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1. Doelstelling
De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (UNKV) is opgericht in 1958 om een
ondersteunende en bindende factor te zijn voor katholieke en christelijke (vrouwen)organisaties die zich bij de Unie aansluiten.
Na twee overlegbijeenkomsten in het voorjaar van 2016 met een zo breed mogelijke
afspiegeling van haar achterban is als nieuwe toekomstvisie voor de UNKV vastgesteld:
Een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding het
volgende van belang vinden:
1. Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s;
2. Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;
3. Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders
in de wereld.
Alle bijeenkomsten en andere activiteiten zullen deze elementen in zich dragen: ontmoeting,
verdieping en bezieling, positie/belangen die in de knel raken, en samen optrekken met andere
(vrouwen)organisaties en -netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal.
Aansluitend heeft het Algemeen Bestuur besloten om voor de toekomst een andere structuur
te kiezen, namelijk die van een platform. Dit sluit aan bij de term ‘open netwerk’. De
lidorganisaties zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben dit besluit ondersteund. In deze
structuur wordt niet gewerkt met lidorganisaties en hun afvaardiging, maar indien mogelijk
met een bestuur dat is samengesteld uit vrouwen die qua belangstelling en deskundigheid in
staat zijn de doelstelling te realiseren.
Dit bestuur is ook als geheel verantwoordelijk voor het overleg met de bisschoppen en het
internationale werk. Vrouwen die geïnteresseerd zijn een van deze onderdelen van het werk
kunnen zich melden als belangstellende of hiervoor gevraagd worden.

2. Aangesloten organisaties
In 2017 waren de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Katholiek Vrouwengilde Houten en
de Graalbeweging Nederland aangesloten bij de Unie NKV.

3. Vertegenwoordiging
De Unie NKV is zelf aangesloten bij het Verband van Katholieke Maatschappelijke
Organisaties (VKMO/Katholiek Netwerk), heeft een kwaliteitszetel in de Commissie Justitia et
Pax (vacant) en is lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR).
In Nederland zijn vanuit de Unie NKV bijeenkomsten van deze en andere organisaties
bezocht, bijvoorbeeld op 24 maart (Oecumenische Vrouwensynode), 11 mei (VKMO) en 2
november (Allerheiligenberaad).
Op Europees niveau is de Unie NKV lid van Andante, Europese Alliantie van katholieke
vrouwenorganisaties. Internationaal is de Unie geassocieerd lid van de World Union of
Catholic Women's Organisations (WUCWO).

4. Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Unie NKV bestond in 2017 nog uit een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester – samen het Dagelijks Bestuur – en vanuit iedere
aangesloten organisatie één stemhebbend lid.
In 2016–2017 bestond het bestuur uit
Evelien Blom, voorzitter (ZijActief Nederland)
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Ans Huijbregts, penningmeester (KVG Houten)
Joke Volf, lid (KNR)
Dymph van den Berg, lid (KVG Houten)
Marie-Louise van Wijk, adviserend lid (Internationale Commissie)
De positie van secretaris was vacant, Joanne Seldenrath heeft het bestuur ondersteund als
ambtelijk secretaris.

5. Studiedag 2017
Op 7 oktober vond de studiedag ‘Welke weg kies jij’ plaats in het Titus Brandsma Memorial
te Nijmegen. Het onderwerp was ethiek, de inleiding werd verzorgd door Sigrid Sterckx,
hoogleraar ethiek en politieke & sociale filosofie aan de Universiteit van Gent (B). Na de
pauze traden Liesbeth Blomjous (jeugdarts), Jacqueline Kool (Disability Studies) en AnneMarieke Koot (thuiszorgmedewerker en theologe) aan voor het forum, geleid door
dagvoorzitter Hella van der Wijst (o.a. presentator EO/IKON). De muzikale omlijsting werd
verzorgd door Paula Vos. Er waren ongeveer vijftig aanwezigen.
Carin Hereijgers had een tijdelijke website gemaakt met informatie en de mogelijkheid om
zich aan te melden. Op de dag zelf werd de nieuwe folder gepresenteerd en uitgedeeld.
Aan de hand van de lezing en het gesprek met het forum reflecteerden de aanwezigen op
vragen als: is er verschil in ethische verantwoordelijkheid tussen een actieve handeling en
niets doen of ben je ook verantwoordelijk als je niet handelt? Maakt het uit voor je
verantwoordelijkheid als je de persoon ziet of kent die geraakt wordt door de gevolgen van
je handeling, of dat het ‘slachtoffer’ een onbekende ver weg is? Is het minder erg of erger
als we psychologisch onszelf kunnen overtuigen dat we niet verantwoordelijk zijn?
Zulke vragen spelen onder andere bij levensreddende en levensbeëindigende handelingen in
de medische wereld, maar ook bij maatschappelijke problemen als armoede en de zorg door
en voor mensen met een beperking.

