
Vrouwen van Nu Anna Paulowna

Nieuwsbrief januari 2023

Beste mensen,

Allereerst namens het bestuur de beste wensen voor een gezond, gelukkig en vredig 
2023!

We beginnen het jaar met onze Jaarvergadering.

Na 2 jaar alles schriftelijk afgehandeld te hebben (daarom ook geen notulen van de 
vergadering over 2021) kunnen we dit jaar weer ‘live’ de jaarvergadering houden.

U bent van harte uitgenodigd!!

Jaarvergadering op 17 januari 2023

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u:

• de agenda van de jaarvergadering

• het jaaroverzicht van 2022

Als u hier vragen over heeft, wilt u deze dan (zo mogelijk) schriftelijk indienen? Ook 
tijdens de vergadering kunt u vragen stellen.nHet kan zijn dat we daar dan schriftelijk
op terugkomen.

Na de pauze hebben we burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon uitgenodigd.

Problemen op landelijk niveau Vrouwen van Nu

Zoals in de Nieuwsbrief van december al is aangestipt gaat het, landelijk gezien, niet 
zo goed met de Vrouwen van Nu. 

Het ledental loopt terug met alle gevolgen van dien. 

Gelukkig geldt dit niet voor onze afdeling!

Om het tij te keren zijn er verschillende onderzoeken geweest en momenteel nog 
gaande.

De mogelijke uitkomsten en de punten waar over nagedacht wordt kunt u op onze site
lezen.

Definitieve conclusies verwachten we in februari 2023.

We houden u op de hoogte.

Vrouwen van Nu Anna Paulowna

Onze afdeling van Vrouwen van Nu draait goed. Het ledental blijft stabiel. 

Het enige dat eraan mankeert is eigenlijk het aantal bestuursleden.

Gelukkig hebben we Tonny Berbée bereid gevonden om in het bestuur te komen en 
het penningmeesterschap van Adri de Kramer over te nemen. Adri blijft als lid in het 
bestuur.



Ria van Stein blijft nog 2 jaar en Joke Berbée tot januari 2024.

Marijke Looijesteijn en Bea Berbee verlaten in april het bestuur.

Vanaf april hebben we een bestuur van 4 personen. 

Dit is echt te kort!!

Dit houdt dus in dat er echt nieuwe bestuursleden bij moeten komen om het bestuur 
gezond en onze afdeling draaiende te houden.

Alstublieft meldt u aan!

Het bestuur nodigt u van harte uit op onze jaarvergadering op 17 januari, 
13.45 uur in de Samenvaart.

Groeten, Joke Berbee

Secr. Vrouwen van Nu Anna Paulowna.


