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Voorwoord voorzitter 

 
Beste leden, 
 

Voor u ligt het programmaboekje van Vrouwen van 

Nu Noordhoek voor het seizoen 2020-2021. 
 

Wij, als bestuur, hebben weer ons best gedaan een 
gevarieerd programma samen te stellen. Door het 

coronavirus hebben we het afgelopen seizoen niet 
kunnen afsluiten en zijn sommige activiteiten niet 
door gegaan. We hebben daarom enkele 

onderwerpen doorgeschoven naar het komende 
seizoen. 
 

Zoals u inmiddels gehoord hebt, zitten we met het 

bestuur in zwaar weer. We hopen, dat u als 
deelnemer van onze vereniging wilt helpen om dit 
probleem op te lossen. Want u bent niet alleen 

bezoeker, maar ook mede verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van onze club. Ook ú kunt zich 

nuttig maken en iets betekenen voor de vereniging. 
Wilt u met het bestuur samenwerken, schroom dan 
niet om u te melden! Vele handen maken licht 

werk. 
 

Wij zijn trots en blij met onze vrijwilligers, die zich 
inzetten om onze vereniging goed te laten draaien 

en zo de kwaliteit van de onderwerpen hoog 
houden. 
 

Wij zien uit naar het voor ons liggende jaar en naar 
alle leuke activiteiten. 
 

We hopen u allen vaak te zien! 
 

Marianne van Schendel. 
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Lidmaatschap en contributie 

 
De ledenraad heeft de contributie voor 2021 

vastgesteld op € 54,50, conform het prijsindexcijfer 
van het CBS.  

De verdeling is als volgt:  
33,6 % voor de landelijke kas  € 18,30 
14,4 % voor de provinciale kas  €   7,85 

52 % voor de afdelingskas  € 28,35 
 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 

Voor het efficiënt afwikkelen van de contributie-

afdracht en opmaken van de jaarrekening gelieve 
de contributie in de maand januari 2021 te voldoen 

op IBAN NL54RABO0126008388 van Vrouwen van 
Nu Noordhoek. 
 

Leden die op of na 1 juli 2020 lid worden betalen 

voor het 2e halfjaar slechts € 28,35 aan contributie, 
mits zij tot 2022 lid blijven. 
 

Het lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden 

door schriftelijke opzegging vóór 15 oktober bij het 
secretariaat. Wanneer geen opzegging plaatsvindt, 
ben je contributieplichtig voor het volgende jaar. 
 

Adreswijziging of (nieuw) e-mail adres graag 

schriftelijk doorgeven bij het secretariaat. 
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Programma 

 
N.B. Het programma is voorlopig en kan alleen 

doorgaan wanneer de voorschriften omtrent covid-
19 dit toelaten. 

 
 
Donderdag 1 oktober 

Openingsavond nieuwe seizoen 2020-2021 
Gezellige avond met na de pauze een gastspreker 

 
 
Woensdag 14 oktober  

Natuurwandeling 
René Jongmans neemt ons een middag mee op 

stap, de natuur in!  
 

 
Woensdag 25 november 
Sinterklaas 

 
 

Woensdag 16 december 
Kerstworkshop 
De tuinclub verzorgt deze activiteit 

 
 

Maandag 21 december 
Kerstviering 
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Dinsdag 19 januari 
Jaarvergadering 

Na het officiële gedeelte ontvangen we een 
gastspreker 
 

Woensdag februari 
Dictee Nederlandse taal 

Taalstrijd in samenwerking met de basisschool 
 
 

Maandag 8 maart 
Internationale Vrouwendag 

 
 

Zaterdag in maart  
Deelname aan landelijke op-schoondag, 
in Noordhoek 

 
 

Woensdag 7 april 
Voorjaarsstuk 
De tuinclub verzorgt deze activiteit 

 
 

Zondag 30 mei 
Seizoensafsluiting 
 

 
 

 
 
 



7 
 

Thema 
 

 
 
 

Het jaarthema 2020 loopt door in 2021. De 
Ledenraad heeft dit tijdens haar vergadering op 11 
juni besloten.  

