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2021 was een jaar met scherpe tegenstellingen. 
Mooie momenten. Teleurstellingen. Aanhoudende 
veranderingen in de coronamaatregelen. En soms 
ook eenvoudigweg stevig doorwerken aan plannen 
en opgaves. Meer dan ooit zorgden vrouwen voor het 
fundament in onze samenleving. 

Grote impact had de watersnood in 2021. Limburg bleef 
allesbehalve gespaard. Voor menigeen was het een 
drama. Ook op de leden van ZijActief had het impact. Het 
was mooi om te zien dat er in de provincie verbinding en 
verbroedering ontstond. 

Kracht aan ZijActief-afdelingen
In 2021 vierde ZijActief Limburg een jaar na dato haar 
90-jarig jubileum. Ook afdelingen organiseerden alsnog 
jubileumfeesten. Jubilea met klinkende jaartallen als 90,  85 
en 60 jaar. Het bleken gelegenheden die voor verbinding 
zorgden. Samen iets moois organiseren, weer naar buiten 
treden en weer bij elkaar komen. Prachtige momenten om 
op terug te kijken én trots op te zijn. Het geeft de kracht aan 
onze ZijActief-afdelingen!

Kijken naar mogelijkheden
Afgelopen jaar organiseerden wij en onze afdelingen veel 
activiteiten. Maar helaas, corona gooide wederom roet 
in het eten. Activiteiten werden halsoverkop afgelast. Er 
kwamen veel regeltjes om de hoek kijken om in beperkte 
vorm toch te mogen starten. 

Statuten, bestuurskracht, nieuwe
bestuursleden en leden
ZijActief heeft echter niet stilgezeten. We spraken over 
nieuwe statuten in kringvergaderingen en bij de Algemene 
Ledenvergadering. En keurden deze goed. Het bleek een 
proces van bewustwording rondom de betekenis van goed 
besturen, de waarde van een bestuur en het tijdig zoeken 
naar nieuwe (bestuurs)leden. In 2022 wikkelen we de 
afdelingsstatuten en de bijbehorende reglementen af. Ook 
bestuursvernieuwing en ledenwerving had onze aandacht in 
2021. Dit rollen we in 2022 verder uit.

Informeren en website 
In 2021 startten we met de voorbereidingen 
voor een nieuwe website. In 2022 gaat 
deze live. We verbeteren daarmee onze 
zichtbaarheid, de weergave van onze 
activiteiten en de zoekfunctie. Nieuw wordt het 
thema ‘kennisdeling’, dat ook een plekje krijgt op 
onze website. Daarmee willen we leden en niet-leden 
meer onze maatschappelijke meerwaarde laten voelen. Ook 
vonden we het tijd om te starten met een e-mailnieuwsbrief 
voor onze leden, naast de e-mailnieuwsbrief die we aan 
bestuursleden verstrekken. Vanaf 2022 ontvangen leden 
rechtstreeks verenigingsnieuws en uitnodigingen voor 
provinciale activiteiten. Daarmee kunnen zij gemakkelijker 
deelnemen aan deze activiteiten. We ontlasten hiermee 
onze afdelingsbesturen, zodat zij meer tijd krijgen voor hun 
afdelingsactiviteiten en hun samenwerkingen met andere 
organisaties.

Fundament in de samenleving
Vrouwenorganisaties zijn meer dan ooit nodig. Er zijn 
stevige stappen gezet in de afgelopen jaren. Maar veel 
thema’s zijn pas net aangezet. ‘Vrouw en gezondheid’ 
is één van deze thema’s. Tijdens ons Congres over het 
Vrouwenhart had het aandacht. Ook werkten we aan het 
thema ‘Geweld tegen Vrouwen’, een campagne van de 
Nederlandse Vrouwen Raad. Zelfredzaamheid onder 
vrouwen is een ander belangrijk thema. Samen opstaan 
tegen eenzaamheid, het vergroten van onze digitale 
vaardigheden, aandacht voor mantelzorg en verbinding 
tussen vrouwen in coronatijd. Ook klimaatbewust leven 
en leefbaarheid hebben onze aandacht. ZijActief kiest 
ervoor om meer zichtbaar te zijn én meer positie in te 
nemen op deze thema’s. Daarmee zorgen wij vrouwen voor 
het fundament in onze samenleving. Wij zorgen voor die 
noodzakelijke verbinding. 

Onderweg naar 100 jaar ZijActief! 

