EXTRA INFORMATIE NIEUWSBRIEF – regio en afdelingen – februari 2021
Het zijn voor Passage en haar leden moeilijke tijden nu we al zo lang niet fysiek bij elkaar
kunnen komen. Dat geldt voor afdelingen, voor regio’s en ook voor landelijke activiteiten.
Als landelijk bestuur vergaderen we veelal digitaal via een Zoomverbinding, want achter de
schermen lopen de werkzaamheden die de organisatie van Passage betreffen wel gewoon
door.
Via deze nieuwsbrief informeren wij u als afdelingsteam en leden over belangrijke zaken die
op dit moment onze aandacht vragen.
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Afdelingsjaarvergadering
Nu afdelingen niet bij elkaar kunnen
komen is er een alternatieve manier nodig
om de jaarstukken goed te laten keuren
door de leden en om, zo nodig, te
besluiten over de afvaardiging naar de
Ledenraad.
Vanwege de coronapandemie
is er een tijdelijke wet die het
mogelijk maakt
ledenvergaderingen digitaal te
houden. Digitaal vergaderen
is misschien even wennen en
zeker ook minder gezellig, maar het maakt
het mogelijk om in ieder geval de formele
besluiten te nemen zodat de vereniging
kan blijven doordraaien.
Een alternatief is om alles schriftelijk te
doen, per post of
e-mail. Ook dat is
toegestaan.
Voor zowel de digitale vergadering als de
schriftelijke variant, zijn er een paar
voorwaarden:

- De te nemen besluiten en bijbehorende
stukken moeten vooraf aan alle leden (in
de afdeling of, bij een regiovergadering,
in de regio) worden voorgelegd. Dat mag
digitaal (website, mail) of per post.
- Alle leden moeten in de gelegenheid
gesteld worden een reactie te geven (dat
is dus wat anders dan dat ze dat ook
allemaal moeten doen!). Dat is het
gemakkelijkst bij eenduidige vragen: voor
of tegen, ja of nee, bent u akkoord met
de jaarrekening over 2020?, met ruimte
voor het geven van een toelichting of het
stellen van vragen.
- De uitkomsten van een eventuele
stemming, alle door de leden gestelde
vragen én de antwoorden daarop,
moeten vervolgens weer aan alle
betreffende leden gestuurd worden
(website, mail of papier).
Op deze manier vindt de besluitvorming zo
transparant mogelijk plaats en worden
leden in kennis gesteld van elkaars vragen
(zoals ook gebeurd zou zijn als je bij
elkaar in een zaaltje zit). Het spreekt voor
zich dat bij gevoelige onderwerpen die
meer discussie vragen, een schriftelijke
afhandeling niet zo gepast is.
Contributieafdracht
We krijgen regelmatig vragen van
afdelingen waarom er in deze coronatijd
toch contributie afgedragen moet worden.
Natuurlijk begrijpen wij dat deze vraag
wordt gesteld en daarom gaan we hier
graag wat dieper op in.

De contributie die u aan Passage betaalt
bestaat uit een afdelingsdeel en een
landelijk deel.
Een afdeling die vanwege corona niet bij
elkaar komt maakt minder kosten voor o.a.
zaalhuur en sprekers, waardoor zij minder
geld nodig hebben dan onder normale
omstandigheden.
Corona heeft echter nauwelijks effect op
de werkzaamheden die landelijk worden
gedaan. Het secretariaat op het
Servicepunt is ook nu bereikbaar voor
vragen, de financiële administratie en het
opstellen van de jaarrekening zijn altijd
noodzakelijk.
Het Passage Magazine
is net als andere jaren
vier keer verschenen,
dus ook hier zijn de
kosten niet lager.
Daarnaast is er
afgelopen jaar 10
keer een extra Nieuwsbrief
gemaakt met tips en leuke nieuwtjes om in
coronatijd mee aan de slag te gaan.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet al onze
leden handig zijn met de computer, maar
om u toch iets extra’s te bieden heeft
Passage een overeenkomst met
60PlusPlaza waardoor u gratis gebruik
kunt maken van deze gevarieerde
website.
Aanwenden van de reserves
Er is al met al landelijk minder geld
uitgegeven dan we van tevoren hadden
begroot, maar dat betekent niet dat we
geld hebben overgehouden. Het tekort dat
we hadden verwacht is minder groot
waardoor we iets minder interen op onze
reserves.
De contributieafdracht is vijf jaar geleden
vastgesteld op € 22.00. In de loop van die
jaren is het aantal leden flink gedaald
waardoor het totaalbedrag dat we landelijk
te besteden hebben ook al jaren daalt. We
doen dan ook al een aantal jaren een
beroep op onze reserves.
Korting op de contributie
Om de gevolgen van corona enigszins te
compenseren is in overleg met de
Ledenraad de afdracht voor 2021

