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Aanbieding Manifest Vrouwen 

Vluchtelingen Veiligheid in Nieuwspoort 

Op 5 maart jl. vond de officiële aanbieding 

plaats van het Manifest Vrouwen 

Vluchtelingen Veiligheid in Nieuwspoort te 

Den Haag.  

Het Manifest is 

het resultaat 

van een 

unieke samenwerking van vijf 

vrouwenorganisaties, waaronder Passage. 

Minke Harkema en Ira Stam zitten namens 

Passage in de werkgroep Vrouwen 

Vluchtelingen Veiligheid. Namens de 

werkgroep heeft Dieny Scheffer het 

Manifest aangeboden aan de heer Jos 

Wienen, (burgemeester van Haarlem en 

bestuurslid van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG)). De 

inleiding bij de aanbieding werd verzorgd 

door Leontien Kompier, voormalig 

burgemeester van Vlagtwedde. In het 

Manifest worden zeven concrete adviezen 

en aanbevelingen gegeven. Zo wordt 

ingegaan op de fysieke en mentale 

veiligheid van vrouwen in 

opvanginstellingen, juridische borging van 

de zelfstandigheid van vrouwelijke 

vluchtelingen en de monitoring van de 

beleving en wensen van vrouwen en 

meisjes in de vluchtelingenopvang op het 

gebied van hun veiligheid. De adviezen en 

aanbevelingen zijn onder andere gericht 

aan de commissie Justitie en Veiligheid 

van de Tweede Kamer, de IND 

(Immigratie- en Naturalisatiedienst), het 

COA (Centraal Orgaanopvang 

Asielzoekers) en Vluchtelingenwerk. Ook 

de eigen achterban van de vijf 

vrouwenorganisaties wordt opgeroepen 

vluchtelingen-vrouwen uit hun isolement te 

halen. Vrouwelijke vluchtelingen vinden het 

moeilijk nieuwe steunpunten te vinden in 

Nederland, omdat ze gewend zijn hun 

gevoelens en andere zaken binnen hun 

families te bespreken. “Politiek en 

beleidsmakers moeten weten wat er 

vandaag gebeurt. Een groot 

wereldvraagstuk is nu vertaald naar een 

concreet en scherp geformuleerd 

Manifest”, aldus mevrouw Kompier. 

Burgemeester Wienen belooft het Manifest 

binnen de commissie Asiel en Integratie 

van de VNG te zullen bespreken.  

Terugblik seminar Vrouwenhandel   

Op internationale vrouwendag 8 maart jl. 

vond het landelijk seminar van Passage 

plaats ‘Vrouwen! Geen handel’. Doel van 

deze dag was het creëren van 

bewustwording over dit complexe thema bij 

onze leden en niet-leden, die ook aanwezig 

waren. Mensenhandel is het werven, 

vervoeren, overbrengen, opnemen of 

huisvesten van een 

persoon met gebruik 

van dwang. Naast de 

uitbuiting van vrouwen 

en meisjes (in de 

prostitutie), valt ook 



 
 

arbeidsuitbuiting onder mensenhandel. De 

focus van het seminar lag op slachtoffers 

van mensenhandel in de prostitutie. Elma 

van den Nouland van stichting Elizabeth 

Foundation (www.elizabethfoundation.nl) 

vertelde op een interactieve wijze over het 

werk van haar organisatie. Deze 

organisatie steunt in verschillende landen 

slachtoffers van mensenhandel via 

projecten gericht op armoedebestrijding, 

onderwijs en gezondheidszorg. Ineke Punt 

van Scharlaken Koord 

(www.scharlakenkoord.nl) vertelde over 

hoe Scharlaken Koord hulp biedt aan 

vrouwen en meisjes in de prostitutie, 

bijvoorbeeld door het uitstapprogramma 

‘Second Step’ in Amsterdam. 

Passage start vanaf heden met acties op 

(inter)nationaal niveau. Regio’s en 

afdelingen kunnen met twee 

campagnethema’s aan de slag. Allereerst 

steunen van het Victory project in 

Indonesië van Elizabeth Foundation. Neem 

contact op met: 

elmavandennouland@gmail.com voor het 

geven van een presentatie. Het andere 

campagnethema is een themawandeling 

met gids over de Wallen in Amsterdam 

inclusief lunch bij het uitstapprogramma 

‘Second Step’. Voor Passage-groepen is 

een programma gemaakt van 10.15 tot 

14.00 uur. De kosten van deze wandeling 

inclusief koffie, thee en lunch zijn € 20,00. 