Ans Christophe
Voorzitter ZijActief Limburg

Verbinding is meer nodig dan ooit!
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GROOTSTE AFDELING: 
STRAMPROY

PROVINCIALE 
BIJEENKOMSTEN 
 2 workshops
 8 provinciale ledenbijeenkomsten 
  & symposia
 12 kringbijeenkomsten

December
Aanpassing 
statuten afgerond

KLEINSTE AFDELING: 
ALTWEERTERHEIDE

ONZE
MIJLPALEN

2021
Maart

Nieuwe voorzitter 
provinciaal bestuur 

Ans Christophe

April
Belronde 
afdelingen

Juli
Social media 
actie: Win een 
bloemetje!

November
Start project 
ledenwerving

Juni
Petitie

Geweld tegen 
Vrouwen

November
Start ontwikkeling 

nieuwe website

November
Viering 90-jarig 

jubileum

COMMUNICATIE 
 3 ledenblad Zij&Zo 
 10 infomail afdelingsbesturen
 61 nieuwsberichten 
 19 blogs 
707  volgers  
293  volgers 

MAAT-
SCHAPPELIJKE
ORGANISATIE

VAN, VOOR
EN DOOR

VROUWEN

ONTMOETEN,
ONTPLOOIEN

EN
ONTSPANNEN

Bijeenkomsten: 

     10  provinciale  

   activiteiten

O�ze 5
Speerpunten

Identiteit
Bewustwding

Service
Samenwerking

Continuïteit

ELKE
VROUW IS
WELKOM

       ONZE AFDELINGEN  

5206 leden
67 afdelingen
5 kringen
6 projectgroepen

          JUBILERENDE 
          AFDELINGEN: 
90 jaar: Grathem, Horn, Kessel, 
 Ospel, Panningen, Schinnen, 
 Siebengewald
85 jaar: Genhout Beek, Heijen, 
 Margraten, Nuth, Vaals
70 jaar: Mechelen, Voerendaal
60 jaar: Vredepeel

         WE NAMEN 
         AFSCHEID VAN: 
- de afdelingen Boshoven, Vijlen, Grasbroek en Slenaken
- kring Helden
- 424 leden
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Beleidsperiode 2021-2024: 
vijf speerpunten
In 2021 startte een nieuwe beleidsperiode. ZijActief 
Limburg stelde vijf speerpunten vast. Hier werken we 
projectmatig aan. In dit jaarverslag zijn de speerpunten, 
projecten en activiteiten uitgewerkt.

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.

5. CONTINUÏTEIT: ZijActief Limburg is én blijft 
in de toekomst van unieke meerwaarde voor 
vrouwen uit Limburg.  

ZIJACTIEF LIMBURG

 De kracht van samen
Jaarthema: 
Vrouwen bouwen aan de samenleving
In deze beleidsperiode werken we met jaarthema’s. 
Het jaarthema 2021 ‘Vrouwen bouwen aan de 
samenleving’ sluit aan bij ons doel en 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. 

Missie: 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.

Visie:  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.

 Met ruim      
  vijfduizend leden in 

71 lokale afdelingen is 
ZijActief Limburg het grootste 

vrouwennetwerk van Limburg. 
Vele vrouwen in Limburg 
verenigen zich in lokale 
afdelingen om samen activiteiten 
te ontplooien, themabijeen-
komsten bij te wonen en de 

dialoog met elkaar te zoeken. 
In dat samen schuilt de 

kracht van ZijActief 
Limburg.
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LOKALE AFDELINGEN
Het hart van onze vereniging zijn onze 71 lokale 
afdelingen. Zij 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. 

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. In 
2021 waren er zes regionale kringen.

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. 

Het provinciaal bestuur van ZijActief Limburg legt 
formele verantwoording over het gevoerde beleid af 
tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In 
het voor- 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.

PROJECTGROEPEN
ZijActief heeft een aantal projectgroepen. De 
projectgroepen bestaan uit vrijwilligers, ondersteund 
door een beroepskracht van het servicebureau: 
   Projectgroep Bewustwording en Ledenactiviteiten
      Werkgroep Samen op Stap
   Projectgroep Zingeving, Identiteit en Naaste
   Projectgroep Communicatie en pr
   Projectgroep Service en Toerusting
   Projectgroep Samenwerking
   Projectgroep Continuïteit 

ZIJACTIEF LIMBURG

 De organisatie

Plezier en verbinding tijdens de 
Dagen voor Alleengaanden in Klimmen ZijActief Panningen tijdens de World Clean Up DayHet provinciaal bestuur van ZijActief Limburg

De Algemene Ledenvergadering in november 2021
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De leden van projectgroep 
Activiteiten en Bewustwording

Leden project- 
groep Activiteiten en 

Bewustwording:
 Marly Coenen, Anja 

Hansen, Truus Geraeds, 
Ans Bex, Yolanda 

Timmermans en Ietje 
Heemels.

