JAARVERSLAG 2016

Carree kijkt terug op een bijzonder jaar. De DB-leden Annie Doornbos (secretaris a.i.), Beppie
Bredenoort (penningmeester) en Ellen Pot (voorzitter) waren samen met de bureaucoördinator
Carolien Venhuizen in 2016 de continue kracht van Carree. Zij luidden zowel Carree in 2016 als in
2017 in. Natuurlijk gebeurde dit samen met andere bestuursleden en medewerkers, zij het in
wisselende samenstelling. Zo hebben we na jarenlange dienst afscheid genomen van Annette Eggen
en Hélène de Nijs, de projectleiders van “De Nieuwe Toekomst” en “Vrouwen Coachen Meiden”.
Alle twee de projecten zijn door hen voor Carree prachtig op de kaart gezet, waarvoor dank aan
beiden! Annette en Hélène zetten hun carrières elders voort en hen wordt veel succes en plezier
gewenst. Hélène blijft ons af en toe ondersteunen bij het trainen van onze coaches. Hun tijdelijke
opvolgers Miranda Bosman en Chantal Sprong hebben eind van het jaar het stokje weer
overgedragen.

Voor beide projecten hebben we van de Soroptimisten Zwolle, van de provincie Overijssel en van
een aantal gemeentes en fondsen en ondernemers de nodige subsidies toegekend gekregen, om
deze voor Carree en voor de vrouwen en meiden in Overijssel belangrijke projecten doorgang te
kunnen laten vinden.
Aletta Makken heeft e.e.a. tot december administratief ondersteund en is betrokken geweest bij de
uitvoer van één van de projecten, voordat de wegen van haar en Carree zich scheidden.
Naast haar bureaucoördinatorschap leidde Carolien Venhuizen ook een aantal projecten, waaronder
“Eigen Kracht Werkt”, “Lang zult u Wonen” en “Wijs mij de ingang van het Bos”.
Goede eigentijdse projecten waar Carree trots op is èn die vrouwen in Overijssel meer in hun kracht
zetten.
Landelijke bijeenkomsten van de Nederlandse Vrouwenraad, waarbij VP Carree is aangesloten, zijn
diverse keren door mij en soms samen met de bureaucoördinator, bezocht. Het is altijd weer
versterkend om met collega organisaties van gedachten te wisselen en samen plannen te smeden.
Namens VP Carree nam Korry Bos ook dit jaar weer plaats in de jury van de provinciale
vrijwilligersprijs. Altijd goed, om op deze wijze ook het belang van de vrouwen in Overijssel te
dienen. Korry doet dat in de genoemde rol weer goed en graag.
Andere vrouwen die op een of andere wijze Carree tijdelijk in 2016 hebben ondersteund t.b.v. studie
en ervaring, zijn: Hatice Küçüker, Inge Huisman, Leonie Heres, Arina Kroon en Lisa van Egteren.
Daarmee hebben ook zij een bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van Carree.
Het DB is hen daar heel erkentelijk voor.
Het hoeft geen betoog dat onze medewerkers en bestuursleden op de internationale vrouwendag
op 8 maart aanwezig waren bij verschillende evenementen van onze aangesloten organisaties in
Overijssel. Het is hartverwarmend om te zien hoe elk jaar deze speciale dag weer een eigentijdse
invulling krijgt, met medewerking van vele vrouwen met verschillende achtergronden.
De bestuursleden werden in 2016 (april/mei) op eigen locatie (Koestraat, Zwolle) door Public Spirit
(Francette van den Esker) getraind in “good governance”. Ook heeft het DB samen voor
medewerkers, stagiaires en de DB-leden zelf een heidag georganiseerd, waarbij o.a. de visie van VP
Carree als volgt is geherformuleerd:
“Carree is dè specialist van vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel”.

Onze aangesloten organisaties konden zich eveneens goed vinden in deze formulering.
Van Femmy Leclerq werd in juni op de ALV met een bos bloemen en mooie woorden afscheid
genomen en bedankt voor haar bijdrage als DB-lid. Femmy blijft betrokken en aangesloten bij ons
platform als individueel lid.
Marjan van Lambalgen maakt sinds november 2016 geen deel meer uit van het Dagelijks Bestuur.
Door onverwachte ontwikkelingen binnen Carree heeft het DB eind november een extra ALV
ingelast. De aangesloten organisaties hebben daar het Dagelijks Bestuur van VP Carree adviezen en
opdrachten van personele aard meegegeven. Deze zijn inmiddels opgevolgd. Hiertoe is het DB van
Carree de laatste twee maanden van 2016 gemiddeld wekelijks (i.p.v. de reguliere maandelijkse
bijeenkomsten) bij elkaar geweest. Zo is ook Willemien Penterman, eveneens op verzoek van de
ALV, zeer behulpzaam geweest bij het uitvoeren van de werkzaamheden die genoemde adviezen van
de ALV met zich meebrachten. Dat werd door het DB en de aangesloten organisaties zeer
gewaardeerd.
In december is het Dagelijks Bestuur verrijkt met twee nieuwe leden: Ada van Apeldoorn en Tilly
Lammers. Beide vrouwen zijn door de wol geverfd voor wat betreft de thematiek van onze
organisatie en het projectmatig werken. Op de ALV in december zijn Ada en Tilly alvorens
gezamenlijk aan het jaarlijkse kerstbuffet aan te schuiven, officieel benoemd als DB-leden. Het
bestuur en de medewerkers wensen hen veel succes en plezier toe.
Ik verwacht dat Carree ook komende jaren samen met maatschappelijke partners, overheid en
bedrijfsleven en fondsen, landelijk en regionaal, een relevante bijdrage levert aan de
verbetering van de positie van zoveel mogelijk vrouwen en meiden in Overijssel. En dat we
samen met onze aangesloten organisaties nog meer gewicht aan onze doelstellingen mogen
geven. En bovenal dat 2017 ook weer enerverend mag zijn voor Carree, met positieve
ontwikkelingen.
Ellen Pot,
Voorzitter VP Carree

