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Profiel contactvrouw Vrouwen van Nu afdeling Anna Paulowna 

 
De contactvrouw onderhoud het contact tussen de leden en het bestuur. Zorgt voor een 
bloemetje of kaartje bij bijzondere gelegenheden. Ook bezoekt zij leden die daar door ziekte 
of dergelijke behoefte aan hebben. 
 
Het bestuur maakt een wijkindeling op basis van de adressen van de leden, op dit moment zijn 
er 8 wijken, waarvan 1 wijk met alleen postadressen. Wat inhoudt dat hiervoor niet speciaal 
een contactvrouw is aangewezen. Mocht er iets nodig zijn met betrekking tot de leden van de 
wijk met de postadressen, dan zal dit verzorgd worden door de 1e contactvrouw. De 
contactvrouw krijgt een wijk toewezen. Het verdient de aanbeveling dat de contactvrouw 
woont in de wijk die zij krijgt toegewezen. 
 
Er is 1 contactvrouw die het contact onderhoudt tussen het bestuur en de contactvrouwen 
(hierna te noemen 1e contactvrouw).  
Zij stuurt de andere contactvrouwen aan en is tevens aanwezig op de bestuursvergaderingen. 
Eventuele afwezigheid van haarzelf, bijvoorbeeld als gevolg van een vakantie, meldt zij aan 
de secretaris van het bestuur. 
Op dit moment is dit Lideke Looijestein, telefoon: 0223-522544, e-mail: harlid@quicknet.nl 
 
Werkzaamheden contactvrouw: 

 Bezorgen van nieuwsbrieven aan de leden die geen gebruik maken van e-mail 
 Bezorgen van het blad Inzicht (3x per jaar) 
 Bezorgen van het programmaboekje (1x per jaar) 
 Bezorgen van de kerstkaarten (1x per jaar) 
 Bezoeken van leden 
 1x per jaar bijwonen van een bijeenkomst met het bestuur 
 Indien nodig koffieschenken op de bijeenkomsten 
 Eventuele andere functie gerelateerde werkzaamheden 

 
Een contactvrouw beschikt over enthousiasme, betrokkenheid, uitstraling, mobiliteit en 
professionaliteit. Tevens heeft zij affiniteit met het bezoeken, omgang en praten met mensen 
(representatieve en communicatieve vaardigheden). 
Om haar werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat zij buiten de 
reguliere vakantieperiodes, in de meeste gevallen, aanwezig is. Bij een periode van langere 
afwezigheid moet dit kenbaar gemaakt worden aan de 1e contactvrouw. 
 
Een lid van de vereniging wordt door het bestuur benaderd met de vraag of zij contactvrouw 
wil worden. Mocht een lid zichzelf aan melden voor de positie van contactvrouw, dan zal het 
bestuur hierover beslissen. 
 
 
 
 
Vastgesteld op de bestuursvergadering van 14 april 2015 en daarna verspreidt onder de contactvrouwen. 
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Wanneer krijgt een lid van de afdeling wat: 
 
Vanaf 75 jaar en daarna om de 5 jaar een verjaardagskaart (dit verzorgt de 1e contactvrouw). 
Wordt een lid 80/90/100 jaar dan zorgt de contactvrouw van de desbetreffende wijk voor een 
bezoekje met een bloemetje, ± € 7,00 à € 10,00. 
Trouwjubileum vanaf 50 jaar (indien bekend) een bloemetje ± € 7,00 à € 10,00 en daarna om 
de 5 jaar, nogmaals een bloemetje, dit wordt verzorgd door de contactvrouw van de 
desbetreffende wijk. 
In alle gevallen wordt dit aangestuurd door de 1e contactvrouw. 
 
Bij ziekte overlegt de contactvrouw van de wijk met het aanspreekpunt (of andersom); is het 
nodig om een bezoekje af te leggen of kan er worden volstaan met een kaartje. 

 Optie 1: kaartje, verzorgt de 1e contactvrouw 
 Optie 2: bezoekje, verzorgt de contactvrouw van de desbetreffende wijk 
 Optie 3: bezoekje met presentje € 7, 00 à € 10,00, verzorgt de contactvrouw van de  

  desbetreffende wijk 
 
Bij overlijden van een lid, altijd een kaartje, welke wordt verzorgd door de 1e contactvrouw.  
Indien de Vrouwen van Nu een rouwkaart ontvangen zal een afgevaardigde van het bestuur 
naar het condoleren of de uitvaart gaan. In overleg kan besloten worden om dit over te dragen 
aan de contactvrouw van de desbetreffende wijk. Het staat natuurlijk altijd vrij dat iemand op 
eigen titel heen gaat. 
 
Als een contactvrouw een bezoekje aflegt, geeft zij hiervan altijd een terugkoppeling naar de 
1e contactvrouw. Op deze manier weet zij dat het bezoek heeft plaatsgevonden. Dit kan zowel 
telefonisch als per mail. 
 
Alle kosten (zoals hierboven genoemd) die de contactvrouwen maken en gerelateerd zijn aan 
hun werkzaamheden, kunnen aan de hand van de bonnen met een duidelijke omschrijving van 
de omstandigheid waarvoor en voor wie worden gedeclareerd bij de penningmeester van het 
bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld op de bestuursvergadering van 14 april 2015 en daarna verspreidt onder de contactvrouwen. 


