
Jubileumdag Vrouwen van Nu  

 Dinsdag 24 mei 2022 

Parkgebouw Rijssen    

 

Wij nodigen u van harte uit voor ons jubileumfeest op 24 mei 2022 

We starten met de jaarvergadering, deze is voor iedereen toegankelijk maar opgave is wel van belang. 
Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. 

Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend een optreden van de The Bluebettes.   
Kosten hiervan bedragen € 20,00.  

Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen kunnen zich per afdeling 10 leden  
aanmelden. Overige leden kunnen op een wachtlijst worden gezet.  
Komen er minder of geen leden van een afdeling, dan worden deze stoelen verdeeld over diegene     
die op de wachtlijst staan. 
U geeft zich op bij de secretaris van uw afdeling.  

Opgave voor 30 april 2022 via secretaris van uw afdeling: 

email: jubileumvvnov@gmail.com 
 

Mocht het feest door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt er € 2,50 p.p. 
ingehouden voor gemaakte kosten. 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via bovenstaand mailadres of  

The Bluebettes is een Zwolse vrouwenband die een 

ode aan de muziek uit de jaren zestig brengt.  

Ze kruipen zelf achter de drums, gitaar, basgitaar 

en toetsen en vormen daarmee een all-female-band. 

En waarom de muziek uit de sixties? '  

Ondanks hun uiteenlopende muzieksmaken, vinden ze elkaar alle vijf in de  

muziek uit de jaren zestig. En dan vooral in liedjes met meerstemmige koortjes. 

Ze zijn dol op koortjes. 

Vrouwen van Nu Overijssel - Molenhof 18, kamer 4 - 8102 EX Raalte 

The Bluebettes 

Locatie:  

Parkgebouw Rijssen 

Oosterhofweg 49 

7461 BT Rijssen 
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10.00 uur - 10.30 uur Inloop Jaarvergadering  

10.30 uur - 12.00 uur Jaarvergadering 

12.30 uur -  13.30 uur Lunch 

14.00 uur - 14.45 uur Optreden van The Bluebettes 

14.45 uur -  15.15 uur Pauze  

15.15 uur -  16.00 uur Optreden van The Bluebettes 

16.00 uur - 16.30 uur Afsluiting met drankje en hapje  

Programma Agenda Jaarvergadering 
1. Opening door voorzitter Rina Braakman 

2. Mededelingen. 

3. Informatie door landelijk bestuurslid  

Mw. Angeline Beukema toe Water-Smink  

4. Verslag jaarvergadering 2021 

5. Jaarverslag 2021 

6. Jaarrekening 2021 

7. Verslag kascontrole en verlenen decharge 

8. Vaststellen begroting 2022  

9. Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid  

10. Afgevaardigde ledenraad:  kandidaat Janny Prins.  

Plaatsvervanger: Rina Braakman 

11. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming  

 nieuwe commissieleden  

12. Rondvraag  

13. Sluiting vergadering  


