
 

 

 
 

 

VERENIGING HAAGSE VROUWENZAKEN 

 
 

Jaarverslag 2021 
 
 

  



Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

2 

 

 
INHOUD 

 

               
A. ALGEMEEN 

1. Doelstelling Haagse Vrouwenzaken 

2. Oprichting, rechtsvorm, statutaire naam 

3. Omschrijving van de doelstelling 

4. Samenstelling van het bestuur 2021  

5. Samenstelling kascommissie 

6. Aantal leden 

 

B. BESTUURSVERSLAG 2021         

7. Bestuurstaken  

8. Website 

9. Nieuwsbrief 

10. Flyer en Banner 

11. LinkedIn 

12. Bijeenkomsten algemeen 2021 

13. Inhoud Bijeenkomsten 2021 

 

 

C. Doelstellingen 2022 

 

14. Nieuwe locaties in 2022 

15. Samenwerken met andere netwerken 

16. Moneybird 

17. Subsidie 2022 

18. In 2022 willen we subsidie aanvragen om in 2023 een mooi groot evenement te 

kunnen organiseren  

19. Data en thema’s bijeenkomsten 2022 

20. Samenvatting vragen aan de leden 

 

 

D. JAARREKENING 

 

o Grondslagen voor de financiële verslaglegging       

 

o Balans per 31 december 2021         

 

o Staat van baten en lasten over 2021 

 

 

E. BEGROTING 2022        

 

 

                

 

 

 

  



Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

3 

 

ALGEMENE GEGEVENS HAAGSE VROUWENZAKEN 
 
Doelstelling Haagse Vrouwenzaken 

Haagse Vrouwenzaken (HVZ) wil een duurzaam netwerk zijn waar duurzame relaties 

ontstaan tussen de leden. Netwerken is leuk en nuttig maar wij gaan ook voor de inhoud 

en kennisuitwisseling. HVZ kiest voor onderwerpen die bijdragen aan succesvol 

ondernemerschap.  

 

Oprichting, rechtsvorm, statutaire naam 

De vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 

Haaglanden onder nummer 27257039. Afgelopen jaar zijn de nieuwe bestuursleden 

bijgeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

 

Bestuur 

Samenstelling van het bestuur over 2021:  

Bernadette Vrijling  - Voorzitter  

Merlijn Berkhout  - Penningmeester  

Willemijn van Rossem - Secretaris 

 

Sinds voorjaar 2021 zijn de bestuurstaken verdeeld naar kwaliteiten, competenties en 

interesses van de verschillende bestuursleden, en minder gekoppeld aan de verschillende 

formele rollen. Een aantal taken zoals notuleren, inkopen doen en introducees nabellen 

rouleren. 

 

Kascommissie 

De kascommissie bestond uit Annelies Bouwhuis en Heleen van Luijn. 

 

Leden 

Het aantal leden van Haagse Vrouwenzaken is in 2021 gestegen van 20 leden naar 25 

leden. 

 

SAMENVATTING VRAGEN AAN DE LEDEN: 
1. Wie heeft interesse voor vacature Algemeen Bestuurslid? 

2. Hoe staan jullie tegenover het wel of niet betalen van de ledenbijdrage van 120 

euro door de bestuursleden?  

3. Wie helpt mee met een aantal praktische taken die het bestuur ook doet zoals: 

o inkopen doen voorafgaand aan bijeenkomst 

o zaal inrichten voorafgaand aan workshop 

o na afloop opruimen 

4. Interessante artikelen voor onze website of de nieuwsbrief, graag naar Willemijn.  

5. Is jouw vermelding en foto op de ledenpagina up to date? 

6. Deel de HVZ folders uit in je netwerk, en maak zo promotie voor onze leerzame 

en gezellige bijeenkomsten.  

7. Wie helpt mee met het be’vrouwen’ van de stand op de netwerkmarkt bij Zzin 

(boven CS) in het kader van Internationale Vrouwendag op zaterdag 5 maart 

vanaf 13.30 uur?  

8. Wie helpt mee met het be’vrouwen’ van de stand op het Den Haag event voor 

ondernemers op dinsdag 31 mei (let op! Nieuwe datum) 

9. Graag aansluiten bij de LinkedIn pagina van Haagse Vrouwenzaken en deel aub 

onze updates over de workshops en bijeenkomsten! 

10. Maak jij een lekker drankje of hapje wat je graag met ons wilt delen, neem het 

(na overleg) mee naar een van onze bijeenkomsten! Natuurlijk vergoeden we je 

graag de ingrediënten. 