Neem hiervoor contact op met: 

matthijshoogenboom@totheildesvolks.nl 

Voor het geven van presentaties over het 

werk van Scharlaken Koord kan contact 

met: info@scharlakenkoord.nl 

worden opgenomen. 

Meedenken over maatschappelijke 

thema’s? 

Wilt u graag meedenken over 

maatschappelijke thema’s? Denkt u: ik heb 

niet veel tijd, maar als het niet te veel werk 

is, wil ik graag meedoen! Dan is de 

Klankbordgroep Maatschappij iets voor u! 

De Klankbordgroep is een denktank van 

leuke en betrokken vrouwen van Passage 

over maatschappelijke thema’s. We 

vergaderen twee keer per jaar. In het voor- 

en in het najaar. De afgelopen tijd hebben 

we gesproken over actuele zaken zoals het 

vluchtelingenvraagstuk, de integratie van 

migrantenvrouwen in onze maatschappij 

en recent over het wereldwijde thema 

vrouwenhandel. Ook over het 

internationale werk van Passage wordt 

nagedacht. Soms levert ons denken 

concrete projecten op, soms hebben we 

gesprekken en komt het nog niet tot 

concrete projecten of activiteiten. Om ons 

werk goed te doen, is draagvlak vanuit het 

hele land gewenst. Denkt u: het lijkt me wel 

wat, ik zou wel een keer – vrijblijvend - 

aanwezig willen zijn bij een vergadering? 

Dat kan! Stuur een mailtje naar Ira Stam, 

landelijk bestuur: I.H.S.Stam@hetnet.nl 

Privacy wetgeving 
U heeft vast al verschillende keren over 
AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) gehoord, maar wat 
heeft dit te betekenen voor de afdelingen 
van Passage? Afdelingen zijn onderdeel 
van de landelijke organisatie Passage, ze 
worden als een soort commissies gezien.  
Afdelingen hoeven daarom niet het AVG-
proof proces te doorlopen, zoals Passage 
dit landelijk wel doet.  
Het is vooral belangrijk dat er voorzichtig 
met gegevens van leden om wordt gegaan. 
Dat leden weten wat er met hun gegevens 
wordt gedaan. 
Bijvoorbeeld zou er aan de leden gemeld 
moeten worden dat hun gegevens bekend 
zijn bij het afdelingsteam.  
Voor het plaatsen van gegevens op een 
ledenlijst of ledengids is het verstandig 
toestemming van de leden hiervoor te 
vragen.  
 
Omgang adressen leden door 
afdelingsteams 
Het afdelingsteam heeft de gegevens van 

de leden van haar afdeling.  

Met deze gegevens dient zorgvuldig te 

worden omgegaan. Maar ook is het 

belangrijk dat leden de juiste 

contactgegevens van de leden van het 

afdelingsteam hebben zodat zij hen 

http://www.elizabethfoundation.nl/
http://www.scharlakenkoord.nl/
mailto:elmavandennouland@gmail.com
mailto:matthijshoogenboom@totheildesvolks.nl
mailto:I.H.S.Stam@hetnet.nl


 
 

kunnen benaderen. Let hier ook op bij een 

verhuizing van een afdelingsteam-lid, na 

het uitkomen van het 

jaarprogrammaboekje van de afdeling. 

De adreswijzigingen dienen ook bekend te 

zijn bij eventuele bezorgers van brieven, 

jaarprogramma’s e.d. bij de leden van de 

afdeling. 

Als de contributie via de bank/giro wordt 

betaald, kunnen ook veel namen van leden 

op juistheid worden gecheckt.  

Om misverstanden te voorkomen is het 

goed om bij de leden bekend te maken hoe 

en voor wanneer zij 

wijzigingen/opzeggingen (schriftelijk is per 

post/e-mail) aan het afdelingsteam kunnen 

doorgeven. 

Vernieuwde website 
Op onze website www.passagevrouwen.nl  
vindt u veel informatie 
over onze organisatie, 
Passage, christelijk-
maatschappelijke 
vrouwenbeweging. Landelijke informatie 
maar ook over en uit onze afdelingen en 
regio's. Klik eens op een willekeurige regio 
of afdeling en kijk eens wat daar zoal wordt 
georganiseerd. Het kan u op ideeën 
brengen, deze activiteiten ook in uw eigen 
regio en/of afdeling te organiseren. Wellicht 
is het ook interessant de eigen afdeling 
en/of regio eens aan te klikken. 
 
