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Nieuwsbrief januari 2021 

secretaris Corrie van Triet tel. 0182-615870 
vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

Ledenadministratie Gerda Bekkers tel. 0182 614341  

 

                   Voorwoord van uw voorzitter: 

Allereerst wens ik u veel geluk en gezondheid voor het komende jaar. 

We zullen het nodig hebben.  

Daarna wil ik u danken voor de vele lieve wensen die wij mochten ontvangen. 

 

Voor wat betreft de komende maanden hebben wij alle activiteiten afgezegd. Het 

programma, dat wij hadden voor het afgelopen jaar (t/m mei a.s.) hebben wij bijna 

in zijn geheel kunnen verplaatsen naar het volgende seizoen. 

Als alles rond is zullen wij dit aan u meedelen.  

Vanaf september a.s. zullen ook door de voorgenomen sloop en herbouw van 

Souburgh de afdelingsavonden in de ASW-kantine maar dan op  de 3e 

woensdagavond van een maand i.p.v. dinsdag plaatsvinden. 

Mocht er zich in april of mei nog een mogelijkheid voor doen om een bijeenkomst 

te realiseren, dan zullen wij daarvan gebruik maken en u dit laten weten. 

 

Nu had ik iets willen schrijven over de kerstmannen van Anke Moons, die ik weer 

mocht bewonderen toen ik haar, als contactvrouw van wijk 14 het verrassingstasje 

bracht, maar in Hart van Holland heeft Bert Woudenberg er al een stuk over 

geschreven en ik kan dat echt niet beter. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar de verzameling van Anke weer bewonderen. 

 

Onze jaarlijkse ledenvergadering zal per mail of post gehouden worden.  

Elders vindt u daar de gegevens over.  

Als we weer kunnen samenkomen zullen we de formaliteiten herhalen, zoals we dit 

jaar op onze laatste koffieochtend hebben gedaan.  

We zijn wel erg blij dat Ricky van Weezel ons nu al bij staat en straks ook gekozen 

kan worden. 

 

Tot slot wens ik u allen moed en geduld toe voor de laatste corona-loodjes. 

Hartelijke groet en tot ziens, Marianne Arnold 

 

Aantal leden: 

We startten 2020 met 107 leden en konden al snel nummer 108 inschrijven, Mevrouw Wil 

Uijtewaal. We namen ook afscheid van 2 leden: Helaas overleed ons lid Corrie Mook-Jongejan 

en Joke van Kooij verhuisde met haar man naar het oosten van het land zodat zij in de buurt 

van hun dochter woonden. Vanaf september konden we weer 2 nieuwe leden inschrijven, 

Mevrouw Guusje de Man en Mevrouw Ria Schaap. We eindigden 2020 met 108 leden en door 

opzeggingen starten we in 2021 met 103 leden. 

Gerda Bekkers, ledenadministratie 

 

Veel leden hebben hun contributie al betaald, waarvoor dank! 

Heeft u dat nog niet gedaan doe dat dan vóór 31 januari, het 

scheelt u geld en de penningmeester werk! 
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Overmaken op bankrekeningnummer NL 06 RABO 0139 4422 00 

ten name van: Vrouwen van Nu, afdeling Waddinxveen. 
Het landelijk bestuur stelt de contributie vast, dit is voor 2021 € 54,50 

Uw bestuur heeft besloten om u éénmalig een korting te geven omdat we u 

niet kunnen bieden wat gepland was, ook voor dit voorjaar hebben we de ochtenden 

en avonden moeten annuleren. 

               Uw contributie voor 2021 is door ons vastgesteld op € 50,-- 

Als uw betaling echter niet voor 31 januari is ontvangen waardoor de penningmeester 

veel extra werk heeft brengen wij u, evenals vorig jaar, een ‘boete’ in rekening van  

€ 2,50 Dus betaal op tijd vóór 31 januari 2021, daarna betaalt u € 52,50 

Oplossing raadseltje vorige nieuwsbrief: 

 

Hij is overspannen en zij(ei) is ook niet goed…… 

 

                                                Jaarverslag secretariaat 2020.  In 2020 bestond het bestuur uit: 

Naam               benoemd      herkiesbaar         aftredend 

Voorzitter: Marianne Arnold        2019  2022          2025 

*Penningmeester: Toos Grootendorst       2018  2021          2024 

Secretaris: Corrie van Triet        2016            2022 

Ledenadministratie Gerda Bekkers       2019  2022          2025 

*Toos stelt zich herkiesbaar als algemeen bestuurslid, voor de taak van penningmeester zal 

binnen het bestuur op verzoek van Toos iemand anders worden benoemd. 