11. Wie van onze leden kan helpen bij een subsidie aanvraag in 2022 om in 2023 een 
mooi groot evenement te kunnen organiseren op Wereld Vrouwendag (8 maart)?  

https://www.haagsevrouwenzaken.nl/
https://www.haagsevrouwenzaken.nl/onze-ondernemers
https://www.linkedin.com/events/6894270710240358400/
https://www.linkedin.com/events/6894270710240358400/
https://businessnetwerken.nl/haaglanden/events/den-haag-onderneemt-2021/
https://businessnetwerken.nl/haaglanden/events/den-haag-onderneemt-2021/
https://www.linkedin.com/company/haagse-vrouwenzaken/


Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

4 

 

BESTUURSVERSLAG 
 
Verslag 2021 
 

Bestuurstaken  

Het bestuur heeft in 2021 regelmatig vergaderd. In de zomer was het jaarlijks etentje, 

waarbij ook afscheid genomen is van Heleen van Luijn als voorzitter en bestuurslid. We 

hebben Heleen niet met lege handen laten gaan, en haar mooie bloemen en een 

cadeaubon gegeven. Heleen blijft natuurlijk wel actief lid van HVZ.  

Het bestuur bestond in 2021 eerst uit vier bestuursleden en na vertrek van Heleen zijn 

dat er nu drie. Op dit moment zijn alle taken goed verdeeld naar kwaliteiten, 

competenties en interesses van de verschillende bestuursleden, en minder gekoppeld aan 

de verschillende formele rollen. Een aantal taken rouleren.  

 

Wel is het bestuur kwetsbaar door slechts drie bestuursleden, dus meld je aan als 

Algemeen Bestuurslid! Of help mee met een aantal praktische taken die het bestuur ook 

doet zoals: 

- inkopen doen voorafgaand aan bijeenkomst 

- zaal inrichten voorafgaand aan workshop 

- na afloop opruimen 

 

De afgelopen jaren betaalden de bestuursleden geen financiële bijdrage aan HVZ (€ 120 

euro per jaar), vanaf 2021 doen zij dat wel weer. Dit is vanwege de financiële situatie 

van HVZ die door het verminderd ledenaantal meer alertheid op kosten vraagt. Of deze 

financiële bijdrage van het bestuur in de aankomende jaren ook nog weer nodig is, is de 

vraag. 

 

Website 

Vanaf 2020 hebben wij een nieuwe website. Willemijn heeft deze prachtig vormgegeven 

en onderhoudt de website. Heb je interessante artikelen voor ons, stuur ze naar 

Willemijn. Zorg er ook voor dat jouw vermelding en foto op de ledenpagina up to date is. 

Bij nieuwe leden streven we ernaar ze binnen een maand te vermelden op de 

ledenpagina. 

 

Nieuwsbrief 

Ook de Nieuwsbrief is vanaf 2020 nieuw leven ingeblazen met meerdere artikelen en 

items. Merlijn en Bernadette zorgen voor iedere bijeenkomst voor twee nieuwsbrieven, 

eentje ongeveer drie weken van tevoren en eentje een paar dagen van tevoren. Deze 

opzet resulteert erin dat alle workshops deelnemers hadden en wij ook zelfs meerdere 

nieuwe leden hebben gekregen! Deze leden zorgen voor een frisse wind, zijn gemiddeld 

wat jonger dan het eerdere ledenbestand en doen enthousiast mee met de workshops.  

 

Flyer en Banner 

Willemijn heeft voor HVZ mooie folders ontworpen die jullie allemaal toegestuurd hebben 

gekregen, samen met een kerstkaart, met daarop alle bijeenkomsten 2022. Deze folders 

vragen we jullie om in je netwerk uit te delen, en zo promotie te maken voor onze 

leerzame en gezellige bijeenkomsten. Als je meer flyers nodig hebt, neem dan contact op 

met Willemijn. Daarnaast hopen we dat het Den Haag event voor ondernemers doorgaat 

in februari, waar wij dan vanuit onze stand vrouwelijk ondernemers uit de regio kennis 

kunnen laten maken met HVZ. Ook dat zal zeker nieuwe leden opleveren. 

 

Ook hebben we nu een mooie banner, ontworpen door Willemijn, die we trots neer 

kunnen zetten bij alle live bijeenkomsten. Zo kunnen jullie ons altijd vinden. 
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LinkedIn 

Vanaf 2021 hebben we een nieuw LinkedIn account voor HVZ, maar dit loopt nog niet 

helemaal naar wens. Wie wil helpen hier meer leven in te blazen?  

