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In de PB-vergadering van 5 oktober kwam de najaarsvergadering voor de 

afdelingsbesturen op 24 november weer ter sprake. Nu de coronamaatregelen 

aangescherpt zijn, is de vraag of we deze bijeenkomst door moeten laten gaan. Omdat 

de maatregelen vooralsnog voor 3 weken zijn, is besloten de volgende persconferentie 

van premier Rutte af te wachten. Na 20 oktober hoort u van ons of dit overleg door gaat.  

Hoe graag we ook contact willen hebben, we moeten er met z’n allen voor zorgen dat we 

het coronavirus onder controle houden en dan gaan dingen soms niet zoals we ze graag 

willen.   

 

Dat geldt ook voor onze commissies, werkgroepen en serviceteam. Hoewel er geen 

activiteiten tot 1 januari 2021 zijn gepland, is het nog maar de vraag wanneer het wel 

kan. Zodra hier meer zicht op komt, zullen de activiteiten, die al op stapel stonden,  

alsnog uitgevoerd worden. Heel aardig was in dit opzicht een brief van de Albanië 

specialist, die voorstelde de reis voor september 2021 in te plannen en pas definitief te 

maken als er voldoende duidelijkheid is om veilig te kunnen reizen. Op die manier hoeft 

niemand (financieel) risico te lopen. Laten we hopen dat de reis volgend jaar in 

september door kan gaan. Ook het Serviceteam zal, zodra dit weer kan, starten met  

computercursussen. Belangrijker is dat het Serviceteam, vooral in deze tijd, wel het één 

en ander kan betekenen voor afdelingen. Schroom daarom niet om bij het Serviceteam 

aan te kloppen als u hulp nodig heeft.  

 

En nogmaals, wilt u als bestuur of als afdelingslid weten wat er mogelijk is in deze 

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

www.vrouwenvannu.nl Op deze site staan de nieuwste maatregelen vermeld en hoe wij 

hiermee om moeten gaan. 

 

Blijf gezond, hou vol en graag tot ziens. 
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