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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2014 van de stichting Ouderen Vrouwen Netwerk - Nederland
(OVN- NL).
Het is een samenvattend verslag van de belangrijkste activiteiten die zijn ontplooid op nationaal-,
Europees niveau en in het kader van het VN Vrouwenverdrag.
De activiteiten zijn een voortzetting van werkzaamheden die in 2013 hebben plaats gevonden.
Daarnaast zijn in het verslagjaar enkele nieuwe activiteiten ontplooid.

3

Hoofdstuk I Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging in 2014
Rijksoverheid/Kabinetsbeleid
Emancipatiebeleid 2012-2016
In de Hoofdlijnenbrief over emancipatie periode 2012-2016 staan de belangrijkste speerpunten van het
kabinet geformuleerd. Voor zover het gaat om de positie van oudere vrouwen is ook in het verslagjaar
nauwelijks aandacht besteed aan de gevolgen van de beleidsmaatregelen voor oudere vrouwen.
Hieronder volgt een overzicht van opvallende beleidsmaatregelen die negatief uitpakken voor (oudere)vrouwen en welke acties door OVN- NL er tegen is ondernomen.
1.Decentralisatie naar lokale overheden van belangrijke beleidsterreinen in het sociaal domein
(WMO, ABWZ, Jeugdzorg) en invoering Participatiewet (ministeries VWS, V&J en SZW)
Het verslagjaar vormde een overgangsjaar voor de decentralisatie van het rijksbeleid naar de lokale
overheid van belangrijke beleidsterreinen in het sociale domein. Dit ging gepaard met grote
bezuinigingen in de zorgsector.
Vrouwenorganisaties zijn zich ervan bewust dat door de stelselwijziging en stapeling van
bezuinigingsmaatregelen meer nog dan voor heen, vrouwen extra belast zullen worden met de
(mantel-)zorg.
Actie OVN- NL : a.in de gezamenlijke brief (26 augustus 2014) van de Nederlandse Vrouwen Raad
aan minister Jet Bussemaker is daarom aangedrongen op een gender sensitieve beleidsontwikkeling
door gemeenten.
b. In de maand september heeft OVN -NL naar aanleiding van Prinsjesdag het Manifest Oudere
vrouwen eisen garantie zelfstandigheid gepubliceerd. In het manifest werd met name politiek Den
Haag opgeroepen om de positie van oudere vrouwen daadwerkelijk te verbeteren cq. serieus te nemen.
Het manifest is online te lezen op de website: www.ouderevrouwennetwerk.nl
.2. Economische zelfstandigheid/arbeidsparticipatie(ministeries OC&W en SZW)
Het overheidsbeleid is vooral gericht op de emancipatie van LHBT-groepen en op economische
zelfstandigheid van vooral meisjes en jonge vrouwen, 45 Minners.
(Project Eigen Kracht en de Campagne Kracht on Tour).
In de beleidsontwikkeling door overheid en sociale partners over de combinatie arbeid en mantelzorg,
was nauwelijks specifieke aandacht voor oudere ( migranten-) vrouwen.
Actie OVN- NL: aan de minister is aandacht gevraagd voor de arbeidspositie van oudere vrouwen in
de leeftijdscategorie 55-65 jaar omdat juist deze groep moeilijker aan een baan komt en omdat deze
vrouwen te maken hebben met een verzwaring van de mantelzorg, waardoor de combinatie arbeid en
zorg extra bemoeilijkt wordt.
.3. Armoedeproblematiek (ministerie SZW)
De verhoging van de eigen bijdrage, premies ziektekostenverzekeringen in het verslagjaar leidden tot
een verdere financiële lastenverzwaring voor kwetsbare groepen zoals oudere vrouwen en
alleenstaande oudere (migranten) vrouwen. De lage arbeidsparticipatie van oudere vrouwen vanwege
vooroordelen bij werkgevers en lage opleidingsniveau van vooral migranten oudere vrouwen leiden
ertoe dat vrouwen tot de zeer lage inkomensgroepen behoren. Dit maakt deze groepen tot
risicogroepen in de armoedeproblematiek. Bekend is ook dat armoede een van de triggers is, die het
ontstaan van huiselijk geweld bevorderen.
Acties OVN- NL: a.in het verslagjaar is aandacht gevraagd voor armoede onder oudere vrouwen. Dit
vond plaats bij de bijeenkomst van de Nederlandse afdeling van het European Anti Poverty Network,
een Europees NGO Platform.
b. er is deelgenomen aan de Nederlandse delegatie bij de jaarlijkse Conventie van de Europese
Commissie en het Europees Platform tegen Armoede en Sociale uitsluiting. Tijdens de Conventie
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heeft OVN- NL (namens AGE Europe en Older Women’s Network Europe) een inleiding gehouden
over de gevolgen van het bezuinigingsbeleid in de zorgsector, met daarin specifieke aandacht voor de
gezondheid van vrouwen.
.4. AOW, kostendelersnorm, AIO en migranten ouderen (ministerie SZW)
In het verslagjaar is veel onrust ontstaan over het voornemen van het kabinet om bij samenwoning van
gepensioneerden en hun kinderen korting toe te passen op de AOW-uitkering: kostendelersnorm.
Na veel protest uit de samenleving is dit beleidsvoornemen opgeschort naar 1 juli 2016. De zorgen
zullen echter ook dan blijven bestaan, dit gezien het feit dat door stapeling van bezuinigingen in de
zorg en het feit dat bedrijfspensioenen voorlopig niet worden geïndexeerd, de financiële positie van
ouderen en dan met name oudere alleenstaanden
( meestal vrouwen) verder uitgehold wordt. Dit gold ook voor de bezwaren van ouderenbonden en het
OVN- NL over het wegschrappen van de aanvullende inkomensondersteuning ouderen(AIO) voor met
name migranten ouderen met een onvolledige AOW-opbouwpercentage. Deze ondersteuning is per
januari 2015 komen te vervallen.
Actie OVN- NL: in haar reactie op het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) heeft OVN- NL
gewezen op het feit dat door de stapeling van bezuinigingen deze groepen ouderen tot de risicogroepen
van de armoedeproblematiek zijn geworden. De maatregelen van het kabinet om de armoede te
bestrijden dienen dus ook deze groepen te regarderen
Leeftijdskorting nabestaandenpensioen.
Uit de praktijk is gebleken dat er met de pensioenaanspraken (i.c. nabestaandenpensioen) van
vrouwen door pensioenfondsen niet naar behoren werd omgegaan. De Nederlandse Vrouwen Raad
ondersteunt de cassatie van Atria en het Proefprocessenfonds Clara Wichman die is aangevraagd bij
de Hoge Raad . De cassatie betrof de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.
Pensioenfondsen gebruikten de uitspraak van het Gerechtshof om leeftijdskorting (bij een
leeftijdsverschil van meer dan tien jaar) toe te passen bij de aanspraken op het nabestaandenpensioen.
Vooralsnog is er nog geen uitspraak van de Hoge Raad.
5. Geweld tegen vrouwen, ouderenmishandeling (ministerie van VWS en V&J)
Bij de preventie en bestrijding van huiselijk geweld is het beleid van de overheid nog steeds gericht op
jongere vrouwen. In het kader van het beleid over ouderenmishandeling is geen specifieke beleid voor
oudere vrouwen ontwikkeld. Wel is de algemene campagne Ouderen in veilige handen van start
gegaan.
Actie OVN- NL: enkele OVN-leden hebben aan de trainingen deelgenomen die door de
ouderenbonden en door het Netwerk Organisaties Oudere Migranten (NOOM) werden georganiseerd.
De campagne is een groot succes gebleken en zal worden gecontinueerd.

