
 

 

Verslag Vrouwen van Nu jaarvergadering 18 februari 2020 
 
Het was weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Geen sprekers, geen optredens of 
verhalenvertellers, alleen maar vergaderen, saai. Of toch niet? Nee hoor, bij de Vrouwen 
van Nu hebben we geen saaie avonden. Wij breien er al jaren een kien-avond aan vast en 
dat staat voor dikke pret! Maar ik loop op de zaken vooruit. 
Het bestuur zat al mooi klaar in de bovenzaal met een aantal klaargezette tafels voor de 
dames. We hadden een schatting gemaakt van het aantal verwachte leden. Nou, ze 
bleven komen, allemaal beladen met prijzen voor de bingo, de prijzentafel liep over en de 
schuifdeur moest open om extra ruimte te maken. Een van de helpende heren zei dat we 
ten onder gingen aan ons eigen succes want die extra ruimte moest wel betaald worden 
natuurlijk, maar dat deden we graag. Er waren totaal 48 dames, fijn zo’n grote opkomst. 
Er stond een traktatie klaar van Elly Mulder ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag. 
Benita opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Wat opviel dit jaar 
was het grote aantal jubilarissen, en zo lang ook al. Even een lijstje: Ina Vader 40 jaar, 
Marijke Zweed 45, Ria Dam-Borst 50, Anneke Zander 55, Dien Poot 60, en Ali Schagen 
maar liefst 70 jaar lid. De dames kregen een bosje tulpen en een presentje. We begonnen 
het jaar met 67 leden, 4 leden hebben opgezegd en Gré Verwijs is overleden, maar we 
hebben er ook weer 4 bij gekregen, t.w. de dames v.d. Gulik, Hollenberg, Poen en Stapel, 
waardoor de stand nu op 66 leden staat. Willy Barbiers en Thea Verhart zaten in de 
kascommissie en Thea vertelde zo enthousiast over de gezellige ochtend die ze hadden 
gehad dat ze vergat te melden dat alles tot op de cent klopte en decharge verleend werd. 
Kijk, zo worden de ’vervelende’ klussen bij ons juist heel leuk. Volgend jaar stapt Tiny 
Boots in de commissie en Riet Ros wordt reserve. 

                                                                              Fotocollage gemaakt door Ina Bulk 
 
 
 
 
 



 

 

Mededelingen: Joke Dekker vraagt voor het Bloemenpotje of de mensen die iets te vieren 
hebben - of dit van iemand weten - dit even doorgeven, als ze niets weten kunnen ze ook 
geen bloemetje brengen en dat is jammer. Bij de handwerkgroep wordt volgens eigen 
zeggen meer gepraat dan gehandwerkt. Wat is dat dames? Ik dacht dat wij konden praten 
en breien tegelijk? De fiets- theater- en reiscommissies draaien goed. Als iemand zelf een 
idee heeft voor een uitje kan ze dat doorgeven, dan kan de commissie daar wat mee 
doen. We hoeven niet alleen maar af te wachten en helpen de commissie daar ook mee. 
Commissie afspraken ledenavonden: voor 2021 worden deze werkzaamheden door het 
bestuur overgenomen wegens eventuele sloop van het Dorpshuis. Agma en Gerda 
Beemsterboer en Simona Tabbers worden hartelijk bedankt met een presentje. 
Dit jaar zijn er geen verkiezingen voor het bestuur. We draaien nu goed zo het gaat. In 
2021 stapt een gedeelte van het bestuur op (zij zitten er dan ook al héél lang in) en dan 
zien we weer verder. 
Bij de rondvraag bedankten Elly Mulder en Joke Vlaar voor de bloemen en Puck Harinck 
voor de mooie kaart. Tiny Tensen bedankte het bestuur voor de manier waarop de dingen 
geregeld werden ten tijde van het heengaan van Cees. Vanzelf Tiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kienen. Mensen, wat een tóp kluppie hebben we toch. Ik heb dat zo van de zijkant 
eens zitten bekijken en wat een leuke, gezellige, lieve, aardige, vrolijke, warme vrouwen 
hebben we zo bij elkaar. Het maakt echt niet uit aan welke tafel je komt te zitten, het is 
altijd goed. Er wordt gelachen, meegeleefd, geplaagd, ik zag alleen maar blije gezichten. 
En de prijzen waren ook geweldig, het was soms best moeilijk kiezen. De nummers 
werden weer opgelezen door onze Bets, die dat luid en duidelijk en geduldig deed (kostte 
soms wat moeite om de zaal stil te krijgen). Yvonne en Wil verzorgden de prijzentafel en 
tussendoor kregen we nog heerlijke bitterballen van Willy omdat ze 75 jaar was geworden 
en van Alien die eerdaags 70 jaar wordt. 
Het was wederom een zeer geslaagde avond. 
Even voor de goede orde: veel mensen denken dat de Vrouwen van Nu een oubollige club 
maar dat klopt echt niet hoor. Ja, we hebben een behoorlijk aantal 80-plussers, maar we 
zijn allemaal jong van hart en we hebben ook dames van onder de 60. We kunnen zelf 
voorstellen doen voor lezingen en uitjes en hebben het zo zelf in de hand of we oubollig 
zijn of met de tijd meegaan. Dus ’jongere’ dames, kom eens kijken of het wat voor je is. 
 
Het bestuur: Benita Schouten, Willy Warnar, Alien Schotel, Yvonne Koenders, Bets 
Berkhout en schrijver dezes Wil Kwaak 
                                                                      
 



 

 

                                                                                


