
        

 
 

 

 

MOI 

   Nieuws van het Provinciaal Bestuur 

    Nummer 5 – 2020 

 

  

In deze MOI berichten we u over de Algemene Jaarvergadering, die op 22 april vanwege 

het coronavirus niet doorging. 

Een vergadering waarin het een en ander verteld wordt, een vergadering waarin afscheid 

wordt genomen van commissieleden en waarin nieuwe commissieleden welkom worden 

geheten. 

Ook een vergadering waarin besluiten worden genomen, maar die nu op een andere 

manier tot stand zijn gekomen. 

 

Wij nemen u mee aan de hand van de agenda en brengen u op de hoogte. 

 

Agenda 

 

1. Opening door voorzitter Martha v.d. Weerd 

Hoe zag de toespraak van Martha eruit? 

Namens het provinciaal bestuur Groningen heet ik u allen hartelijk welkom op de 

algemene jaarvergadering 2020 in het dorpshuis de Broeckhof. 

Een bijzonder woord van welkom Els Eradus voorzitter ad interim van het landelijk 

bestuur, de afgevaardigden van de provincie Drenthe Overijsel en Friesland.  De dames 

van de adviescommissie van de Stichting.  De heren van het zangduo K2, die vanmiddag 

voor ons zullen gaan optreden. Tevens wil ik Cor Krijger welkom heten. Hij is wederom 

bereid gevonden om deze middag vast te leggen door het maken van de foto’s. Wilt u 

beslist niet op de foto laat dit dan even weten aan Cor.  

Ook heten we onze leden, die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij onze vereniging, 

van harte welkom. Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Samen met jullie 

kunnen wij onze visie en doelstelling blijven uitdragen. 

Voordat ik verder ga wil ik de provinciale bestuursleden aan jullie voorstellen: 

 Wobbie Krijger, penningmeester en secretaris ad interim 

 Janneke Snijder, vice voorzitter 

 Carin van de Wal, bestuurslid 

 Ria Hettinga, notulist en medewerker secretariaat. Onze steun en toeverlaat. Ik 

wil vanaf deze plaats Ria bedanken voor haar inzet en al het werk wat zij het 

afgelopen jaar voor ons en u heeft verricht. 

 En mijzelf Martha van der Weerd, voorzitter. 

 

Vorig jaar hebben wij het 85-jarige bestaan uitbundig gevierd met 39 afdelingen. 2020 

starten we met 4 afdelingen minder. Het PB heeft zich ten doel gesteld om de nog 

bestaande 35 afdelingen te koesteren en alles in het werk willen stellen om dit te 



realiseren. Dit heeft geleid dat wij in gesprek gaan met alle afdelingsbesturen. Het 

onderwerp van gesprek was, hoe zien wij de toekomst van de Vrouwen van Nu in onze 

provincie. Wat willen en kunnen we samendoen om te voorkomen dat er jaarlijks 

afdelingen afhaken met als gevolg dat ons ledenbestand nog verder daalt. Het landelijk 

beleidsplan hebben wij vertaald naar onze provincie. Het PB vindt het belangrijk dat we 

met elkaar in verbinding blijven en elkaar gaan ondersteunen daar waar mogelijk. Dit 

vraagt mijns inziens een nieuwe vorm van samenwerking binnen onze vereniging. Willen 

wij in de toekomst een vuist blijven maken dan zullen de afdelingsbesturen en het 

Provinciaal Bestuur moeten samenwerken en gebruik moeten maken van elkaars talenten 

en kundigheden. 

Dit vraagt om een nieuwe vorm van besturen en zullen we als afdelingen en als 

provinciaal bestuur in de nabije toekomst ”het oude vertrouwde” zo nu en dan los 

moeten laten om de toekomst van Vrouwen van Nu in de Provincie Groningen veilig te 

stellen. 

Het PB streeft ernaar hier volop voor te gaan de komende jaren. We kunnen dit echter 

niet alleen, daar hebben wij u allen voor nodig.  

Onze missie is: op naar het 90-jarige bestaan van de Vrouwen van nu Provincie 

Groningen. 

Tot slot. 

Ik wil iedereen, die haar steentje heeft bijgedragen aan het doen slagen van ons 

verenigingsjaar hartelijk bedanken. Met deze laatste woorden open ik de vergadering en 

we gaan verder met punt 2 van de agenda. 

 

2. Mededelingen 

De volgende Algemene jaarvergadering zal plaatsvinden op 21 april 2021. 

 

3. Verslag van de jaarvergadering van 18 april 2019 

Op het verslag zijn geen opmerkingen binnengekomen en wordt hiermee vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2019 door secretaris a.i., Wobbie Krijger 

Op het jaarverslag 2019 zijn geen opmerkingen binnengekomen en wordt hiermee 

vastgesteld. 

 

5. Financieel verslag 2019, begroting 2020 door penningmeester Wobbie Krijger  

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen. Omdat over dit punt 

gestemd moet worden, is aan de afdelingen gevraagd schriftelijk aan te geven of zij 

akkoord kunnen geven op het verlenen van décharge aan het Provinciaal Bestuur 

voor het gevoerde financieel beleid. 32 Afdelingen hebben akkoord gegeven en 

décharge verleend. 3 Afdelingen hebben niet gereageerd.  

 

6. Financieel verslag 2019, begroting 2020 van de Stichting door penningmeester 

Janneke Snijder. 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen. Het financieel verslag 2019 

en de begroting zijn vastgesteld. 

 

7. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft op 2 maart de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Bij monde van Ingrid Koolschijn wordt décharge worden verleend aan de 

penningmeester.  

 



8. Benoeming kascommissie 

De kascommissie bestaat voor 2021 uit: 

Hilda Schipper, Maria v.d. Veen en Johanna Hazekamp 

 

9. Benoeming afgevaardigde ledenraad Janneke Snijder en Carin v.d.Wal tot 

plaatsvervangend afgevaardigde 

Ook hiervoor is schriftelijk akkoord gevraagd. 32 Afdelingen zijn akkoord met deze 

benoeming, 3 afdelingen hebben niet gereageerd. 

 

10. Afscheid commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden 

Afscheid wordt genomen van: 

 Redactie: Janny de Jonge 

 PR en Communicatie: Gerda Bos 

 Agrarische Commissie: Elly Meijer 

 Commissie Handwerken en Textiele werkvorming: Janny de Jonge, Hilda 

Schipper, Ietje de Graaf 

 Wonen en Cultuur: Anneke Westerhof, Dita Evers, Dineke Uitham 

Benoeming nieuwe commissieleden: 

 Wonen en Cultuur: Greetje Schipma 

 Agrarische Commissie: Joke Toren 

 Commissie Handwerken en Textiele werkvorming: Ien Pullen 

 

11. Informatie door Els Eradus, vice voorzitter. landelijk bestuur Vrouwen van Nu 

De speech van Els is toegevoegd bij deze MOI. 

   

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting officiële gedeelte van deze jaarvergadering. 

 

Het optreden van het zangduo K2 heeft u van ons tegoed. 

 

Voor nu, hou vol en blijf gezond! 

 


