
  
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, maart 2022 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Fijn dat we weer de jaarvergadering konden houden op dinsdag 8 maart. 

Jammer dat voorzitter Annie ziek was, maar deze taak werd goed opgevangen door Sjaan. 

Er waren 38 leden aanwezig. 4 hadden zich afgemeld. 

De notulen van 2021 waren niet gemaakt, de vergadering was toen schriftelijk. 

Na de goedkeuring van het jaarverslag en de goedkeuring van het financieel verslag volgde de goedkeuring 

van de kascommissie: Leny had alles netjes verwerkt. 

Bij de benoeming van de nieuwe kascommissie stelden Tonny van der Meer en Ans Koek zich  

beschikbaar. 

 

Daarna werd Eef de Rijk 

gehuldigd vanwege haar 40-

jarig lidmaatschap. Zij kreeg 

een mooi boeketje en een 

zilveren speldje opgespeld. 

Ook werd er afscheid 

genomen van 2 bestuursleden: 

Corrie Hoogenboom en Leny 

de Jong. 

 

 

 

Corrie blijft nog wel helpen met sommige evenementen en ook Leny blijft nog even om de nieuwe 

penningmeester in te werken. Ook zij kregen uit handen van Sjaan een mooi boeket. 

Bloemen waren er ook voor Jan Heemskerk om hem te bedanken voor al de jaren dat we bij hem in de zaal 

terechtkonden.  

Dit was de laatste bijeenkomst bij hem. Zijn trouwe hulp Nel kreeg 

chocolade. 

 

 

Ook chocolade kregen de dames die de nieuwsbrieven en andere papieren 

deelden. Volgend jaar zijn daar minder dames voor nodig, omdat de wijken 

iets anders ingedeeld gaan worden. 

Ook een doos Merci kregen Tonny van der Meer voor het opzetten van de 

wandelingen en Ans Koek voor het organiseren van de woensdagmiddag 

fietstochten elke week. 

 

Gelukkig kunnen we rekenen op een nieuwe penningmeester, dit wordt 

Marleen de Koning. 

Joke van der Meer wil wel mee gaan lopen met het bestuur, om te kijken of het iets voor haar is. 

 

 

Daarna werd gevraagd wie de fietsdagen gaan organiseren. Miep Oostdam en Tonny van der Meer gaan dit 

doen op woensdag 13 juli. Voor juni en augustus krijgen we nog nader bericht wie dit gaan doen. 

 

 



 

 

Volgend seizoen kunnen we terecht bij café ’t Veen, vanaf september wordt dat de 1e woensdagavond van 

de maand. 

 

Bij de rondvraag zei Tonny van der Meer nog nieuwe leden voor de leesclub, en spontaan melden 2 dames 

zich hiervoor. 

Corrie vroeg nog of de leden zich melden als hun gegevens niet goed op de lijst staan en ook als ze gaan 

verhuizen dat ze dit moeten doorgeven aan haar. 

Om 21 uur werd de vergadering afgesloten door Sjaan. Tijd voor het tweede bakkie koffie en daarna 

speelden we 4 rondjes bingo, met als hoofprijzen de boodschappenpakketten van de Plus. 

Er waren maar liefst 9 dozen verzameld met elkaar, waarvoor onze hartelijke dank voor alle moeite. 

Dus daarna konden nog 5 dozen verloot worden! 

 

 

 

Crea avond bij ‘t Veen dinsdag 5 april half 8 . 

Op de jaarvergadering gaven zich al een aantal dames op. 

Sjaan had een voorbeeld meegenomen wat er gemaakt gaat worden. 

Er kunnen nog een aantal dames bij. Kosten 25 euro. Opgeven bij Sjaan. 

 

Vrijdag 22 april wandelen met Tonny in Leiden. 

Dit keer gaan we wandelen langs de Leidse singels. We vertrekken om 12.54 met bus 56 bij de halte voor 

De Schelp op de Alkemadelaan. Zodat we om half 2 kunnen vertrekken bij molen De Valk in Leiden. 

Opgeven bij Tonny, telefoon 071-3313105. Telefoon onderweg mocht er wat zijn: Corrie 06-19223895 

 

Woensdag 4 mei gaan we de tulpenroute fietsen, gemaakt door Corrie en Sjaan 

Vertrek om 9 uur vanaf de Noordhoek. Pomp de banden op, zorg voor een volle accu en neem een lekker 

lunchpakketje mee, dan gaan we er met elkaar weer een gezellig dagje van maken, hopelijk met de zon 

erbij!  

 

Een week later, op woensdag 11 mei gaan we weer een dagje uit met de bus. 

En omdat we dit jaar 55 jaar bestaan, worden alle leden uitgenodigd voor een buffet in ’t Veen. 

Alles staat op de speciale uitnodiging die u gaat ontvangen, samen met het opgave strookje. 

We hopen, dat er veel leden mee kunnen gaan! 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur:  

 
Voorzitter en                 Annie van Amsterdam-Kerkvliet                    

Lief en Leed:                  071-3315042 

Penningmeester:                         Leny de Jong                                                                                                                

.                                                       071-3313888 

Secretaris en                Anneke Verdel                                   

Nieuwsbrief:                 071-3314663                                                     

Algemeen bestuurslid:               Corrie Hoogenboom                                    

.                                                       071-3312926     

     

                                        

Algemeen bestuurslid:                Sjaan Hoogenboom                                                                                           

.                                                       071-8875361                                                                      

Excursies:                      Corrie en Sjaan Hoogenboom  Algemeen bestuurslid:         Marleen de Koning     

                                             06-37282860            

Het e-mailadres is:    

vvnalkemade@gmail.com 

Bankrekeningnummer is:     

NL45RABO03559.13.100. 

 

 

 
 


