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Aan de besturen van de afdelingen   

“Zonder geluk vaart niemand wel”  is een bekend gezegde . Maar hoe kunnen we ons geluk beleven 

in deze  alles- op- afstand tijd?  Laten we het toch proberen en genieten van de ontluikende lente. De 

eerste krokussen en narcissen zijn gespot en geven aan dat de lente er  in de verte aankomt.  

 

Het is belangrijk om te volharden en te blijven geloven in het goede en vooral toekomst plannen  te 

blijven maken. Dat doen we ook  als AB  en we willen dat graag met jullie bespreken. Dat kan digitaal 

op een eenvoudige manier via  een zoomvergadering. We hebben voor ons NVVH-Vrouwennetwerk  

een Zoom pakket gekocht waardoor we jullie kunnen uitnodigen om deel te nemen aan een 

vergadering. Je kunt deelnemen  als je een computer met camera of webcam hebt. Maar het kan ook 

via  laptop, tablet of IPad en zelfs per telefoon, die hebben  allen een ingebouwde camera. We gaan  

het uitproberen met één regio. De bestuursleden worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen 

en krijgen hiervoor een link op hun mail die ze kunnen aanklikken. Hierbij krijg je dan uitgebreide 

informatie. Na de eerste “pilot” gaan we door met de andere afdelingen.   We lezen in de 

nieuwsbrieven van de vasthoudende ,moedige en creatieve aanpak om leden vast te houden. Laten 

we dat ook in de digitale vergadering met elkaar delen en virtueel bij elkaar “op bezoek’ gaan.  

 

In deze maand staat ook het actualiseren van de ledenadministratie op de agenda. Hebt u daar 

vragen over of problemen mee? support@nvvh.nl  helpt u hier graag mee.  Ook als u uw wachtwoord 

bent vergeten als administrateur (of webmaster) van uw afdeling  kan de toegang opnieuw via NVVH 

Support worden opgevraagd, Geef daarbij altijd aan namens welke afdeling en met welke functie 

(administrateur of webmaster) u contact opneemt met NVVH Support. 

U ontvangt bij deze brief ook de formulieren die nodig zijn voor de landelijke administratie. U kunt 

deze ingevuld retourneren en mailen / sturen naar  centraaalbureau@nvvh.nl.  Het formulier van de 

sprekerslijst  is er niet bij gezien de vele annuleringen in 2020  leek ons dit nu niet relevant.  

Houdt u de website in de gaten? We houden deze actueel en u kunt ook berichten daarvoor 

aanleveren.  
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Momenteel is er op de NVVH website informatie te vinden over MuseumTV. Een bezoekje tijdens de 

Coronatijd aan deze website is zeker de moeite waard. Via korte filmpjes wordt u op de hoogte 

gesteld van (nieuwe) tentoonstellingen bij musea in Nederland en ook bij  u in de buurt. Wie weet 

wordt via MuseumTV juist van uw favoriete museum een blik achter de schermen geboden onder 

begeleiding van een professional zoals een conservator. Kijk eens op de NVVH website voor meer 

informatie! 

 
 

En met de maandelijkse bestuursbrief houden we u op de hoogte van het nieuws van onze 

vereniging.   

Blijf  gezond en houd vol! 

Met vriendelijke groet , namens het AB,  

Dieny  Scheffer 