FAMILIEDAG 
In oktober 2021 organiseerde ZijActief Limburg de 
allereerste editie van de familiedag. Op twee locaties 
wandelden ZijActief-leden én hun familie en vrienden 
een mooie route. 

“De familiedag in oktober 2021 had als doel 
omeen bredere bekendheid te geven aan onze 

vereniging. Wandelingen die we maakten in 
Roermond en Sittardwaren een groot succes. Deze 

activiteit gaat zeker een vervolg krijgen!”

Ietje Heemels, 
voorzitter projectgroep Activiteiten en bewustwording

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Elk jaar organiseert ZijActief Limburg in november haar 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Op 11 maart 2021 
vond de uitgestelde ALV 2020 digitaal plaats. De ALV 
2021 vierden we in november in het Forum Roermond. 
Een feestelijke editie want we vierden ons 90-jarig 
jubileum één jaar na dato. 

“Het was ouderwets gezellig!”
ZijActief-lid tijdens de ALV 

DE WERKGROEP SOS ORGANISEERT:
DAGEN VOOR ALLEENGAANDEN
In het voorjaar organiseerde ZijActief Limburg de 
‘Dagen voor Alleengaanden’. Speciaal voor leden 
die alleen door het leven gaan. Deze activiteit vond 
op drie locaties verspreid over Limburg plaats. In het 
gevarieerde programma is ruimte voor een bezinnend 
moment, een educatief tintje en natuurlijk ontspanning.

“Door elkaar te ontmoeten, kom je in gesprek. 
Daarmee kun je niet alleen je eigen verhaal kwijt, 

maar je biedt ook een luisterend oor aan een ander. 
Hierdoor zijn al tal van hechte vriendschappen 

ontstaan.”

Aurelia Renierkens,
voorzitter projectgroep ZIN

SAMEN OP STAP OP ZONDAG 
In juni en september organiseerde Zijactief Limburg 
een activiteit op zondagmiddag. Een afdeling 
overstijgende activiteit voor leden die samen een 
zondag willen doorbrengen. Ontmoeting, uitdaging en 
het delen van ervaringen staan hierbij centraal. 

De projectgroep Activiteiten en bewustwording 
biedt ondersteuning aan (kwetsbare) vrouwen 
om hen volwaardig mee te laten doen in de 
samenleving. Het verlaagt de drempel om aan 
te sluiten bij ZijActief Limburg en versterkt 
het wederzijds bewustzijn te participeren in 
maatschappelijke verbanden. De drie O’s van 
ZijActief Limburg staan centraal: Ontplooien, 
Ontmoeten en Ontspannen. Onderdeel van 
deze projectgroep is de werkgroepen Samen 
Op Stap (SOS).

Activiteiten en bewustwording  
DE ACTIVITEITEN VAN 
PROJECTGROEP ACIVITEITEN 
EN BEWUSTWORDING

Het organiseren van een 
familiedag 

Het organiseren van de 
Algemene Ledenvergadering 

Het organiseren van de 
Dagen voor Alleengaanden

Het organiseren van 
Samen op Stap op Zondag

Familiedag 2021
Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren tijdens de 
jubileumviering op de Algemene Ledenvergadering
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Dagen voor Alleengaanden Ysselsteyn
Samen op Stap op Zondag

Juni te VenraySamen op Stap op Zondag in september

Elise Gorissen van afdeling Gronsveld-Rijckholt ontvangt 
een bos bloemen van Kring Heuvelland ter ere van haar 
koninklijke onderscheiding

 Samen op Stap op Zondag in september

Leden 
werkgroep SOS: 

Marja Valckx, Anneke 
Elemans, Finy 

Schrijnwerkers, Nicole 
Buydy, Willemien Manten, 

Annelies Joosten en 
Lenie Waltmans.
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De projectgroep Zingeving, Identiteit en Naaste 
(ZIN) bevordert de verbinding tussen vrouwen, 
solidariteit en het opbouwen van mentale 
weerbaarheid.

THEMA- EN BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN
In de georganiseerde kringbijeenkomsten had ZijActief 
ruimte voor een bezinningsmoment. In 2021 was 
er speciale aandacht voor het thema ‘identiteit’. De 
projectgroep ZIN faciliteerde deze momenten.

SAMENWERKING
De projectgroep ZIN werkt samen met Stichting Tijdig.
Stichting Tijdig is de opvolger van afdeling Dienst 
Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond. De 
stichting stimuleert en faciliteert sociaal maatschappelijk 
initiatieven tot in de kleinste haarvaten van Limburg. 
De kracht en kwetsbaarheid van mensen neemt zij als 
uitgangspunt. Het is een belangrijke sparringpartner van 
de projectgroep ZIN. 

