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85-jarig Jubileum 

Volgend jaar vieren wij ons 85-jarig jubileum. Wij zijn al druk bezig met de organisatie. 

Zo is hotel-restaurant Van der Valk in Zuidbroek afgehuurd en is het programma in grote 

lijnen ingevuld. 

Graag willen we de afdelingen bij dit programma betrekken en wel op de volgende 

manier. 

Wie kent niet de modeshow van “Vod tot Vlot” van Margaret Jager en haar assistente 

Jopie Kingma. Op veel afdelingsavonden toonden zij hoe verouderde, te chique kleding of 

miskopen veranderden in vlotte draagbare kleding. 

Voor ons 85-jarig jubileum wil het PB de afdelingen aanmoedigen om samen met hun 

leden de kledingkast eens door te spitten en van kleding, dat niet meer gedragen wordt, 

een mooi kleed (rok, blouse, broek etc.) te maken. Laat uw leden de mannequins op het 

jubileum zijn. Wanneer u hiervoor kosten moet maken, dan kunt u deze indienen bij het 

Provinciaal Bestuur. Bent u enthousiast en wilt u meedoen? Stuur dan even een mail 

naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. We rekenen erop dat u allemaal meedoet. 

 

Servicepunt 

De Training en Adviesgroep TAG en het Service Team worden samengevoegd en gaan 

verder onder de naam Servicepunt. 

 

Vrouwen van Nu Beurs in Etten-Leur 

De Vrouwen van Nu Beurs is dit jaar in Etten Leur. Het PB heeft besloten geen bus in te 

zetten. De reistijd is te lang. Natuurlijk kunt u altijd met eigen vervoer naar de Beurs.  

 

Zelfredzaamheid op 17 oktober 

Voor deze dag kunt u zich al opgeven door een mail te sturen naar 

vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. Meer informatie over deze dag kunt u vinden op 

onze website. 

 

Nieuwe privacywetgeving, kortweg AVG 

protocol en richtlijnen voor afdelingen 

Deze wet is 25 mei van kracht geworden. Hieronder nog eens het AVG protocol en 

richtlijnen, zoals door het Landelijk Bureau in de vorm van Nieuwsflits is ontvangen. 

 

De belangrijkste aandachtspunten voor (provinciale) afdelingen hierbij zijn:  

de AVG is een inspanningswet  d.w.z. Vrouwen van Nu heeft de verplichting om te 

voldoen aan de wet, maar zolang aangetoond kan worden dat we ons daarvoor 

inspannen, is dat voorlopig voldoende. We voldoen voor het grootste deel landelijk al aan 

deze wet. Voor het deel dat we nog niet helemaal voldoen, tonen we onze inspanning 

onder meer aan door een overzicht met tijdpad te maken van werkzaamheden die nog 

gaan komen in de loop van het komende jaar. 
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Afdelingen van Vrouwen van Nu zijn géén autonome eenheden en vallen onder de 

landelijke organisatie. De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor het voldoen aan 

de AVG door de hele organisatie.  

 

Landelijk bestuur en directie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade/boetes voor 

het niet naleven van deze wet, dus het is essentieel dat afdelingen zich houden aan 

de richtlijnen in het protocol dat aan de afdelingen is verstuurd. 

Besturen hebben de plicht het landelijk beleid uit te dragen. In verband met de 

AVG is het essentieel dat besturen niet zelf allerlei materialen en informatie 

bedenken, maken en verstrekken, maar dat zij alles wat zij op dit gebied doen 

afstemmen met het landelijk bureau. 

Ook is het AVG Protocol voor Afdelingen 

gestuurd. Daarin vind je allerlei informatie 

over de AVG, hoe je daar als afdeling mee 

te maken krijgt en hoe je daarmee om 

dient te gaan. In veel gevallen zal blijken 

dat je afdeling al veel doet in lijn met de 

AVG. 

 

Op alle websites van Vrouwen van Nu in 

de footer (onderaan) de pagina staat de 

nieuwe privacy verklaring van Vrouwen 

van Nu. Over enkele weken zal ook een 

aanpassing worden gedaan aan het lidmaatschapsformulier waarmee verwezen 

wordt naar de privacy verklaring. Over deze aanpassing sturen we alle afdelingen 

opnieuw een Nieuwsflits. 

 

Als bijlagen bij het AVG Protocol zijn ook een voorbeeld Verwerkingsregister en een 

voorbeeld Verwerkersovereenkomst naar de afdelingen gestuurd. 

 

Wil je als lid de toegestuurde documenten zien, neem dan contact op met het 

Bestuur en als je naar aanleiding van deze Nieuwsflits vragen hebt, neem dan via 

e-mail contact op met Evelien ter Meulen (evelien@vrouwenvannu.nl).  
  

 

De volgende MOI zal verschijnen in de week van 9 juli 2018. 
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