 
Wees niet bescheiden over hetgeen je bereikt hebt 

of over datgene waar je goed in bent. Laat van je 
horen en vier dit.  
 

 

Gedicht 

 

Geloof niet alles wat je denkt 
Maar vertrouw op wat je voelt 

Want je hart legt beter uit 

Wat je hoofd bedoelt 
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Wat doet Vrouwen van Nu 
 

Vrouwen van Nu is er voor alle vrouwen, van alle 
leeftijden, culturele en religieuze achtergronden. 

Vrouwen van Nu heeft 36.000 leden en 450 
afdelingen verspreid over het land. Ontmoet andere 
vrouwen, verrijk jezelf en maak het verschil. Lees 

hieronder de vele voordelen van het Vrouwen van 
Nu lidmaatschap. 

 
Een groot sociaal netwerk 
Elkaar ontmoeten is een 

kernfunctie van Vrouwen van 
Nu. Als lid heb je toegang tot de activiteiten van de 

landelijke vereniging en de provinciale en lokale 
afdelingen. Dat zijn er duizenden per jaar. 
Trainingen, evenementen, lezingen, beleid 

beïnvloeding, excursies, bedrijfsbezoeken, 
netwerken, ontmoetingen, sporten, feesten, 

reizen...via de activiteitenagenda vind je ze 
allemaal. 
 

Verrijk jezelf en laat het vrouwelijk geluid 
horen 

Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen 
ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken 

die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk 
vindt. We spreken ons uit op congressen, bij 
beleidsmakers of lezingen. We inspireren elkaar 

tijdens ontmoetingsbijeenkomsten en we leren van 
en met elkaar tijdens trainingen, workshops en 

cursussen. 
 

https://vrouwenvannu.nl/agenda
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Ontdek nog meer voordelen 

Leden krijgen een ledenpas met aantrekkelijke 
acties en korting zoals op het gebied van theater, 

reizen en uitstapjes. Daarnaast ontvang je vier keer 
per jaar het Vrouwen van Nu magazine. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Om op de website www.vrouwenvannu.nl actuele 

informatie over b.v. cursussen, workshops en 
evenementen te kunnen raadplegen is inloggen 
soms vereist. Met onderstaande inlogcodes kun je 

inloggen onder het kopje voor leden: 
 

 
Voor website Noordhoek: 

Gebruikersnaam:  lidnoordhoek 
Wachtwoord:  
 

Landelijke en provinciale website: 
Gebruikersnaam: lidlandelijk 

Wachtwoord:  
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Jubileumdag  

90 jaar Vrouwen van Nu 

Vrouwen van Nu bestaat 90 jaar op 14 oktober 

2020. Dat zouden we groots vieren in Theater 
Orpheus in Apeldoorn. Helaas gooide corona roet in 

het eten. 

Maar niet getreurd, er is een nieuwe datum! 
Op dinsdag 12 oktober 2021 vieren we alsnog 

deze mooie mijlpaal met elkaar, in Theater Orpheus 
in Apeldoorn, met een prachtig programma waarin 

alle facetten van de vereniging, van vroeger tot nu, 
aan bod komen. Zet het vast in je agenda! In de 
loop van 2021 volgt meer informatie. 

 

 

 
 



11 
 

Interessegroepen 
 

Alle activiteiten worden door de leden van de 
interessegroepen zelf beurtelings georganiseerd. 

 
 

 
De leden van de culturele club delen hun interesse 
voor concert, theater, stadsbezoek, expositie, enz. 

Contactpersoon is Jannie Meeuwisse, tel. 0168-
402357 of 06-81812925. 

 

 

De tuinclub komt regelmatig bij elkaar om een 

bloemstuk te maken, een mooie tuin of een 
bijzondere plek te bezoeken. Contactpersonen voor 

de tuinclub zijn Nelly Vermeulen, tel. 0168-404758 
en Toos de Jong, tel. 0168-404482. 

