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Donderdagavond 14 februari 2019
Op Valentijnsdag kwamen de Vrouwen van Nu weer bij elkaar in de Ridder.
Bij de entree werden alle dames verwelkomd door het bestuur met een heerlijk
chocolaatje vanwege Valentijn.
Vanavond stond, voor de pauze, het Rode Kruis op het programma. De heer Dirk Rus,
zelf vrijwilliger bij de organisatie, wist ons daarover heel veel te vertellen aan de hand
van een indrukwekkende powerpoint-presentatie. Het Rode Kruis werd al in 1859
opgericht door de Zwitser Henry Dunant. In 1867 sloot ook Nederland zich aan. Het is
een onafhankelijke, neutrale organisatie die hulp biedt aan iedereen, ongeacht geloof en
ras. Er zijn wel 80 miljoen leden en 17 miljoen vrijwilligers waarvan 27.000 in Nederland.
Prinses Margriet is de beschermvrouw van de stichting.
Dirk is vaak betrokken bij de hulpverlening bij evenementen en geeft EHBO cursussen.
Ook is hij ready-to-help medewerker. Er wordt dan hulp verleend bij bv. ontruimingen
van grote gebouwen, het met zandzakken verzwaren van dijken bij noodweer, zoeken
naar een vermist persoon enz. Het was een hele leerzame presentatie. Dirk, bedankt!
Door Waltraud v.d. Woude.
Na de pauze: Onze Jaarvergadering.
Aanwezig namens het bestuur:
Tine Weernink (voorzitter), Waltraud v.d. Woude (penningmeester),
Margreet Leek (notuliste) en Renie van Aartrijk (secretaris).
Afwezig met bericht: Janny Nobel, Ineke Blankendaal, Sylvia Koenen, Josien Hooijboer,
bestuurslid Gerda Koeman.
Het bestuur neemt plaats achter de tafel met daarop het mooi geborduurde
verenigingskleed. Zelfs de moeder van Lies Peereboom, nu zelf in de tachtig, heeft daar
nog aan mee geborduurd.
Mededelingen door de voorzitter:

*

De contributie voor 2019 bedraagt €52,50 .
De meeste leden hebben inmiddels betaald.

*

2019 beginnen we met 59 leden en 5 ereleden. Het Bestuur is Josien Hooijboer
heel erg dankbaar omdat zij voor een flink aantal nieuwe leden heeft gezorgd.
De eerstvolgende keer dat zij aanwezig is, zijn haar koffie en haar borrel voor
rekening van het Bestuur.

*

Mevr. Elly Ootjers wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet bij het
rondbrengen van de Nieuwsbrief en het blad “Inzicht”. Het blad is inmiddels
opgeheven en de Nieuwsbrieven worden zoveel mogelijk via de computer

*

rondgestuurd dus er blijft weinig over om nog rond te brengen. Elly, nogmaals,
heel hartelijk bedankt voor al die jaren dat je ons hebt geholpen. Elly krijgt een
cadeaubon.
Mevr. Annelies Cock wordt ook in het zonnetje gezet voor haar hulp bij de flyer
en het verfraaien van de Nieuwsbrieven. Ook zij krijgt een cadeaubon.
Bedankt Annelies! En van jou nemen we nog geen afscheid hoor!

Activiteiten voor het komende jaar:
*
Dit jaar herdenken we “100 jaar Vrouwenkiesrecht”.
Er zullen verschillende activiteiten hiervoor worden georganiseerd.
*
8 maart “Vrouwenweekevent” in de Nicolaaskerk in Utrecht. Tevens is dit de
“Internationale Vrouwendag”. Thema is “Heldinnen”. In de Ridder zal er
‘s middags vanaf 14.00 uur de film: “Het meisje met het rode haar” te zien zijn.
De deur is open vanaf 13.30 uur
*
De Provinciale Jaarvergadering is op donderdagmiddag in de Stoomhal,
Pakhuisplein 44 in Wormer. Er gaan drie bestuursleden heen.
*
Provinciedag is dit jaar in Hoorn. Datum: donderdag 19 september 2019.
Aanvang: 09:30 uur. De commissie Reizen en Kunst, Cultuur en Maatschappij,
organiseert de Provinciedag in Hoorn en de informatie over aanmelden, prijs en
startlocatie volgt later.
*
10 oktober is de “VrouwenvanNU beurs” in Etten-Leur.
De financiële zaken:
Waltraud legt het een en ander uit over het finamcieel overzicht. De leden van
kascommissie, Annelies Cock en Ans Wonder, worden bedankt voor hun controlerende
taak en krijgen een bloemetje. De nieuwe kascommissie bestaat uit: Annelies Cock en
Annet Peereboom, reserve is Ida de Jong.
De leden die een rekening bij de Rabobank hebben lopen kunnen geld verdienen voor
verenigingen, dus ook voor ons. Zij moeten daarvoor per persoon, lid worden van de
Rabobank. Als dank daarvoor krijgen zij punten. Die kunnen zij verdelen onder de
verenigingen die daarvoor weer geld ontvangen van de bank. Dus....allemaal lid worden en
de punten uitdelen! Dat lid worden kan alleen via de computer!!!
Gerianne wil nog even weten of de posten in het financieel verslag ergens zijn
uitgesplitst. Dat is inderdaad het geval. Waltraud heeft een schrift waarin zij alle
inkomsten en uitgaven heeft verantwoord. De kascommissie beaamt dit. De financiën
worden hierbij goedgekeurd.
Ook in 2019 zal er geen centrale inning van de contributie plaatsvinden.
De verslagen:
*
Het Jaarverslag. Geen vragen.