Zingeving, Identiteit en Naaste 

Thema en bezinningsbijeenkomst

“Ze vertelde me dat de ZijActief vrouwen van haar 
afdeling haar hadden opgevangen na de dood van 

haar man. Door naar elkaar te luisteren ontstond 
er ook ruimte voor haar verhaal en werden ze nóg 

hechter met elkaar. Dat vond ze zó bijzonder...
Het is voor vrouwen belangrijk, maar ook gewoon 
heel leuk om elkaar te ontmoeten! Om niet alleen 
te kunnen lachen met elkaar, maar ook om elkaar 

te kunnen inspireren en ondersteunen. Zo vertelde 
één van de vrouwen dat ze al ruim 50 jaar lid was 

van ZijActief en ze zich daardoor ook als mens had 
kunnen ontwikkelen. Ze leerde er vergaderen en 

besturen. Dat vond ze echt een verrijking!”

Petra Ritzen
Stichting Tijdig en lid van projectgroep ZIN

Leden 
projectgroep ZIN:
Aurelia Renierkens 

(voorzitter), 
Petra Ritzen 

(Stichting Tijdig), 
Alice Frijns. 

DE ACTIVITEITEN VAN 
PROJECTGROEP ZIN

Het organiseren van thema- 
en bezinningsbijeenkomsten

Het publiceren van 
maandelijkse blogs op website 
en social media

MAANDELIJKSE BLOGS ZIN
Werkgroep ZIN publiceert elke maand een blog op 
zijactieflimburg.nl en social media. Deze blogs zijn 
gerelateerd aan het jaarthema ‘Vrouwen bouwen 
aan de samenleving’. 
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De projectgroep Service en toerusting 
ondersteunt en versterkt alle lagen van de 
organisatie. De projectgroep wordt hiervoor 
bijgestaan door het servicebureau. Samen 
fungeren zij als de verbindende schakel 
tussen afdelingen en kringen. Ook vervult de 
projectgroep een verbindende rol naar andere 
(maatschappelijke) organisaties. 

ONDERSTEUNING AFDELINGEN
Belronde afdelingen: in het voorjaar van 2021 
organiseerde de projectgroep een belronde langs 
de afdelingen. Aanleiding was het onderhouden van 
contact in coronatijd. Uit deze belronde bleek dat het 
werven en behouden van leden en bestuursleden voor 
veel afdelingen een vraagstuk is. Het is van cruciaal 
belang voor het voortbestaan van afdelingen. Daarom 
kiest ZijActief Limburg ervoor om haar afdelingen 
en besturen waar nodig te ondersteunen bij het 
zoeken naar nieuwe leden en nieuwe bestuursleden 
(2022). Ook vragen over de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) en digitale vaardigheid 
passeerden de revue. 

Infomail: Elke maand verstuurt ZijActief Limburg een 
infomail naar alle afdelingsbesturen. ZijActief Limburg 
kan op die manier afdelingsbesturen informeren 
en ondersteunen. Extra afdelingsinfo’s waren 
gewijd aan de contributie in coronatijd, de inhoud 
van de najaarskringvergadering en de ALV en aan 
coronamaatregelen.

Functiecursus webmasters: vanwege de 
coronamaatregelen vond deze cursus niet plaats. 
Daarom hebben we de afdelingen via de infomail 
voorzien van tips en video’s van september 2021 tot en 
met januari 2022. 
 - 

Service en toerusting  

Telefonische ondersteuning: gemiddeld bellen 
wekelijks 10 afdelingen met uiteenlopende vragen 
over bijvoorbeeld covid-richtlijnen, de WBTR en 
verzekeringen. Ook het gebrek aan bestuursleden en 
de invulling van het jaarprogramma zijn uitdagingen 
waarmee we afdelingen hebben geholpen.

Intranet: op een met een login beveiligd gedeelte 
beschikken afdelingsbesturen over diverse formulieren, 
een communicatietoolkit, 
cursusaanbod, sprekerslijsten 
en contactgegevens. 
De medewerkers van het 
servicebureau houden deze 
informatie up-to-date.

DE ACTIVITEITEN VAN 
PROJECTGROEP SERVICE 
EN TOERUSTING

Het ondersteunen van de 
ZijActief-afdelingen

Het versterken van de 
bestuurskracht 

Het aanbieden van en leren 
omgaan met programmatuur 
voor afdelingen

Het aanbieden van Masterclasses 
aan vrouwen uit Limburg

Congres over het vrouwenlichaam tijdens de viering van 
de 4VO Vrouwendag in oktober 2021 De leden van projectgroep Service en Toerusting

VERSTERKEN BESTUURSKRACHT
Werving bestuursleden: tijdens de belronde in 
het voorjaar van 2021 bleek dat het werven van 
bestuursleden een vraagstuk voor afdelingen is. 
ZijActief Limburg is hiermee aan de slag gegaan (2021). 
Er wordt een wervingsplan uitgewerkt (2022). 