Nationaal Hervormingsprogramma (NHP)
Het NHP is een uitvloeisel van de afspraken die Nederland in het kader van het Verdrag van Lissabon
(2020 Strategy) in EU-verband heeft gemaakt.
De afspraken moeten leiden tot een versterking van de concurrentiepositie van de EU als een
economisch machtsblok tegen die van de VS, Aziatische landen en enkele landen in Zuid-Amerika.
Op die wijze wil de EU economisch en duurzaam uit de wereldwijde economische-/financiële crisis
(ontstaan in 2008) komen.
Om die positie te realiseren zijn in de EU-lidstaten hervormingen noodzakelijk die in 2020 gehaald
dienen te worden. De hervormingen in Nederland hebben betrekking op de volgende terreinen:
hervorming van de woningmarkt, terugbrengen van de staatschuld tot 3%, hervorming van de
arbeidsmarkt, door de toenemende vergrijzing wordt hervorming van het pensioenstelsel noodzakelijk
geacht. Bij hervorming van de arbeidsmarkt heeft de bestrijding van jeugdwerkloosheid in de EUlidstaten hoge prioriteit.
In het NHP is ook een rapportage opgenomen over de ontwikkelingen op de deelterreinen: armoede en
sociale inclusie, pensioenen en gezondheidszorg, de Nationale Sociale Rapportage (NSR). In 2014 lag
daarbij het accent op de toegang op de sociale zekerheid van jonge werklozen. Overigens is eind 2014
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door het kabinet besloten om de Nationale Sociale Rapportage niet meer op te stellen maar in plaats
daarvan te komen met een vragenlijst over genoemde deelterreinen die aan stakeholders zal worden
voorgelegd. In het NHP 2014 is sprake van een hervorming van het pensioenstelsel.
In de Nationale Pensioendialoog bleek dat nog nader onderzocht moet worden wat de
stelselhervorming voor vrouwen gaat betekenen. Ook hier blijkt weer dat positie van oudere vrouwen
als sluitstuk wordt gezien.
Actie OVN-NL: er is een reactie op het NHP 2014 gegeven. De reactie is ook gestuurd naar AGE
Platform Europe in Brussel.

