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Van Vod tot Vlot en onze jaarvergadering/jubileum 

Op 16 februari werd de tweede workshop van Vod tot Vlot gehouden. De dames toonden 

hun creaties, wat veel oh’s en ah’s opleverde. Gezien de prachtige creaties belooft het 

een geweldige show te worden op ons jubileum.  

U komt toch ook naar onze jaarvergadering en jubileum op 18 april a.s. in het van der 

Valk hotel te Zuidbroek? Als u wilt komen stuur dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval voor 1 april, een mail naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. Opgave gaat per 

afdeling. De bestelde kaarten worden eind maart aan de afdeling gezonden. Zonder kaart 

is het niet mogelijk om deel te nemen aan de jaarvergadering en andere feestelijkheden. 

 

Voorjaarsbijeenkomst 

Deze bijeenkomst werd op 19 februari gehouden voor de commissies en de besturen van 

de afdelingen. Voor het eerst in de Broeckhof in Zuidbroek. 

Voorzitter Martha van der Weerd had diverse mededelingen, waarvan enkele hieronder: 

 Vergaderdata PB 

Het BP vergadert vanaf januari op de eerste maandag van de maand in de 

Broeckhof in Zuidbroek. 

 Winkeltje 

Zoals eerder meegedeeld wordt de winkel opgeheven en leeg verkocht. 

Briefopeners en broches kunt u blijven bestellen bij het secretariaat.  

 Jubilarissen 

Er kwamen de laatste tijd veel vragen of er een protocol is voor een jubilaris. Het 

PB heeft hierover contact gezocht met het Landelijk Bureau en het blijkt dat er 

geen protocol bestaat voor een jubilaris. De afdelingen beslissen zelf wat ze met 

jubilarissen doen. U kunt een jubilaris bijvoorbeeld tot erelid benoemen. Vast 

staat wel dat de contributie betaald moet worden of door de afdeling of door het 

betreffende lid zelf. 

 Kandidaat PB 

Het PB is verheugd dat Carin van de Wal van de afdeling Roodeschool interesse 

heeft voor een functie binnen het PB. Zij wordt voorgedragen op de Algemene 

Ledenvergadering op 18 april a.s. 

 Opheffing Harkstede/Scharmer en Winschoten 

De afdeling Harkstede/Scharmer (75 leden) heeft laten weten dat ze de afdeling 

per 31-12-2019 opheffen. De procedure is in gang gezet en wordt begeleid door 

het Serviceteam. Ook het voortbestaan van de afdeling Winschoten (129 leden) 

hangt aan een zijden draadje. Ook bij deze afdeling is het, door gebrek aan 

nieuwe bestuursleden, voor 99% zeker dat de afdeling per 31-12-2019 

opgeheven zal worden. 

 Centrale contributie-inning 

14 Februari zijn de eerste herinneringen gestuurd aan degenen die de contributie 

2019 nog niet hebben betaald. Nu blijkt dat sommigen een herinnering hebben 

ontvangen, terwijl de contributie al betaald is. Hoe zit dit? In dit geval is 

waarschijnlijk de contributie betaald zonder dat het ledennummer vermeld is. Als 

het ledennummer niet is vermeld kan het systeem de contributie niet matchen. Is 

dit bij u het geval bel dan even met het Landelijk Bureau.  
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In het kader van 100 jaar kiesrecht voor vrouwen werd na de pauze van de 

voorjaarsbijeenkomst de indrukwekkende film La Sufragette vertoond. Een aanrader om 

ook eens op een afdelingsavond te laten zien. U kunt deze film niet bij ons lenen. U kunt 

de film aanschaffen via b.v. Bol.com.   

 

Het verslag van de Voorjaarsbijeenkomst wordt binnenkort naar de afdelingen en 

commissies gestuurd en op de website geplaatst. 

 

 

 

 

 

     

 

 


