
 

Programma 2020-2021  
 

Gezien de huidige situatie is het niet bekend  

of de avonden doorgaan. 

We houden u op de hoogte via het Mededelingenblad. 

 

 

 

 

 

E-mail-afdeling:  vvn.langedijk@gmail.com 

 

Website: www.vrouwenvannu.nl 

Codes voor inloggen op de website van de afdeling, de 

provincie en de landelijke website kunnen leden opvragen 

bij het bestuur. Onder geen beding mogen deze codes aan 

derden verstrekt worden. 

Onder ‘voor leden’ vind je allerlei informatie, nieuwtjes, 

activiteiten en bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Infoboekje 2020-2021 

 

mailto:vvn.langedijk@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/


INSCHRIJFFORMULIER 

Ja, ik wil graag lid worden van Vrouwen van Nu. 

Naam:…………………….………………………………… 

Adres:………………….…………………………………… 

Postcode/plaats:………..……………………………… 

Telefoon:…………………………………………………… 

Mobiel:……………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………… 

Geboortedatum: ……. Evt. Trouwdatum: … 

Hierbij geef ik toestemming dat mijn persoonsgegevens 

(naam/(email)adres/tel.nr) t.b.v. een door VvNu  

georganiseerde reis/excursie/cursus/ o.i.d. op een  

deelnamelijst worden gezet. Handtekening:   

…………………………………………………………………………….... 

Het lidmaatschapsjaar loopt van januari t/m december. 

Indien je wilt opzeggen, dien je het bestuur hiervan 

schriftelijk vóór 15 oktober in kennis te stellen. 

Leden kunnen deelnemen aan alle door Vrouwen van Nu 

georganiseerde activiteiten, lid worden van de 

interessegroepen en commissies, alsook provinciaal en 

landelijk een (bestuurs) functie vervullen, of lid worden van 

een commissie. Binnen de vereniging kunnen allerlei 

functies al dan niet tijdelijk vervuld worden. Vele handen 

maken licht werk, het is leuk, leerzaam en bovenal 

gezellig! 

 

Bestuurssamenstelling afd. Langedijk 
 

Voorzitter vacant   

          

Voorzitter  

“tijdelijk”    Charlotte Vlaar-Bandel aftredend 2021 

                                         

 

Secretaris Erie Schrijver-van Gerve aftredend 2023 

niet herkiesbaar 

   

Penning- 

Meester Truus Moll-Tol  aftredend 2021 

      niet herkiesbaar 

 

Ledenadmi- 

nistratie Marian Schram-Kay  aftredend 2023 

      niet herkiesbaar 

 

 

Distributie Diane Roozendaal  aftredend 2023 

      herkiesbaar 

 

Webmaster Greet Spijksma  sinds 2015                       

   

Emailadres afdeling Langedijk: vvn.langedijk@gmail.com 

Website: www.vrouwenvannu.nl 

Leden kunnen emailadressen en telefoonnummers van 

bestuursleden vinden op de Bijlage uitsluitend voor leden. 

 

 

mailto:vvn.langedijk@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/


 

 

Tuinclub 

Contactpersonen: 

Sheila v.d. Ende en Jackie de la Bretonnière 

 

Handwerkgroep 

Contactpersonen: Gonnie Jonkman 

Breiwol altijd welkom! 

 

Graag wijzigingen doorgeven aan het bestuur, dan kunnen 

we de informatie actueel houden. 

In principe kunnen alleen leden zich aansluiten bij één of 

meer interessegroepen. Uiteraard mag iemand ook een 

nieuwe interesse-/activiteitengroep of workshop 

organiseren (spel/(stads)wandeling/bios/creatief bijv.)  

Ook iets eenmaligs kan georganiseerd worden om samen 

te doen, bijv. een show of concert, tentoonstelling of leuke 

excursie. Het bestuur houdt zich aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

Langedijk, september 2020                               

Beste leden, 

Na een bizarre tijd en een hete zomer, hoop ik, dat u deze 

periode zo goed en gezond mogelijk bent doorgekomen. 

Na een abrupt einde van onze avonden in maart, 
veroorzaakt door het Corona- virus, hopen we, dat wij wel 
weer een en ander aan gezellige avonden kunnen bieden in 

het nieuwe seizoen. 

De avonden die niet doorgaan zullen waar mogelijk op een 
later tijdstip worden gegeven, waarschijnlijk volgend jaar. 

Alle avonden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de 

situatie omtrent het Corona-virus en de aanbevelingen/ 
verboden door de regering. 

Bovendien ben ik en ook wij als bestuur heel benieuwd, 

hoe u over deze mogelijkheden met allerlei beperkingen, 
denkt.  

Dus mocht u telefonisch door mij worden benaderd, dan 

hoop ik te horen of u naar de avond wilt komen. 

Graag in goede gezondheid tot ziens bij een van  
onze avonden. 

 

Namens het bestuur, 

Charlotte Vlaar- Bandel. 

 

 



Informatie over Vrouwen van Nu afdeling Langedijk 

Onze afdeling is opgericht in 1954 en telt ca. 100 leden. 