(éénmalig) vastgesteld op € 20,00 per lid.
Landelijke jaarrekening 2020
Om kosten te besparen is vorig jaar
besloten om geen bijlage bij het
voorjaarsnummer van Passage Magazine
meer toe te voegen met de jaarstukken.
De landelijke jaarrekening over 2020 zal,
evenals de begroting over 2021, op 20
april aan de afgevaardigden naar de
Ledenraad, ter goedkeuring worden
voorgelegd.
De stukken zullen
binnenkort aan
hen worden
toegestuurd en
komen voor alle
geïnteresseerden
op het intranet. Ook kunt u de jaarrekening
opvragen via het Servicepunt.
Toekomst
Het landelijk bestuur heeft zich in het
afgelopen jaar vooral beziggehouden met
de toekomst van Passage. Het dalende
ledental (nu nog 8400), de gemiddelde
leeftijd van onze leden (de helft is ouder
dan 75 jaar) en de daarbij behorende
financiële gevolgen vragen om een
verstandige aanpak.
In de zomer van 2020 heeft het bestuur
met een aantal betrokken
Passagevrouwen vanuit het hele land
nagedacht over een mogelijke oplossing.
Nog niet alles is in detail uitgewerkt, maar
er staat wel een voorstel op papier met
een duidelijke denkrichting voor de
komende jaren. Na de zomer gaat het
landelijk bestuur naar de afdelingsteams
om per regio hierover te vertellen en
vragen te beantwoorden. We hadden dit
heel graag in dit voorjaar willen doen,
maar helaas is dat onder de huidige
omstandigheden niet mogelijk en we
vinden het onderwerp te belangrijk om via
de mail te communiceren. Uiteindelijk
hebben de leden hierin de
doorslaggevende stem. Een besluit over
deze plannen wordt dan ook genomen
door de Ledenraad in het najaar van 2021.

Toch willen we u alvast iets meer vertellen
over de plannen. In het Passage
Magazine komt hierover ook informatie en
in uw eigen afdelingsnieuwsbrief kunt u de
leden ook op de hoogte stellen van uw
gedachten als afdelingsteam en hoe u
hierover met uw leden gaat overleggen.
In grote lijnen ziet het plan er als volgt uit:
Nu zijn alle Passageafdelingen samen één
grote landelijke organisatie met een
landelijk Servicepunt.

Omdat het ledenaantal daalt en de
inkomsten daarmee gelijk omlaaggaan is
het niet mogelijk deze constructie nog lang
vol te houden. De kosten zijn zodanig
hoog dat de reserves steeds verder
inkrimpen.
In de nieuwe constructie kunnen alle
afdelingen van Passage voor 1 januari
2023 de keuze maken om als zelfstandige
Passagevereniging verder te gaan. Het
banksaldo wordt op naam van de afdeling
overgezet en de contributieafdracht aan
de landelijke organisatie vervalt
(in principe per 1.1.2024).

Uiteraard zijn hier wel een aantal
voorwaarden aan verbonden.
Het landelijk bestuur bereidt dit in de
komende periode allemaal juridisch voor
en zorgt dat dit op een goede manier
verloopt. Hoe dat allemaal precies gaat
zullen we in de loop van dit jaar duidelijk
uitleggen. We willen dit heel zorgvuldig
doen en afdelingen zoveel mogelijk
ontlasten. Op deze manier blijft de naam
Passage bestaan en kunnen afdelingen de

missie van Passage blijven uitdragen. We
hopen dat veel afdelingen hier gebruik van
gaan maken.
Na 1 januari 2023 wordt dan – uiteraard
alleen als de Ledenraad daarover heeft
besloten - de huidige landelijke organisatie
afgebouwd en per 1 januari 2024
opgeheven, tenzij de afdelingen aangeven
dat zij een kleine overkoepelende
vereniging in stand willen houden.
Alle huidige landelijk bestuursleden zijn
bereid om aan te blijven tot dit hele proces
is afgerond. Wij hopen natuurlijk dat ook
afdelingen die nu overwegen te stoppen
samen met ons deze weg willen afleggen
en Passage tot dat moment trouw blijven.
Zodat we met elkaar kunnen afsluiten op
het moment dat de landelijke vereniging
Passage, 25 jaar bestaat.
Vragen
Wij begrijpen dat het bovenstaande
bij u weer nieuwe vragen oproept.
De regiocoördinatoren hebben
inmiddels een uitleg gekregen en
kunnen u wellicht verder helpen. Ook kunt
u zich voor vragen wenden tot het
Servicepunt of het landelijk bestuur.
Zodra de datum en plaats bekend is voor
de regiovergadering waar we naar u
toekomen wordt u hiervoor uitgenodigd.
Kijk mee met ons webinar!
Op 25 februari, van 11.00 tot 12.00 uur,
kunt u ook kijken naar ons live ‘webinar’
die ons wordt aangeboden door
60PlusPlaza. Een webinar is een liveuitzending die u thuis op uw computer kunt
bekijken. Voorzitter Ada Houtman zal
vanuit een studio in Eindhoven kort ingaan
op de toekomstplannen waarna emeritus
prof. Kasper Boon meer zal vertellen over
de leuke opties die de website biedt en
dieper ingaan op het thema eenzaamheid.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor dit
platform? Stuur dan per ommegaande een
mail naar het Passage Servicepunt
(servicepunt@passagevrouwen.nl). U kunt
dan kosteloos een halfjaar van alle opties
gebruik maken.
Heeft u zich al eerder aangemeld voor
60plusPlaza? Dan is aanmelden nu niet
nodig en kunt u direct op 25 februari, ruim
op tijd voor 11.00 uur, op uw computer of
laptop inloggen op het platform en
meekijken. Tik daarvoor in de internetbalk
(let op: niet in Google) het volgende in:
www.academieportal/60plusplazapassage. Bent u al een tijdje niet meer
ingelogd? Probeer dan ruim op tijd of alles
nog werkt om teleurstellingen op de dag
zelf te voorkomen.
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