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Een Blik op het nieuwe Provinciale Bestuur Groningen
De jaarvergadering is weer achter de rug en daarmee is het nieuwe seizoen voor het
provinciale bestuur begonnen. Op maandag 2 mei kwamen we voor de eerste keer in de
nieuwe samenstelling bij elkaar in De Broeckhof en gingen we voortvarend aan de slag
met de herverdeling van de verschillende taken en functies en het inplannen van de
belangrijke ontmoetingsmomenten voor het komende jaar. Er viel nogal wat te verdelen
en te plannen, dus het duurde even voordat de puzzel helemaal en naar ieders
tevredenheid was gelegd.
We delen hieronder met trots het resultaat!
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Voor in de agenda
Commissieoverleg

21-09-22 ‘s middags

Najaarsoverleg met
afdelingsbesturen

11-10-22 ‘s avonds

Vrouwendag

08-03-23 hele dag

Commissiedag

28-03-23 hele dag

Jaarvergadering

19-04-23 ‘s middags

Tijdens de jaarvergadering zijn een aantal belangrijk opmerkingen geplaatst en vragen
gesteld. Deze hebben wij voor zover mogelijk verwerkt in het plannen van de
ontmoetingsmomenten voor het komende jaar.
Zo is het najaarsoverleg, het moment waarop we graag in gesprek gaan met de
afdelingsbesturen, naar de avond verplaatst. Dit geeft de werkende vrouwen gelegenheid
om aan dit overleg deel te nemen. Het commissieoverleg houden we net als voorheen
gewoon overdag. De commissie dag wordt georganiseerd als ‘dank je wel’ voor al het
werk dat de commissieleden voor de vereniging verzetten. De Vrouwendag valt volgend
jaar precies op 8 maart en vindt gedurende de hele dag plaats. Ook volgend jaar zullen
wij proberen er weer een cadeautje voor ons zelf van te maken. Noteer de datum vast in
de nieuwe agenda!
De jaarvergadering vindt weer gewoon overdag plaats, maar is voor iedereen die hier
belangstelling voor heeft. Het onderdeel entertainment vervalt en we gaan naast dat we
de financiën doornemen vooral met elkaar in gesprek over het wel en wee van onze
vereniging. Natuurlijk kiezen we hier een geschikte vorm voor zodat we na afloop
allemaal geïnspireerd weer naar huis toe gaan.
De data voor de Jaarvergadering en de Vrouwendag zijn nu al vastgelegd, zodat ook de
werkende vrouwen deze vrij kunnen plannen in de agenda en we met elkaar de kracht
van vrouwen kunnen ervaren in onze vereniging. Overigens vinden alle ontmoetingen in
De Broeckhof plaats in Zuidbroek, tenzij anders aangegeven.
Wij hebben er zin in en zien er naar uit na te denken over en mee te bewegen naar een
mooie toekomst voor Vrouwen van Nu. Heb je vragen, ideeën of suggesties, aarzel dan
niet en zoek ons op.
Samen zorgen we ervoor dat we met de kracht van vrouwen de leefomgeving net iets
mooier maken.
Nieuws van de commissies
Commissie Handwerken en Textiele werkvormen


De commissie kijkt terug op een geslaagde handwerktentoonstelling (de Expo)
Een uitgebreid verslag leest u in de eerstvolgende “Nieuwsdraadjes (de
nieuwsbrief van de commissie). Deze wordt de afdelingen binnenkort toegestuurd.

Commissie Wonen en Cultuur



De commissie organiseert 15 september een verzorgde

provincie.

busreis door onze

In de MOI van juni meer info.

Agrarische commissie



Organiseert 1 juni excursie naar fam. van Zwol in Spijk en naar fam.
Snijder in Wagenborgen. Meer hierover leest u op onze website.

Reiscommissie


Organiseert 19 mei een wandeling rond de Menkemaborg De wandeling wordt
georganiseerd door Reinje Venema. Aanvang 10.00 uur. Opgave bij
marjanjansen0@gmail.com

