
Doelstelling 

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef 
van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in 
het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle 
gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.  
Om deze doelstelling te bereiken heeft het provinciaal bestuur het volgende beleid 
gedefinieerd voor de komende jaren:  

Het beleid van het provinciaal bestuur heeft tot doel: versterking van de creativiteit 
van de afdelingsbesturen.  
De middelen om dit doel te bereiken kunnen worden samengevat in de volgende 
punten: 

1. Het aanbieden van trainingen voor afdelingsbesturen i.s.m. de TAG 
2. Contacten onderhouden met contactvrouwen, commissies en externe organisaties 
3. Een provinciaal informatieboekje uitgeven  
4. Zuid-Hollandse pagina’s in het ledenblad Vrouwen van Nu verzorgen 
5. Het sturen van afdelingsbrieven (2x per jaar) 
6. Het verzorgen van de website 
7. Het organiseren van een Kaderdag in de maand september 
8. Uitlenen van een PR promotiekoffer 
9. Uitlenen van een beamer en laptop 
 

Het PB wil afdelingen een financiële ondersteuning geven als zij activiteiten willen 
uitvoeren die tot doel hebben   

a. uitbreiding van het ledenbestand; 
b. tot samenwerking te komen met andere (vrouwen)organisaties; 
c. modernisering/vernieuwing (bijv. ondersteuning bij gebruik van een computer);  
d. multiculturele samenwerking;  
e. projectmatige uitwerking van een thema  

De activiteiten moeten passen binnen de thema’s van NBvP, Vrouwen van Nu. Het 
PB bepaalt, op basis van bovenstaande, wie een tegemoetkoming krijgt. Deze 
richtlijnen zullen ieder jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld of 
aangescherpt. De aanvragen, vergezeld van een inhoudelijk verslag en begroting, 
kunnen worden ingediend bij het PB. 

Het Provinciaal bestuur volgt de doelstelling van de Landelijke organisatie d.w.z. dat 
zij niet autonoom is in positie, wel in vormgeving. 

Bij beleid en activiteit kan zij daardoor rekening houden met cultuur en behoeften van 
de afdelingen in Zuid-Holland. 

Het PB biedt activiteiten voor de leden aan door middel van themacommissies 
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