 

 
De leden van de kookclub Á table! houden van 

gezelligheid én van lekker koken. Het is de 
bedoeling enkele keren per jaar een activiteit te 

organiseren. Contactpersoon voor deze club is 
Anneke van der Gaag, tel. 0168-403205 of Rina 

Donders, tel. 0168-402006. 
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Informatie 
 

Om zoveel mogelijk rekening te houden met alle 
leden worden de activiteiten op wisselende avonden 

georganiseerd. Leden hebben dan de keuze ook 
deel te kunnen nemen aan, of te wisselen met, de 
andere activiteiten in hun agenda. 

 
 

Ga je graag naar een afdelingsavond en wil je ’s 
avonds liever niet alleen de straat op? Ga je graag 
mee met een uitstapje en heb je geen vervoer? 

Laat het ons weten, dan zorgen wij dat je er toch 
bij kunt zijn.  

 
 
De meeste activiteiten vinden meestal plaats in 

eetcafé Noordhoek of MFG D’Ouwe School. Locatie 
van de activiteiten wordt altijd vermeld in de 

uitnodiging. 

 
 

Nieuwe leden zijn het hele jaar welkom. Elke vrouw 
kan vrijblijvend naar een bijeenkomst komen en 

daarna pas beslissen of ze lid wordt. 

 
 
Deelname aan alle activiteiten is altijd voor eigen 
risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade toegebracht aan goederen of 
personen tijdens of voor activiteiten. 
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Heb je iets te vieren? Zijn er droevige 
omstandigheden of ziekenhuisopname? Wij tonen 

graag onze belangstelling. Als we een passend 
bericht krijgen vergeten wij niemand! 
_______________________________________ 

 
Vergoeding voor de chauffeur bij rijden naar een 

activiteit is € 0,20 per gereden kilometer. We 
verzoeken de meerijders dit zelf onderling te 
regelen. 

_______________________________________ 
 

Heb je een leuk idee voor een activiteit of een 
interessant thema voor een afdelingsavond; laat 

het ons weten! Alle suggesties zijn welkom. 
_______________________________________ 
 

Het bestuur is op zoek naar bestuursleden. Binnen 
een bestuur zijn denkers en doeners nodig; dat 

maakt een team sterk. Wil je vrijblijvend 
informatie? Neem dan contact op met Marianne van 
Schendel 0168-402073. 

Ze vertelt je er graag alles over. 
_______________________________________ 

 
Tijdens activiteiten worden foto’s en/of video’s 
gemaakt waarbij je herkenbaar in beeld kan worden 

gebracht. Door deelname aan een activiteit ga je 
akkoord met het maken én gebruiken van 

fotomateriaal voor website, magazines, social 
media en dergelijke. Als je daar bezwaar tegen hebt 
kun je dit, voorafgaand aan de activiteit, melden bij 

de organisatie. Die houdt daar dan rekening mee.
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Samenstelling bestuur 

 
 

Voorzitter: Vacant  
 

Vice-voorzitter:  
Annie Hazen 
0168-463548  

anniehazen@xs4all.nl 
 

Secretaris: Vacant 
 

Penningmeester: 

Annie Hazen 
0168-463548  
anniehazen@xs4all.nl 

  
Bestuursleden: 

Nelly Vermeulen 
0168-404758 
nelentheovermeulen@ziggo.nl 

Marleen Bruins Slot  
0168-853505  
marleen.bsvm@gmail.com 

 
Marianne van Schendel 

0168-402073 
schendelm@ziggo.nl 
 

Annie Fritz 
06-50567964 

adenanniefritz@gmail.com

mailto:anniehazen@xs4all.nl
mailto:anniehazen@xs4all.nl
mailto:nelentheovermeulen@ziggo.nl
mailto:marleen.bsvm@gmail.com
mailto:schendelm@ziggo.nl
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Secretariaat: 
 
Marleen Bruins Slot 

’t Reekje 29 
4759 AD NOORDHOEK 

 
e-mail: vrouwenvannunoordhoek@gmail.com 

http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:vrouwenvannunoordhoek@gmail.com

