
 
 

 
 

 

 
 

Beste Vrouw van Nu, 
 

 
 

We hopen dat je prettige paasdagen hebt gehad en dat je hebt genoten van het 
mooie weer. We hadden ons het allemaal anders voorgesteld. Dat ons leven door 

het Coronavirus in minder dan een maand zo is veranderd, dat wil er bij ons 
soms nog niet in. Maar het is een realiteit, we zullen het moeten doen met wat 
het is. Als opkikker sturen we je een foto van  bloeiende appelbomen uit de 

Betuwe waar de bloesem nu op z’n mooist is.   
 

 
 

 
Alle afdelingsbesturen die in deze moeilijke tijd hele creatieve oplossingen 
bedenken om hun verbondenheid met de leden te tonen, willen we bedanken. 

Een grote pluim voor jullie! Maar deel het ook met anderen, geef door wat je 
doet aan marisa@vrouwenvannu.nl  

Ook in andere provincies zijn leuke initiatieven. Het landelijk bureau verzamelt 
en publiceert de tips en activiteiten op de website www.vrouwenvannu.nl achter 
de ‘voor leden’ knop. Kijk er eens naar. Weet je de inloggegevens niet meer, 

vraag dan de webmaster of secretaris van je afdeling om de inloggegevens voor 
de landelijke en provinciale pagina.  
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Op de website Vouwen van Nu Gelderland wordt de agenda up-to-date 
gehouden. Daar vind je alle informatie over afgelastingen van provinciale 

bijeenkomsten. De agrarische PR-dag in Geesteren/Gelselaar van 24 april is 
afgelast en wordt doorgeschoven naar 2021. Het fietsrondje van 6 mei in 
Winssen en Puiflijk wordt doorgeschoven naar 2021. Ook de Wandeldag van 14 

mei in Doetinchem wordt doorgeschoven naar 2021. De excursie van de 
commissie Cultuur naar het Airbornemuseum in Oosterbeek is geannuleerd. De 

9-daagse busreis naar Wales wordt doorgeschoven naar 2021. De fietsreizen 
naar Friesland staan op losse schroeven, alle deelnemers worden voor de 
commissie Reizen op de hoogte gehouden. Alle geplande activiteiten van de 

Tuincommissie voor 2020 zijn afgelast. Er zijn dus geen tuindagen rondom 
Zieuwent op 17 en 18 juni en geen Groeninfodag in september. Het zijn 

activiteiten met een te grote groep vrouwen bij elkaar om te kunnen voldoen aan 
de 1,5 meter regel. De vrouwen van de Tuincommissie werken wel hard door aan 
de activiteiten voor 2021, zoals de Kaderdag, Tuindagen, Groeninfodag en een 

tweedaagse tuinenreis. Voor alle evenementen van Vrouwen van Nu geldt dat de 
richtlijnen van het RIVM en het landelijke bestuur opgevolgd worden. De 

gezondheid van de leden en hun naasten staat voorop.  
 

  
 

Volgens de statuten is Vrouwen van Nu Gelderland verplicht om in april een 
jaarvergadering te houden. Door de maatregelen kon dat niet als onderdeel van 
de gezellige Provinciale Ontmoetingsdag met velen van jullie. Die hebben jullie 

nog tegoed op 12 april 2021 opnieuw in Doetinchem. De digitale provinciale 
vergadering 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle afdelingen hebben een 

stembrief ontvangen. Met die stembrief kon de afdelingsafgevaardigde  stemmen 
over besluiten en benoemingen. 41 afdelingen hebben per stembrief voor 6 april 
hun mening laten weten. Er waren geen tegenstemmen, de besluiten zijn 

unaniem genomen. Daarmee is Rikie Hogemans gekozen in het provinciaal 
bestuur en is ingestemd met de herbenoeming van Tineke Jalving als provinciaal 

bestuurslid. De notulen van de provinciale vergadering van 3 april 2019 en het 
jaarverslag zijn goedgekeurd. Ook de kascontrole is langs digitale weg gedaan en 
de kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en heeft geadviseerd 

om de penningmeester decharge verlenen voor het financieel beleid 2019 en de 
begroting 2020. De afdelingen hebben daar mee ingestemd. Voor de Ledenraad 

van Vrouwen van Nu is Tineke Jalving benoemd als afgevaardigde en Ans Stam 
als plaatsvervangend afgevaardigde. 
 



