober 2020. Helaas werd de  

S E R V I C E

“Samen op weg naar 100!”
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 cursus wederom uitgesteld. In de loop van 2021  
 ontvangen de aangemelde vrouwen een nieuwe   
 uitnodiging. De webmasters werden wel geholpen   
 met hun vragen over hun eigen website, social media en  
 bezoekersaantallen van hun website.

Andere ondersteuning
 Bijeenkomst kringbesturen: op 18 februari 2020 vond een  
 bijeenkomst plaats voor alle kringbesturen. Hier namen 
 ruim 30 personen  aan deel. In dit overleg werd gesproken 
 over de organisatiestructuur van ZijActief Limburg.
  De Ledenwijzer: dit programma voor de afdelingen werd  
 tot aan de lockdown nog drie keer uitgevoerd.
  Ondersteuning bestuurskracht: aan ZijActief afdelingen  
 die onvoldoende bestuurskracht hadden, boden we   
 ondersteuning. In vier afdelingen zorgden we ervoor dat  
 de afdeling weer op eigen kracht verder kon.

Ledenportaal
De projectgroep Service en Toerusting zorgde in 2020 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. Een belangrijke en omvangrijke 
vraag is het omgaan met het coronavirus en het vinden 
van nieuwe bestuursleden. 

Beleidsplan 2021-2024 
In 2020 had de organisatie de opgave om een nieuw 
beleidsplan op te stellen. Een uitdagende opdracht in 
coronatijd. De projectgroep wist via de kringbijeenkomsten 
in het voorjaar en het najaar veel informatie op te halen bij 
de afdelingen. In totaal sprak de projectgroep drie keer met 
elk van de zes kringen. Deze bijeenkomsten zorgden niet 
alleen voor een gedragen beleidsplan, maar ook voor een 
goed onderhouden contact met de afdelingen. 

De projectgroep bestaat uit Marije van Knippenberg. 
Joke van Rooijen nam namens het servicebureau deel. 

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Verbinding

SAMENWERKING
De projectgroep Service en Toerusting is gericht 
op de interne organisatie van ZijActief Limburg. Als 
organisatie- en bestuurszaken goed georganiseerd 
zijn, stelt dat ons in staat om op constructieve wijze 
samen te werken met andere (maatschappelijke) 
organisaties waardoor we meerwaarde aan onze 
leden bieden. 

SAMENWERKING
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Oud-voorzitter Nelly Bongaerts-Daniëls, geïnterviewd 

voor het ledenblad Zij&Zo.

Opdracht: samenwerken met diverse andere vrouwen- 
en/of maatschappelijke organisaties zodat we activiteiten 
voor onze leden meer inhoudelijk kunnen laden. 
Activiteiten van samenwerkingspartners zijn (deels) 
toegankelijk voor leden van ZijActief Limburg. Een ander 
aandachtspunt van deze projectgroep is de interne 
samenwerking tussen de verschillende lagen van de 
organisatie.

Interne samenwerking 
Een belangrijk aandachtspunt voor ZijActief Limburg is 
de samenwerking in en tussen afdelingen, kringen en 
provinciaal bestuur: 
 Beleidsplan 2021-2024 en werkplan 2021. Voor deze   
 twee plannen heeft het provinciaal bestuur veel werk   
 verzet in 2020. Ook de kringen en afdelingen droegen   
 hun steentje bij met hun kennis en ervaring. 
 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 kringbijeenkomsten in het voor en   
 najaar bezochten zij de afdelingen 18 keer in 2020.

KVG Limburg 
ZijActief Limburg en KVG Limburg hebben deels dezelfde 
doelgroep. We pakken daarom een aantal initiatieven en 
activiteiten samen op. Zo hebben we een gezamenlijke 
projectgroep: Samen op Stap. Namens KVG Limburg heeft 
een lid zitting in deze projectgroep. Samen organiseren 

SAMENWERKING PROJECTGROEP
SAMENWERKING

we de activiteiten Samen op Stap op Zondag en 
de Dagen voor Alleengaanden. Per 1 januari 2021 
stopt de koepelorganisatie KVG Limburg met haar 
werkzaamheden. 2020 stond daarom deels in het teken 
van afscheid nemen. Met de KVG-afdelingen die een 
doorstart maken in 2021 blijven we contact onderhouden.

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. Naast regulier 
overleg nemen we deel aan elkaars bijeenkomsten waar 
thema’s als politiek, vrouwenemancipatie en positieve 
gezondheid aan de orde komen. In 2020 vond er één 
vergadering plaats. Tijdens deze vergadering spraken we 
af om tweemaal per jaar een gezamenlijke activiteit te 
ontwikkelen. De geplande bijeenkomst in het kader van 
de Limburgse vrouwendag in het kader van ‘Vrouw en 
gezondheid’ is verplaatst naar 2021. 

