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Agenda jaarvergadering:
1. Opening
2. Financiën
3. Bestuurswissel
4. Blik terug
5. Commissies
6. Blik vooruit
7. Afsluiting
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1. Opening

De opening van deze vergadering gaat niet zoals jullie gewend zijn. 
Voor koffie met een gebakje of iets dergelijks zal je dit jaar zelf 
moeten zorgen. Evenals het afspelen van de presentatie.
Voor degenen die geen powerpoint gebruiken is deze in pdf
bijgevoegd in de mail of bezorgd in de brievenbus.
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2. Financiën
a. Jaarrekening 2020

De jaarrekening is opgemaakt en de financiële verantwoording tbv de 
accountant is naar het landelijk bureau opgestuurd.
Verantwoording naar de leden zal bij de eerste afdelingsavond gebeuren.

b. Kascontrole
De kascontrole heeft plaatsgevonden. De kascommissie heeft de stukken 
goedgekeurd.

c. Nieuwe kascommissie
Wordt bij de eerste afdelingsavond vastgesteld.

d. Vrienden Ziekenhuis Rivierenland Tiel
We hebben afgelopen jaar € 63,85 gecollecteerd. Dit bedrag zal overgemaakt 
worden.

e. Contributie 2021
Is voor het tweede jaar door het landelijk bureau gedaan. De contributie van 
leden op onze eigen rekening is doorgestort naar het landelijk bureau.
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3. Bestuurswisseling

a. Aftredend en niet herkiesbaar
Annemieke Brands, Riekie Willemse en Joke van Deenen

b. Kandidaten
Wien van Driel, Pauline Mocking, Trudie van Tintelen en Nel van Os
Caroline Hardick heeft zich teruggetrokken, door voldoende 
kandidaten.
Er is dus geen verkiezing.
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4. Blik terug

a. Afdelingsavonden
Januari: Demonstratie glas en glas in lood door Margot van Velthoven
Februari: Ledenvergadering en gezellige bingo
Maart: Presentatie Moskou, stad, geschiedenis en cultuur door Hilde van 
Vlaanderen.

b. Jubilarissen
De volgende leden hebben dit jaar hun 25-jarig jubileum
Marie Verhoeks, Henny van Zandwijk, Corrie van Sijll , Mieke van de Geijn, 
Joke van Mourik en Jannie Werner 

c. Covid-19
We weten allemaal welke gevolgen dat voor onze activiteiten met de 
Vrouwen van Nu heeft gehad.
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5. Commissies

a. Commissie Lief en Leed
Miet en Joke hebben afgelopen jaar diverse leden namens ons allen bezocht

b. Bowlingcommissie
Door het verdwijnen van de bowlingbaan in Zaltbommel wordt er niet meer 
gebowld

c. Fietscommissie
Er zijn wat tochtjes gemaakt, met in achtneming van de geldende maatregelen

d. Ringbestuur
Annie Wouterse vertegenwoordigt onze afdeling in het ringbestuur.

e. Cultuurcommissie
Aan het begin van het jaar zijn enkele voorstellingen bezocht.
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e. Cultuurcommissie: Tunny van Aalst, Bets Kock en Ina van Zuidam

1. Eetclub

2. Leesclub 
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b. Cultuurcommissie
3. Filmbezoek

21-01-2020 25-02-2020
The peanut butter falcon Hors Normes
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b. Cultuurcommissie
3. Theaterbezoek

17-01-2020 27-02-2020 06-03-2020
Tania Kross Opvliegers 5. Huub Stapel
Van mozart tot madonna Op safari. Het huwelijk
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5. Blik vooruit

a. Het jaarprogramma voor 2021 is verspreid onder de leden. 
Als de sneeuw weer verdwenen is, zal dit ook huis-aan-huis worden 
verspreid om alle vrouwen van Varik en Heesselt te 
enthousiasmeren een keer te komen snuffelen op één van onze 
afdelingsavonden.
We hopen allemaal dat we elkaar voor de zomerstop weer een keer 
kunnen ontmoeten.



09-02-2021

6. Sluiting
a. Huiswerk

Hebben jullie ideeën, tips of verbeterpunten? Laat het ons weten via 
mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek!

b. Rondvraag
Als je naar aanleiding van deze digitale/papieren ledenvergadering 
vragen of opmerkingen hebt, laat het ons zo spoedig mogelijk weten 
via mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek! Des te frisser 
kunnen we straks weer van start.


