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Weer een Bewogen jaar voorbij

Aan de vooravond
van een nieuw jaar
Door Astrid van Heumen, voorzitter
Hoofdbestuur 
VVAO, afdeling Amsterdam

Het einde van het jaar is altijd een
moment van terugblik en
vooruitkijken. 2021 was wederom
een jaar gedomineerd door de
pandemie. We hebben onze
beperkingen aanvaard en ons zo
flexibel mogelijk opgesteld met

Meer dan ooit is het verlangen naar
het oude vertrouwde, het vrije
verkeer van mens en goederen
groot. We realiseren ons temeer dat
we de verworven vrijheden van
weleer, in de toekomst nog beter
zullen genieten en tevens veilig
wensen te stellen.

Gezellig om elkaar veelvuldig te
ontmoeten, het gesprek aan te gaan
en het inhoudelijk debat met elkaar
voeren. Leuk om weer samen met
elkaar op stap te gaan, met een
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het idee dat het mettertijd wel
weer normaal zal worden. ‘Ons
thuis’ hebben we ook dit jaar weer
weten te plaatsen in onze nieuwe
‘kleine wereld’, helaas de
noodgedwongen realiteit.

lekker hapje en een drankje.
Gewoon zoals we dat altijd deden,
niet alleen noodgedwongen in eigen
land, maar juist ook weer eens de
grens over, de wijde wereld in.

VVAO NEXT
Julia Wouters te gast bij Club 33

Door Klaartje Groot, portefeuillehouder
Jongeren
VVAO, afdeling Amsterdam

Afgelopen maand, op 6 november
jongstleden, kwam Julia Wouters
een interactieve lezing geven voor
Club 33. Dé club voor het jongere
deel van de VVAO. De bijeenkomst
vond plaats op een toplocatie:
Villa Jongerius in Utrecht, het
sfeervolle jaren ’30-
gebouwcomplex van de
voormalige Ford-dealer Jongerius. 

Goed bereikbaar met zowel het
openbaar vervoer als de auto.
Bovendien aan de M.A.
Tellegenlaan, de naamgeefster van
het VVAO-fonds M.A. Tellegen en
een van onze illustere
voorgangsters. Spindoctor en
publicist Wouters schreef het
succesvolle boek 'De zijkant van de

macht. Waarom de politiek te
belangrijk is om aan mannen over te
laten.' Het bevat een scherpe
analyse van de positie van de vrouw
in de politiek met tips en trics waar je
als vrouw met ambitie in elke sector
wat aan hebt. 

Lees verder
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Concert de Hohe Messe 
5 februari 2022 

 

Stichting Dr. Marie Anne Tellegen 
Geef vrouwen en meisjes een nieuw toekomstperspectief. 

Doneer op NL42 INGB 0006 6357 13 

www.matellegen.nl

Fijne kerstdagen 
en een 

gelukkig en gezond 2022! 

Hoofdbestuur VVAO

Clientondersteuning
Door Leny Gubbi, portefeuillehouder
Senioren 
VVAO, afdeling Utrecht 

Het is niet makkelijk om je weg te
vinden in de regelgeving als je
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zorg nodig hebt of als je naaste
zorg nodig heeft. En ik durf dat als
hoogopgeleide vrouw rustig te
zeggen, want ik zit (en zat) vaak
genoeg te speuren op internet
naar informatie. Of ik lees voor de
tweede of derde keer een
ingewikkeld bureaucratisch
verhaal omdat ik het de eerste
keer niet begrijp. 

Zeker als het om je eigen
gezondheidsproblemen gaat, ben je
extra kwetsbaar en luister je
misschien niet zo goed bij de dokter
of een andere deskundige. Vaak
vertel je ook niet alles zo duidelijk en
compleet mogelijk, wat natuurlijk wel
belangrijk is. Dat we dan het beste

iemand mee kunnen nemen en in
ieder geval zelf alles moeten
opschrijven, ook de vragen die we
vooraf hebben, dat weten we wel.
Maar wat als je nu niet zo’n groot
netwerk hebt of het is wel een erg
ingewikkeld probleem of je kunt - wat
heel begrijpelijk is - je zenuwen niet
de baas? Kun je dan deskundige
ondersteuning inroepen?

Lees verder
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Dé toekomst van Europa
Door Leonie van den Tol,
portefeuillehouder Internationaal 
VVAO, afdeling Dordrecht/Gorinchem 

In het kader van de Conferentie
over de toekomst van Europa was
ik begin december 2021 aanwezig
in Brussel, waar ik sprak voor
Nederlandse leden van het
Europees Parlement (EP). In dit
artikel vertel ik over deze geweldig
leerzame en verrijkende ervaring. 

Hoe kwam het zo? Mijn fascinatie
voor de Europese Unie (EU) en

internationaal komt voort uit mijn
studies en mijn werk bij de
Algemene Rekenkamer. Bij de
Algemene Rekenkamer voeren we
onderzoeken uit ten behoeve van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Nadat ik eerst aan deze
onderzoeken had gewerkt, heb ik de
kans gekregen om als
kenniscoördinator gedetacheerd te
worden bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Hier heb ik mogen
ervaren hoe het politieke werk er
echt aan toe gaat. Dat was
ongelofelijk indrukwekkend!

Vacatures 
 

Vacature JAC-leden
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Leden Commissie Cultuurverandering, o.l.v. Lenny Gubbi
Aanmelden: secretaris@vvao.nl

Open Events

5 februari 2022 
Concert J.S. Bach in de Grote Zaal van Concertgebouw in Amsterdam 

Aanvang: 20.15 uur 
Organisator: Hoofdbestuur VVAO 

6 maart 2022 
International Women’s Day (nadere informatie volgt) 

18 juni 2022 
ALV (nadere informatie volgt) 

5 november 2022 
ELV (nadere informatie volgt) 

19 november 2022 
Women Economic Forum (nadere informatie volgt) 
 

Met dank aan onze auteurs
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