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Maandag 7 september heeft het Provinciaal Bestuur, voor het eerst sinds 2 maart, weer 

vergaderd in de Broeckhof te Zuidbroek.  

Natuurlijk wel coronaproof op 1,5 meter afstand van elkaar! Er zijn in deze Coronatijd 

dus weer mogelijkheden om elkaar te zien, mits de zaal zich daarvoor leent. Dat bracht 

ons op het idee om de najaarsbijeenkomst voor de afdelingsbesturen op 24 november 

toch door te laten gaan. Natuurlijk nemen we hierbij alle maatregelen m.b.t. corona in 

acht. Elkaar even weer zien, even bijpraten. Wij als PB hebben er nu al erg veel zin in.  U 

kunt tijdens dit overleg al uw vragen bij ons kwijt en natuurlijk praten we u bij over de 

vergaderingen van het Landelijk Bestuur met de Provinciale Besturen en over de 

Ledenraad van afgelopen juni.  

Hopelijk zien we u tijdens ons najaarsoverleg op 24 november a.s. Een uitnodiging 

hiervoor volgt. U zult begrijpen dat u in deze tijd niet in grote getale kunt komen, hoe 

graag we dat ook zouden willen. Er kunnen i.v.m. Coronamaatregelen maximaal 40 

mensen in de zaal. Dit betekent dat er per afdelingsbestuur 1 of 2 personen (bij weinig 

aanmeldingen) welkom zijn. 

 

Wilt u trouwens als bestuur of als afdelingslid weten wat er mogelijk is in deze 

Coronatijd, kijk dan ook eens op de landelijke website van Vrouwen van Nu. 

www.vrouwenvannu.nl 

 

Het PB heeft zich deze vergadering ook gebogen over het vervullen van bestuursleden, 

zowel in de afdelingen als in het PB en haar commissies. Het is een grote zorg om de 

besturen bemenst te krijgen. We moeten met z’n allen creatieve oplossingen bedenken, 

zodat afdelingen niet verloren gaan.  

 

Het PB heeft een besluit genomen dat ieder lid zitting kan nemen in een Kringbestuur. 

Hiervoor was het regel dat alleen afdelingsbestuursleden in een Kringbestuur konden 

zitten. Dit besluit is nu herzien. 

 

Ook onze commissies gaan vanaf september weer voorzichtig van start. De activiteiten 

van de commissies zijn echter uitgesteld tot na 1 januari 2021. 

 

Blijf gezond, hou vol en graag tot ziens. 
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