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www.vrouwenvannu.nl/fryslan 
e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

Secretariaat: Kwakerswijk 24 
8456 KA De Knipe    

 

 

             
    juni 2021  
 
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden naar de 
secretarissen van de afdelingen van  
Vrouwen van Nu Fryslân, met het verzoek de nieuwsbrief 

door te sturen naar de eigen leden. 
Het provinciaal bestuur gaat ervan uit dat het  
afdelingsbestuur de leden zonder mailadres informeert  
over de inhoud van de nieuwsbrief. 

 

 
 
 

Beste leden van Vrouwen van Nu Fryslân, 
 

‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal’, zo begon de persconferentie van 
Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge tijdens hun laatste 
persconferentie waar tal van 

versoepelingen bekend werden gemaakt 
die 26 juni ingaan. 

Wat horen we dit graag, en wat zien we 
er naar uit. 

Als Provinciaal Bestuur hopen we 8 juli 
weer op een fysieke vergadering. Vanaf 
november hebben we altijd vergaderd via 

Zoom. Prettig was het dat toch alles door 
kon gaan. 

Maar niets gaat boven fysiek elkaar 
ontmoeten, ‘s middags bezoeken we de 
tentoonstelling over borduren en mode. 

Haute Bordure laat kleding en 
accessoires zien die in Nederland zijn gemaakt en gedragen, en kunnen we de 

gedecoreerde japon van Koningin Maxima bewonderen. 
Het is een aanrader. Nu we bijna allemaal de vaccinaties hebben gehad, zijn we 
prima beschermd en kunnen we weer veilig meer ondernemen. 

Als bestuur hopen we van harte de Algemene Vergadering in Sneek op 29 
september te kunnen houden. We gaan er mee aan de slag en proberen dat ook 

zo veilig mogelijk te doen. 
Wat zal het fijn zijn elkaar weer te ontmoeten, we mogen het mondkapje thuis 
laten, na anderhalf jaar alles gedaan te hebben met  mail telefoon of Zoom.  

We wensen jullie een fijne zonnige zomer toe, geniet van de  
vrijheden, die we na een moeilijk jaar weer terug krijgen. 

 
We hopen jullie te ontmoeten op 29 september in Sneek. 

 
Een zonnige groet van het PB, 

Lieske, Marja, Jantsje, Nely en Eelkje 

 

Inhoud: 
- Beste leden 
- Commissie Handwerken 
- Borduurproject Fries Museum 
- Nieuws commissie Cultuur 
- Commissie Reizen 
- Rabo ClubSupport 
- Vergaderen via Zoom 
- WBTR 
- Bevolkingsonderzoek borstkanker 
- Fryske Akademylêzingen 

Bijlagen: 
- Cursussen & workshops HW 
- Uitnodiging Borduren met de buren 
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Voor de zomer een update van de activiteiten en plannen voor de komende 
maanden.  
 

Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân 
Zoals jullie al in de nieuwsbrief van de commissie hebben kunnen lezen, wordt de 
Handwerkexpositie, die komend najaar gehouden zou worden, verplaatst naar 

volgend voorjaar: vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2022, met het thema: 

‘Hand’werken 
 
Voorafgaand aan het nieuwe handwerkseizoen organiseert de commissie een: 

Inspiratiemiddag  
voor voorwerksters en leden, op: 

Donderdagmiddag 23 september van 13.00 – 16.00 uur in de 

‘Buorskip’ in Beetsterzwaag. 
Opgave voor deze middag vóór 15 september via chtw1949@gmail.com 

De volgende cursussen staan er voor het komende seizoen op het programma: 
- Quilten voor beginners 
- Textielkunst 

- Kantklossen 
- Schwalmisch borduren 

En daarnaast 2 workshops: 
- 450 steken creatief borduren 
- Kerst 

Alle informatie over de cursussen & workshops, zoals door wie ze gegeven 
worden, data, locaties en de kosten zijn te vinden in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 
 

Uitnodiging ‘Borduren met de Buren’ 
Leden uit de noordelijke provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en 

Gelderland worden uitgenodigd, om deel te nemen aan een digitale cursus 
borduren met het thema ‘Eigen dorp of stad in beeld’. Een leuke en actieve 
uitdaging, met ondersteuning van een digitale borduurspecial en een telefonisch 

vragenuurtje! 
Opgave vóór 1 juli a.s. 

Alle informatie over dit initiatief en opgave is te vinden in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 

Borduurproject 

in het Fries Museum 

Na lang wachten is het borduurproject in het Fries Museum op 31 mei dan toch 
afgetrapt!  

Ans Nout is nu als ervaren borduurster twee hele dagen per week in het museum 
aan de slag, samen met drie studenten van het Friesland College en twee 
modeontwerpers uit Arnhem. Ieder heeft haar eigen inbreng in ideeën en 

materialen voor het realiseren van een borduurlap van 1 meter bij 1 meter 70. 
Ook doen ze nieuwe ideeën op tijdens hun zoektochten door de expositie Haute 

Bordure, die nog tot 18 juli in het museum te zien is. 
Omdat het project nu in kortere tijd gerealiseerd moet worden, heeft Ans het er 
thuis eveneens druk mee. 