Vanaf september loopt Ricky van Weezel met het bestuur mee, een soort snuffelstage om te 

bekijken of een bestuursfunctie iets voor haar is. 

Het bestuur schreef vijf vergaderingen uit welke bij de bestuursleden thuis om beurten 

werden gehouden.  

Omdat het aantal bezoekers wat geadviseerd werd te ontvangen niet genoeg meer was om 

fysiek te vergaderen bij iemand thuis werd vanaf oktober alles telefonisch, per e-mail en 

WhatsApp besproken en geregeld.   

Activiteiten bijgewoond door bestuursleden: 

De nieuwjaarsreceptie van Souburgh werd bezocht door Marianne, Toos en Corrie 

Koffieochtenden in 2020:   

8 januari wensten veel leden, onder het genot van een aangeboden kopje koffie, thee of 

chocolademelk met een roomsoesje, elkaar het allerbeste voor 2020 en speelden daarna 

gezelschapsspellen met elkaar, o.a. sjoelen, kwartetten, yahtzee en mens erger je niet 

5 februari was er een indrukwekkende presentatie van S.O.E.B. Deze stichting geeft 

broodnodige hulp in arme landen in Oost-Europa waarvan het meest in Roemenië 

4 maart genoten we van een mooie en interessante presentatie door Monique de Vrijer over 

het veelzijdige werk van de stichting Vogelklas 
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En toen werd het stil……gedwongen door de beperkende maatregelen door het Corona virus 

moesten we alles annuleren. 

Om toch nog een beetje contact te houden met onze leden werden er, met assistentie van 

verschillende leden, mooie lavendelplanten bij u bezorgd waarvan we de hele zomer genoten 

en aan elkaar konden denken. 

2 september startten we, vol hoop en met de opgelegde beperkende maatregelen, met de 

uitgestelde ledenvergadering waarin we afscheid namen van Truus de Vries omdat haar 

termijn erop zat en werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet 

27 september werden door de regering de regels weer aangescherpt. Daardoor moesten we 

de geplande koffieochtend van 7 oktober annuleren   

Omdat bleek dat we tot ver in 2021 met beperkende maatregelen te maken bleven houden, 

het virus werd niet genoeg terug gedrongen, besloot uw bestuur om alle avonden en 

ochtenden tot mei 2021 te annuleren, weer een vervelend klusje voor uw secretaris. 

De meeste, door ons met zorg uitgezochte sprekers e.d. die ik moest annuleren heb ik 

gelukkig door kunnen schuiven naar het volgende seizoen zodat we hopelijk vanaf september 

van dit programma kunnen genieten.   

Afdelingsavonden: 

21 januari; De wereldreiziger Kees Terlouw nam ons mee naar Iran om een blik áchter de 

sluier te werpen en het, volgens hem, échte Iran te zien met zijn vriendelijke bevolking 

18 februari; Saskia van den Ouden, de verschilmaker van 2019 vertelde op indrukwekkende 

wijze over haar leven als (olympisch)sporter met beperkingen. 

17 maart was de ledenvergadering gepland maar deze moest vanwege de maatregelen om 

het Coronavirus terug te dringen worden uitgesteld. 

Ook de avonden van april en mei werden hierdoor geannuleerd. 

In augustus hebben we in samenspraak met Souburgh moeten besluiten om ook de avonden 

van september, oktober en november te annuleren omdat in De Ridderzaal de afstand van 

1,5 meter niet kon worden gewaarborgd en er (toen) maximaal 42 leden ontvangen mochten 

worden, dat vonden we te weinig met 108 leden.   

We hoopten op 16 en 18 december een paar gezellige middagen in kerstsfeer te organiseren 

maar werden weer ingehaald door het virus en de daarom ingestelde beperkende 

maatregelen. 

Om toch iets van ons te laten horen en contact te houden bezorgden de contactvrouwen een 

tasje met inhoud bij u wat bij de meesten van u in de smaak viel  

Uitstapjes:  

Er waren veel plannen, met de Museumplusbus naar het Zuiderzeemuseum, een ‘tuinendag’ 

in juni, 17 september het jaarreisje naar het Dans- en draaiorgel en kermismuseum in 

Hilvarenbeek en tot slot een lady’s day bij Vander Klooster maar helaas, alles geannuleerd 

door Corona 

Die-eetclub :   

Onder het genot van een drankje en leuke gesprekken gingen we dit jaar in januari eten bij 

De Unie en in september genoten we van een high tea bij ’t Woutje. 

