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VP CARREE
“Carree is dè specialist van vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel”

Carree kijkt terug op een jaar van rust en beweging. De DB-leden Ada van Apeldoorn, Elly
Brinkhof, Beppie Bredenoort (penningmeester), Tilly Lammers en ondergetekende hebben
naast hun maandelijkse overleggen meerdere keren een extra bijeenkomst gehad. Twee
daarvan betroffen sessies over de organisatie: moeten we de huidige organisatie- en
personele structuur handhaven of zijn er andere mogelijkheden. Het Dagelijks Bestuur is
verrijkt met de opgedane kennis en zal deze toepassen daar waar nodig.
Verder is er, samen met de medewerkers, een zogenaamde “marsroute” uitgestippeld,
waar voor een ieder helderheid geschetst is over functies, projecten, verwachte resultaten
en de weg ernaar toe. Dit in een aangename setting in Park de Stadshoeve (Stadshagen) in
Zwolle, afgesloten door een gezamenlijke lunch. Naar aanleiding van deze bijeenkomst
werd voor elk project een maandelijkse bijeenkomst ingepland met betrokken
projectleider(s) en aan het project verbonden DB-lid. Bij al deze bijeenkomsten waren altijd
Beppie Bredenoort als penningmeester en Willemien Penterman als projectondersteuner
aanwezig.
Ook qua medewerkers zijn we in 2018 doorgegaan met hetzelfde team, gecoördineerd door
Jojanne Lageveen. Behalve richting geven aan bureau en aan de medewerkers, heeft zij zich
wederom beziggehouden met fondsenwerving en met “Eigen Kracht Werkt”. Dat laatste
project heeft een nieuwe wending gekregen door in heel Overijssel bijeenkomsten te
organiseren voor vrouwen die een (andere) baan zoeken. Deze werden voorgelicht door
werkgevers met vacatures in de techniek en ITC over het werken in die branches. Dit
project is in opdracht van en gesteund door Provincie Overijssel uitgevoerd. De eerste
successen, geslaagde matches, zijn al gemeld. Dit project vindt voortgang in de eerste helft
van 2019. Verder heeft Carree naast de bestaande projecten veel energie gestoken in een
interessante subsidieaanvraag bij ZonMw, betreffende maatschappelijke stages, genaamd
“Wereldmeiden”. Een aanvraag die begin 2019 volledig gehonoreerd werd.

Hanife Turan en Margien Vroom bleven in 2018 de projectleiders van “De Nieuwe
Toekomst” en “Vrouwen Coachen Meiden”.
Beide projecten, waarvoor Carree, naast subsidie van de provincie, op zoek blijft gaan naar
cofinanciering, hebben door financiële tekorten bij de gemeenten niet helemaal tot de
gewenste resultaten geleid. Met Provincie Overijssel is hierover constructief
gecommuniceerd.
Willemien Penterman was eveneens in 2018 bereid haar expertise en kwaliteiten op
reguliere basis in te zetten voor alle projecten van VP Carree. Het DB en de medewerkers
zijn haar daar heel dankbaar voor.
Mirjam van der Maas heeft alle projecten en bureauzaken administratief ondersteund,
waarvoor ook dank. Naast de professionele secretariële werkzaamheden was ze voor VP
Carree vrijwillig coach bij “Vrouwen Coachen Meiden”.
Het project “Wereldvrouwen” wordt door Asia Lababidi, zelf vluchteling uit Aleppo (Syrië),
geleid. Met dit project zet VP Carree zich in om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond
te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Met dit project is Asia
genomineerd voor de Overijsselse vrijwilligersprijs 2018, waar Carree heel trots op is.
Het spreekt bijna voor zich dat onze medewerkers en bestuursleden op de internationale
vrouwendag op 8 maart provincie breed aanwezig waren bij verschillende evenementen van
onze aangesloten organisaties in Overijssel. Het is inspirerend dat elk jaar deze speciale dag
een eigentijdse invulling krijgt, met medewerking van vele vrouwen met verschillende
achtergronden.
Landelijke bijeenkomsten van de Nederlandse Vrouwenraad, waarbij VP Carree is
aangesloten, zijn diverse keren door de voorzitter bezocht. Ook de bureaucoördinator en
Asia Lababidi gaven acte de présence. In november 2018 werd de 120e verjaardag van de
NVR gevierd: bij de informatieve en feestelijke bijeenkomst was VP Carree goed
vertegenwoordigd door Ada van Apeldoorn, Elly Brinkhof en Tilly Lammers. Het is altijd
versterkend om met collega organisaties van gedachten te blijven wisselen en gezamenlijk
plannen te maken over hoe posities en vertegenwoordiging van vrouwen verbeterd kunnen
worden.

In het kader van de Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, een internationale campagne
georganiseerd door de Verenigde Naties, werden, op initiatief van VP Carree, de laatste
zondag van november de volgende toonaangevende gebouwen in Overijssel oranje verlicht:
Provinciehuis in Zwolle, stadhuis in Zwolle en stadhuis in Enschede. Het thema is
#HearMeToo en negentig landen doen hier aan mee. Ook andere beroemde gebouwen in
Nederland kleurden oranje. Het Overijsselse “oranje” wil VP Carree de volgende jaren zoveel
mogelijk uitbreiden naar andere gebouwen/gemeenten.
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.
In november 2018 is VP Carree, i.v.m. het einde van het huurcontract aan de Koestraat,
verhuisd naar de Schuttevaerkade 80-88 in Zwolle. Een geschikte ruimte waar gewerkt,
vergaderd, getraind en (gratis) geparkeerd kan worden. Alle betrokkenen zijn heel tevreden
over deze locatie.
Aan het einde van het jaar heeft VP Carree voor het eerst (en niet voor het laatst) een FEMtalk gehouden. Deze werd dit keer ingevuld door Irene ten Seldam, voormalig wethouder uit
Almelo en had als onderwerp “de financieel kwetsbare positie van vrouwen”. Deze FEM-talk
werd gekoppeld aan de december ALV, vooraf aan het inmiddels traditionele kersbuffet,
samen met onze aangesloten organisaties.
Ik verwacht dat Carree ook komende jaren samen met maatschappelijke partners,
overheid en bedrijfsleven en fondsen, landelijk en regionaal, een relevante bijdrage zal
leveren aan de verbetering van de positie van zoveel mogelijk vrouwen en meiden in
Overijssel.
Ellen Pot,
Voorzitter VP Carree

