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   Nieuwsbrief no. 3 

 

Van het Provinciaal Bestuur aan de leden van Vrouwen van Nu in Zuid-Holland. 

 
Wij verzoeken de afdelingsbesturen deze Nieuwsbrief aan alle leden van hun  

afdeling door te sturen. 
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1. Jubileumfeest in Diergaarde Blijdorp 

Zoals inmiddels bekend, viert de provinciale afdeling Zuid-
Holland haar 85-jarig bestaan op dinsdag 18 oktober in 

Diergaarde Blijdorp.  

Aanmelden en betalen van de bijdrage van 10 euro kan via 

de eigen lokale afdelingsbesturen. We hebben al veel 
aanmeldingen ontvangen, maar er kunnen er nog meer bij. 

Het Provinciaal Bestuur wil graag met zoveel mogelijk leden 

uit de provincie dit jubileum vieren.  

 

Let op: Aanmelden is mogelijk tot 1 september 2022. 
Daarna worden de toegangskaarten aan de afdelingen 

verstuurd.  

De vouchers (t.w.v. 15 euro vrij besteedbaar in Blijdorp) 

worden op de dag zelf tijdens de bijeenkomst in de 
Rivièrahal aan een vertegenwoordiger van de afdeling 

overhandigd. 

 

 

 

        85 jaar 
 

   Zo(o) natuurlijk!! 

 
 

 

 

 
 

 
 

2. Toekomst van de vereniging 

Het Landelijk Bestuur is volop bezig met het opstellen van het Beleidsplan 2023-2026, waar 

ook de provinciale en lokale besturen de invulling van hun plannen op gaan afstemmen. De 

vereniging staat voor grote uitdagingen, zoals handhaven van het ledenbestand, aantrekkelijk 
blijven voor de huidige leden en aantrekken van nieuwe doelgroepen, ondersteuning bieden 

aan en versterken van afdelingsbesturen en het uitdragen van onze boodschap: Met de kracht 

van vrouwen onze leefomgeving versterken. 

 
Inmiddels is er een Taskforce Toekomst ingesteld en zijn de uitkomsten van de enquête en 

interviews voorgelegd aan de Ledenraad. De uitkomsten daarvan worden in het najaar verder 

in de vereniging uitgerold en besproken. Ze zullen zeker aan de orde komen in het PB-/AB-

overleg van Zuid-Holland op 22 november. Het Provinciaal Bestuur rekent dan ook op veel 
aanwezigen met goede ideeën! 



3. Contributie 2023    

 

De Ledenraad heeft in haar vergadering van 16 juni j.l  

de contributie en de verdeling voor 2023 als volgt vastgesteld. 

Verdeling Landelijke Kas Provinciale 

Kas 

Afdelingskas Totaal  

per jaar 

 € 

 

21,45 
 

€ 

 

5,65 

€ 

 

29,40 

€ 

 

56,50 

 
De verdeling is: 

38% voor de landelijke kas 

10% voor de provinciale kas 

52% voor de afdelingskas 
 

Hiermee is de onderlinge verdeling tussen de landelijke en de provinciale kas gewijzigd. De 

bijdrage voor de lokale afdelingen blijft ongemoeid. Deze verdeling geldt alleen voor 2023.  

Verder is in de Ledenraadvergadering van 16 juni j.l. afgesproken dat de provinciale afdelingen 

eenmalig hun bijdrage in 2023 terugstorten aan de landelijke vereniging om zo tot een 
neutrale begroting te komen. 

 

 

4. SAVE THE DATE! 
PB-/AB-overleg op dinsdag 22 november 2022 

Het jaarlijkse najaarsoverleg tussen Provinciaal Bestuur, Afdelingsbesturen, Contactvrouwen 

en Commissieleden vindt deze keer plaats op dinsdag 22 november in Zalencentrum ’t 

Manneke in Berkel en Rodenrijs.  
De uitnodiging met agenda wordt binnenkort toegestuurd.  

