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   Een  maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu  Overijssel  

Beste leden, 

Zoals we in de ledenInfo van april al vermelden kunnen er nog geen bijeenkomsten plaatsvinden 

dat is wel duidelijk tot het einde van het jaar.                                                                                                       

Ik hoop dat jullie daar allemaal begrip voor hebben, we moeten ons zelf niet in gevaar brengen.                            

We willen jullie een hart onder de riem steken en het volhouden met elkaar.  

We hopen in de LedenInfo juni misschien positievere mededelingen te kunnen brengen.  

                                                                                     Vriendelijke groet. Anri, Janny, Alice.   

Wandelen in de provincie 
2020 

 
23 september  Enter  
..  oktober   Markelo 
25 november           Delden  

2021 
..  januari               …………. 
..  februari              Staphorst 
23 maart                Wijhe                                                                               
..  april                   
Vinkenbuurt                                                                    
..  mei                    …………… 
..  juni                    ………….. 

..  augustus            Holten 

..  september          
Vriezenveen 
..  oktober              
Diepenheim  
..  november          …………….. 
 
Worden niet georganiseerd 

door de afdelingen. 
Individueel wandelen kan 
altijd.  

Verdere activiteiten in het najaar 2020  

- 3 oktober netwerkdag voor besturen in IJhorst,  

                                                                     Gaat niet door                              

- 8 oktober jubileum landelijke Beurs Apeldoorn, 

                                                               Gaat niet door 

-------------------------------------------------------- 

Leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel 50 jaar. 

Gaat niet door dit jaar 

Voor alle leeskringleden en overige leden.                                                     

De berichten over de viering van het 50-jarig bestaan van de 

leeskringen in 2020 krijgen voorlopig even geen vervolg, zoals   

iedereen wel begrijpen zal. 

Maar hoe dan ook, we gáán 

het vieren, misschien wat 

later dan de bedoeling was 

maar dat zal niets af doen 

aan een feestelijke 

bijeenkomst te zijner tijd! 

Tot de volgende  LedenInfo 

en tot ziens en blijf gezond!                                                           

  

Tuinexcursie 

De projectgroep kunst/tuinen heeft besloten de tuinexcursie naar Albergen en Langeveen 

op 15 juni niet door te laten gaan. 

Het programma wordt bewaard voor 2021. 

Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen toch een mooie zomer. 

 

 

 



 

Verdere maatregelen op advies van het Landelijk Bureau  

Bestuursvergaderingen met meer dan drie personen worden zoveel mogelijk via een 

online verbinding georganiseerd. 

• dat alle eerder uitgestelde jaarvergaderingen in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als 
de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. De verwachting is dat de 
afstand van 1.5 meter blijft. Het organiseren van bijeenkomsten zal dan ook altijd in aangepaste 
vorm zijn. Geadviseerd wordt om geen jaarvergaderingen tot eind 2020 te organiseren. Het 
landelijk bureau ondersteunt, als dat gewenst is, provinciale afdelingen in de organisatie van 
digitale vergaderingen. 
 

• dat afdelingsbijeenkomsten in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer 
versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. Geadviseerd wordt om geen 
afdelingsbijeenkomsten tot eind 2020 te organiseren. Wij begrijpen dat dit een enorme impact zal 

hebben op onze leden. We blijven jullie steunen met tips en adviezen om ook in deze tijd op een 
andere manier toch het contact met je leden te behouden (zie ook onze website voor tips en 
adviezen). 
 

• dat opheffingsvergaderingen van afdelingen die dit jaar overwegen over te gaan tot opheffing 
niet kunnen plaatsvinden. We zullen op korte termijn via een Nieuwsflits voor Afdelingen laten 
weten hoe de procedure met de opheffingsvergadering en stemmen nu zal moeten worden 
gedaan. 
 

• dat het PB/LB overleg in september niet ‘fysiek’ zal plaatsvinden (het overleg in mei was al 
geannuleerd). Het PB/LB overleg van 17 september zal een digitale bijeenkomst worden. 
De PB’s krijgen tijdig instructies, en indien gewenst ondersteuning, voor het bijwonen van deze 
bijeenkomst. 
 

• dat de Ledenraadsvergadering van juni (en wellicht ook die van november) digitaal word 
georganiseerd. Er is inmiddels een spoedwet aangenomen door de Eerste Kamer die het wettelijk 
gezien mogelijk maakt om een Ledenraadsvergadering digitaal te laten plaatsvinden. 
Afgevaardigden krijgen hierover tijdig alle noodzakelijke informatie en begeleiding voor deelname 
aan de digitale vergadering. 
 

• dat de Jubileum dag op 8 oktober tot onze spijt niet zal plaatsvinden. We kunnen deze feestdag 
in de huidige situatie niet met andere actieve leden in de provincies voorbereiden. Daarbij wordt 

er vanuit gegaan dat de maatregelen van   1.5 meter afstand en een beperkt aantal bezoekers in 
het najaar nog steeds van kracht zijn. Maar, niet getreurd! We hebben inmiddels een nieuwe 
datum: donderdag 14 oktober 2021 (precies 91 jaar na de oprichtingsdatum).  Een feest om 
naar uit te kijken. 

Het landelijk bureau organiseert de komende tijd trainingen voor het gebruik van Zoom. Zoom is 

een prima online programma om met meerdere mensen te kunnen vergaderen of sociaal “bij 

elkaar te komen”. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Het landelijk bureau blijft onder deze 

aangepaste maatregelen gewoon open, zij het wat beperkter. Elke dag is een duo van twee 

bureaumedewerkers op kantoor aanwezig, zij die niet op kantoor zijn werken vanuit huis. In ieder 

geval zijn op maandag  Carla Wijers (directeur) en Evelien ter Meulen (projectleider) op het 

kantoor aanwezig en op donderdag Heleen Boussard (senior administrateur) en Jessica Liotard 

(financiële ondersteuning & secretariaat). Zodoende kunnen de lopende zaken, zoals o.a. het 

verstrekken van volmachten, worden uitgevoerd. Telefonisch is het landelijk bureau maandag t/m 

donderdag van 9.00 – 12.30 uur bereikbaar via 070 3244429. Mailen kan natuurlijk altijd.                                                                                                                                                                  

Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!  

Belangrijk  

Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog meer informatie  

Denkt u eraan als u kopij inlevert dit altijd in Word te doen 

Kopij voor de volgende Ledeninfo  

Inleveren vóór 10 juni en sturen naar  

                                             secretarisvvn.ov@gmail.com 
 

 

mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com


 

 

 

 

Afstand en nabijheid 

 

In afstand en nabijheid zit een eeuwigheid van verschil. 

Ik laat je dichterbij en voel onvree. 

He dan weer afstand, wat wil ik hier mee? 

Ik wil hier kijken wie je bent voordat ik weer val. 

daarom gaat het bij mij vanzelf bij iedereen om mij heen 

afstand in de nabijheid, voor mijn eigen veiligheid. 

In die afstand zoek ik naar de waarheid,  

want ben bang 

 

 raak ik 

 

jou nu ook nog kwijt? 

soms is de afstand houden veiliger,  

maar goed daarmee is de 

nabijheid even voorbij en dat is een dikke pil,  

want nabijheid is 

wat ik wil. 

 

Blijf gezond en blijf in contact met elkaar! 

  

 