Doelstelling 

Het afdelingsbestuur bepaalt samen met de leden het beleid van 

de afdeling, dat gelijk is aan het doel van de vereniging en 

organiseert o.a. bijeenkomsten, cursussen, excursies en 

interessegroepen. Onze afdeling staat open voor samenwerking 

met andere afdelingen en/of plaatselijke organisaties om een 

gezamenlijk doel te realiseren. 

Contributie 

Contributie voor 2021 bedraagt € 54,50, waarvan € 7,85 

en € 18,30 naar resp. de provinciale kas en landelijke bond 

afgedragen wordt. Het saldo ad € 28,35 gaat naar onze afdeling. 

  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

De contributie gaat vanaf nu via Centrale Inning.  

Dit wordt gedaan vanuit het landelijk bureau. 

U ontvangt een factuur, deze wordt meegestuurd met het 

Magazine van december. 

Bij de betaling dient het factuurnummer vermeld te 

worden.  

LET OP het nieuwe rekeningnummer gebruiken dat op de 

factuur staat vermeld. 

 

Opzeggen dient te geschieden vóór 15 oktober en wel 

schriftelijk of per email t.a.v. het bestuur. TE LAAT 

OPZEGGEN BETEKENT DAT U NOG EEN JAAR CONTRIBUTIE 

VERSCHULDIGD BENT. Dit is reglementair vastgelegd.  

 

 

Contactpersonen interessegroepen/commissies 

Bridgeclub voor (half)gevorderden 

Contactpersonen: Afra Mosch  

Fietsclub 

Alleen in de zomer: verzamelen op woensdag 9.00 uur 

bij RABO Bank Noord Scharwoude, wie aanwezig is, 

fietst mee! Geen contactpersoon, info via bestuur. 

Klaverjasclub 

Contactpersoon: Sija Dekker 

Kunstkring 

Contactpersonen: Evelien Rinkel, Mieke de Buijzer  

                           en Nel Smit 

Leeskring 

Contactpersoon: Yvonne Houben 

Theatergroep 

Contactpersonen: Alie v.d. Lageweg en Eartha Floris 

 

Let op: 

Op bijgevoegd blad uitsluitend bestemd voor leden vind je 

alle contactgegevens van bovenstaande personen. 

 

 



Adressen locaties ledenavond: 

Behouden Huis, Dorpsstraat 850, OK tel. 753063 

Schelvis, Koog 3, ZS, tel. 312670 

Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41, BOL, tel. 313823 

Wist je… dat je met de ledenpas aantrekkelijke kortingen 

kunt krijgen op reizen, voorstellingen, producten! De pas 

wordt ieder jaar bij het decembernummer van Vrouwen 

van Nu toegestuurd. 

Ook kan je vaak gratis deelnemen aan allerlei cursussen, 

colleges en workshops en worden interessante lezingen, 

activiteiten en uitjes georganiseerd tegen aantrekkelijke 

prijzen. Lees het Inzichtkatern in het magazine en 

check de landelijke of provinciale website voor meer 

informatie. 

Iedere maand sturen wij een nieuwsbrief waarin we naast 

de mededelingen en aankondiging van de ledenavond ook 

excursies en uitjes melden, zowel door ons als door andere 

afdelingen of provinciaal georganiseerd.  

Er zijn in de provincie Noord-Holland ook commissies en 

wel Kunst, Cultuur & Maatschappij, PR/redactie, Reizen, 

waar jij ook deel van kunt uitmaken. 

 

Ontmoet anderen, verrijk jezelf!     

 

 

Lief en Leed 

Bij ziekte of overlijden of bepaalde jubilea wordt gezorgd 

voor een kaartje of bloemetje of gaat iemand even langs. 

Omdat bestuursleden niet alles horen, vragen zij de leden 

hen erop attent te maken als ze weten dat iemand 

daarvoor in aanmerking komt.  

Reiskostenvergoeding voor chauffeurs  

De onkostenvergoeding per auto is 30 cent per km. Het 

bedrag wordt verdeeld over het aantal personen in de auto, 

en de meerijders betalen de chauffeur. Het is raadzaam 

verzekerd te zijn voor mede-inzittenden! 

Vervoer naar bijeenkomst 

Heb je geen vervoer, of wil je juist helpen met het ophalen 

of terugbrengen van leden, neem dan contact op met het 

bestuur. Meerijders betalen € 2,- aan de chauffeur. 

Eigen risico 

Deelname aan welke activiteit dan ook, georganiseerd in 

het kader van Vrouwen van Nu, is geheel voor eigen risico. 

Interessegroepen 

Alleen leden van de afdeling mogen deelnemen aan de 

interessegroepen. 

Ledenlijst 

Vanwege de AVG wet mogen geen ledenlijsten meer uitgedeeld 

worden zonder toestemming van de betrokkenen. 



Programma 2020-2021  

 

 

Gezien de huidige situatie is het niet 

bekend of de avonden kunnen doorgaan. 

 

We houden u iedere maand op de hoogte 

via het Mededelingenblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie textiel van Noord-Holland 

Deze commissie bestaat niet meer. 

Er is wel een cursus- en workshop-aanbod. 

Vind u het leuk om deel te nemen aan 

een workshop, dan kunt u meer informatie 

vinden in het Magazine van september 

en op de website van de provincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