Ook benieuwd naar het resultaat? Het kunstwerk is tot medio september in het 
Fries Museum te bewonderen! 

 

mailto:chtw1949@gmail.com
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Nieuws van de Commissie Cultuur 

Provinciale tennisdag 
Deze dag, die in augustus in Stiens gehouden zou worden, is in overleg met de 
organiserende vrouwen uitgesteld tot volgend jaar: 2022. Het lukt dit jaar niet, 

om er met een groep enthousiaste tennissers een gezellige dag van te maken. 
 

Buitenschilderdag 

Deze is gepland op woensdag 8 september. 
 

TOP-dag 
Er worden plannen gesmeed voor een TOP-dag in november.  
 

Wandelen 
De wandelgroepen Rûntsje om ‘e tsjerke, Kuier rûn it doarp en Nordic Walking 

hopen de draad straks weer op te pakken.  
De wandelaars van Kuier rûn it doarp op maandagmiddag trekken in september 
de wandelschoenen weer aan, om met een groep er op uit te gaan. 

Zodra de andere groepen weer los gaan, krijgen de deelnemers hiervoor een 
uitnodiging en wordt dit ook vermeld op onze provinciale website. 

 

 Bridgedrive 
Op woensdag 20 oktober organiseert afdeling Lippenhuizen  
een bridgedrive in Jubbega 

 

Plaats: De Kompenije, Ericalaan 22 te Jubbega 
Tijd: we beginnen om 10.00 uur en de zaal is open om 9.15 uur. 
Kosten: € 18 per persoon. Dit is inclusief  1 koffie en een lekkere 

lunch.   Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen. 
Opgave: vóór zaterdag 16 oktober bij Aafje van den Bosch: 

t: 0513 – 436373 of e: wiabo@kpnmail.nl 
 

Het belooft weer een mooie dag te worden ! 
 
Aafje van den Bosch, Aaltsje Jongedijk, Fenna Liemburg, Klaasje van der Sluis 

en Froukje van der Veen 
 

Meer nieuws en actualiteiten van de Commissie Cultuur staan op de website en 
in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

 

Commissie Reizen Fryslân 
De commissieleden kijken vooruit naar een nieuw reisseizoen en organiseren 

daarvoor een Informatiebijeenkomst op maandagmiddag 1 november. 

Tijdens deze bijeenkomst worden reizen in 2022 met Vrouwen van Nu 
gepresenteerd en wordt er teruggekeken naar de afgelopen twee jaren. 

Iedereen is welkom! Leden kunnen ook een reislustige vriendin meenemen. 
 

Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo ClubSupport. Met deze 
campagne worden verenigingen en stichtingen ondersteund met een financiële 

bijdrage. Vanaf eind augustus kunnen clubs zich inschrijven. Rabobankleden 
bepalen via (digitale) stemming welke clubs een bijdrage krijgen. 

Vorig jaar heeft de actie een prachtig bedrag voor onze Fryske afdelingen 
opgebracht. Kijk op de website rabobank.nl/clubsupport voor alle informatie. 

mailto:wiabo@kpnmail.nl
https://nl.123rf.com/photo_46601427_four-aces-playing-cards-with-big-poker-icons-spades-hearts-diamonds-clubs.html?vti=lw0n0jmwg1qyknwrk9-1-31
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Vergaderen via Zoom 

Het afgelopen jaar hebben afdelingsbesturen en commissies de mogelijkheid 

gehad, om zoomtrainingen te volgen, zowel landelijk als provinciaal. Met dank 
aan José Vroonland en Maartje van der Bijl hebben verschillende leden zich het 

zoomvergaderen eigen gemaakt. In april hebben we dan ook vier keer een 
regionaal zoomoverleg met commissies en afdelingen kunnen houden.  
Wij als provinciaal bestuur en ook de commissies vergaderen en overleggen nog 

vaak via zoom. En hoewel de mogelijkheden, om fysiek bijeen te komen steeds 
groter worden, zal er de komende tijd ook via zoom vergaderd (kunnen) worden. 

Provinciaal hebben we voor het hele jaar een ‘zoomaccount’ tot onze 
beschikking. 
Afdelingen, die hier voor hun bestuursvergaderingen gebruik van willen maken, 

kunnen een afspraak maken en een link aanvragen bij het Organisatiebureau:  
e: vvnf.servicepunt@gmail.com 

 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is ingesteld in 2013 en 

geldt vanaf 1 juli 2021 ook voor verenigingen en stichtingen, waaronder Vrouwen 
van Nu. In deze wet staan voorwaarden waaraan bestuurders dienen te voldoen 
teneinde fraude te voorkomen.  

