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Nieuwsbrief Januari 2021 

Beste dames, 
Allereerst wenst het bestuur jullie een gelukkig en gezond 2021! 
We hopen dat iedereen de periode die achter ons ligt, ondanks alle beperkingen, goed en gezond 
doorstaan heeft. 
We moeten nog een poosje volhouden, maar de inentingen beginnen binnenkort en dat is toch 
ook weer positief nieuws. 
Wanneer het sein op groen gaat, willen we onze activiteiten zo snel mogelijk opstarten. We gaan 
ons jubileum 70 jaar + 1  alsnog feestelijk vieren. 
We hebben aan jullie gedacht, maar we hebben jullie ook gemist. Het bestuur ziet de toekomst 
echter vol vertrouwen tegemoet. 
We willen jullie ook nog bedanken voor de vele leuke reacties die we kregen na het bezorgen van 
de presentjes, het heeft ons goed gedaan. 
 

ZWEMMEN 

Helaas ligt het zwemmen door het virus weer stil. Hopelijk kan er op 20 januari weer gestart 

worden. Willen de dames die zwemmen de bijdrage van € 75 overmaken op bankrekeningnummer 

NL83RABO0142153613 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu onder vermelding van naam en 

“zwemmen”? 

Bent u inmiddels gestopt met zwemmen geef dit even door aan Ine Derksen, dit i.v.m. de 

administratie 

CONTRIBUTIEBETALING 

Bij het Magazine dat u in december heeft ontvangen zat de ledenpas met factuur. Indien u deze vóór 25 

januari betaalt dan hebben wij als afdeling in februari “ons gedeelte” op de bankrekening staan.  

Dit geldt natuurlijk niet voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven. 

Heeft u een machtiging afgegeven dan staat dit duidelijk in het schrijven. 

Wilt u de contributie voor 2022 via automatische incasso betalen? Vraag dan bij het secretariaat om een 

machtigingsformulier. Deze kan altijd, met één druk op de knop, weer ingetrokken worden, het formulier 

blijft in de afdeling. 

JAARVERGADERING FEBRUARI 

Normaal zou volgende maand de jaar/ledenvergadering plaatsvinden. Helaas is dat door het virus niet 

mogelijk. Zowel Ankie Kosten als Ine Derksen zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben aangegeven 

er nog een termijn aan vast te willen knopen. Officieel moet hierover gestemd worden. Bij de nieuwsbrief 

van februari ontvangen jullie een stembiljet en  tevens het jaarverslag, het financieel verslag en de notulen 

van vorig jaar. 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 
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Dankbetuiging  

Bij deze zouden we alle leden en het bestuur van “Vrouwen van Nu” willen bedanken voor het 

medeleven en de getoonde belangstelling voor het overlijden van Laura. 

We hebben helaas niet alle namen en adressen van een ieder maar neem aan dat dit dan zo 

langs deze weg bij een ieder terecht zal komen. 

Laura heeft altijd genoten van haar avondjes, uitjes en fietstochten met jullie en de gezelligheid 

onder elkaar, gedurende de vele jaren van lidmaatschap, dank daarvoor. 

Cees, Jordan en Robin van Laarhoven  

 


