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de schriftelijke
provinciale
jaarvergadering
Raalte september 2020
Beste leden,
Schriftelijke Provinciale Jaarvergadering
30 september 2020
1 Opening
Als gevolg van de coronacrisis, zagen wij
ons in april genoodzaakt de jaarvergadering af te gelasten. Het was onze bedoeling om deze dan in het najaar te
houden.Maar zoals het er nu voorstaat
kan dat ook niet doorgaan en hebben
we besloten in overleg van het Landelijke Bestuur dat het een schriftelijke vergadering wordt.Aangezien er ieder voorjaar belangrijke zaken op de agenda
staan waarover gestemd en waarop akkoord gegeven moet worden.De schriftelijke Provinciale Jaarvergadering moet
vóór 1 november 2020 plaats vinden.

2 Mededelingen
- Hierbij delen we dan mee dat de Netwerkdag voor Besturen op 3 oktober en
de PR-communicatie/commissieswerkgroepen op 26 november beide niet
doorgaan in verband met Covid-19. Het
is een te groot risico.
- Het 90 jarig jubileum van Overijssel zal
gehouden worden op donderdag 7 oktober 2021. Deze datum is een week vervroegd in verband met het landelijk jubileum op 12 oktober 2021.
- De kopij voor de LedenInfo kunt u sturen voor de 10de van iedere maand naar
secretarisvvn.ov@gmail.com
- Er zijn op dit moment 2 aspirant
leden:
Gerda Hulleman en Rina Braakman.
3
Informatie Landelijk Bestuur
4
Verslag Jaarvergadering 11-4-2019
5
Jaarverslag 2019
6
Jaarrekening 2019
7
Verslag kaskommissie
8
Vaststellen begroting 2020
9
Aftredend kascommissie lid Janny
Wellenweerd
Benoeming nieuw lid wie stelt zich kandidaat?
10 Bestuursverkiezing Anri Rosendal
aftredend 1 jaar verlenging
Janny Prins, aftredend en herkiesbaar
11 Afgevaardigden Ledenraad
12 Afscheid aftredende commissie
leden
Welkom nieuwe com. leden
13 Sluiting, de volgende jaarvergadering is op 18 maart 2021
Zijn er nog vragen deze dan per mail aan
de secretaris secretarisvvn.ov@gmail.
com
Hartelijk dank voor jullie medewerking
in deze bijzondere tijden!
Namens het Provinciaal Bestuur
Vrouwen van Nu Overijssel
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De 8 foto's zijn van atteties die de afdeling
aan haar leden heeft gegeven.
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het 90 jarig
jubileum

90 jaar
Vrouwen van Nu Overijssel
18 maart 2021
Op 18 maart 2021 is het 90 jaar geleden dat
Vrouwen van Nu Overijssel is opgericht.
Dit feit willen we graag samen vieren en wel op
donderdag 7 oktober 2021.
Waarom dan pas?
We hebben voor het najaar gekozen omdat er in
maart al veel activiteiten plaats vinden.
Wat we gaan doen is nog een verrassing.
Op 18 maart 2021 staan we stil bij dit heugelijke feit
en gaan wij uw medewerking vragen voor een leuke
herinnering aan 90 jaar Vrouwen van Nu Overijssel.
De jubileumcommissie
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