6. Gesprek met Mgr. De Korte
In 2017 vonden twee gesprekken plaats met Mgr. De Korte, op 9 juni en op 3 november.
Aanwezig vanuit de UNKV in juni waren Joke Volf, Marie-Louise van Wijk, Maria van Schaijik
en Joanne Seldenrath. Op 3 november werd het gesprek vanuit de UNKV gevoerd door Joke
Volf, Maria van Schaijik, Anne-Marieke Koot en Joanne Seldenrath.
Onderwerp van gesprek was de nieuwe platformfunctie, de vertegenwoordiging en achterban
van het platform en de studiedag. De laatste stond centraal op de bijeenkomst in november,
ook als proef of dit een manier is om wat onder katholieke vrouwen leeft over een bepaald
thema te bespreken. Een conclusie was dat er nagedacht moet worden hoe een besproken
onderwerp vertaald kan worden in beleid, ook met het oog op de bisschoppenconferentie.

7. Internationaal werk
Andante – Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties – hield samen met haar
lidorganisaties Renate (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation ) en
Mary Ward Loreto van 3 tot 8 mei 2017 studiedagen over vrouwenhandel: An old crime in
new forms. De studiedagen vonden plaats in Durres (Albanië). Vanuit de UNKV namen deel
Ans Huijbregts, Marleen Peters en Annie Beunen. Gisela Hoeve en Joanne Seldenrath waren
aanwezig als bestuurslid van Andante (Coordinating Committee of Andante: CoCoA). Ook uit
Nederland kwamen zuster Marjolein Bruinen (Renate) en Ivonne van der Kar (Sisterworks);
deze laatste hield een van de inleidingen. Naast de lezingen en de presentatie van een
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aantal projecten waren de ongeveer vijftig aanwezigen in de gelegenheid om deze projecten
te bezoeken in Tirana.
Ook WUCWO-Europa had een bijeenkomst georganiseerd maar door een misverstand in de
email was het bestuur daarvan te laat op de hoogte voor deelname.

8. Stichting Uniefonds
Het Uniefonds had als doel het internationale werk van de Unie NKV te ondersteunen maar
het bestuur van dit fonds heeft het om diverse redenen eind 2017 ontbonden. Het nog
aanwezige geld is in beheer overgedragen aan de KNR en kan door de Unie NKV gebruikt
worden voor internationaal werk.

9. Nieuwsbrief
In december verscheen de Nieuwsbrief met het verslag van de studiedag, van de conferentie
in Albanië en de aankondiging van de komende studiedagen van Andante in 2018.

10. Archief
In 2016 werd het grootste gedeelte van het archief naar het Katholiek Documentatie Centrum
te Nijmegen gebracht. Bij de ambtelijk secretaris is een lopend archief aanwezig

11. Bestuurssamenstelling 2018
In 2017 zijn voor de nieuwe structuur nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden. Zij hebben
als geïnteresseerden meegedacht met alle activiteiten van het bestuur en zijn aangetreden op
de vergadering van 24 januari 2018.

12. Plannen voor 2018
Het nieuwe bestuur heeft voor 2018 de volgende plannen:
- een heidag in mei
- een studiedag in oktober
- een nieuwe website
- deelname aan de studiedagen van Andante in Straatsburg
- voortgang van de gesprekken met de bisschop-referent Vrouw en Kerk
- en natuurlijk mensen enthousiast maken voor het werk van het Netwerk Katholieke
Vrouwen.

-5-

