
Concept-Verslag van de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu op 7 februari 2019 in het 

Rietveld Nagele  

1 Voorzitter Tity Smith opent deze jaarvergadering en heet iedereen(26 personen)  van harte 

welkom.  

2.       Er zijn geen ingekomen stukken. 

3.       Thea Wiersma leest het concept verslag van de jaarvergadering van 2018 voor; er zijn geen 

wijzigingen en dit verslag wordt goedgekeurd.  

4.       Het concept jaarverslag 2018 leest Thea ook voor. Daarin moet nog worden vermeld  dat 

May Geul in 2018 een nieuwe heup en een nieuwe knie kreeg, en ook nog een hartaanval. 

Gelukkig kan zij aanwezig zijn deze avond. Daarna wordt het verslag  goedgekeurd. Thea 

wordt bedankt.  

5.      Elly Versluis laat het financieel jaarverslag op het scherm zien en vertelt wat de cijfers 

betekenen.  Ook Elly wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.  

6.       Carla Giethoorn  en Giena Katuin hebben de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. 

Aan Elly Versluis  wordt decharge verleend.    

7.   In de plaats van Carla Giethoorn  stelt Paula Drenth  zich beschikbaar om voor de 

komende 2 jaar in de Kascommissie te komen. Carla wordt bedankt voor haar inzet 

evenals  Giena Katuin. 

8. Gerry Janse is dit jaar 50 jaar lid van de VvNu en krijgt daarvoor een bosje tulpen 

aangeboden. Er gaat een kaart rond voor Anja Bos. Mat haar gezondheid gaat het niet 

goed.  

9.      Thea Wiersma stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen  in de functie van secretaris.  

10.       Paula Drenth vertelt dat de filmclub is gestopt. Betty Nijkamp geeft ook aan dat de 

fietsclub is gestopt. Bij beide clubjes was te weinig animo.  Giena Katuin  vertelt over 

de activiteiten van de tuingroep.   Thea van Leeuwen  vertelt over activiteiten van de 

kunstclub.. Deze worden afwisselend gehouden of in het Rietveld of in het Muzisch 

Centrum of op locatie. -Tity Smith vertelt over  het reisje van 2018 en zegt ook dat het 

moeilijk is om een reisje te organiseren. Ook vertelt zij iets over de naaigroep die om 

de 14 dagen bijelkaar komt.  Matty Bleeker vertelt over de boeken die gelezen zijn en 

over de gang van zaken bij de boekengroep. Anjo Geluk vertelt over de plannen van 

de Kunstgroep en laat hiervan een schema op het scherm zien.  

11.   Anneke Schouten is  aanwezig, laat de hele avond zien wat voorgelezen wordt en geeft nog  

uitleg over de website van VvNu .  

12.   na de rondvraag en afsluiting komt wijkagent Jan Huizingh in vol ornaat vertellen over zijn 

werkzaamheden, Een filmpje gaat wat meer in  op de werkzaamheden van de politie in. We 

horen hoe het  politiepak van agent Huizingh is samengesteld. Een leuke ontmoeting met onze 

wijkagent. Ook horen we dat je bij de politie een mobeye kunt huren als je je huis voor een 

tijdje uitgaat.  

 

Thea Wiersma, 7 februari 2019 


