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Voorwoord 
 

Net zoals bij veel andere organisatie heeft 2020 bij EVA in het teken gestaan van Corona. Daarnaast is 

het bestuur vrijwel compleet vernieuwd.  

Door de Corona hebben wij onze deuren een aantal keren moeten sluiten en een periode aangepast 

les gegeven in kleinere groepen met veel afstand en preventiemaatregelen. In plaats van de normale 

10 maanden les, hebben we in schooljaar 2019-2020 maar 6 maanden (tot 8 maart) les kunnen 

geven. In schooljaar 2020-2021 is alleen in september en oktober les gegeven en hebben we daarna 

de deuren weer moeten sluiten. De cursisten hebben daardoor helaas dit jaar weinig vorderingen 

kunnen maken.  

Ook hebben we alle gezamenlijke activiteiten moeten afblazen. Dit is voor de binding aan EVA van 

zowel de cursisten als de vrijwilligers een lastige situatie. Door regelmatig van ons te laten horen 

middels een whatsappje, kaartje of kerstattentie hebben we ons best gedaan de mensen wel bij EVA 

betrokken te houden. 

De financiën hebben te leiden gehad onder de lockdown maatregelen: minder inkomsten uit 

lesgelden en verhuur bij vrijwel gelijk blijvende kosten. Daarnaast extra kosten voor corona 

gerelateerde maatregelen, zoals aanschaf papieren handdoekautomaten, face-shields, desinfectie 

middelen etc. Door kritisch naar een aantal uitgaven te kijken is het gelukt om het verlies binnen de 

perken kunnen houden. Omdat ook 2021 met een lockdown begonnen is, wordt dit jaar opnieuw een 

uitdaging.  

Met het nieuwe bestuur zien we die uitdaging echter met vertrouwen tegemoet en zullen we, zodra 

het weer kan, vol inzetten op het herstarten van de lessen en de activiteiten. 

 

Noëlle Beijers 

May Verbeek 

Wilja Brokking 

Helma Pigmans 
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Onze Missie 
 

EVA Vrouwencentrum Venray wil een ontmoetingsplek zijn voor alle vrouwen van Venray, 

waar zij uitgaande van de eigen kracht, met respect voor elkaar in diversiteit en gelijkwaardigheid, in 

een vertrouwde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten, met en van elkaar leren en zichzelf 

kunnen ontwikkelen. 

Bij EVA Vrouwencentrum Venray komt veel samen: gezelligheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, 

vertrouwdheid en veiligheid, ontmoeten en contacten leggen, leren en ontwikkelen van je eigen en 

elkaars talenten en kwaliteiten. Je voelt de saamhorigheid. 

 

Onze Visie 
 

EVA Vrouwencentrum Venray biedt een laagdrempelige plek in Venray waar vrouwen elkaar kunnen 

ontmoeten, maar ook van elkaar kunnen leren tijdens diverse lessen, workshops en andere 

activiteiten. EVA staat voor Elke Vrouw Anders en richt zich op vrouwen uit de gemeente Venray. 

EVA is een organisatie zonder winstoogmerk en gaat uit van haar eigen kracht. Om EVA te profileren 

als een sterke en financieel solide organisatie werken we hard aan een wijde bekendheid binnen de 

gemeente Venray. Samenwerking met andere organisaties en sponsoren zien wij als een voorwaarde 

om hierin te voorzien. Zo kan EVA bieden waar het in haar missie voor staat. 

 

  



 
5 

Werkzaamheden Vrijwilligers 
 

Bestuurlijke taken 

Voor het bestuur is het een heftig jaar geweest. Anne Marie Bastiaansen,  Hanny Gooren en Marilou 

Ramekers zijn gestopt als bestuurslid en toegetreden zijn May Verbeek (tijdelijk als secretaris), Helma 

Pigmans (algemeen lid) en Wilja Brokking (penningmeester). De constante factor is Noëlle Beijers als 

voorzitter. We zijn nog op zoek naar een vijfde bestuurslid (hier zijn al gesprekken mee) voor de 

functie van secretaris. Als deze gevonden is, wordt May algemeen lid.  

Door het tegelijk opstappen van 3 bestuursleden aan het begin van 2020 was het een uitdaging 

nieuwe bestuursleden te vinden. Gelukkig is het bestuur nu weer compleet en is de samenwerking 

prima. Er zijn volop plannen en nieuwe ideeën voor als we weer open mogen. 

 

Vrijwilligers 

Bij EVA zijn 42 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers geven taallessen, maar er zijn ook 

vrijwilligers actief bij het geven van andere lessen, het secretariaat, als gastvrouw, tuinvrouw, 

klusjesman, conciërge, poetsvrouw en in het bestuur.  

Dit jaar hebben we geen activiteiten voor de vrijwilligers kunnen organiseren terwijl er wel behoefte 

is om elkaar regelmatig te spreken. Enkel na de zomervakantie hebben we een gezamenlijk aftrap 

gehouden met lunch. Andere activiteiten waren dit jaar niet mogelijk, mede omdat veel van onze 

vrijwilligers wat ouder zijn en daardoor de risico’s met corona te groot waren. 

 

Secretariële activiteiten 

Er is een vaste groep van 6 vrijwilligers die zich bezighouden met werkzaamheden aan de balie en 

telefonie. Zij verzorgen ook de (administratieve) ondersteuning voor de andere vrijwilligers. Het 

secretariaat is iedere dag aanwezig. 

