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Beste mensen,

In deze speciale tijd van het jaar wensen we elkaar fijne kerstdagen en een heel 
voorspoedig 2023 toe.

Dit willen wij ook graag doen.

Helaas zien we ook wolken voor 2023 voor de Vrouwen van Nu. Wolken die we 
met elkaar moeten trotseren en overwinnen.

Het gaat landelijk gezien niet zo goed met onze club. Het ledental daalt en 
daarmee ook de financiën. Er is een commissie opgericht om te onderzoeken hoe 
dit tij het beste gekeerd kan worden.

Gelukkig hebben wij daar niet echt last van. Wij draaien nog voorspoedig met 
onze 96 leden voor 2023.

Voor 2023 verandert er voor onze afdeling Anna Paulowna het een en ander 
binnen het bestuur.

Henny Veul heeft aangegeven dat ze, om persoonlijke reden, per direct stopt met 
haar bestuursfunctie. Gelukkig blijft ze nog wel actief met de ledenadministratie 
en de Cultuurcommissie.

In januari 2023 zouden Marijke Looijesteijn en Bea Berbee ook het bestuur 
verlaten. Om alles draaiende te houden hebben Marijke en Bea aangegeven dat 
ze tot het eind van het seizoen in het bestuur blijven. Dit geeft ons lucht om te 
zoeken naar nieuwe bestuursleden. Tonny Berbee neemt het 
penningmeesterschap over van Adri de Kramer. Adri blijft als lid binnen ons 
bestuur.

Dus mensen, dit is uw kans om in het bestuur van onze club te komen. U wordt 
niet voor de leeuwen gegooid met meteen een grote functie. U komt als lid de 
sfeer opsnuiven en meedenken om zo onze vereniging door een periode van 
veranderingen te helpen.

We hebben een florerende vereniging en met uw medewerking blijven we dit ook!

Prijsverhoging

Alles wordt duurder. Daar kunnen we niet omheen. We zijn genoodzaakt de 
bijdrage voor de koffie/thee op onze bijeenkomsten per 1 januari 2023 te 
verhogen naar € 2,50.

Het bestuur wenst u heel fijne kerstdagen en een goed, voorspoedig en gezond 
2023!!

Groeten, Joke Berbee
Secr. Vrouwen van Nu Anna Paulowna.