Heeft uw afdeling een filmgroep, een 
leeskring en/of een gespreksgroep 
'Allemaal vrouwen'? Er is informatie te 
vinden over 'Boekentaal Mondiaal', het 
gezamenlijk lezen en bespreken van 
Nederlandse- en vertaalde boeken, met 
behulp van de uitgebreide 
boekbesprekingenmappen die door 
BoekBeeldTekst worden samengesteld. De 
selectie voor de leesclubs van Boekentaal 
Mondiaal voor het seizoen 2018-2019 is 
bekend. De mappen met het jaarthema 
'Vervreemding' zijn vanaf de zomer (2018) 
beschikbaar. En van het filmproject 'Moving 
Movies' van Passage, is de elfde uitgave 
beschikbaar. Jaarlijks worden vijf 
filmanalyses met discussievragen 
gebundeld door BoekBeeldTekst, voor 
gebruik in een gespreksgroep. Daarnaast 

is rondom het boek 'Allemaal Vrouwen' 
materiaal ontwikkeld rondom 21 vrouwen 
uit de Bijbel. 
 
Ook vindt u informatie over onze 
internationale projecten zoals Gelijke 
Kansen Wereldwijd, Vrouwen 
Vluchtelingen Veiligheid en A.C.W.W. 
(Associated Country Women of the World), 
naast Passage zijn ook Koninklijk NVVH-
VROUWENNETWERK en Vrouwen van 
Nu hierbij aangesloten. 
Aan de vernieuwde website wordt nog 
steeds gewerkt. 
Is iets niet duidelijk, dan graag een reactie 
naar het Passage Servicepunt. 
 
Indienen facturen en declaraties 
Een bericht voor regiocoördinatoren en/of 
projectvrouwen en organiserende vrouwen 
van regionale evenementen. 
 
Graag willen wij aandacht vragen voor het 
indienen van facturen en declaraties ter 
betaling.  

Voor het kunnen betalen van een factuur 

voor bijvoorbeeld zaalhuur en sprekers 

voor o.a. de K.C.L.-dagen moeten we ons 

houden aan een aantal eisen van de 

Belastingdienst.  

De regels hiervoor zijn: 

-  Volledige naam en adres van verzender  

-  Volledige naam en adres van afnemer  

-  Factuurdatum en factuurnummer 

-  Btw-nummer van afzender 

-  KvK-nummer van afzender 

-  Omschrijving van de geleverde goederen 

of diensten 

-  De hoeveelheid van geleverde diensten, 

datum van levering  

-  Het bedrag van exclusief btw, het btw-

tarief en het btw-bedrag.  

Wanneer het niet mogelijk is deze 

gegevens op de factuur te zetten doordat 

de locatie niet is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel of geen btw-

nummer heeft, kan het Passage -

declaratieformulier (te vinden op intranet of 

op te vragen bij Passage Servicepunt) 

http://www.passagevrouwen.nl/
http://www.passagevrouwen.nl


 
 

worden ingevuld en ingestuurd. Bij het 

insturen graag vermelden voor 

welke regio deze kosten worden 

gemaakt. 

We willen vragen hier rekening 

mee te houden zodat de 

facturen en declaraties sneller 

kunnen worden betaald. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Terugblik Ledenraad 25 april jl.  

Op de Ledenraad van 25 april jl. zijn 

verschillende onderwerpen besproken o.a.: 

- Financiële zaken (jaarrekening 2017,  

  begroting 2018, contributie 2019) 

- Benoeming: Minke Harkema als lid  

  landelijk bestuur en Ria de Vries als lid  

  van de geschillencommissie 

- Werkzaamheden  

  Stichting Dr. Albronda- 

  van der Nagelfonds  

- Viering Christelijk- 

   maatschappelijke  

   vrouwenbeweging 100-  

   jaar 

In de middag werd door Marike Kuperus de 

workshop ‘Loop de cirkel maar binnen!’ 

verzorgd.  

 

Het verslag van de Ledenraad en de 

workshop kunt u op intranet vinden en 

lezen. 

 

Project "Armoede" – budgetspel 

Binnen het project 

“Armoede” is het 

budgetspel ontwikkeld.  

