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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
Lieve dames,
De oktobermaand is achter de rug. We beginnen vol goede moed aan november.
De corona houdt ons, zoals min of meer verwacht, nog steeds stevig in zijn greep.
De maatregelen zijn dinsdagavond weer verder aangescherpt, om grip op het virus te
krijgen. Uiteraard houden wij ons aan deze maatregelen, zodat we hopelijk ook weer
over kunnen gaan op versoepelingen.
Al met al blijven wij uiteraard de richtlijn vanuit het landelijk bureau volgen: tot nader
order geen afdelingsavonden organiseren. Dit betekent dan ook dat Carla van Mourik
voor 10 november is afgezegd. In plaats van een reguliere afdelingsavond, kunt u
deze avond wel kijken naar de online uitreiking Rabo Club Support. De uitzending
begint om 19.00 uur.
Klik op 10 november hier voor de live-uitzending

Of en hoe we dit jaar gezamenlijk kerst kunnen vieren is dus ook nog onduidelijk.
Eén ding is in ieder geval helder, we beperken ons sowieso tot de eigen leden.
Contributie 2021
Bij het december magazine Vrouwen van Nu ontvangen wij de factuur voor 2021,
met het verzoek deze voor 25 januari 2021 te betalen. In februari ontvangen de
dames die dan per ongeluk nog niet betaald hebben, een herinnering.
Let op: iedere factuur heeft een eigen betalingskenmerk.
Jaarprogramma 2021
Optimistisch en positief als we zijn, zijn we natuurlijk bezig geweest met het
jaarprogramma 2021. Alle avonden zijn ingevuld en de sprekers e.d. zijn min of meer
vastgelegd.
We zijn nu bezig met het vormgeven van ons jaarprogramma, zodat dit weer tijdig bij
je op de mat kan komen te liggen.
Dat brengt ons ook bij het volgende punt. Bestuursleden….
Annemieke, Riekie en Joke hebben de afgelopen jaarvergadering aangegeven dat zij
in 2021 aftredend en niet herkiesbaar zijn. En toen was er nog maar 1… Vandaar
een luide oproep voor nieuwe bestuursleden.
Idealiter bestaat het bestuur uit 5 personen, een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester en ledenadministrateur. We kunnen in onderling overleg de functies
en taken verdelen naar ieders wens.
Het bestuur vergadert momenteel 1 keer per maand bij 1 van de bestuursleden thuis.
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Deze vergaderingen duren maximaal 2 uur. Op de afdelingsavond zorgt zij dat alles
in goede banen wordt geleid. Lijkt het je leuk om zitting in het bestuur te nemen?
Neem dan contact op met Ida (06-20130325) of 1 van de vertrekkende
bestuursleden.
Lief en leed
Mien van Zuidam is na haar verblijf in De Schakel weer lekker terug in Varik. Fijn!
Marian Zeeman is behoorlijk ziek geweest en nog steeds niet helemaal opgeknapt.
Caroline Hardick is geopereerd aan haar knie en Miet Groenhof is geopereerd aan
haar hand.
De commissie lief en leed heeft deze leden een hart onder de riem gestoken namens
ons allen. Ook vanaf deze plaats van harte beterschap Marian en Caroline en Miet!
Rest ons nog iedereen een rustige, gezonde novembermaand toe te wensen.
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