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Van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland voor alle leden.    
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1.    Jubileumfeest Diergaarde Blijdorp       

    

Dinsdag 18 oktober vieren we het 85-jarig jubileum 

van de provinciale afdeling samen met de leden uit  

Zuid-Holland.    

    

Inmiddels zijn de plannen omgezet in afspraken !!    

De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Wij hebben al diverse aanmeldingen mogen 

ontvangen. Via de eigen afdeling kunnen leden zich tot 1 september a.s. aanmelden en 

betalen (€10,00 p.p.).    

    

Na 1 september krijgen de afdelingsbesturen de entreetickets op papier toegestuurd, voor het 

aantal leden van hun afdeling als er is aangemeld en betaald. Let op: als er teveel 

aanmeldingen binnen komen, dan worden de beschikbare kaarten over de afdelingen 

verdeeld.       

      

We hopen op een mooie feestdag in Diergaarde Blijdorp. 

 
 

 



 2.    Notulen Jaarvergadering 2022     

Het concept-verslag van de provinciale jaarvergadering, die is gehouden op     

17 maart 2022 in Puttershoek, staat inmiddels op de website achter het ‘voor leden’-deel; zie 

de tegel “Jaarvergadering”.     

Achter de tegel “Het magazine en ik…?” staan de quizvragen (en de antwoorden om te 

downloaden), die aan de orde zijn gekomen in de jaarvergadering.    

    

3.    Verhuizing Secretariaat    

De verhuisdozen zijn ingepakt. Vanaf 1 juni gaan we gebruik maken van de vergaderruimtes 

bij het Landelijk Bureau in Den Haag. Ons nieuwe telefoonnummer wordt dan 06-53503731. 

Het emailadres blijft: vrouwenvannuzuidholland@gmail.com    

    

4.    Commissiedag Delft    

De Commissiedag vond dit jaar plaats in Delft. Op woensdag 13 april kwamen leden van het 

Provinciaal Bestuur en Commissieleden bij elkaar. Na twee jaar was het fijn om elkaar weer 

eens te ontmoeten. We werden ontvangen met koffie en wat lekkers, waarna een leerzame 

rondvaart door de Delftse grachten volgde. Na de lunch was er gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen en de plannen voor de komende tijd kenbaar maken.  Een 

gezellige en vruchtbare dag.    

    

5.    Workshop TAG “Presenteren, stimuleren en inspireren”    

Op maandag 25 april jl. organiseerde de TAG o.l.v. Joke Zephat een hele leuke en 

inspirerende workshop, waarin handvatten werden aangereikt om een fijne plek te creëren 

waar vrouwen zich welkom en thuis voelen. Voor herhaling vatbaar!    

    

6.    Commissie Cultuur    

De Commissie Cultuur organiseert op woensdag 31 augustus een rondleiding door het Depot 

van Boymans van Beuningen. Voor informatie kunt u terecht op de website van de provincie: 

www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland/culturele-commissie.    

    

7.    PB-/AB-overleg 22 november 2022.  Save the Date!!    

Het jaarlijks overleg tussen Provinciaal Bestuur, Afdelingsbesturen, Commissieleden en 

Contactvrouwen vindt dit jaar plaats op dinsdag 22 november in Zalencentrum ’t Manneke, 

Leeweg 33 in Berkel en Rodenrijs.    

    

8.    World Cleanup Day    

 Tip van de Werkgroep Plastic en ….ik?:    

Op zaterdag 17 september 2022 vindt deze wereldwijde opruimdag plaats. Informeer bij uw 

gemeente wat er georganiseerd wordt en kijk waar uw afdeling aan mee kan doen. Meer 

informatie is te vinden op de website www.worldcleanupday.nl    

    

    

    

Wij wensen u een fijne zomer.    
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