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Verhuizing 

Het Provinciaal Bestuur heeft besloten om afscheid te nemen van de locatie aan de 

Hortuslaan 1 in Haren. De vergaderingen en bijeenkomsten worden vanaf 1 januari 2019 

gehouden in de Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek. Op de najaarsvergade-

ring van 13 november is nadere toelichting gegeven op de verhuizing. De voornaamste 

redenen om te verhuizen zijn de toenemende digitalisering en de afname van het aantal 

leden. Secretariaatswerkzaamheden kunnen ook thuis gedaan worden, daarvoor hoeft 

geen kantoorruimte meer worden gehuurd.  Als je gaat verhuizen moeten er veel dingen 

worden opgeruimd. Het PB is hier druk doende mee. Waardevolle stukken gaan naar het 

Groninger archief. Door de verhuizing kan er ruim € 5.000 bespaard worden en dat geld 

vloeit terug naar de afdelingen. Het PB is druk bezig om hiervoor een plan uit te werken. 

 

Overleggen 

De Najaarsvergadering op 13 november stond in het teken van de website en de AVG.  

Ria Hettinga, onze webmaster, gaf een presentatie over de website van Vrouwen van Nu.  

Ze laat zien hoe je op de website komt, wat staat er allemaal op en hoe je iets kunt 

vinden.  

 

Evelien ter Meulen van het Landelijk Bureau heeft een toelichting over de nieuwe privacy 

wetgeving (AVG) gegeven en de vele vragen hierover beantwoord. Veel over de AVG is te 

vinden op de landelijke website  onder het kopje “Voor Leden”. 

 

’s Middags heeft het Provinciaal Bestuur overleg gehad met Els Eradus, voorzitter van het 

Landelijk Bureau. Hierbij was ook Evelien ter Meulen aanwezig. In dit overleg zijn de rol 

van het PB, de commissies en netwerken aan de orde geweest. Ook  kwam het 

meerjarenplan en de begroting voor de komende jaren aan de orde. Deze onderwerpen 

worden ook besproken in de Ledenraadvergadering op 20 november a.s. Janneke Snijder 

is namens Groningen bij dit overleg aanwezig. We houden u op de hoogte.   

 

85-jarig Jubileum 

Nog even aandacht voor de modeshow van Vod tot Vlot. Heeft u hulp nodig bij het 

maken van uw creatie? Geef u dan op voor de workshop. Deze wordt gehouden op 

zaterdagmiddag 19 januari 2019  in de kantine van VIB aan de Beneluxweg 38 in 

Zuidbroek. U bent van 13.30 tot 16.30 van harte welkom. Opgeven is noodzakelijk. Wilt 

u meedoen aan de workshop? Stuur voor 1 januari 2019 een mail naar 

reiswob@gmail.com.  

 

We gaan ervan uit dat alle afdelingen meedoen aan de modeshow tijdens ons 85 jarig 

jubileum. Opgave kan via vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com onder vermelding 

waarvan het kledingstuk is gemaakt en wat het eindresultaat is. Dat is wel zo handig 

voor de ladyspeaker. En als u uw creatie niet zelf kunt of wilt showen. Geen probleem. Er 

zijn mannequins genoeg die dit graag voor u willen doen.  

 

Activiteiten van de commissies 

De commissies hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Er worden de komende tijd 

verschillende activiteiten georganiseerd, te weten: 

 De Agrarische Commissie organiseert op 26 februari 2019 een studiedag in 

Zuidbroek. 
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 De commissie Wonen en Cultuur organiseert 11 april 2019 een excursie naar de 

Leyhoeve in Groningen.   

 De commissie Handwerken en Textiele werkvormen organiseert 14 en 14 april 

2019 de Expo in de Fraeylemaborg in Slochteren. Het thema is Kleurrijk. 

 Ook kunt u in 2019 op reis met de Reiscommissie. U kunt mee met een stedentrip 

naar Valencia, wandelen in Portugal, fietsen rondom Nijmegen, een 

vlieg/busvakantie naar de hak van Italië of met een dagtocht naar Den Haag, 

waar we een rondleiding krijgen door de Eerste en Tweede Kamer.  

Wij denken voor elk wat wils. Kijk voor meer informatie op onze website of neem 

even contact met ons op. 

 

 

 

 


