Nieuwsbrief – december 2021
Beste leden,
Wat fijn dat we toch nog ons jubileumfeest
hebben kunnen vieren dit jaar en wat hadden we
er weer zin in!
Het is als bestuur in deze tijd moeilijk om vooruit
te kijken en activiteiten vast te leggen. Maar dat
doen we achter de schermen wel, met in het
achterhoofd dat iets misschien toch weer niet
door kan gaan en veranderd of afgezegd moet
worden. Er wordt door het bestuur nu juist meer
overlegd/vergaderd dan andere jaren.
We hopen van harte dat het op korte termijn
weer mogelijk is om onze ledenavonden te
kunnen houden.
Jaarvergadering
Als corona het toestaat wordt de jaarvergadering
gehouden op 18 januari 2022.
Het kan ook dat de vergadering wordt verschoven
naar een andere datum of net als vorig jaar op
een alternatieve manier wordt gehouden.
De agenda voor de jaarvergadering volgt nog.
Het is dit jaar extra van belang dat u hierbij
aanwezig bent. We willen het graag hebben over
de toekomst van de Vrouwen van Nu Heelweg.
Afscheid van onze voorzitter
Tijdens de jaarvergadering neemt Jopie te Pas
afscheid als voorzitter. We hebben hiervoor een
opvolgster gevonden die er erg veel zin in heeft.
Zij moet eerst nog wel ‘goedgekeurd’ worden
door onze leden.
Nieuw bestuurslid
Het bestuur wil graag Hennie Berentschot als
nieuwe voorzitter kandidaat stellen.
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de
jaarvergadering aangemeld worden.
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------------------------------------------------------Contributie 2022
De contributie wordt automatisch geïnd. U hoeft
dus zelf niets over te maken. Heeft u geen
automatische incasso, dan ontvangt u de factuur
met het clubblad in december, deze kunt u dan
zelf overmaken.
Kerstviering
Door de huidige omstandigheden heeft het
bestuur helaas moeten besluiten dat de
kerstviering niet door kan gaan.
Nieuwjaarsvisite
Ook dit jaar is het als vereniging helaas niet
mogelijk om in januari samen te komen om elkaar
een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Informatieboekje 2022
Het informatieboekje zal in de loop van het jaar
uitgedeeld/bezorgd worden.
Actie voor Roemenië
De dozenactie voor Roemenië is ook dit jaar weer
goed geslaagd. Dank aan de dames die namens
Vrouwen van Nu Heelweg hebben meegedaan.
Rabobank clubkas campagne 2021
Iedereen weer bedankt voor het stemmen. De
opbrengst dit jaar is € 109,56.

We wensen
iedereen
gezellige
feestdagen en
een mooi en
gezond 2022!

Het bestuur
Joke – Jopie – Iny – Wilma - Ingrid

