
       Lopik, 12 jan. 2021  

    

 

Aan de bestuursleden van de afdeling. 

Allereerst  dank voor de vele mooie kaarten , mails en telefoontjes met de goede wensen voor 2021. 

En wat hebben jullie de leden verwend met aandacht en originele, soms zelfgemaakte, attenties. We 

lazen erover in maandberichten en nieuwsbrieven. Wat een goede manier om de verbondenheid 

met de leden te versterken. Ik denk dat er zeker  leuke, warme reacties zijn binnen gekomen . Zo 

blijft ook  NVVH-vrouwennetwerk belangrijk voor  de leden. 

  

En dan nu  2021… een nieuwe (digitale) uitdaging om er iets  moois van te maken met elkaar..  

We  willen u allen graag weer spreken en ontmoeten.  Zoals het er op dit moment uitziet kan dat nog 

de eerste maanden nog niet fysiek en om die reden  gaan we dit op een nieuwe manier invullen en 

plannen een aantal digitale regio vergaderingen ( zoom meetings) in de maand maart. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging per mail en kunt  zich dan  via de gestuurde link aanmelden en meedoen. 

Het positieve is dat niemand hoeft te reizen en iedereen mee kan doen. Naast bijpraten en het delen 

van ervaringen  van het afgelopen jaar willen we ook enkele verenigingszaken bespreken. Bij de 

uitnodiging komt een agenda. Deze zoommeetings plannen we  in de week van 22 tot 25 maart.   

Begin februari ontvangt u  het verzoek om de contributie/afdracht te betalen. Deze is voor 2021 

vastgesteld op € 7,50  per lid. 

De Ledenbrief verschijnt in 2021  weer 4 keer :  in maart, mei, september en december.                           

Ook zullen we enkele  workshops ”upgrade je website” plannen, wellicht ook digitaal.     

De Ledenraad hebben we  vastgesteld op 12 mei. Als het kan is het “gewone” vergadering, maar lukt 

dat niet dan wordt het een digitale vergadering . Bij beide opties worden de besturen van  alle 

afdelingen uitgenodigd .  

                    



Uw Algemene Ledenvergadering in 2021 

Ook als afdeling kunt u uw ALV op een alternatieve manier houden als het niet lukt op de gewone 

manier.  De benodigde stukken : agenda, jaarrekening, jaarverslag en begroting stuurt u dan  per mail 

( of per post) naar de leden.  U vraagt of ze de jaarrekening , jaarverslag en begroting goedkeuren en 

hun reactie op de stukken willen doorgeven/ mailen . Op deze manier voldoet u aan de statuten en 

zijn de leden ook volledig geïnformeerd. 

Succes met alle plannen en laat u ons weten op welke manier u dit oppakt?  We denken graag met u 

mee en steunen ook in 2021 nieuwe initiatieven.  

Hartelijke groet namens het AB,      

Dieny Scheffer 


