
   

 

 

NIEUWS  EN  INFORMATIE  VAN  HET  PROVINCIAAL  BESTUUR  DRENTHE 
 

VOOR DE LEDEN EN BESTUREN VAN DE DRENTSE AFDELINGEN  
 

De beste wensen voor 2018 

Het provinciaal bestuur wenst iedereen een gelukkig, gezond, gezellig en kleurrijk 2018. Maar 

ook felicitaties en hulde voor jubilerende afdelingen en de vele leden die hun jubileum vieren.  
 

Deze Nieuwsbrief is ook voor de leden bestemd 

De afdelingsbesturen worden verzocht de nieuwsbrieven door te sturen naar hun leden.  
 

Verdeling van de Drentse afdelingen over de regio-coördinatoren  

Er is een vacature van regio-coördinator Noord-Oost Drenthe, ontstaan door het vertrek van 

Ceciel Mentink. Zolang er zich geen kandidaat voor de invulling hiervan heeft gemeld wordt 

er waargenomen door Jessica Wassenaar en Janny Roggen. Jessica is aanspreekpunt voor de 

afdelingen in de gemeente Borger-Odoorn en Janny voor de afdelingen in Aa en Hunze. Janny 

Roggen coördineert ook de regio Noord Drenthe met de afdelingen uit de gemeenten Assen, 

Noordenveld en Tynaarlo. Jessica Wassenaar heeft de regio Zuid-Oost Drenthe onder haar 

hoede met de afdelingen uit de gemeenten Emmen en Coevorden. Ina Zwart is de regio-

coördinator van Zuid-West Drenthe met de afdelingen in de gemeenten Hoogeveen, De 

Wolden en Meppel. Janny van Goor is de regio-coördinator van de regio Midden Drenthe met 

afdelingen in de gemeenten Westerveld en Midden Drenthe.  
 

Contact met de regio-coördinatoren 

Janny van Goor 0522-481852 / 06-29200819 janny@vangoor.eu  

Jessica Wassenaar 0599-769072    jessica_bouman@hotmail.com      

Ina Zwart   06-25475419    zwart-68@hotmail.com   

Janny Roggen  0592-559323 / 06-20307033 jannyroggen@xs4all.nl  
 

Voorjaarsoverleg in de regio  

Ook in 2018 overleggen de regio-coördinatoren en het provinciaal bestuur weer met de 

afdelingsbestuurders over allerlei dingen die spelen of gaan spelen als het gaat om Vrouwen 

van Nu. Het overleg van 2017 is van alle kanten als plezierig en voor herhaling vatbaar 

ervaren. Onderstaand alvast de data. Alle overleggen beginnen om 10 uur. Locaties volgen.  

13 maart 2018 - regio Midden Drenthe  

15 maart 2018 - regio Noord-Oost Drenthe in Rolde   

22 maart 2018 - regio Zuid-Oost Drenthe in Sleen 

27 maart 2018 - regio Zuid-West Drenthe in Echten 

29 maart 2018 - regio Noord Drenthe in Vries 
 

Er is een luxeprobleem….. 

Er zijn best veel vacatures bij Vrouwen van Nu Drenthe en dus kunnen vrouwen kiezen uit 

een mooi en heel divers aanbod. Kijk maar eens op de provinciale website. Gewoon er voor 

gaan en je zult merken dat je je ei er helemaal in kwijt kunt. Laten we elkaar ontmoeten!!!  
 

Met elkaar kennis maken op 24 mei 2018 

Alle nieuwe afdelingsbestuurders die dit jaar tijdens de afdelingsvergaderingen worden 

gekozen en de nieuwe provinciale commissieleden worden uitgenodigd voor een informatieve 

kennismakingbijeenkomst met elkaar en met het provinciaal bestuur op vrijdag 24 mei as om 

13.30 uur bij Meursinge in Westerbork.  
 

Het wereldrecord grootste gehaakte deken van de wereld 

Het meehaken aan het vestigen van een wereldrecord gehaakte dekens is zo’n overweldigend 

succes dat de Friese initiatiefneemsters niet op het laatste moment alle dekens nog aan 

elkaar kunnen haken. Zij hebben gevraagd om de ingeleverde dekens niet in 1 keer aan te 

voeren. Daarom wordt af en toe de voorraad ingeleverde dekens opgehaald en naar  

Friesland gebracht. Het Drentse Vrouwen van Nu inleveradres is in Vledderveen,  

bij Minke Haanstra, 0521-387219,  janenminke@live.nl  
 

      

       Vries, januari 2018 

mailto:janny@vangoor.eu
mailto:zwart-68@hotmail.com
mailto:jannyroggen@xs4all.nl
mailto:janenminke@live.nl


