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Magazine, nota en ledenpas 

Het is weer zover. Aan het eind van jaar valt het laatste magazine weer in de bus. Gooi 

het magazine niet direct in de papierbak. Bij dit magazine zit namelijk de nota voor de 

contributie voor volgend jaar en de ledenpas. Een verzoek: betaal de contributie op tijd 

en vergeet niet het factuurnummer te vermelden. 

 

Sponsor Kliks 

Tijdens de Najaarsvergadering werden vragen gesteld over de Sponsor Kliks. Wij hebben 

bij het Landelijk Bureau nog eens nagevraagd hoe dit in zijn werk gaat en kregen het 

volgende antwoord. 

Vrouwen van Nu heeft zich aangemeld bij Sponsor Kliks om extra inkomsten te 

genereren zonder dat het de leden iets extra's kost. Voor alle duidelijkheid: het 

gaat dus niet om het promoten van de grote webwinkels. 

  

Het principe van Sponsor Kliks is juist gebaseerd op het feit dat grote bedrijven 

een bepaald percentage van hun winst ter beschikking willen stellen aan 

verenigingen in het kader van sociaal ondernemen. Wij vragen onze leden om, als 

je toch al van plan was om online een bestelling te doen, dit te doen via Sponsor 

Kliks zodat Vrouwen van Nu hier een bepaalde commissie van ontvangt waar wij 

weer mooie dingen mee kunnen doen voor onze leden. 

  

Het gaat er dus om dat als je een bestelling doet bij een van die bedrijven, je 

deze via Sponsor Kliks kan doen, en dat het bedrijf dan een gedeelte van hun 

winst afdraagt aan Vrouwen van Nu. Het is dus veilig, dat als je een bestelling 

plaatst, je gegevens hier in te vullen. Dit zijn jouw eigen gegevens, daar dit ook 

jouw persoonlijke bestelling is. 

 

Vrouwendag 5 maart 2020 

Zoals bekend wordt op donderdag 5 maart 2020 een middag in het kader van de 

internationale vrouwendag georganiseerd. Het thema van deze middag is 

“Wereldvrouwen”. De vrouwendag wordt gehouden in zaal Balk te Zuidhorn. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een mooi programma met aansprekende 

spreeksters van ver weg en heel dichtbij. U krijgt volop de gelegenheid om deze vrouwen 

te ontmoeten, naar ze te luisteren en vooral met ze in gesprek te gaan. 

De middag begint om 14.00 uur en wordt om 17.15 uur afgesloten met een borrel. Zodra 

het programma rond is informeren wij u over de wijze van aanmelden en de kosten voor 

deelname. De organisatie wil deze middag vaandels/kleden van uw afdeling te tonen. 

Hiervoor is uw hulp nodig. Heeft u of uw afdeling vaandels? Maak hiervan dan een foto 

en mail deze naar info@hetbehoudenblik.eu. 

 

Commissies en haar activiteiten 

 

Bridgecursus voor beginners 

De Commissie Wonen & Cultuur organiseert een Bridgecursus voor beginners. 

De bridgecursus bestaat uit 12 lessen op donderdagmiddag in dorpshuis De Broeckhof in 

Zuidbroek. De eerste les is donderdag 9 januari 2020 om 14.00 uur  

Wilt u ook leren bridgen? 

Stuur dan uiterlijk 16 december een mail naar Ida Kroeze-Lamberts. mailadres: 

info@benbnoordlaren. Even bellen mag ook. Telefoon 050-4093237.  

Er hebben zich al dames aangemeld, maar er kunnen nog meer bij! 
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Servicepunt en computerhulp 

Service betekent : Een dienst  bewijzen.  

Het  Servicepunt staat ten dienste van de afdelingsbesturen en de leden door het 

organiseren en verzorgen van trainingen en cursussen en het geven van adviezen. 

Het serviceteam wil u een nieuwe service gaan aanbieden, COMPUTERHULP op locatie. 

Het Team heeft zich al gericht tot de afdelingsbesturen om te inventariseren wie van de 

leden behoefte heeft aan computerhulp. De hulp kan bestaan uit: 

 Vragen betreffende de computer, 

 Hulp bij wat de mogelijkheden zijn op uw mobiele telefoon of laptop  

 Hoe sla ik mijn foto’s op  

 Hoe vind ik bepaalde programma’s terug  

 en nog veel meer, die u zelf beter weet dan wij. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op uw afdelingsbestuur. 

 

Data om te noteren 

 31 januari:  Bezoek aan landgoed Vosbergen met haar museum en 

muziekinstrumenten 

 5 maart:Vrouwendag in zaal Balk te Zuidhorn 

 10 maart: Studiedag van de Agrarische Commissie 

 16,17 april: Handwerktentoonstelling (Expo) in de Broeckhof, Zuidbroek 

 22 april: Algemene Ledenvergadering Vrouwen van Nu provincie Groningen 

Alle activiteiten staan vermeld op onze site www.vrouwenvannu.nl/groningen 

 

Ook in 2020 vergadert het provinciaal bestuur iedere eerste maandag van de maand, 

met uitzondering van juli en augustus. 

 

Dit is alweer de laatste MOI van 2019 

 

Het provinciaal bestuur en het secretariaat wenst alle Vrouwen van Nu, waar 

ook in de provincie, fijne kerstdagen en een heel goed en vooral gezond 2020. 

Laten we er met z’n allen in alle opzichten een geweldig jaar van maken! 
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