Cursus ‘Nieuwe bestuursleden’: op 13 april 2021 
namen 11 nieuwe bestuursleden deel aan deze digitale 
cursus. Ook vond er een vervolgbijeenkomst plaats 
voor een afdeling. 

Cursus Microsoft Teams: in december 2021 en januari 
2022 vond een cursus Microsoft Teams plaats. De 
cursus is aangeboden aan het bestuursleden van de 
provinciale organisatie, kringen en afdelingen. 
Programmatuur voor afdelingen

ZijActief-programmatuur: ook in 2021 maakten 
afdelingen gebruik van de ZijActief-programmatuur. 
Dit omvat het ledenadministratiesysteem, 
een boekhoudprogramma en de website met 
afdelingspagina’s.De programmatuur sluit nauw aan op 
de behoeften van de afdelingen. Het servicebureau en 
leden van de projectgroep ondersteunden een aantal 
afdelingen met het gebruik van deze programma’s. De 
geboden hulp was vaak onderdeel van het inwerken 
van nieuwe vrijwilligers binnen een afdeling.

MASTERCLASSES
In 2021 maakten afdelingen gebruik van de 
mogelijkheid om een masterclass (informatieavond) 
te organiseren. Daarmee vergroten we de kennis over 
diverse thema’s en stimuleren we deelnemers om 
zich (lokaal en regionaal) in te zetten voor kwetsbare 
groepen (mantelzorger, mentor of vrijwilliger). 
Daarnaast bevorderen we de samenwerking met 
andere (maatschappelijke) organisaties en/ of ZijActief-
afdelingen. De organiserende afdeling(en) ontvangt 
(financiële) ondersteuning van ZijActief Limburg. 

“Als afdeling Amby hebben wij de hulp van het 
servicebureau als heel waardevol ervaren en 

hierdoor is de saamhorigheid onder de leden van 
de afdeling sterk toegenomen. 

Want alleen SAMEN kunnen wij verder!”

Emmy Mertz
ZijActief Amby

Projectgroep
Service en toerusting

kwam zes keer bij elkaar. 
Leden: Anja Hansen 

(voorzitter), Marion Vreuls, 
Henny Muisers, Jeanny 

Friedrichs, Lilian van Rens (va. 
juli) en Carla Derks. Zij worden 

ondersteund door Joke 
van Rooijen van het 

servicebureau.
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Veel ZijActief-leden dragen dit speldje met trots!

Communicatie en pr is de rode draad in al onze 
activiteiten. De projectgroep Communicatie 
en pr draagt zorg voor zowel de interne als de 
externe communicatie. Interne communicatie: het 
faciliteren en ondersteunen van alle projecten, 
projectgroepen en lagen van de organisatie op 
communicatief vlak. Externe communicatie is 
gericht op het verstevigen van het netwerk van 
vrouwen uit Limburg (ook niet-leden) en andere 
maatschappelijke (vrouwen)organisaties.

INTERNE COMMUNICATIE 
We zorgen voor duidelijke informatie en instructies 
om organisatorische processen binnen de 
organisatie inzichtelijk te maken. Daarbij ondersteunt 
de projectgroep Communicatie en pr andere 
projectgroepen en het servicebureau.  Enkele 
middelen die we inzetten zijn:

Pr-artikelen en huisstijl: het bewaken van de 
huisstijl, het verzorgen en verspreiden van diverse 
promotiematerialen, zorgt voor een professionele 
uitstraling en ondersteuning voor afdelingen in hun 
eigen pr. In 2021 brengen we het huisstijlpakket 
structureler onder de aandacht. Een aantal materialen, 
zoals een flyer, is aan te passen aan lokale afdelingen. 
Zo werken we samen aan onze naamsbekendheid en 
zichtbaarheid, zowel op lokaal als provinciaal niveau.

Maandelijkse nieuwsbrief voor afdelingsbesturen 
(ondersteuning projectgroep Service en toerusting). 
Ook fungeerde de projectgroep als sparringpartner bij 
het opzetten van een infomail voor leden.

Intranet (ondersteuning projectgroep Service en 
toerusting): het mede actualiseren van de informatie.

