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Beste vrouwen, 

we hebben elkaar de afgelopen tijd veel lichtpuntjes toegewenst via ansichtkaarten, 
via de mail, via groeps apps en als we elkaar tegen kwamen mondeling.
Deze lichtpuntjes geven ons kracht om met nieuwe energie dit nieuwe jaar in te gaan 
en creatieve oplossingen te bedenken om samen met jullie activiteiten en andere 
mogelijkheden te bedenken waardoor we met elkaar verbonden blijven. In het licht 
van Vrouwen van Nu!

Elk eind is een begin
dat komt goed van pas
neem je voor wat je wil

maar laat achter je wat was

Informatiegids (bijlage bij deze Nieuwsbrief)
Ieder jaar ontvangen de leden van Vrouwen van Nu Heiloo een gedrukt 
informatieboekje. Door de corona maatregelen wordt de situatie rondom alle 
activiteiten steeds aangepast. Daarom is er voor gekozen om een informatiegids te 
maken die als bijlage aan deze nieuwsbrief is toegevoegd. Bij verandering wordt de 
gids bijgewerkt en ontvangen jullie deze info per mail.

Eerste verenigingsavond dit nieuwe jaar (met ?)

Maandag 25 januari (onder voorbehoud) is de eerste
verenigingsavond van dit jaar met als onderwerp:

De tuinen van Monet

Isolde Scholberg, kunsthistorica komt ons verblijden met de
prachtige beelden van de schilderijen van Monet. We krijgen inzicht
in waar hij zijn inspiratie vandaan haalde en hoe en waar hij leefde.

Aanvang : 19.30 uur (let op deze aanvangstijd) in de Ter Coulsterkerk
Je kunt hier aan deelnemen door je aan te melden bij het secretariaat  
secretariaatvvnheiloo@gmail.com . Dit kan tot 22 januari.

Verdere agenda 
jullie kunnen de volgende data noteren: woensdag 10 februari en maandag 8 maart. 
Meer informatie hierover lees je in de volgende Nieuwsbrieven.

Attentie! 
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Attentie!
Het coördinatie team doet haar uiterste best om binnen de regels van het RIVM de 
bijeenkomsten te organiseren voor maximaal 30 deelnemers. Bij meer deelnemers 
(een wachtlijst), organiseren we een tweede of zelfs derde avond met hetzelfde 
thema. Zodat iedereen de kans krijgt om de lezingen bij te wonen.
Helaas is het elke keer weer voorgekomen dat men zich opgeeft en zonder afbericht
niet komt. Zelfs, nadat iedereen die zich heeft opgegeven, 2 dagen van te voren nog 
een mail krijgt van Betsy, onze secretaris, met daarin het Corona protocol. 
Die onverwachte lege stoelen....…   daar hadden dan de leden die op de wachtlijst 
staan kunnen zitten en genieten. Het gevolg is ook dat we de kosten van de tweede of
derde avond wellicht niet hadden hoeven maken. Willen jullie hier a.u.b. goed aan 
denken, anders zien wij ons genoodzaakt om bij het niet afzeggen €5,00 onkosten te 
gaan berekenen. Laat het a.u.b. niet zover komen. 

De jaarvergadering in februari
Zoals jullie wel begrijpen mogen we dit jaar geen fysieke jaarvergadering organiseren.
Het landelijk bestuur heeft ons laten weten dat de regering in juni 2020 een spoedwet
heeft aangenomen voor Algemene Leden Vergaderingen. 
Zo mogen wij een schriftelijke jaarvergadering organiseren. De datum is maandag 
22 februari 2021. Dat betekent dat alle leden alle stukken die bij de jaarvergadering 
horen begin februari met verdere informatie en uitleg per mail of per post ontvangen. 
Er wordt dan van jullie gevraagd om voor die punten waarvoor jullie toestemming 
nodig is, zoals b.v. benoemen nieuwe penningmeester, akkoord te geven per mail of 
per post. Maar meer daarover in de nieuwsbrief in februari.

Contributie:
Denken jullie eraan om het lidmaatschap voor 25 januari te betalen.
De factuur heb je bij het landelijke magazine in december gekregen.

Kascommissie
Belangrijke vraag aan alle leden in verband met de kascontrole in januari.
Wie, o wie, heeft zich  in februari tijdens de jaarvergadering opgegeven voor de 
kascommissie  voor de jaarrekening van 2020 en wie heeft zich als reserve 
opgegeven? Helaas is dit gegeven niet terug te vinden in de notulen. Ook als je je niet
opgegeven hebt en je wilt dit voor de vereniging wel doen, dan horen we dit heel 
graag. Graag een reactie voor 15 januari, zodat we zo snel mogelijk een datum voor 
de controle kunnen maken.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester Tineke Waterkott via: 
 e-mail: penningmeestervvnheiloo@gmail.com of telefoon: 06 40520656

Nieuwe leden
We heten Marink Bos uit Egmond Binnen van harte welkom in onze vereniging. Dat je 
je maar snel thuis mag voelen.

In memoriam
We hebben vernomen dat een lid van onze vereniging plotseling is overleden.
Het is Ina Nijdam, ze was lid van onze vereniging sinds juli 2020.
Ze heeft de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden bezocht die we in juli 
hebben georganiseerd. In Heiloo kenden veel mensen haar want ze was een bekende 
diëtiste
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Instagram.
Velen van jullie zijn actief op Instagram. Volg dan ook Vrouwen van Nu Noord Holland 
voor nieuws en de provinciale activiteiten.

Website 
Kijk altijd op onze website Vrouwen van Nu Heiloo voor de activiteiten en de laatste 
veranderingen in het programma.
Het mag gezegd worden Ada Bontje, onze web master, maakt (een van) de beste web
sites van de Vrouwen van Nu in NH.

Deze mooie tekst komt van de Stichting CORDAID.

www.vrouwenvannu.nl/heiloo