Bestuurders die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel vallen onder 
deze wet. Omdat wij als Vrouwen van Nu één Kamer van Koophandel nummer 

hebben waar ook alle afdelingen onder vallen en waarbij alléén de landelijk 
bestuursleden zijn ingeschreven, vallen alleen de landelijke bestuursleden onder 
deze wet. Lokale afdelingsbesturen vallen niet onder deze wet en hoeven dus 

géén actie richting de WBTR te ondernemen. 
Het landelijk bestuur gaat een stappenplan voor de WBTR doorlopen om te kijken 

of Vrouwen van Nu als landelijke vereniging nog iets in de huidige werkwijze of 
in de statuten moeten aanpassen om aan deze wet te voldoen. Uiteraard is er 
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de landelijke 

bestuursleden. 
Vrouwen van Nu Fryslân is echter een uitzondering op bovenstaande, omdat 

onze provinciale afdeling een eigen KvK-nummer heeft, waar de Fryske 
afdelingen onder vallen en de leden van het provinciaal bestuur bij ingeschreven 

staan. 
Leden van het landelijk bestuur en landelijk bureau gaan bekijken wat er 
eventueel in de werkwijze/statuten/huishoudelijk reglement aangepast of 

aangevuld moet worden, om aan deze wet te voldoen. Wij houden hierover 
contact met het landelijk bestuur, bekijken het stappenplan en zullen nagaan of 

aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voor onze 
provinciale afdeling nodig zijn.   
De WBTR gaat vanaf 1 juli voor ons gelden, maar er is een overgangsregeling 

van 5 jaar. We hebben dus nog de tijd om alles op orde te brengen. Op de 
Algemene Vergadering in september zullen we uitleg geven over de eventuele 

aanpassingen. 

 

Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker 

Bij leden van Vrouwen van Nu is onrust ontstaan over  het  besluit van 

staatssecretaris Blokhuis, om de periode van de uitnodigingen voor het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen van twee naar drie 
jaar. 

Dit heeft te maken met het tekort aan screeningspersoneel bij het 
bevolkingsonderzoek en de uitbraak van het coronavirus, waardoor het 

mailto:vvnf.servicepunt@gmail.com
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borstkankeronderzoek enige tijd heeft stilgelegen. Sinds de herstart kunnen door 
de coronamaatregelen minder vrouwen per dag onderzocht worden dan normaal. 
 

De Nederlandse Vrouwen  Raad (NVR) is samen met de Soroptimisten, 
Borstkankervereniging Nederland en met de Vereniging van Nederlandse 

Vrouwelijke Artsen (VNVA) in gesprek over het besluit om de tijdelijk de 
screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker van eens in de twee jaar 
naar eens in de drie jaar te verlengen. Er zijn vragen uitgezet bij artsen hoe 

ernstig deze (tijdelijke) situatie is. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een goed 
aanknopingspunt voor een lobby over dit onderwerp. Vrouwen van Nu haakt 

hierbij aan en zal waar nodig een actieve bijdrage leveren. 
  

Fryske Akademy Lêzingen 2021 – 2022 
Het is nog niet zeker of in de herfst alle coronamaatregelen zijn opgeheven, 

maar de locaties ‘De Koperen Tuin’ in Leeuwarden en ‘It Haske’ in Joure en de 
sprekers zijn geregeld èn de data voorlopig vastgesteld.  
 

Het programma voor het komende seizoen: 
Vrijdag 19 november 2021: 

1. Prof. dr. mr. Hylkje de Jong, hoogleraar Rechtsgeschiedenis: 'Romeins recht in 
Context’ 
2. Rob Bruntink, auteur, journalist en expert palliatieve zorg: ‘hopen op het 

beste, voorbereiden op het slechtste' 
 

Dinsdag 18 januari 2022: 
1. Dr. Sander Ebbers, Intergrale Veiligheidskunde & onderzoeksgroep 
Cybersafety, NHL: ‘Hoe kun je als burger jezelf weerbaarder maken tegen 

cybercrime’ 
2. Prof. dr. Hans Mol, ûndersiker midsiuwske skiednis, Fryske Akademy: ‘HiGgis 

yn de praktyk’ 
 
Vrijdag 11 maart 2022: 

1. Prof. dr. Andre Aleman, hoogleraar ‘cognitieve neuropsychiatrie UMCG’: ‘Het 
seniorenbrein’ 

2. Gerben Gerbrandy: ‘de funksje fan de Earste Keamer’ 
 
Opgave: 

vóór 15 oktober 2021 via de mail naar akaspers@fryske-akademy.nl, o.v.v. 
deelname Akademylezingen, naam, adres, woonplaats en de locatie waar 

u de lezing gaat bijwonen (Leeuwarden of Joure). Telefonisch is de Fryske 
Akademy lastig te bereiken vanwege het thuiswerken. 
 

Kosten: 
€ 30, - voor de hele serie lezingen 

 
Pas wanneer er groen licht wordt gegeven dat de lezingen zonder beperkingen 
kunnen worden gehouden, zullen degenen die zich hebben opgegeven, gevraagd 

worden het bedrag van € 30,-- over te maken. Na betaling ontvangen de 
deelnemers de toegangskaart met het programma en de informatie over de 

sprekers (na 1 november 2021) via de mail. Er zal vooreerst geen mogelijkheid 
zijn om via de website van de Akademy op te geven en te betalen. 

  
 

mailto:akaspers@fryske-akademy.nl

