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Verslag over ontstaan, werkwijze en doelstelling van de Stichting
IfROUIIIIENTREtrC'ESIIRUM i. o., Krinpea a/ a ïJsselo

Van ;sntari tot nei 1978 draaj-de in l(rinpen a/a IJssel voor het eerst
een VOS-kursus, (Vrouwen OriËnteren zich in de Samenlevlng), voorbereid
door een VOS-werkgroepr waarin vertegenwoordi-gsters van verschillende
organisaties in Krimpen a/d IJssel,
Bii de behandeling van de problemen, die een slaapgemeente als I(rimpen
a/d IJssel vooral voor vrouwen oplevert, werd het initiatief geboren,
de vrouwenorganisaties eens bij eLkaar te brengen, teneinde de daar le-
vende gedachten te inventariseren.
Bii a1le in lftinpen a/d IJsseI werkende vrouïvenorganisaties bleek voor-
aI een enorne behoefte aan een eigen ruimte te bestaan, omd.at tot ctan
toe praktisch a1le aktivlteiten zich moesten afspelen in hui-skamers.
De VOS-kursus werd gehouden in de boerderij die door de gemeente aan
de Stichting Jeugd en Sa:nenl-eving is toebedeeld, inrichting en akkommo-
datie bleek niet te voldoen voor vrou{renwerk.

Behoefte bleek aan een eigen ruinte voors
L. het houden van bijeenkonsten van de divers€ vrouwen-

organisaties dle al d.raaien,
2. het ruinte bieden aan VoS-aktiviteiten,
3. het orga^nlseren van open koffie-ochtend.en en avonden,

dus zond,er verplichting lid te zijn van een verenigi-ng.
4. het organiseren van thema-avond.en.

Na veel gesprekken met de organisaties en met d.e gemeentê, werd. uit-eindelijk besloten een leegstaand noodlokaal bnj de Ï,.t.S. aan de Ver-
bind.ingsweg te accepteren.
Een nadeel was, dat het lokaal niet centraal 1igt, wat dus drempelver-
hogend voor veel rrrouwen za1- werken,
êen voordeel, dat het Iokaal direkt beschikbaar was, wel erg verwa€Lr-
loosd;, maar dat 1s ttmet vele handen maken licht werktt wat aan te doen.

Organi.saties die min of meer vanaf het begin meedraaien zijn;
C . D. A. -VPOllïf'êIlr

Nederla^nds Christelijke Vrouwen Bond,

Nederland.se llrouwen Bond.,

Ned.erlandse Vereniging van Hirls\mouwen,
s.u, T,

Rooie Vrouwen ,

UrV.V.1

v.o.s.t
V. V. D, -vrouwen,

ti'epwijl in de organisatle een aantal niet-georganiseerde vrouwen mêe-
werkeno
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De bedoellng 1s, dat het VROUWE$ITRIFCEI{tRUM codrdinerend. en ruimte-
bied.end zal optreden, ni.et overkoepelend. In de statuten van de toe-
komstlge stichting is vastgelegd, dat de stichting bestuurd za1 wor-
den door een Algeneên Bestuur, Faarin elke participerende organisatle
is vertegenwoordigd.
Ook het Dagelljks Bestuur is da,nengesteld. ult vertegenwootdlgsters'
van zovée1 mogelijk verenigingen, op dit tijdstip van N.C.V.B1 V.V.D.-
vrouwen, Rooie Vrouwen en de Nederlandse Vereniging van ffi.risvrouïven.

Hbt Lokaal va.n de noodschool aan d.e verbindingsweg, werd d.oor de ge-
nêehte l{rlnpen a/d l.ïssel verhuurd áan de Stichting IIROUV{ENmEFCH\ITRUU
i.o. tegen een huurprijs van f. 333"-- per jaar, met dien verstande
clat d.e Gèmeenteraad bereid bleek driekwart van het huurbedrag te sub-
sld.iëren, zodêt de stichting uit eigen inkomsten het overige bljeen
moest brengen. Hetzelfde geldt voor de kosten van water, huisbrand-
olie en elektriciteit, die geraamd werden op f. 2.4oo.-- per jaar.

Eigen inkomsten noeten dan worden verkregen uit inkonsten van de bar,
waar koffier thee en limonade wordt geschonken. E:tree-gelden word.en
nauwelijks geheven, misschien in de toekomst bij een dure fi1m, oa zo-
veel mogelijk vrouwen de gelegenheid te gevea het VROU#n{TREFCENTRUU
vaak te bezoeken.

rn oktob,er 19Tg kregen wij eindelijk de sleutel van het lokaal en
konden wÍJ aan de slag. Een éánmallge inrichtingssubsldle van de ge-
meente van f. 5oo.-- ging op aan verf en kl-eine dingen.
Het meubilai-r en de aankleding is veelaI gekregen van particulleren
en veel wlnkeliers en verd.er met erg veel energie weggesleept bij hetgroot vuilr van d.e gemeente kregen wij wat oud kleute:rschoolmeubilair
1n bruj-kleen voor inrichting va,ta een kinderhoek. Da^ïrkbaar ziJn wlj
voor d'ê enorme publiciteit die wij kregen van de verschillende streek-
bl-ad en.

