
      MOI 

    Nieuws van het Provinciaal Bestuur 

            Nummer 1-2020 

 

De eerste MOI in het nieuwe jaar. Wij wensen u allemaal een heel gelukkig en vooral 

gezond 2020. Laten we er samen een fantastisch jaar van maken. 

 

Beleidsplan 2020-2022 

Het Provinciaal Bestuur heeft zich op de één na laatste dag van het jaar 2019 gebogen 

over het landelijk meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Naar aanleiding van dit plan komt 

het PB tot de conclusie, dat een eigen beleidsplan voor onze provincie noodzakelijk is. 

Waar willen we met Vrouwen van Nu in onze provincie naar toe en hoe zien wij de 

toekomst? Dit alles is verwoord in een concept beleidsplan, dat we in de maand maart 

met de afdelingsbesturen willen bespreken. Binnenkort ontvangen de afdelingsbesturen 

hiervoor een uitnodiging. Wij vertrouwen erop dat ook de leden worden geraadpleegd  

zodat uw bestuur weet wat er leeft onder haar leden.  

 

Handtekeningenactie 

Er zijn ruim 1.700 handtekeningen binnengekomen naar aanleiding van het initiatief van 

Riet Stob van de afdeling Lekkerkerk om de inwoners van Groningen, en met name de 

vrouwen van nu, te laten weten dat zij met hen meeleven vanwege de aardgasproble-

matiek. Wij hebben Riet Stob inmiddels bedankt voor de inzet en het medeleven. 

 

Kortingsacties in de provincie Groningen voor Vrouwen van Nu 

Op vertoon van de ledenpas, die u allemaal weer hebt ontvangen in de maand december, 

krijgt u korting bij verschillende activiteiten. Vaak zijn deze activiteiten niet in de buurt. 

Het PB gaat daarom proberen kortingen te bedingen voor activiteiten in de provincie. U 

hoort hier zo spoedig mogelijk meer van. 

 

Commissies en haar activiteiten 

 

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 met uw afdelingsbestuur. 

 

Provinciale Reiscommissie 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de reis Varen en Fietsen van 2 – 5 juni 2020. 

Vanuit het Hoofdstation in Groningen wordt vertrokken met de NS naar het Centraal 

Station in Amsterdam. In het Oosterdok, achter het Centraal Station, ligt de boot Vita 

Nova en staan de fietsen klaar. Vanuit Amsterdam wordt er gefietst onder leiding van 

een reisleider naar Haarlem, Leiden, door het Groene Hart en via Uithoorn terug naar 

Amsterdam. De kosten zijn € 450,00 p.p inclusief heen-en terugreis, reisleider, ontbijt, 

lunchpakket, 3-gangendiner en een gewone fiets. Toeslag 1- persoonshut € 45,00, 

toeslag huur E-Bike € 60,00. Deze Vaar-en Fietsvakantie is ook toegankelijk voor niet-

leden. Zij betalen €53,50 extra. 



Wilt u mee? Geef u z.s.m. op maar uiterlijk voor 1 maart 2020 bij: 

marjanjansen0@gmail.com  

Weet u het nog? 

 

 

De Vrouwen van Nu provincie Groningen nodigen u van harte uit op de bijeenkomst in het kader 

van de Internationale week van de Vrouw met als titel: 

Wereldvrouwen in Groningen! 

Wanneer: donderdag 5 maart 2020  

Waar:  Zaal Balk te Zuidhorn  

Hoe laat: 14.00 – 17.30 uur 

Programma 

13.30 Inloop  

14.00  Welkom  

14.05 Mientje den Boer, Sterke vrouwen/ Sterke verhalen netwerk Vrouwen van Nu 

15.00 Pauze  

15.20 Marion Tjin-Tham-Sjin, Zakenvrouw van de wereld 2018 

16.30  Popkoor Songbirds 

17.15  Afsluiting en borrel  

Introducés zijn van harte welkom! 

Internationale Vrouwendag,  

 in Groningen… 

mailto:marjanjansen0@gmail.com


Opgave via een mailbericht naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com o.v.v. uw naam en die van de 
introducé(s). U bevestigt de opgave d.m.v. het overmaken van € 12,50 p.p. (voor leden en niet-leden) 
op rekening NL50 RABO 0325141312 t.n.v. Vrouwen van Nu o.v.v. vrouwendag. Uw betaling moet 
voor 28 februari 2020 binnen zijn en is bindend. 
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