 

Gastvrouw 

In 2020 was er, net als in 2019, een blijvend tekort aan gastvrouwen. We bieden cliënten van de 

gemeente graag de mogelijkheid om weer in het arbeidsritme te komen. Zij kunnen dan tijdens de 

pauzes de koffie en thee verzorgen. Ook hiervoor zal werving gaan plaats vinden, zodra we weer 

open mogen. 

 

PR 

Om in de aandacht te komen en te blijven bij onze doelgroep en nieuwe vrijwilligers te werven is het 

belangrijk om regelmatig in de media te komen. Hiervoor zijn er contacten met bijv. Peel en Maas, 

Hallo en diverse dorps-en wijkkrantjes. Ook op onze facebookpagina en website plaatsen we 

regelmatig nieuwsberichten. 
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Vertrouwenspersoon 

Ingeval van problemen of een vertrouwd gesprek kunnen mensen terecht binnen EVA bij onze 

vertrouwenspersoon José Doesburg-Smits. Dat wordt als erg prettig ervaren. In 2020 zijn er een 

aantal telefonische gesprekken geweest. Door de corona-maatregelen kon dit niet anders. Daarmee 

werden problemen die een cursist of docent had of mee te maken had, weggenomen.  

 

Onderhoud tuin  

Al jaren hebben we een vrijwilligster die de tuin netjes houdt en nieuwe planten in de grond zet. Ook 

binnen is zij degene die het groen onderhoudt. Helaas heeft zij aangegeven te stoppen waardoor we 

op dit moment zonder tuinman/vrouw zitten.  

 

Samenwerkingsverbanden  

EVA staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. De bestaande contacten met 

organisaties blijven wij onderhouden, zoals met de Oranjebuurt, 2Switch en Kleur en Kracht. 

Daarnaast is er op onregelmatige basis overleg met Kusters Scholing en BiblioNu. De Lionsclub 

Peelparel ondersteunt ons regelmatig bij activiteiten. 

 

Verhuringen 

In 2019 was het aantal verhuringen sterk toegenomen. In 2020 is door de corona-crisis het aantal 

verhuringen zeer sterk verminderd.  We hopen echter dat ook hier weer nieuw elan komt.  
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Activiteiten 
 

Taal 

In 2020 is EVA op oude voet verder blijven werken aan het geven van non-formeel taalonderwijs. Wij 

hebben nog steeds een gemengde avondgroep op dinsdagavond met inmiddels een stabiele 

cursistengroep tussen de 10 en de 15 cursisten en begeleiding door 2 mannelijke vrijwillige docenten 

en 1 vrouwelijke. Overdag is er een team van 20 docenten Nederlands en 1 docent Spaans. Het 

aantal docenten blijft ongeveer gelijk terwijl er binnen de groep vrijwilligers wel enig verloop is. Zij 

geven les aan 6 groepen van gemiddeld 10 cursisten.  

In schooljaar 2019-2020 hadden we het totaal  61 cursisten. Tot 8 maart 2020 hebben we gewoon les 

kunnen geven, daarna is EVA tot de zomervakantie gesloten geweest vanwege corona. 

Schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met 61 cursisten. We zijn in september gestart met kleine 

groepen en veel preventieve maatregelen. Zo hebben we de huiskamer tot klaslokaal omgebouwd en  

de andere lokaal zo ingericht dat er voldoende afstand gehouden kon worden. Op 22 oktober hebben 

we helaas het besluit moeten nemen om de lessen te stoppen. 

We zien ieder jaar een toename van cursisten in het begin van het schooljaar, dit heeft nu echter 

geen plaats kunnen vinden omdat we snel alweer dicht moesten.  

Tijdens intakegesprekken horen we dat cursisten voor EVA kiezen, omdat zij gehoord hebben over de 

betrokkenheid van onze docenten. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat we les geven in een 

huiselijke omgeving, er mogelijkheid is om veel over praktische onderwerpen te praten en dat naast 

groepsonderwijs ook individueel gericht onderwijs wordt aangeboden. Het taalonderwijs bij EVA is er 

mede op gericht dat cursisten zo goed mogelijk integreren en participeren om op deze manier sociaal 

isolement te voorkomen.  

De invloed van de nieuwe inburgeringswet is door alle corona maatregelen nog onduidelijk. Dit zal in 

2021 opgepakt worden.  

 

Spaanse taalles  

Het afgelopen jaar waren er weer Spaanse taallessen, voor zoveel als kon. Er was zowel een groep op 

dinsdagavond als op maandagochtend.  

 

Breicafé 

Het breicafé vond in de periode dat we open zijn geweest, wekelijks plaats op de dinsdagmiddag. 

Zoals altijd is er gezelligheid rondom een leuke activiteit.  

 

Verhuringen 

In 2019 is het aantal verhuringen sterk toegenomen. In 2020 is door de corona-crisis het aantal 

verhuringen zeer sterk verminderd. We hopen echter dat ook hier weer nieuw elan komt.  
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Overige activiteiten 

Door de maatregelen rondom corona zijn diverse activiteiten niet doorgegaan, zoals de fietslessen, 

naailessen, computerlessen, NL Doet, opschoondagen gemeente en de Internationale vrouwendag 

  