Omdat d.e ruimte erg groot Ís, wercl een pIa^n genaalct, waard.oor verschLl-
lende hoeken ontstond.en, zod,at neer groepen tegelijk aan het werk kun-
nenr tlat er gBen tweede ruj-mte, min of neer geluiddicht, voor de kin-
d.eren'isr wordt bij thema-ochtenden en lezi-ngen wel als een nadeel er-
\t?aren.

Ondanks de slechte winter en de nisère met de verranmlng die vaak uit-vielr waard.oor Seel vrouwen vaak onverrichterza^lce op d.e fiets door de
kou terug naar huis konden, is het toch gelukt, mede dank zij huLp va^n
enthousiaste mannen, d.e geplande openingsdatun van 23 januarl L9V9 aante houden,

De openingÊctag, was een groot succes, ondanks het feit dat het de glad-
ste tlag va^n d.e afgelopen winter was, veel vrouwen kwanen i_n huis enook veel nantnen naakten van de gelegenheld die deze keer gegeven werd.,gebruik, het IrROU'flENTREFCENTRUM te bekijken.
Enthousiaste vrounren brachten ts nid.dags en rs avond.s een voorzichtig
enancipatorisch eabaret, wat erg in d.e smaak viel_.

Fet centrum wordt zeer d:ruk gebruikt, de partlclperende vrouwenorga-
ni-saties gaar er steed.s meer gebruik van maken. fn de sti-chtlng 

"átg t"het werk ve:rdeeld naar een aantal connnissies, die 1n het centrum ver-gad.eren, in de hertrÈt van 1979 starten allerleilnitiatleven, praat_
groepen'r een vido-groep en een groep vrouwen clle wil-Ien praien ovetr
fobÍeËn.
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De open koffie-ochtenden worden wisselend bezocht, vooral de dinsdagblijkt in trek, waarschljnlijk in verband met de in tle nabijheid ge-
ttouden weekmarkt. !tret de koffLe-ochtenden hebben wi_J nog te weini!
ervaringr de thema-avonden blljken aan een behoef'te te voldoen.

Na lezing valx bovenstaand. verslag zal gebleken zÍjn ttat de doelgroep
van het vR0u![Esï[RIrcH{muu, Krimpen a/d lJssel zeer greoot is en 1aprinoipe aLle vrouwen van Krinpen a/d. IJssel en omstreken behelst.
op thena-avonden 1s het gezelschap'inderdaad. erg gevariëerd, vanjong tot, oud., van rechts f,ef, f{nks.

l{u al bri jkt dat, wi1 het open werk eff,ectlef ged.aan wot"d.en, er in
de toekonst beslist behoefte za]- zljn aan veel tnaining;. rráining
van de gastvrouwen, een grote groep vrouwen werkt 1n dÀze connisÀie,duldelijk zaL zíin dat het werk'rvan de gastvrouwen nj-et alleen hetkoffie zetten en linonade lnschenken en afwass en za:. zíjn. Minstens
zo belangrijk zal de funktie van het opvaJrgen en infornatie verschaf-fen aa,n nl-euwe v:rouvíen zíJn, terwijl het ontdekken van behoeften eensubtiele taa^k is.
haining van gespreksleid.sters en leitlsters van de thena-avonden,
ond.at nu a1, in de beginfase, het werk teveel op d.e sehouders vante weinig vrouwen komt, voor de continuïtelt gevaarllJk.

Behoefte is gebleken aaït een eigen documentatie-eent:rrm, sinds kortheeft een' gecli-plomeerd bibllothecaresse haar vrijwiLligá med.ewerking
toegezegd. Deze documentatie zaf. ín de toekomst gebnrikt' tun r"n !Íor-d.en, door, z,over het IROUIilEI,ITREFCENTRUII, a1s d.oor de voO.s. en d.e
and'ere vrouwenorga"nlsatj-es. Voor het toekonstige documentatie-cen-
tnrm 1s een voorloplge begnoting opgemaa"rrri;, di; hierbij gaat.

0p al-1e mogelijke manleren 1s tot nu toe door het vRoIIïrENlREFcElvtRUM
geprobeerd. on aa.n geld en/of goed.eren te komen, niet zonder resul-taat' De bar-inkomsten zijn al genoemd, entree-gelden worden nietof nauwelijks gehevenr voor d.e creatj-ei-ochtenden wordt een kleinetegenoetkoning gevraagd., er zlJn g:rootscheepse h,edelakties gevoe:rd.
en in april- J.1. is een rommelnarkt gehouden.

Krimpen a/d IJssel, JunÍ 1979.