Graag aansluiten bij de LinkedIn pagina van Haagse Vrouwenzaken en deel aub onze 

updates over de workshops en bijeenkomsten! 

 

Bijeenkomsten algemeen 2021 

De acht bijeenkomsten per jaar van Haagse Vrouwenzaken vinden normaal gesproken 

plaats van 19:00 tot 22:30 uur en bestaan uit interactieve workshops van 1 tot 1 ½ uur 

en daarna netwerken. In 2021 waren veel bijeenkomsten wat korter, omdat onze 

netwerkborrel bij de zes online bijeenkomsten helaas ontbrak. Alleen in september in het 

Elisabeth Vreedehuis en in oktober bij Wij Weimar zijn wij live bij elkaar geweest. De 

overige zes workshops hebben online plaatsgevonden. Voordeeltje van de online 

workshops is dat zich regelmatig ondernemers vanuit andere regio’s dan Den Haag bij 

ons aangesloten hebben. 

 

Inhoud Bijeenkomsten 2021 

In 2021 zijn weer acht bijeenkomsten georganiseerd. Het HVZ-kerstbuffet, exclusief voor 

leden, dat traditiegetrouw in december plaatsvindt – en dat zeer gewaardeerd wordt – is  

helaas opnieuw afgelast wegens corona. Maar we hebben het nu wel verplaatst naar 13 

april 2022 en maken er een Paas buffet van. Zes bijeenkomsten waren online en twee 

live, één in het Elisabeth Vreedehuis (september) en één bij Wij Weimar (oktober). De 

bijeenkomsten waren toegankelijk voor leden en niet-leden bestaande uit losse 

bezoekers en introducees.  

 

De bijeenkomsten hadden de volgende thema’s:  

 

 21 januari: Algemene Ledenvergadering (ALV) en ‘Leefstijl voor ondernemers’ door 

Dennis Kok (online) 

 1 maart: ‘Verkoop in 1 week je online dienst!’ door Karen de Vries (online) 

 13 april: ‘Plannen en overzicht met Trello’ door Aysien Zondervan (online) 

 26 mei: ‘Intervisie volgen en zelf een intervisiegroepje opzetten’ door Willeke Keyman 

(online) 

 1 juli: ‘Onderhandelen met impact’ door Anita Regout (online) 

 13 september: ‘Masterclass Vloggen’ door Marco de Bruin (live) 

 26 oktober: Creating Value Cards’ (live) 

 24 november: ‘Canva workshop’ door Aysien Zondervan (online) 

 Donderdag 16 december: Kerstbijeenkomst exclusief voor leden (verplaatst naar 

woensdag 13 april 2022 als Paasdiner) 
 

 

Doelstellingen 2022 

Nieuwe locaties in 2022 

In 2022 hebben wij drie nieuwe locaties ter beschikking, Wij Weimar in de 

Weimarstraat, een eigen kerkje in de Rogstraat (op Scheveningen) en in het 

Willibrordushuis van de Haagse Broeders, een klooster in de binnenstad van Den 

Haag. Zo kunnen we voor iedere bijeenkomst een passende locatie kiezen. 

Bovendien komt HVZ op deze manier een beetje naar je toe, we zijn vast wel een 

keertje nu bij jou in de buurt!  
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Bij alle drie deze locaties hebben we de volgende voordelen: 

 Betaalbaar (minder duur dan het Elisabeth Vreedehuis) 

 Sfeervol  

 Zelf kunnen cateren 

Dus maak jij een lekker drankje of hapje wat je graag met ons wilt delen, neem het 

(na overleg) mee! Natuurlijk vergoeden we je graag de ingrediënten. 

Samenwerken met andere netwerken 

We hebben als bestuur contact gezocht met twee andere ondernemersnetwerken in 

de regio, Dea Dia en het Albedo netwerk (beiden in Delft). Reden hiervoor is onder 

andere dat soms onze data overlappen, en het is jammer als beide netwerken dan 

een interessant programma aanbieden. Ook kunnen we elkaar als netwerk 

versterken door, behalve het afstemmen van de agenda’s, elkaars bijeenkomsten 

te promoten. Win – Win. 