AGE Nederland
Binnen dit nationaal platform vindt de afstemming plaats van ouderenorganisaties over de inbreng van
Nederland in het Age Platform Europe. Deelnemende organisaties streven naar een afstemming van de
inbreng maar zijn tegelijkertijd vrij om de eigen specifieke inbreng afzonderlijk kenbaar te maken aan
het Age Platform Europe. Echter in dit verslagjaar heeft er door omstandigheden geen
afstemmingsoverleg plaats gevonden.
Anno 2014 zijn de volgende organisaties in Age Nederland vertegenwoordigd:
ANBO, PCOB, Unie KBO, OVN-NL, NVOG en het Nationaal Ouderenfonds.

Nieuwe ontwikkelingen in 2014
Verkorting duur partneralimentatie
In het kader van het streven naar economische zelfstandigheid van vrouwen is in het verslagjaar een
initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer tot stand gekomen. Het wetsvoorstel stuurt aan op een
verkorting van de duur van de partneralimentatie van 12 naar 5 jaar.
Actie OVN- NL: de verwachting is dat wanneer het tot wetgeving komt, dit tot een verdere
verslechtering van de financiële positie van oudere vrouwen zal leiden. Daarom is in het afgelopen
verslagjaar deelgenomen aan een Werkgroep Economische zelfstandigheid van de WOUW waarin
ideeën zijn uitgewisseld over het opzetten van een voorlichtingsactiviteit over de gevolgen van het
wetsvoorstel.

Europees niveau
AGE Platform Europe (AGE)
OVN NL is lid van het AGE Platform Europe en heeft in het verslagjaar via AGE mede het beleid van
de Europese Commissie kunnen beïnvloeden.
Zoals in het jaarverslag 2013 is gemeld was met ingang van 2014 de werkwijze van AGE veranderd.
De Expert groups zijn opgeheven en daarvoor in de plaats zijn 14 Task Forces (TF’s) in het leven
geroepen.
Actie OVN- NL:
a.op verschillende wijzen is OVN -NL betrokken bij de werkzaamheden. via digitale nieuwsbrieven
werden de leden geïnformeerd, via raadplegingen zijn leden betrokken bij onderzoeken, vragenlijsten
en focusgroepen.
b. er is deelgenomen aan bijeenkomsten en skype-meetings van de volgende Task Forces.
- Age Friendly Europe
- European Semester
- Human rights and age discrimination
- Employment of older workers
- Active citizenship and participation
- Adequate income for a dignified life in old age
- Poverty: fight against poverty and social exclusion
- Consumers rights
- Financial services
- Healthy ageing
- Dignified ageing
- Accessibility,Mobility and New Technologies
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- Standardisation
- Senior Tourisme.
(Deelname aan de Task Forces is in het verslagjaar geïntensiveerd doordat aan meer TF’s is
deelgenomen dan in 2013).
Verkiezingen Europees Parlement/ herstart Intergroup
In het kader van de Europe Strategy 2020 (Verdrag van Lissabon) wordt door AGE gestreefd naar een
leeftijdsvriendelijke EU: towards an age friendly EU. Het heeft met het oog op de verkiezingen van
het Europarlement in 2014, AGE Manifesto uitgegeven. In het Manifest is op aankomende EU
parlementariërs een dringend beroep gedaan om in het EU-beleid te streven naar de realisering van
gelijke kansen voor iedereen, daar waar het gaat om onderwerpen als mensenrechten, toegang tot ICT,
gezondheids- en andere publieke voorzieningen, leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt, het betrekken van
senioren in alle relevante beleidsprocessen en het recht om waardig oud te worden en waardig te
kunnen sterven.
Actie OVN- NL: in samenwerking met AGE Europe heeft de organisatie richting Nederlandse
Europarlementariërs acties ondernomen voor de herstart van de Intergroup on Ageing and
Intergenerational Solidarity.