Communicatie en pr 

INZETTEN COMMUNICATIE EN PR 
ZijActief Limburg werkt aan off- en online 
zichtbaarheid. Een communicatiekalender met 
belangrijke mijlpalen en communicatiemomenten is 
hiervan een onderdeel. We zijn alert op mogelijkheden 
om publiciteit te genereren en werken hier actief 
aan. Enkele middelen die we inzetten, zijn pers- en 
nieuwsberichten, pr-artikelen, bijeenkomsten en een 
uniforme huisstijl. Ook ons ledenblad 
Zij&Zo, de website en sociale 
mediakanalen rekenen we tot 
communicatie en pr. 

DE ACTIVITEITEN 
VAN PROJECTGROEP 
COMMUNICATIE EN PR

Het verzorgen van de interne 
communicatie op bestuurlijk 
niveau

Het inzetten van 
communicatie en pr

Het verzorgen van het 
ledenblad Zij&Zo 

Het inzetten van de website 
en sociale media 

Elk jaar geeft ZijActief Limburg een complimentenkaartje uit. 
Dit kaartje vindt gretig aftrek bij de afdelingen. Vrouwen 
steken een ander graag een hart onder de riem met het kaartje. 

Ledenblad Zij&Zo 

Afdelingen gebruiken deze kaart voor verschillende 
doeleinden. Een felicitatie, bedankje of hart onder de 
riem voor leden en relaties.

Winactie Win een bloemetje

Persoonlijke communicatie blijft een kracht van ZijActief. Daar 
willen we onze afdelingen in ondersteunen. Deze dubbele 
kaart is één van de middelen die we daarvoor gebruiken.

De projectgroep 
kwam in 2021 zes 

keer bij elkaar. 
Leden: 

Marja Valckx (voorzitter), 
Aurelia Renierkens 

en Anne Geurts (Arc 
Communicatie). 

”Prachtig ontwerp!”
ZijActief-lid 

tijdens de ALV
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De leden van projectgroep Communicatie en pr

Ledenblad Zij&Zo: in april, september en december 
2021 ontvingen alle leden ons ledenblad Zij&Zo. Het 
versterkt de verbinding tussen ZijActief-vrouwen. 
Naast informatie over maatschappelijke thema’s en 
projecten is er ruimte voor plaatselijke afdelingen. Ook 
verspreidden we het ledenblad onder onze relaties en 
gebruikten we het ter promotie van onze vereniging.

Website en sociale media: minimaal wekelijks 
verschijnt er provinciaal nieuws op www.
zijactieflimburg.nl en sociale media. Daarnaast kunnen 
alle lokale afdelingen nieuws en activiteiten delen 
via de website. In 2021 startten we een traject om de 
website te vernieuwen (2022). 

Winactie: in 2021 organiseerden we voor het 
eerst een winactie op social media: 
‘Win een bloemetje voor jou en je 
vriendin!’. Doel: meer volgers 
op social media. De actie werd 
zeer goed ontvangen door 
leden van ZijActief. Tot veel 
nieuwe volgers heeft de 
actie echter niet geleid. 

De werkgroep 
Zij&Zo vergaderde 

drie keer. 
Leden: 

Marja Valckx (voorzitter), 
Aurelia Renierkens en Bram 

Hammes (Arc Communicatie). 
Eind 2021 is werk gemaakt 

van de uitbreiding van 
deze groepen. 
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ZijActief Limburg werkt samen met 
diverse andere maatschappelijke en/of 
vrouwenorganisaties. Op die manier kunnen 
we onze gezamenlijke ambities waarmaken. 
Zo kunnen we activiteiten voor onze leden 
meer inhoudelijk laden. Activiteiten van 
samenwerkingspartners zijn (deels) toegankelijk 
voor leden van ZijActief. Belangrijke 
samenwerkingspartners zijn o.a. 4VO Limburg 
(LKV, SMKK en SharePower), LLTB, Nederlandse 
Vrouwenraad (NVR) en KBO Limburg.

SAMENWERKINGSVERBAND 4VO
In het samenwerkingsverband van de vier 
vrouwenorganisaties (4VO) werken we samen met 
LKV, SMKK en Sharepower. In 2021 hebben we samen 
Internationale Vrouwendag, Limburgse vrouwendag 
en diverse (online) symposia georganiseerd. Alle 
activiteiten hebben een thema dat voor vrouwen 
belangrijk is. Alle leden van de vrouwenorganisaties zijn 
welkom.

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN 4VO
   Politieke scholing
   Beter Presenteren
   Internationale Vrouwendag (digitaal) 
   Het vrouwenhart (fysiek)
   Bezoek Provincie met 4VO (geannuleerd 
     vanwege de coronamaatregelen)

AFSTEMMEN ACTIVITEITEN
ZijActief Limburg werkt met verschillende 
maatschappelijke en/of vrouwen organisaties 
samen. De aard van deze samenwerking verschilt 
per organisatie. We vinden het belangrijk om een 
klankbord voor elkaar te zijn. Waar kunnen we elkaar 
versterken en ondersteunen?