Bijeenkomsten maatschappelijke organisaties 
Tijdens diverse bijeenkomsten in Limburg haalden we de 
banden aan met andere maatschappelijke organisaties:
 75 jaar bevrijding: een aantal van onze leden heeft   
 het meegemaakt, de bevrijding in 1945. 75 jaar vrijheid   
 is iets om te koesteren én aan te blijven werken.   
 Daarom bezochten we in januari 2020 de door 

 Provincie Limburg georganiseerde bijeenkomsten in   
 het provinciehuis, Venlo en Maastricht. 
 Dag voor MO’s: in februari bezochten we de door   
 gedeputeerde Robert Housmans georganiseerde dag   
 voor maatschappelijke organisaties. 

Samenwerking regionale, provinciale, landelijke 
en euregionale partners  

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 
53 vrouwenorganisaties. ZijActief Limburg nam

De projectgroep Samenwerking bestaat uit: 
Marije van Knippenberg, Doortje Linders en 
Alma Tadema.  De groep zette in 2020 voornamelijk 
in op mailcontact en vergaderde één keer.

“Samenwerken

is elkaar versterken!
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Datum Cursus/ bijeenkomst Locatie Aantal aanmeldingen

18 februari Kringbijeenkomst Baexem 30

10 maart Dagen voor Alleengaanden Klimmen 81

11 – 18 maart Cursus nieuwe bestuursleden Klimmen Geannuleerd vanwege corona

17 maart Filmavond De beentjes van Sint Hildegard Panningen Geannuleerd vanwege corona (302)

17 maart Filmavond De beentjes van Sint Hildegard  Roermond Geannuleerd vanwege corona (417)

17 maart Filmavond De beentjes van Sint Hildegard  Sittard Geannuleerd vanwege corona (348)

17 maart Filmavond De beentjes van Sint Hildegard Kerkrade Geannuleerd vanwege corona (438)

17 maart Filmavond De beentjes van Sint Hildegard Venray Geannuleerd vanwege corona (186)

24 maart Dagen voor Alleengaanden Ysselsteyn Geannuleerd vanwege corona (31)

31 maart Dagen voor Alleengaanden Nederweert-Eind Geannuleerd vanwege corona (43)

29 april Kringbesturenbijeenkomst Roermond Geannuleerd vanwege corona

26 mei SOSOZ Kerkrade Geannuleerd vanwege corona

9 september Functiecursus  Penningmeesters Roermond Geannuleerd vanwege corona

16 september Functiecursus Voorzitters Roermond Geannuleerd vanwege corona

20 september SOSOZ Well 13 

20 september SOSOZ  Heythuysen 28 

20 september SOSOZ Eijsden 14 

23 september Functiecursus Secretarissen Roermond Geannuleerd vanwege corona

14 november Algemene leden vergadering Roermond Verplaatst naar 11 maart 2021

18 november Overleg Kringvoorzitters Roermond Geannuleerd vanwege corona

div. data Ledenwijzer  3 afdelingen, latere bijeenkomsten 

   zijn geannuleerd vanwege corona

div. data Masterclasses 2020  18 afdelingen, latere masterclasses
                                                                                     zijn geannuleerd vanwege corona

OVERZICHT CURSUSSEN 
EN BIJEENKOMSTEN

IN 2020

deel aan de digitale jaarvergadering van de NVR. De 
informatie en de ontmoeting met de andere aangesloten 
vrouwenorganisaties bieden kansen voor samenwerking 
in de toekomst.

Internationale samenwerking 
In 2020 onderhield ZijActief Limburg contact met 
vrouwenorganisaties over de grens. Zo heeft de 
organisatie contact met 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. Kennis en kunde in de verschillende 
landen werd uitgewisseld. We kunnen van elkaar leren 
én samenwerken. Digitaal vonden er twee bijeenkomsten 
plaats. Onderling wisselden we informatie en tips uit, 
voornamelijk op het gebied van vrouwenzaken en 
eenzaamheid door de coronacrisis. 

RELATIE BELEID PROVINCIE
✓ Participatie en inclusiviteit 
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Verbinding

SAMENWERKING
We werken nauw samen met zowel interne als 
externe stakeholders. Dit vinden we belangrijk. 
Samenwerking met andere maatschappelijke 
(vrouwen)organisaties geeft ons de mogelijkheid 
om vrouwen beter te positioneren in de provincie, de 
politiek en daarmee ook in de maatschappij. Het geeft 
ons de mogelijkheid om herkend én erkend te worden 
als vrouwenorganisatie die ertoe doet en meerwaarde 
biedt aan vrouwen in Limburg.

WIJ BEDANKEN
AL ONZE VRIJWILLIGERS
VOOR HUN INZET,
ONZE PARTNERS VOOR DE 
FIJNE SAMENWERKING EN 
DE PROVINCIE LIMBURG
VOOR DE FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING IN 2020
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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. 