Dit spel kan bij het 

Passage Servicepunt 

worden besteld maar is 

ook op intranet te 

vinden. Het budgetspel 

kan tijdens 

afdelingsavonden, 

middagen of ochtenden worden gespeeld. 

Aangeraden wordt om het spel in een 

kleinere groep te spelen zodat het beter tot 

zijn recht komt.   

 

Verkiezingen 

Stem op een vrouw 

 

Op 21 maart 2018 hielden verschillende 

gemeenten geen 

gemeenteraadsverkiezingen. Dit komt door 

samenvoegingen of splitsingen van 

gemeenten (gemeentelijke herindeling).  

Bron: Kieseenvrouw.nl 
 
Er is woensdag 21 maart massaal op 
vrouwen gestemd en er zijn meer dan 75 
vrouwen met voorkeursstemmen verkozen. 
Het percentage vrouwen in de 
gemeenteraad is gestegen van 28% naar 
34%. Het aantal vrouwen is in veel 
plaatsen met gemiddeld 20 procent 
gegroeid. Dit alles onder andere met dank 
aan de campagne ‘Kies een vrouw’. 
Campagnevoeren helpt dus! 

In sommige gemeenten, zoals 

Heerhugowaard en Amsterdam, is de 

verdeling man/vrouw in de raad nu in 

evenwicht. In Waddinxveen zijn er zelfs 

meer vrouwen dan mannen. In 

Heerenveen is het aantal vrouwen 

verdubbeld: van 7 naar 15. 

Er worden dit jaar nog 

herindelingsverkiezingen gehouden. Ons 

advies: ‘Stem bij gelijke geschiktheid op 

een vrouw!’ 

Wilt u een bijeenkomst organiseren in het 
kader van de verkiezingen, kijk dan naar 
de tips in de toolkit van 
www.kieseenvrouw.nl. 
 
Vanuit de digitale wereld 
Op www.passagevrouwen.nl staat het 
rooster van de KCL-dagen. Reserveer 
deze al vast in uw agenda. Vroeger waren 
deze dagen voor leden van Passage 
leeskringen, nu zijn ze voor iedereen: 
kunst, cultuur en literatuur! Ga er van 
genieten. 
 
Kijk eens wat vaker op Intranet. Op intranet 
staan: avondvullende programma's, 
jubileumsuggesties, kerstliturgieën, 

http://www.kieseenvrouw.nl/
http://www.passagevrouwen.nl/
https://www.passagevrouwen.nl/intranet/login.php


 
 

PowerPoint-presentaties, enz. Neem eens 
een keer de tijd om alles te bekijken.   
 

Kennismaken met Passage  

Via het krantje van uw afdeling en/of 

mondeling op de afdelingsavond kunt u de 

Passage-vrouwen wijzen op: 

‘Een gratis landelijk lidmaatschap van 

Passage tot eind 2018’.  

Geef het adres van uw vriendin, of  . . .door 

aan het Passage Servicepunt via: 

info@passagevrouwen.nl of stuur de bon 

uit Passage Magazine naar het Passage 

Servicepunt. Voor het aanbrengen van 

nieuwe leden worden per jaar 10 boeken 

weggegeven. 

Kalender: 
Landelijke dagen: agenda 2018 
11-10-2018: Inspiratiedag voor  

regiocoördinatoren en 

projectvrouwen 

Regiodagen 
 
Landelijke dagen: agenda 2019 
01-10-2019: Landelijke bijeenkomst i.v.m.  

100 jaar christelijk-
maatschappelijke 

                    vrouwenbeweging 
 
K.C.L.-dagen 2018 
Onderstaande data zijn onder voorbehoud: 
 
20-09-2018: Passage-regio Utrecht 
27-09-2018: Passage-regio Groningen- 
   Noord, -Oost, -Zuid en -West 
02-10-2018: Passage-regio Zeeland 
04-10-2018: Passage-regio Oost  
  Gelderland 
18-10-2018: Passage-regio Friesland- 

Noord en Midden, -Oost en 
ZuidOost en -West ZuidWest 

18-10-2018: Passage-regio Overijssel NOP 
Noord/West en Zuid/Oost 

01-11-2018: Passage-regio Noord-Holland 
 
Colofon 

Passage Servicepunt  

Passage, christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging | Postbus 1058 | 3860 

BB NIJKERK | T +31 (0)33 247 34 87 | 

servicepunt@passagevrouwen.nl 
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