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Beste leden 
 
Eindelijk is er weer wat ruimte om elkaar te ontmoeten, om te beginnen met de jaarvergadering 
eind maart waar we hopen velen van jullie weer te zien. 
 
Dit jaar is voor ons weer een jubileumjaar, we bestaan 85 jaar als afdeling. Dit gaan we natuurlijk 
vieren, maar vanwege alle coronamaatregelen zal dat later dit jaar plaatsvinden. 
 
We zullen onze samenwerking met de afdelingen Oirschot en De Beerzen voortzetten, en 
beginnen met een gezamenlijke reis naar de Vrouwen Van Nu Ontmoetingsdag op de Floriade in 
mei.  
 
Vriendelijke groeten 
Gerry, Dinie en Brigid 
 
 

 
CONTRIBUTIE  

 
We verzoeken jullie om de contributie van € 55,50 voor 28 maart a.s. over te maken 

 op ons bankrekeningnummer:  
IBAN nl24rabo0107018462  

 

 
AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
Jaarvergadering dinsdagavond 29 maart 
Locatie: Prinsenhof  
Aanvang: 19.30 uur 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Jaarverslag en financieel verslag, vaststelling kascommissie 
3. Bestuursverkiezing: Brigid de Wals is aftredend en herkiesbaar. 
4. Informatie over aankomende activiteiten 
5. Rondvraag 

 
Na de pauze kijken we naar een korte presentatie over het 
project Plastic en Ik, die door onze provinciale bestuur 
werd opgestart en is ondertussen overgenomen als 
landelijk project. Voor het jaar 2022 is als jaarthema voor 
het project gekozen voor Microplastics. 
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Provinciale jaarvergadering in Veghel, woensdag 13 april 
Locatie: Cultuurhaven Veghel  
 
De jaarvergadering voor afdelingsbesturen en belangstellende leden begint om 15.00 uur. Er is plaats voor 
130 personen voor het middagprogramma. Na de vergadering gaan we een hapje eten.  
De eigen bijdrage (diner) bedraagt: € 12,50. 
 
Daarna is er voor alle leden een gratis cabaretvoorstelling van Teletext, het muziektheaterprogramma Zoete 
Lieve Gerritje.  Er kunnen maximaal 250 personen in de zaal. De leden die naar de jaarvergadering komen 
hebben voorrang bij de aanmelding voor het avondprogramma. Vol is vol. De koffie, thee en drankjes bij het 
avondprogramma zijn voor eigen rekening. 
 
Als bestuur zullen we ’s middags aanwezig zijn, er kunnen 1 of 2 belangstellenden meerijden. 
Heb je interesse in het alleen bijwonen van het avondprogramma, laat het even weten, dit is afhankelijk van  
vervoersmogelijkheden. 
Heb je interesse, geef je dan VOOR 14 MAART op, dan kunnen we het doorgeven aan de provincie. 
 

 
Spelletjesmiddag donderdag 28 april 
Locatie:  Kapelweg 27  (bij Dinie de Bresser)  
Aanvang: 13.30 uur 
Weer een gezellige middag Rikken en Rummikubben.  
Graag even opgeven bij Dinie of Brigid. 
 
 

 
Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag, 20 mei 2022 

Zoals jullie in het ledenblad hebben kunnen lezen, staat 
vrijdag 20 mei 2022 in het teken van de Vrouwen van Nu 
Floriade Ontmoetingsdag. Op die dag hopen we met zoveel 
mogelijk vrouwen van nu de Floriade in Almere te bezoeken. 
 
Tijdens de dag ontmoet je leden van de werkgroep, van het Landelijk Bestuur en landelijk bureau, kom je 
even op adem met een kopje koffie of thee met iets lekkers in onze uitvalsbasis The Shelter, bezoek je 
stands van Vrouwen van Nu, de werkgroep Plastic & ik, het Landelijk Voedsel Platform en de agrarische 
commissies en ga je met onze rondwandeling langs vrouwelijke deelnemers van de Floriade om tot slot een 
goodiebag op te halen voordat je na een heerlijke dag weer naar huis gaat. 
 
De afdelingen Best, Oirschot en O-W-Middelbeers organiseren samen busvervoer voor deze dag. Tijdens 
de jaarvergadering op 29 maart kunnen we jullie meer over vertellen, inclusief de kosten. Maar zet de datum 
alvast in de agenda! 

 
 
Contactinformatie bestuur: 
 
Gerry:  h.v.genugten@kpnmail.nl   06 20162018 
Dinie:  ddebresser@ziggo.nl   0499 371598 / 06 45682561 
Brigid:  vrouwenvannu.best@gmail.com  0499 310309 / 06 49993195 
 
 
Vervoer: 
Kom je graag naar een activiteit maar heb je geen vervoer? Laat het dan weten – we zullen ons best doen 
om iets te regelen.  
 