 

 

5. Verhuizing  
Na meer dan 20 jaar vergaderen en kantoor houden in De Naeldhorst in Berkel en Rodenrijs 

hebben wij per 31 mei de sleutels van onze ruimte ingeleverd.  

Vanaf 1 juni vergaderen wij in het Landelijk Bureau van de Vrouwen van Nu, Loire 198, 2492 

AM Den Haag. Dit wordt ook ons postadres. 

Het emailadres blijft hetzelfde: vrouwenvannuzuidholland@gmail.nl  
Het nieuwe telefoonnummer is: 06-535 03 731. 

 

 

6. Lidmaatschap na opheffen lokale afdeling 
Helaas zijn er in onze provincie een aantal afdelingen, die zich gaan opheffen. 

Het Provinciaal Bestuur wijst erop dat leden, die lid willen blijven van Vrouwen van Nu zich 

kunnen laten overschrijven naar een andere afdeling of zich als landelijk lid kunnen laten 

inschrijven. Wij verzoeken de besturen van stoppende afdelingen om de leden attent te make 
op deze mogelijkheid en de overschrijving in orde te maken.  

 

 

7. Website  

Het Landelijk Bureau is bezig met de vernieuwing van de website, omdat het huidige systeem 
vanaf 2023 niet meer wordt ondersteund door de ontwikkelaar. Op donderdag 8 september 

is er tussen 10.00 – 11.00 uur een zoommeeting met uitleg over de opzet van de nieuwe 

website. Wie het – als belangstellende of als webmaster van een afdeling – interessant vindt 

om deze zoommeeting te volgen, kan zich aanmelden via het mailadres van de provincie: 
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com 

 

mailto:vrouwenvannuzuidholland@gmail.nl
mailto:vrouwenvannuzuidholland@gmail.com


8. Plastic …. En ik? 

Op zaterdag 17 september wordt de World Cleanup Day gehouden. Het opruimen van 

zwerfvuil is een van manieren om plastic afval uit de wereld te krijgen. Op onze website vind 

je onder de tegel Plastic… en ik? een brief van de provinciale afdeling met suggesties over hoe 
je als lokale afdeling aan deze wereldwijde actie je steentje kunt bijdragen.  

 

 

9. Provinciale commissies 
Een aantal taken van het Provinciaal Bestuur wordt uitgevoerd door provinciale commissies. 

Alle leden in de provincie Zuid-Holland kunnen deelnemen aan de activiteiten, die door deze 

commissies worden georganiseerd. Op onze website is alle informatie te vinden 

www.vrouwenvannu.nl/zuidholland  
 

Trainings- en Advies Groep 

Dinsdag 13 september organiseert de Training- en Adviesgroep een workshop 

Boekhoudprogramma en Ledenportal in Cultureel Trefpunt De Brinkhoeve in Poortugaal. 

Deze workshop is bedoeld voor penningmeesters en beheerders van het ledenportal van de 
afdelingen en voor wie hen in de toekomst misschien willen opvolgen. Meer informatie is te 

vinden op de website www.vrouwenvannu.nl/zui-holland/tag . 

 

Serviceteam 
Kan door afdelingsbesturen worden ingeschakeld voor advies bij problemen 

 

Commissie Handwerken 

Kan gevraagd worden voor het geven van een cursus of workshop 
 

Commissie Cultuur 

Organiseert 3x per jaar een culturele activiteit. Het bezoek aan het Depot van Boijmans is 

helemaal volgeboekt. Op dit moment zijn we bezig met een bezoek aan een tentoonstelling in 
november. Houdt onze website in de gaten! 

 

Commissie Reizen 

Organiseert groepsreizen in Nederland en Europa. Binnenkort komt de folder uit met de 

plannen voor 2024. 
 

Commissie N!euws 

Verzorgt en onderhoudt de informatie van de provincie in het Magazine, op Facebook en op de 

website. 
 

Commissie Agrarisch 

Behartigt de belangen van agrarische vrouwen  
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