 
Jannie                 Leonie                       Ans 
In de provinciale vergadering worden ook de afscheidnemende PB-leden 
bedankt.  

Jannie Van Zoelen maakte 3 jaar deel van van het PB en ze was 2e 
penningmeester. Jannie was altijd goed voor een kritische noot in de 

vergaderingen. Voor Tineke was ze ook het carpoolmaatje, op weg naar de 
vergaderingen in Dieren. Jannie bedankt en succes met de kaas- en zuiveltak 
van jullie boerenbedrijf. 

Leonie Eppenga was 3 jaar lang penningmeester. Ze heeft de transitie naar de 
centrale contributie-inning uitgevoerd en ze gaf ons altijd goede input wat 

Vrouwen van Nu Gelderland zich financieel konden veroorloven. Leonie, bedankt 
voor deze jaren en heel fijn dat je buiten het bestuur nog de financiën wilt blijven 
doen tot er een opvolger is aangesteld.  

Ans Arfman maakte 6 jaar deel uit van het PB. Het langste tijd als secretaris. Ans 
was de spil in het bestuur. Ook binnen Vrouwen van Nu is ze geen onbekende; 

Ans kent iedereen en iedereen kent Ans. Dank je wel voor je tomeloze inzet voor 
Vrouwen van Nu Gelderland en dank je wel dat je het PB als pr-vrouw blijft 

ondersteunen door o.a. de nieuwsbrieven te versturen. 
 
Ook in de commissies zijn vrouwen gestopt: 

Commissie Reizen: Jannie Nijland 
Commissie Handwerken en textiele werkvormen: Jose van der Veer en Marianne 

Neerlaar  
Agrarische commissie: Ida te Veldhuis 
Commissie CCPR: Annie Meutstege 

Commissie Cultuur: Aldy Ploeger 
Tuincommissie: Joke Oonk 

Vrouwen bedankt voor jullie inzet voor Vrouwen van Nu Gelderland. In jullie 
eigen commissies is al afscheid genomen. Maar volgend jaar POD zetten we jullie 
nogmaals in het zonnetje.       

 
In een aantal commissies zijn acht nieuwe Vrouwen van Nu aan de slag: 

Commissie Reizen: Ans Haijtink en Grietje Wiersma 
 
 

 
 

 
 
 

 



Commissie Handwerken en textiele werkvormen: Han van der Kamp en Jolanda 

Marcini 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Commissie CCPR: Ans Arfman voor PR en Heleen van Blotenburg voor het 
Winkeltje 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Agrarische commissie: Petra Kuijpers 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tuincommissie: Brigitte Jansen 

 
 
 

 
 

 
 
 

We wensen jullie veel succes en plezier! 
 

 
 
 

 
 

 



 
Met het afscheid van 3 PB-leden bestaat het provinciaal bestuur nu nog uit 4 

vrouwen. Wij zijn dringend op zoek naar versterking. Ben jij de Vrouwen van Nu 
die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Will je ook graag meebeslissen over de 

toekomst van Vrouwen van Nu in Gelderland? Dan is een bestuursfunctie in het 
Provinciaal Bestuur wat voor jou! We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en 
algemene bestuursleden. Als secretaris ben je de spil van het provinciaal 

bestuur. Heb je al ervaring als secretaris bij jouw afdeling of een andere 
vereniging, dan ben jij de vrouw die het PB zoekt. Je wordt door de vertrekkende 

secretaris eerst ingewerkt. Je bent nooit te oud om nieuwe vaardigheden te leren 
en nieuwe contacten op te doen. In het provinciaal bestuur stippelen we samen 
het beleid uit. We organiseren educatieve en gezellige bijeenkomsten voor de 

afdelingen en leden van Vrouwen van Nu in Gelderland. We vergaderen ongeveer 
10 keer per jaar op maandag in Dieren. Je krijgt een reis- en 

onkostenvergoeding. Wil je graag meer informatie, neem dan contact op met 
Tineke Jalving, voorzitter Vrouwen van Nu Gelderland. Tel 0345-684487 of 
t.jalving@live.nl of een van de andere bestuursleden.     

 

mailto:t.jalving@live.nl