Older Womens Network EU (OWN-EU)
OVN NL is lid van dit Europese Netwerk. In dit verslagjaar werd binnen Europa samengewerkt door
o.m. een lidorganisatie uit Italië en Hongarije aan een Europees project met betrekking tot
werkgelegenheid voor ouderen.
Actie OVN- NL : door OVN- NL en OWN- Europe is verschillende malen bij AGE Platform Europe
aangedrongen om ook concrete aandacht te schenken aan de positie van oudere (en migranten)vrouwen. Dit vond gehoor door onder meer de ondersteuning van AGE van de Campagne 50-50
Parity van het European Women Lobby in het kader van de verkiezingen van het Europees Parlement.
In Boedapest vond een bijeenkomst plaats van leden van het bestuur van het netwerk.
De voorzitter van OWN- EU is tevens voorzitter van OVN- NL.

Europese projecten
Zoals in het werkplan 2014 is aangegeven is deelname aan projecten in het verslagjaar uitgevoerd dan
wel afgerond.
Actie OVN NL :
a. Grundtvig project (Life Long Learning – Lerende Partnerschappen) VoluntLearningPro.
Partner in dit Europese project is Laura Christ Coach & Consultant. Het project is in september 2014
succesvol afgerond. Twee OVN-leden hebben deelgenomen aan studiebezoeken in het kader van dit
project in respectievelijk Wenen (27-29 november 2013) en in Amsterdam-Den Haag (30 september –
2 oktober 2013). Ook namen zij deel aan de evaluatiebijeenkomst in Amsterdam 26 februari 2014.
Speciale dank gaat uit naar projectmedewerker Bart Maessen, zoon van Laura Christ, die helaas
halverwege het verslagjaar ons is ontvallen. Zijn inzet werd door alle betrokkenen als zeer plezierig en
waardevol ervaren.
b. Op 1 november 2014 is OVN-NL gestart met het Project Active 80+. OVN-NL is een van de zes
partners in dit Europese Erasmus+ project. De projectleiding is in handen van Laura Christ,
bestuurslid/penningmeester van OVN-NL. Voor de inhoudelijke ondersteuning is een klankbordgroep
samengesteld en is Kees Penninx aangetrokken voor de ontwikkeling van een training en methodiek
t.b.v. Active80+.
De Europese coördinatie is in handen van Queraum, Institute for Cultural and Social Development in
Wenen. Het project Active 80+ loopt door tot september 2016.

Internationaal niveau
Netwerk VN Vrouwenverdrag
In het verslagjaar zijn op internationaal (VN) vlak activiteiten uitgevoerd die als doel hebben een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van vrouwen wereldwijd.

7

Actie OVN- NL: a. er is deelgenomen aan de vergaderingen van het Netwerk VN Vrouwenverdrag.
Er is meegewerkt aan de voorbereidingen van de Schaduwrapportage over de stand van zaken van de
afspraken die gemaakt zijn in het Beijing Platform for Action in 1995.
b. via de Nederlandse Vrouwen Raad is OVN- NL ook betrokken geweest bij de inbreng van de
Nederlandse AVVN- Vrouwenvertegenwoordiger.; Margriet van de Linde. De focus daarbij lag op de
preventie van seksueel misbruik/geweld. Helaas is seksuele misbruik te weinig aan bod gekomen.
Eind 2014 is de volgende Vrouwenvertegenwoordigster benoemd: Irene Hemelaar. Haar focus lag op
de discriminatie lesbische- homo, biseksuele en transgendergemeenschappen.