Samenwerking

Activiteiten die we met samenwerkingspartners 
afstemmen:
	Stichting SMOL: afstemming WBTR en een digitale 

meetmethode met vragen van burgers uit ons totale 
netwerk. 

	Dag Maatschappelijke Organisaties: stond gepland 
voor november 2021. Deze is verplaatst naar april 2022.

	LLTB: voortgang samenwerking en het onderzoeken 
van de mogelijkheden om een concreet 
samenwerkingsproject rondom voeding op te zetten. 

	Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV): nieuwe 
relatie waarmee we bekijken of we in projecten samen 
kunnen werken.

	KBO Limburg: er is afgesproken om de samenwerking 
te intensiveren. We pakken in de toekomst een 
gezamenlijk project op.

	Vrouwen van Nu: contact gezocht en afgesproken om 
een ontmoeting te plannen in voorjaar 2022.

	Stichting Zonnebloem (regio Zuid-Limburg): contact 
gelegd. We zijn voornemens om gezamenlijke 
activiteiten op te zetten. 

	Belgische Katholiek Vormingswerk van Landelijke 
Vrouwen KVLV (Vrouwen met Vaart): deze 
internationale samenwerking stond in 2021 op 
een laag pitje. Deze vereniging is de grootste 
vrouwenbeweging in Vlaanderen met ruim 100.000 
leden. Eind 2021 maakten we een voorzichtige start om 
de samenwerking weer op te pakken.

DE ACTIVITEITEN 
VAN PROJECTGROEP 
SAMENWERKING
Het organiseren van 
activiteiten binnen het 
samenwerkingsverband 4VO

Het afstemmen van 
diverse activiteiten met 
samenwerkingspartners

Het vertegenwoordigen van 
ZijActief Limburg in diverse 
netwerken en organisaties

VERTEGENWOORDIGING NETWERKEN EN 
ORGANISATIES
Diverse (bestuurs)leden van ZijActief Limburg 
vertegenwoordigen ZijActief Limburg in diverse 
netwerken en organisaties.

We maakten deel uit van:
	Nederlandse Vrouwenraad (NVR): promotie diverse 

campagnes van de NVR, onze achterban opgeroepen 
om de petitie ‘Stop geweld tegen vrouwen’ te 
steunen en deelgenomen aan politieke thema’s in het 
kader van het Internationale Jaar van de Vrouw. 

	Frauen in der Euregio: hernieuwde samenwerking. In 
het voorjaar van 2022 vindt er een ontmoeting plaats.

	Provincie Limburg: tweemaal gesproken over de 
voortgang van onze activiteiten. Ook deden we mee 
aan de uitgezette monitor over het functioneren van 
het maatschappelijk netwerk. 

	Provinciaal Platform Mantelzorg: 
vertegenwoordiging door ZijActief Limburg.

	Stichting Tijdig: verkennende samenwerking. 
Functionaris Petra Ritzen gaat 

 de werkgroep ZIN ondersteunen.
	Klankbordgroep Stichting 
 Mgr. Schrijnenhuis: hernieuwde 
 vertegenwoordiging door  
 Aurelia Renierkens. 

Bijeenkomst 4VO met aandacht voor het vrouwenhart  Samenwerking 4VO

Leden: 
Marly Coenen, 
Ans Christophe 
en Marije van 
Knippenberg.

“Geweld tegen vrouwen? Wel, zolang er nog 
mannen als Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, 

Ali B, Marc Overmars en noem ze maar op 
rondlopen is de machtsverhouding verkeerd. 

Vrouwen lijden niet alleen onder het fysiek misbruik, 
maar ook onder het machtsmisbruik. Dat zorgt 

ervoor dat vrouwen nog steeds worden gezien als 
ondergeschikt aan mannen.

Dat is ook meteen het antwoord op de vraag 
of ZijActief nog steeds bestaansrecht heeft. 
Zolang er ongelijkheid is, en dan niet alleen 

op dit gebied, maar bijvoorbeeld ook op het 
gebied van salarisachterstelling of aannamebeleid, 

is het nodig om voor vrouwenrechten te blijven 
ijveren. En wie kunnen dat beter dan vrouwen?”

Lilian van der Burgt,
 Lid ZijActief Oostrum

“ZijActief heeft bewust een aantal zaken weer 
opgepakt. In de praktijk betekent dit dat 

hernieuwde kennismaking nodig is, 
onderzoek naar gezamenlijk win- 

winactiviteiten én plannen wanneer het 
een en ander weer opgepakt kan worden.”

