Vrouwen van Nu heeft als missie om met de
kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke
of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom.
Met circa 46.000 leden, georganiseerd in 525
afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste
vrouwenvereniging van Nederland.
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Actief en betrokken…
Het uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt de
vereniging in staat om actief en betrokken te zijn
bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt. U hoort ons op congressen, bij beleidsmakers en lezingen. Inspiratie doet u op tijdens ontmoetingsbijeenkomsten, reizen en excursies.
Van elkaar leren tijdens trainingen, workshops en
cursussen en zorg en oog hebben voor elkaar in
onze woonomgeving (en over de landsgrenzen!)
zijn belangrijke pijlers binnen onze vereniging.
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Talenten…
Vrouwen van Nu staat bekend als kweekvijver van
bestuurlijk talent. U komt ons tegen in gemeenteraden, waterschappen, de tweede kamer en tal
van besturen, commissies en inspraakorganen.
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Activiteiten…
Als lid heeft u toegang tot de activiteiten van de
landelijke vereniging en de provinciale en lokale
afdelingen. Dat zijn er duizenden per jaar. U vindt
ze in de activiteitenagenda op onze website.

Activiteiten…
Als lid heeft u toegang tot de activiteiten van de
landelijke vereniging en de provinciale en lokale
afdelingen. Dat zijn er duizenden per jaar. U vindt
ze in de activiteitenagenda op onze website.

Voordeel…
Leden krijgen een ledenpas met aantrekkelijke
acties en kortingen. Verder genieten ze zes keer
per jaar van het Vrouwen van Nu magazine.
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Verrijking…
Met een lidmaatschap verrijken vrouwen niet allen
zichzelf, maar verbetert de positie van vrouwen in
Nederland. Daarvan profiteert iedereen.
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Interesse? Bekijk onze website: vrouwenvannu.nl.
Direct aanmelden? Klik op ‘word lid’ op de site.
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