*

Het verslag van de tuincommissie door Corrie Blom. Geen vragen.
*
Het verslag van de leesclub door Gerianne Helder. Geen vragen.
*
Het verslag van de wandel- en bioscoopclub. Geen vragen.
Alle makers hartelijk dank voor hun gedane arbeid.
Installatie nieuw bestuurslid:
Omdat er geen bezwaren zijn binnengekomen tegen de benoeming van Trudy Rus, als lid
van het bestuur van de VvNU uit Berkhout/Bobeldijk, is bij deze Trudy ons nieuwe

bestuurslid. Welkom Trudy, we zijn ontzettend blij met je! We hopen dat je het naar je
zin zult hebben bij ons.
Rondvraag:
Lucia Spitteler wil weten waarom er een groot gedeelte van de contributie naar het
hoofdkantoor in Den Haag gaat.
Antwoord: Onze vereniging is al meer dan 80 jaar een onderdeel van de VvNu. Centraal
staat dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is ook de ontwikkeling van
vrouwen belangrijk evenals het ontwikkelen van je talenten. De afdelingen zorgen voor
de eerste cirkel rondom haar leden, ze beleggen avonden met sprekers, houden een Doeavond, organiseren een uitje enz. De provincie en Den Haag doen eigenlijk hetzelfde
maar dan in een groter gebied en op een ander niveau, zodat onze vrouwen ook buiten
hun comfortzone andere vrouwen kunnen ontmoeten en bijeenkomsten kunnen bijwonen.
Dat kost geld. Om dat te kunnen bekostigen betalen alle afdelingen aan de Provincie en
aan Den Haag.
Bij geen verdere vragen sluit onze voorzitter de jaarvergadering.

Onze volgende bijeenkomst is vrijdagmiddag 8 maart
Internationale Vrouwendag!
Thema: "HELDINNEN!"
OM 13.30 UUR gaat de deur van onze zaal open bij de Ridder en wordt om 14.00 uur de
film vertoond van:
" HET MEISJE MET HET RODE HAAR"
De film vertelt het verhaal van Hannie Schaft, die in de 2e Wereldoorlog. deelnam aan
het Verzet tegen de Duitsers.

Donderdagavond 14 maart
begroeten wij als spreker Mevr. Mirjam de Kleine die ons alles gaat
vertellen over het lezen van Tarotkaarten.
Tarotkaarten worden al eeuwen gebruikt. In het begin om een levensloop
van de komende maanden aan te geven en voorspellingen te doen, dit
meestal bij de beter gesitueerden. Tegenwoordig gaan de Tarot-readings
vooral over de levensvragen van mensen, zodat ze via de kaarten een
leidraad krijgen om weer verder te kunnen.
Mirjam de Kleine heeft een eigen bedrijf dat “Phenicks” heet.
Vanaf 19.45 uur beginnen we met koffie/thee schenken en om 20.00
uur begint de avond. Heeft u een vraag? Laat de kaarten voor u leggen!

Mededelingen
Heeft u nog een werkstuk thuis dat u graag op de tentoonstelling in Schoorl wilt
neerleggen? Neemt u dat dan mee op donderdag 14 maart. Dan zorgt onze voorzitter
dat het ter plaatse komt. Anders moet u zelf een afspraak maken met mevr. Wiltenburg
in Opmeer. Tel: 0619879664.

Wist u dat . . . .
we op 20 maart verkiezingen hebben voor de Provinciale Staten en de
Waterschappen? (Natuurlijk wist u dat!).
Zorg dat vrouwen hierbij ook hun stem laten horen en ga stemmen!
U vanaf nu, de nominatielijst in kunt vullen voor de “VROUW VAN NU 2019”.
De lijst vindt u op de landelijke site van de VvNu. Kent u een vrouw met
bijzondere kwaliteiten? Nomineer haar dan!
er 2000 verhalen zijn geschreven met de vrouw in de hoofdrol.
10 daarvan zijn gebundeld tot het boek ”Supervrouwen”.
De paperback kost € 9,90 en het e-boek € 3,99 . Van elk
verkocht boek gaat € 1 naar “Free a girl”. (Free A Girl is een
noodhulporganisatie die in Nederland jonge meisjes bevrijdt uit
de prostitutie.)
U tot 10 maart nog naar de tentoonstelling “1001 vrouwen in de
20ste eeuw” kunt in het Amsterdam Museum. Een bonte
verzameling vrouwenlevens die zowel herkenning als verwondering
oproept. Ook hier is het boek Supervrouwen te koop. Korting op de reguliere
entreeprijs met de code: “1001vrouwen”

! o p r o e p !

Wie heeft er een leuk idee voor een avond of een middag? Of
Wie kent iemand die een interessante lezing kan houden? Of
Wie wil misschien zelf wel eens een avond vullen met haar hobby?
Kortom: Het Bestuur wil graag van u horen wat uw wensen zijn, dus laat het ons weten!
We zijn benieuwd!

Tot 8 maart!
13.30 uur gaat de zaal open en om 14.00 uur gaat de film beginnen.

“Los moeilijke dingen op al ze nog makkelijk zijn!”

