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Ledenadministratiesysteem 

Zoals in de vorige MOI reeds vermeld is het nieuwe ledenadministratiesysteem in 

werking. Een mooi systeem, maar zoals bij elk nieuw systeem zijn er aanloopproblemen.  

In de nieuwe portal zijn de geboortedatum en startdatum lidmaatschap niet in alle 

gevallen goed overgenomen. Inmiddels hebben de afdelingen hierover een mededeling 

ontvangen hoe ze dit moeten oplossen. Als u ervoor zorgt dat alle mutaties binnen uw 

afdeling voor 15 oktober in de portal zijn verwerkt, dan moet het toch lukken om voor 1 

november een perfect nieuw ledensysteem te hebben. 

 

Jubileumcadeau van € 500,-- 

Tijdens ons jubileum afgelopen april is alle afdelingen een cadeau beloofd t.w.v. 500 

euro. Dit bedrag wordt aan de in 2020 bestaande afdelingen in de week van 4 november 

overgemaakt.   

 

Overleg interim voorzitter Els Eradus en directeur Carla Wijers 

Na de PB-vergadering van 7 oktober  hebben we een gesprek gehad met Els Eradus, 

interim voorzitter van het Landelijk Bestuur en Carla Weyers, directeur van het Landelijk 

Bureau. Belangrijk punt was de toekomst van Vrouwen van Nu. Hoe verder wanneer de 

doelstellingen, zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan 2019-2022, niet gehaald 

worden. Moet er naast de verkoop van het Eigen Huis bezuinigd worden op de 

personeelskosten ten behoeve van een kostendekkende begroting? U zult begrijpen dat 

daar de nodige discussie over was. Zodra hierover meer bekend wordt hoort u van ons.  

 

Commissies en haar activiteiten 

 De commissie Wonen en Cultuur organiseert op 8 november een excursie naar het 

Nijsinghhuis in Eelde 

 De agrarische commissie organiseert op 15 oktober een excursie naar de 

varkenshouderij Ten Have. 

 De Reiscommissie presenteert de reizen voor 2020 op 31 oktober in de Broeckhof  

 Het serviceteam heeft op 17 oktober en 5 november een avond voor 

afdelingsbesturen  georganiseerd met als thema: hoe gaan we om met 

beginnende dementerende leden. De belangstelling is groot, vandaar dat er 2 

avonden zijn. 

 De commissie Handwerken en Textiele werkvorming heeft de data voor de Expo in 

2020 vastgesteld. Deze wordt gehouden op 16 en 17 april in de Broeckhof in 

Zuidbroek. Verder zijn er diverse workshops en cursussen te volgen. Alle 

activiteiten staan op de provinciale website. 

https://vrouwenvannu.nl/groningen/workshops-cursussen-en-exposities 

 

Vacatures 

Binnen alle commissies zijn we op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling en lijkt 

het u wat? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie. 

Meer info over deze vacatures vindt u op onze website. 

https://vrouwenvannu.nl/groningen/vacatures 

 

  

 
 



 

 

 