   

 

Het Winkeltje 

Klaasje Kanon heeft precies 30 jaar het winkeltje onder haar hoede gehad. Haar gezondheid 

laat het beheer niet meer toe, ook al is zij nu weer thuis en crost met haar rollator door 

Westerbork. Zoals zij dit met een big smile vertelde tijdens een bezoekje aan haar. Hele 

generaties bestuurders hebben in Klaasjes keuken rondgesnuffeld in het uitgestalde glas- en 

aardewerk. Dit alles staat nu in afwachting van een nieuwe beheerder tijdelijk in het 

kantoortje van het provinciaal bestuur in Wijster, Kamplaan 4, tegenover de school. Op de 

website kun je zien wat er zoal staat en wat het kost. De nieuwste aanwinsten zijn (lege) 

advocaatglaasjes met het Vrouwen van Nu logo. Bestellen en ophalen van spullen gaat 

voorlopig in overleg met provinciaal bestuurder Janny van Goor,   janny@vangoor.eu  
 

Afzeggen maandelijkse provinciale wandeling  

Het onlangs door een groot aantal vrouwen afzeggen van deelname aan de provinciale 

wandeling is reden om een jaren geleden gemaakte provinciale afspraak nog even in 

herinnering te roepen. Door deze afspraak worden de financiele risico’s voor de 

organiserende afdelingen beperkt. De afspraak is: aanmelden en afzeggen na sluiting van de 

inschrijfdatum betekent dat de afzeggers de inschrijfkosten alsnog betalen aan de 

organiserende afdeling tenzij die afdeling aangeeft niet met ongedekte kosten te zitten.   
 

Nog meer financiële dingen 

* De ledenraad heeft in november jl. de contributie voor 2019 vastgesteld op € 52,50, 

waarvan  voor de Afdelingskas € 27,30; Provinciale kas € 7,55; Landelijke kas € 17,65. De 

centrale inning van de contributie wordt verder uitgerold over het land. Hierover later meer.  

* Provinciaal penningmeester buiten het bestuur, Gea Hazenberg, is bereikbaar per mail via: 

vrouwenvannudrenthefinancien@gmail.com en 0592-859659  

* De bijdrage voor de kleine afdelingen wordt in het 4de kwartaal van dit jaar uitbetaald en 

dus niet gelijk verrekend met de contributieafdracht 2018. Los daarvan wordt gekeken of 

deze regeling geactualiseerd moet worden. Ook hierover later in het jaar meer informatie.   

* Binnenkort komt weer het verzoek naar de afdelingspenningmeesters om het “formulier 

financieel overzicht t.b.v. de accountant” met daarop de balans per 31 december 2017 in te 

vullen, het formulier mede door de kascommissie te laten ondertekenen en op te sturen. Dit 

formulier maakt onderdeel uit van de jaarlijkse landelijke accountantscontrole en is van 

belang voor het behoud van de ANBI status van Vrouwen van Nu.  
 

Jubileum provinciale wandeling op 8 maart 2018 

Op 8 maart as vieren we niet alleen Internationale Vrouwendag maar ook het jubileum van 

de provinciale wandeling. In Uffelte begon het 10 jaar geleden en daar wordt nu ook 10 jaar 

later de populaire wandeling georganiseerd. In 2016 namen maar liefst 3200 vrouwen deel. 
 

Provinciale Handwerktentoonstelling “Vrijdag de 13e” 

Die is dit jaar op 12 en 13 april bij Meursinge in Westerbork. Neem je ledenkaart mee want 

dan heb je korting op de entree. Kijk voor meer informatie op de provinciale website.   
 

“Vrouwen van Nu Kiezen” - 19 april 2018 - Provinciehuis Assen - 13.30 - 18.00 uur 

Samen met het project “Vrouwen Kiezen” van de provincie Drenthe wordt een bijzondere 

middag georganiseerd in het provinciehuis onder voorzitterschap van de commissaris van de 

Koning Jetta Klijnsma. Het wordt een middag met een zeer gevarieerd programma met oa. 

diverse workshops. Ook komt een aantal onderdelen van onze provinciale vergadering aan de 

orde. Zoals de uitreiking van de Daisy Storkprijs door haar zoon Ronald Stork. Tot 1 maart as 

kunnen hiervoor nog projecten worden ingediend. Zie de website voor de criteria. De middag 

eindigt gezellig met een hapje en drankje. Uitnodiging en programma volgen. Mis het niet! 

 

   
Actief én dichtbij in Drenthe met 
73 afdelingen en meer dan 5500 leden.  
Waar ontmoeten wij elkaar? 
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com     
www.vrouwenvannu.nl/drenthe   
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