Hoofdstuk II
Netwerkvorming en samenwerking met andere (vrouwen-)organisaties
Nederlandse Vrouwen Raad
OVN- NL is lid van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR: een koepel van 50 vrouwenorganisaties
met een achterban van ongeveer 1 miljoen vrouwen).
In dit verband is in het verslagjaar deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten, die mede door OVN
leden zijn voorbereid:
- Deelname aan de kick off bijeenkomst in Almere, waar burgemeester Annemarie Jorritsma de
aftrap deed voor de Campagne Vrouwen stemmen vrouwen. Dit in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst vond in januari plaats;
- in de maand maart is deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag,
georganiseerd door Vrouwenpodium, een samenwerkingsverband van de NVR met
migrantenvrouwenorganisaties. Thema van de bijeenkomst was de decentralisatie in het
sociaal domein;
- eveneens is in de maand maart deelgenomen aan de NVR-bijeenkomst van de
deskundigenpool. De bijeenkomst stond in het teken van het verzamelen van input op de
terreinen huiselijk geweld, arbeidsmarkt, economische zelfstandigheid;
- in het verslagjaar is deelgenomen aan de twee algemene vergaderingen en het
voorzittersoverleg en het digitale kennissysteem van de NVR.

WOUW – Amsterdam
- nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de duur van de partneralimentatie waren redenen voor
OVN- NL om deel te nemen aan de werkgroep van WOUW over Partneralimentatie en
economische zelfstandigheid.

Vrouwenbelangen
- in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is deelgenomen aan de voorbereiding en de
uitvoering van een drietal bij stichting Akantes in Amsterdam.
In de bijeenkomsten zijn onder meer gender sensitief beleid en de mogelijke gevolgen van
decentralisatie (van de WMO/ABWZ, Jeugdwet en Participatiewet) voor vrouwen besproken.

Overige externe contacten
In het afgelopen verslagjaar is deelgenomen aan trainingen, bijeenkomsten, lezingen en jubilea van
andere organisaties. Dit in het kader van netwerkvorming en zichtbaar zijn van de organisatie.
OVN- NL was betrokken bij onder meer:
- Women Inc (lezingen)
- Atria, kennisinstituut gender en vrouwengeschiedenis (lezingen en Prinsjesdagborrel)
- College voor Rechten van de Mens (symposium Nieuwe impulsen aanpak Huiselijk Geweld)
- NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten): training en project 50+ werkt
- FOS’TEN, Surinaamse vrouwen 50+ (vergaderingen en bijeenkomsten)
- Mezzo kennismakinggesprek tussen voorzitter OVN NL en nieuwe directeur Mezzo verder
(digitale contacten)
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Deelname aan de Kring van Individuele Belangenbehartiging Mantelzorg Mezzo
Movisie (bijeenkomst mantelzorg)
Akantes (Amsterdam i.h.k.v. gemeenteraadsverkiezingen)
In de gemeente Nijmegen : Seniorenraad, GGD project Nijmegen en Netwerk 100
WMO raad Laren (decentralisatie)
Buurtwerk Leusden (toegankelijkheid openbaar vervoer voor mensen met een beperking)
Vrouwen Belangen (deelname aan Gender Platform en politiek)
Rover (organisatie op het gebied van openbaar vervoer en consumenten)
Zonta International (jubileumviering)
Atelier Samenkracht (in het kader van het project Active 80+)

Hoofdstuk III
Onderzoek en research
In het verslagjaar is OVN-NL gevraagd haar visie te geven op en mee te werken aan onderzoeken op
Europees niveau.
Actie OVN NL: in het verslagjaar is medewerking verleend aan
- de beantwoording van een vragenlijst over lidmaatschap van AGE
- een onderzoek van AGE over strategische verkenningen
- de beantwoording van een vragenlijst over de toegankelijkheid van digitale dienstverlening in
Europa
- de public consultation van de Europese Commissie over het Europees Semester