Waddinxveen, 15 januari 2021, Corrie van Triet 
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Betreft: Verklaring kascommissie 

Ondergetekenden verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de periode 1 januari 2020 

tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2020 van de Vrouwen van Nu afdeling Waddinxveen 

te hebben onderzocht. 

Wij delen u mede, dat wij de balans en de resultatenberekening akkoord hebben bevonden. 

De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 

beleid over de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 

Boskoop, 11 januari 2021 

Mevr. Klaasje de Vries 

 

Mevr. NeIleke Verhoef 

 

 

Verslag van de uitgestelde ledenvergadering van Vrouwen van NU, Waddinxveen op 
woensdag 2 september 2020 bij ASW. 

 
1. Opening. 
Marianne Arnold opent om 09.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen en vaststellen agenda. 
Marianne deelt mee dat het voorstel is om de contributie met €  4,50 te verlagen. De 

volledige contributie voor 2021 bedraagt € 54,50 en dat wordt dan € 50. Klaasje de Vries 
vraagt zich af of dat nodig is. Overige leden gaan akkoord. 

3. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2019. 
Er zijn geen opmerkingen. Gerda leest het verslag voor. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag secretaris. 
Corrie van Triet leest het jaarverslag voor. 

5. Financieel verslag, begroting en toelichting. 
De stukken worden vastgesteld met dank aan Toos Grootendorst die met hulp van Corrie van 
Triet de stukken heeft opgesteld. 

6. Verslag kascontroleurs Will Verweij en Nelleke Verhoef. 
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Will Verweij 

leest het verslag voor. Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid. 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie. 
Will Verweij is aftredend. Klaasje de Vries is reserve lid. Zij komt nu in de commissie met 

Nelleke Verhoef. Reserve lid is: Marian de Groot. 
8. Uitreiking certificaten: 

De jubilarissen zijn: Janka Attema en Lenie Repko, 25 jaar lid. Gerda Bekkers, Joke van Kooij 
en Truus de Vries, 30 jaar lid. Joke van Kooij is verhuisd en heeft haar certificaat per post 
ontvangen. Alie van Dodewaard en Greet van Hagen, 35 jaar lid. Cobie van Driel 45 jaar lid. 

Rebekka Vis, 50 jaar lid. Rebekka is niet aanwezig. Wil van Dijken brengt het certificaat en 
het lepeltje bij Rebekka. 
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9. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Truus de Vries. Truus heeft reeds 
een cadeau ontvangen en is getrakteerd op een lunch. Vandaag ontvangt zij nog een 

bloemetje. 
10. Contactvrouwen en catering. 

Alie van Dodewaard (wijk 12) en Teunie de Wit (wijk 13) bedanken als contactvrouw. Teunie 
Saarberg wordt contactvrouw voor wijk 12. 
Teuny Koren wordt contactvrouw voor wijk 13. 

Corry de Jong geeft uitleg over haar werk als contactvrouw van regio 1. 
Ook start zij vanaf zaterdag 5 september 2020 met wandelingen door Gouda. Groene plekjes 

in Gouda. 
Bea Rotteveel is geridderd. Zij ontving een lintje van de koning. 
Bep de Bruin bedankt het bestuur voor de bloemen die zij heeft gekregen voor hun 60-jarig 

huwelijk. Ook Teunie de Wit is 60 jaar getrouwd. Lia van Pruissen bedankt het bestuur voor 
de bloemen die zij heeft ontvangen voor hun 50-jarig huwelijk. 

Marianne deelt verder mede dat we zoeken naar een andere zaal. Omdat we nu nog niet 
terecht kunnen in Souburgh voor onze afdelingsavonden. Ook gaat Souburgh in het najaar 
2021 sluiten omdat het wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Een voorlopige optie is de 

zaal van de voetbalkantine van ASW. Dan wordt het de woensdagavond. Verder wordt er nog 
geïnformeerd naar een zaaltje in een kerk. 

 
11. Rondvraag. 

Klaasje de Vries vraagt of het een idee is om folders uit te delen in de Triangel. Marianne zegt 
dat er op het ogenblik geen folders beschikbaar zijn. Door de coronacrisis weten we ook nog 
niet hoe het verder gaat verlopen. 

 
12. Sluiting. 

Marianne sluit de jaarvergadering om 10.45 uur. 
KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG INLEVEREN VÓÓR 28/2 

WADDINXVEEN OF vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

U mag het ook in de brievenbus van Marianne Arnold doen, Marga Klompéhoeve 44 
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