Moneybird 

Vanaf 2022 werkt HVZ met Moneybird voor de boekhouding. Merlijn heeft zich hier 

helemaal ingestort en behalve dat Moneybird goedkoper is dan het eerdere 

financiële systeem, heeft het ook andere voordelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld 

nieuwe leden op het Den Haag Event meteen inschrijven via hun Kamer van 

Koophandel gegevens en ter plekke de factuur versturen. Makkelijk en boter bij de 

vis! 

Subsidie 2022 

In 2022 willen we subsidie aanvragen om in 2023 een mooi groot evenement te 

kunnen organiseren op Wereld Vrouwendag (8 maart). Blijkbaar heeft de gemeente 

Den Haag hier een potje voor. Wie van onze leden kan helpen met deze subsidie 

aanvraag? 

Data en thema’s bijeenkomsten 2022 

In 2022 vinden zes bijeenkomsten live plaats (hopelijk). Let op en kijk per 

bijeenkomst naar de betreffende locatie! Deze kun je vinden in de nieuwsbrief en 

op de website. 

Daarnaast zijn twee workshops online gepland, omdat het thema zich daar beter 

voor leent. Bovendien worden de online workshops ook prima gewaardeerd door 

onze leden. Alleen het netwerken wordt gemist, maar dat hopen we dit jaar in te 

halen door maar liefst 2 gezamenlijke diners en de zes live bijeenkomsten. 

Voor 2022 hebben we weer een prachtig programma met workshops! Zowel gericht 

op ons bedrijf, bijvoorbeeld welke trends eraan komen en hoe we hier als 

ondernemer profijt van kunnen hebben (31 januari) via 'samenwerken met een 

Virtual Assistant, hoe werkt dat eigenlijk?' (1 juni) naar 'Hoe maak je een goede 

verkoop funnel?' (18 oktober). Maar ook hebben we volgend jaar veel aandacht 

voor onze persoonlijke ontwikkeling als mens met de fascinerende workshop 

'Menstypes' (15 maart),  de 'Kracht van kleur' (15 september) en 'Vergroten van je 

veerkracht' (23 november).  

Waarom deze beide invalshoeken? Omdat je als ondernemer net zo sterk bent als 

je persoonlijke ontwikkeling. Het goede voorbeeld geven, altijd zelf in beweging 

blijven. Dat houdt je fris en scherp als ondernemer. Tot groot plezier van je 
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tevreden klanten. En tot persoonlijke groei van jou als ondernemer. Dus kom naar 

onze workshops! 

Ma 31 januari The lady in blue – Trends nieuwe jaar 

Do 17 februari ALV + workshop ‘Coverstory voor Linkedin’ maken 

Di 15 maart Monica Wardenaar – Connecten met verschillende menstypes  

Wo 13 april  Paasbuffet exclusief voor leden 

Di 19 april  Natie Angela – Hoe ga je met je geld om? (online) 

Wo 1 juni  Mirelle Petit – Moet je als ondernemer alles zelf doen? 

Ma 4 juli  Petra Slagman - Stembevrijding – jouw stem als ondernemer  

Do 15 sept Janneke de Lange - Kracht van kleur (kleding) 

Di 18 okt  Karin de Vries – Hoe maak je een verkoop funnel? (online) 

Wo 23 nov Jeanette Mennes – Vergroot je ondernemers veerkracht  

Do 15 dec  Kerstdiner exclusief voor leden 

 

We gaan er in 2022 samen met jullie een hartstikke mooi jaar van te maken!!! Hopelijk 

hebben we vanaf eind januari alweer gezellige live bijeenkomsten! En we trappen af met 

een klapper, The Lady in Blu die ons de trends van 2022 laat zien. Daarnaast hopen we 

op veel nieuwe leden erbij. We gaan er vanuit dat ook jullie als leden van Haagse 

Vrouwenzaken er mede zorg voor dragen – door HVZ te promoten in je eigen netwerk - 

dat onze vereniging weer meer gaat bloeien.  

 
Hartelijke groet, namens het bestuur van Haagse Vrouwenzaken  

Bernadette Vrijling, Voorzitter  

 

 
 
SAMENVATTING VRAGEN AAN DE LEDEN: 

1. Wie heeft interesse voor vacature Algemeen Bestuurslid? 

2. Hoe staan jullie tegenover het wel of niet betalen van de ledenbijdrage van 120 

euro door de bestuursleden?  

