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Algemeene Nederlandsche Vrouwen=Organisatie 
1. Waarvoor hebben de vrouwen het kiesrecht gevraagd ? 

Om in stads- en landsbestuur het vrouwelijk inzicht te brengen. 
2. Hoe kan dit doel het best bereikt worden? 

Door vrouwen naar de Tweede Kamer en Gemeenteraad af te vaardigen. 
3. Wie hebben dit in hun macht? 

De vrouwen zelf. 
4. Vaardigen de mannelijke politieke partijen ook vrouwen af?  

Enkele. 
5. Zijn deze vrouwen vrij, om naar eigen, vrouwelijk inzicht te stemmen vóór of 

tegen wet of verordening? 
Neen zij zijn gebonden aan het besluit, genomen door haar mannelijke 
mede afgevaardigden. 

6. Weten de Nederlandsche vrouwen dus zeker, dat, door op die vrouwen, (gesteld 
door mannelijke politieke partijen), te stemmen, altijd de vrouwenbelangen het 
best behartigd zullen worden en altijd voorop staan? 
Neen, in de mannelijke politieke partijen en in de fracties hebben de 
mannen de overhand. 

Zelf een partij vormen en alleen vrouwen afvaardigen. 

Ja, de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie (A.N.V.O.) 
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7. Wat moeten de vrouwen daartegen doen? 

8. Is er zoo’n partij? 

9. Wie zijn hiervan de afgevaardigden? 
I Nine Minnema, Zandvoort 

I I  C. B. Minderhoud, Rotterdam 
111  A. Schwier-Rutters, Amsterdam 
IV T. Roozendaal, Wormerveer. 

I Vrouwenkiesrecht in de grondwet. 
11 Herziening van het Burgerlijk wetboek, voornamelijk met het oog 

111 Gelijke arbeidsvoorwaarden voor man en vrouw. 
IV Moederschapszorg en verbetering van de zorg voor het jonge kind. 
V Verbetering van opvoeding en onderwijs. 

VI Verbetering van de volkshuisvesting. 

10. Wat is het program? 

op de Huwelijkswetgeving. 

Resolutie’s : 
De A.N.V.O. verklaart zich tegen communisme en revolutie. 
De A.N.V.O. verklaart zich vóór een economische en sociale politiek 
gebaseerd op het denkbeeld, dat de uitgaven rekening moeten 
houden met de inkomsten, waarbij moet worden getracht, dat niet 
door te zware belasting een deel van ons volk ten onder gaat. 
De A.N.V.O. verklaart zich tegen den militairen dienstplicht. 

11. Hoeveel is de contributie? 

12. 
Minimum f 1.50. 

Bij wie kan men zich opgeven als l i d?  
. Bij onderstaande leden van het Hoofdbestuur 

Nine Minnema, Pres., Zandvoort 
A. Schwier=Wudters, 2e Pres,, Fr, Halsstr, 27 Pdam 
A. Bakker-Zee, le  Secr., Bootenmakerstr, 93 Zaandam 
6. B. Minderhoud, 2e Secr., Boergoenschestr, 96a R’dam 
W. Willink-Aites, I e  Penn., Weteringschans, 111 Aldam 
R. Lorje-Wolff, 2e Penn., Prinsengracht 328, Aldam 
ten Heuvel-Plot, Zwolle 
Lexmond-van Beveren, Amsterdam 
Tula Smorenberg-di Vista, Oud-Loosdrecht 
S, W i 1 d sch u t-Li ndall , Jisp 
Foscea Warmolts, Laren 