Hoofdstuk IV
Publiciteit en website
In het afgelopen verslagjaar is op verschillende manieren publiciteit gegeven aan de activiteiten. Dit is
gebeurd via persberichten, mailing, verslagen, publicaties op websites en facebook-pagina’s van
verschillende organisaties waarmee is samengewerkt .
In het verslagjaar is de OVN -NL website gelanceerd met als domeinnaam:
www.ouderevrouwennetwerk.nl

Hoofdstuk V
Interne organisatie
OVN- NL: Netwerkorganisatie van ervaren en deskundige oudere vrouwen
De organisatie is opgericht in 2001 naar aanleiding van het Europees Vrouwen Congres in 1999, en is
een non profit organisatie/ ngo met een ANBI status.
De condities waaronder de werkzaamheden en activiteiten zijn uitgevoerd zijn verre van optimaal. Dit
geldt overigens ook voor de meeste vrouwenorganisaties.
Het specifieke vrouwenemancipatiebeleid is getransformeerd naar een algemeen genderbeleid.
Subsidies voor specifieke doelgroepenorganisaties zijn verminderd of geheel wegbezuinigd.
Al met al heeft dit geleid tot een uitholling van emancipatie-ondersteuningsstructuur in Nederland.
Veel vrouwenorganisaties bestaan bij de gratie van vrijwilligers.
De werkzaamheden van OVN-NL worden door ervaren en deskundige oudere vrouwen, maar wel
onbetaald uitgevoerd. Allen kunnen bogen op jarenlange kennis van en ervaring met ontwikkelingen
op verschillende maatschappelijke terreinen in en buiten Nederland. Leden van OVN- NL zijn ook in
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het verslagjaar veelvuldig geraadpleegd door samenwerkingspartners. Ook AGE in Brussel weet de
deskundigheid en input van OVN- NL te waarderen.
Echter de beschikbare financiële middelen van de organisatie zijn schaars te noemen. Dat er nog
activiteiten uitgevoerd kunnen worden is te danken aan het feit dat in dit verslagjaar een beroep kan
worden gedaan op middelen uit voorgaande jaren. Middelen die door kleine donaties zijn verkregen en
door de honorering van eerder genoemden Europese projecten. Met het oog op een goede uitvoering
van activiteiten in de komende jaren zal worden gestreefd naar meer samenwerking met andere
organisaties.

Uitbreiding Kerngroep OVN- NL en toetreding externe leden Task Forces AGE Europe
In 2014 is de Kerngroep uitgebreid met twee nieuwe leden: mw. F. Groenendijk en mw. L. Huijts.
Als extern lid namens OVN- NL is dhr. C. van Lookeren Campagne toegetreden tot de AGE Task
Force Consumers Rights.
Ook is dhr. P. de Ruiter als extern lid namens OVN- NL toegetreden tot de AGE Taskforce Financial
Services.
In 2014 is door het bestuur t.b.v. de uitvoering van het Erasmus+ project Active80+ een contract
opgesteld met dhr. K. Penninx voor het verrichten van specifieke activiteiten (mede-ontwikkelen
training en pilot-projecten) voor een vastgestelde periode en aantal uren.

Samenstelling OVN - NL in 2014
In het verslagjaar bestond de Kerngroep uit de volgende leden:
Mw. B.(Binky) Berger
Mw. L. (Laura) Christ (penningmeester)
Mw. A. (Alvy) Derks- Tai A Pin
Mw. F. ( Fifi) Groenendijk
Mw. L. (Liesbeth) Huijts
Mw. C. (Christine) Nanlohy (secretaris)
Mw. A. (Annelous) Prosetiko-Carbin, namens FOS’TEN,Surinaamse vrouwen 50+
Mw. M. (Marja) Pijl
Mw. J. (Joke) de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
Mw. J. (Jenny) Schneider-van Egten
Mw. E. (Els) Weening, namens FNV Vrouwenbond
Externe AGE Taskforce leden: dhr. P.(Peter) de Ruiter en dhr. C.(Carel) van Lookeren Campagne

Vergaderfrequentie
In het verslagjaar is 5 keer vergaderd:
7 februari, 4 april, 4 juli, 31 oktober en 12 december

Vergaderlocaties in 2014
Kantoor ANBO in Woerden tot 1 juli 2014
Kantoor Coalitie Erbij in Utrecht vanaf 1 juli 2014

Financiën
Voor het financiële verslag wordt verwezen naar de Jaarrekening 2014

(CN)
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