3. Wie helpt mee met een aantal praktische taken die het bestuur ook doet zoals: 

o inkopen doen voorafgaand aan bijeenkomst 

o zaal inrichten voorafgaand aan workshop 

o na afloop opruimen 

4. Interessante artikelen voor onze website of de nieuwsbrief, graag naar Willemijn.  

5. Is jouw vermelding en foto op de ledenpagina up to date? 

6. Deel de HVZ folders uit in je netwerk, en maak zo promotie voor onze leerzame 

en gezellige bijeenkomsten.  

7. Wie helpt mee met het be’vrouwen’ van de stand op de netwerkmarkt bij Zzin 

(boven CS) in het kader van Internationale Vrouwendag op zaterdag 5 maart 

vanaf 13.30 uur?  

8. Wie helpt mee met het be’vrouwen’ van de stand op het Den Haag event voor 

ondernemers op dinsdag 31 mei (let op! Nieuwe datum) 

9. Graag aansluiten bij de LinkedIn pagina van Haagse Vrouwenzaken en deel aub 

onze updates over de workshops en bijeenkomsten! 

10. Maak jij een lekker drankje of hapje wat je graag met ons wilt delen, neem het 

(na overleg) mee naar een van onze bijeenkomsten! Natuurlijk vergoeden we je 

graag de ingrediënten. 

11. Wie van onze leden kan helpen bij een subsidie aanvraag in 2022 om in 2023 een 
mooi groot evenement te kunnen organiseren op Wereld Vrouwendag (8 maart)?  

https://www.haagsevrouwenzaken.nl/
https://www.haagsevrouwenzaken.nl/onze-ondernemers
https://www.linkedin.com/events/6894270710240358400/
https://www.linkedin.com/events/6894270710240358400/
https://businessnetwerken.nl/haaglanden/events/den-haag-onderneemt-2021/
https://businessnetwerken.nl/haaglanden/events/den-haag-onderneemt-2021/
https://www.linkedin.com/company/haagse-vrouwenzaken/
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JAARREKENING 
 

 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 

bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet 

anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk 

onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

vereniging. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit bijdragen leden en 

losse deelnemers verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

 

Baten 

De baten betreffen de opbrengsten uit bijdragen leden en losse deelnemers. 

 

Lasten 

De lasten betreffen de kosten van de bijeenkomsten, communicatie, website en 

algemene zaken. 
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Balans per 31 december 2021 

 
 
Toelichting: 
 
Vorderingen – betreft openstaande bijdragen lidmaatschap HVZ 
Liquide middelen – betreft saldi bankrekeningen  

31 december 2020 31 december 2021

 € € € €

ACTIVA

Vaste activa -                       -                  

Vlottende activa

Vorderingen 480     360      

Liquide middelen 2.141   2.943   

2.621               3.303               

2.621               3.303               

PASSIVA

Eigen vermogen

Verenigingsvermogen 4.973   2.621   

Resultaat 2.352- 682      

2.621               3.303               

Kortlopende schulden

Crediteuren -                       

2.621               3.303               
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Staat van baten en lasten 2021 

 

 
Toelichting: 
 
Bijdrage leden: lidmaatschappen 
Deelname per keer: losse deelnemers 
In de organisatiekosten zijn de acht bijeenkomsten opgenomen. 
Algemene kosten: kosten boekhoudpakket, kosten gebruik Mollie, bestuurskosten, 
bankkosten, bestuursverzekering 
  

 2020 2021

€ € € €

BATEN

Bijdrage leden 1.600 2.550   

Deelname per keer 233    362     

1.833     2.912   

LASTEN

Organisatiekosten bijeenkomsten 1.327 1.017   

PR en communicatie 1.996 322     

Algemene kosten 862    891     

4.185     2.230   

Bruto-resultaat -2.352    682      

FINANCIELE BATEN (rente) -            -      

DIVERSE BATEN en LASTEN -            -      

Saldo baten en lasten -2.352    682      



Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

11 

 

 

Begroting 2022 

 

 

 

 

Inkomsten Opmerkingen

Leden 3.600€   30 leden x eur 120

Losse deelnemers 360€      6 bijeenkomsten x eur 60

Bijdrage kerstbuffet 375€      25 leden x eur 15

4.335€     

Uitgaven

Website en PR 500€      

Bijeenkomsten (8) 1.500€   

Event DH Onderneemt 100€      

Paasdiner 625€      

Kerstbijeenkomst 625€      

Algemene kosten 600€      

3.950€     

Specificatie kosten bijeenkomst

Spreker 200€      4x in 2022

Catering 50€        6x live

Huur locatie 70€        6x live