Ans Christophe, 
voorzitter ZijActief Limburg
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Voor het voortbestaan van de vereniging is het 
belangrijk dat ZijActief Limburg in de toekomst 
van unieke meerwaarde voor vrouwen uit Limburg 
is én blijft. De projectgroep Continuïteit houdt zich 
hiermee bezig.

VERSTERKEN BESTUURSKRACHT
In het kader van bestuurskracht zijn we gestart met:
  Aanpassing van de statuten van de vereniging in 

het kader van De Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen (WBTR). Dit is afgewikkeld in december 
2021. De statuten van de afdelingen volgen het 
voorjaar van 2022. Daarmee zijn onze statuten weer 
up-to-date en voldoet ZijActief aan de WBTR. 

  Afwikkeling UBO verklaringen.
  Gesprekken over de werving en begeleiding van 

besturen. Onderwerpen zijn het zoeken naar nieuwe 
bestuurders, het heropstarten van afdelingen die in 
de problemen zijn geraakt, de inrichting van een 
groep waarbij een kringvertegenwoordiger 
het eerste aanspreekpunt wordt voor 
bestuursvragen. 

  Nieuwe omschrijving profiel 
bestuursfuncties.

  Themadag voor PB 
rondom besturen.

  Herinvoering evaluatie 
van functioneren als 
bestuur.

Leden: 
Ans Christophe, 

Marije van Knippenberg, 
Aurelia Renierkens, Anja 
Hanssen, Marly Coenen, 

Lenie Waltmans, 
Annelies Joosten en 

Marja Valckx.

“Zij Actief Spaubeek ging voortvarend aan de slag 
met de WBTR. Het is een kans om de statuten aan alle 
regels te laten voldoen én tegelijk bij de tijd te blijven 
als vereniging. Tevens vormde een en ander de basis 
voor een nieuw concept-bestuursreglement. Door de 

centrale rol van ZijActief Limburg liep dit niet altijd 
gesmeerd maar door de heldere communicatie 
van de voorzitter was het ‘eind goed al goed’.”

Ietje Heemels,
Voorzitter afdeling Spaubeek

Continuïteit
DE ACTIVITEITEN 
VAN PROJECTGROEP 
CONTINUÏTEIT

Het versterken van de 
bestuurskracht over alle 
lagen van de vereniging

Het werken aan ledenwerving

LEDENWERVING 
In het kader van ledenwerving zijn de volgende zaken 
uitgezet: 
  De projectgroep Service en Toerusting heeft een 

inventarisatie bij afdelingen gedaan. Eén van de 
vragen die daaruit voortkwamen, was ledenwerving.

  Het inrichten van een pilot voor de werving van jonge 
vrouwen. 

  De opzet van een ledenwervingsplan en ondersteuning 
 op het gebied van ledenwerving voor de ZijActief-

afdelingen. De uitrol hiervan vindt in 2022 plaats.

SAMENWERKING
De projectgroep Continuïteit werkte nauw samen 
met de projectgroep Service en Toerusting. De 
projectgroep Continuïteit had vooral een aansturende 
en besluitvormde rol. De projectgroep Service en 
Toerusting had een met name een rol in de uitvoering.

DE PROJECTGROEP CONTINUÏTEIT 
ORGANISEERDE IN 2021:
  Een bijeenkomst over het functioneren van het 

bestuur van ZijActief Limburg;
  Een bijeenkomst over het besturen bij ZijActief 

Limburg. We spraken hoe de projectgroepen zich tot 
de vertegenwoordiging van het bestuur verhouden. 
Ook de samenwerking tussen de kringen en de 
afdelingsbesturen kwam aan bod.

Tenslotte voerde zij in het najaar de standaard in om te 
werken met een evaluatie van het bestuur, haar leden 
en de voorzitter. Deze evaluatie maakt onderdeel uit 
van goed besturen en zal jaarlijks in een bepaalde vorm 
herhaald worden.

Ietje Heemels (links) samen met het bestuur van 
afdeling Spaubeek

Het provinciaal bestuur in februari 2021

Voorzitter provinciaal bestuur Ans Christophe

Ondersteuning door het servicebureau
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ZIJACTIEF LIMBURG BEDANKT
AL HAAR VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET. 

WE BEDANKEN ONZE PARTNERS VOOR 
DE FIJNE SAMENWERKINGEN. 

EN WE BEDANKEN PROVINCIE LIMBURG 
VOOR DE FINANCIËLE

ONDERSTEUNINGIN 2021. 

Dankwoord



  ZijActief Limburg
Steegstraat 5 - 6040 AZ Roermond

T (0475) 381 781
 zijactief@zijactieflimburg.nl

 www.zijactieflimburg.nl

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door 
subsidiegelden van de provincie Limburg.


