WOUW Amsterdam Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen
Postadres Wijkcentrum d’Oude Stadt; Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
E wouw.amsterdam@gmail.com I www.wouw-amsterdam.nl
IBAN NL 16 INGB 0000 4457 38
.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op woensdag 13 december 2017
In de Nieuwe Doelenstraat 55
Aanvang 14 uur
AGENDA:
1. Opening
2. mededelingen
3. informatie over de website
zie bijlage 1
4. verslag van de werkgroepen en plannen voor de toekomst
5. afscheid van de bijbelclub
6. financiën / begroting voor 2018
7. vernieuwing coördinatiegroep
8. nieuw logo
zie bijlage 2
9. oprichting werkgroep mobiliteit
10. huisvesting na 1 april
11. verkiezingscampagne gemeenteraad
12. rondvraag en sluiting

Daarna drinken we een drankje en happen daar een snackje bij.
De werkgroepen “ welzijn en zorg” en “wonen” kunnen wel wat versterking gebruiken.
Meldt je aan op de gmail of tijdens de ALV.
De werkgroep “feminisme” is bezig met een cyclus van geplande onderwerpen en is daarom
voorlopig even gesloten voor nieuwe deelneemsters.

De coördinatiegroep Saar Boerlage, Marianne Ketel, Madelien Krips en Dini Eekhuis.
De bijlagen komen van Marjan Nieuwenhuis. Zij zal een toelichting geven.

Bijlage 1.
De verslagen van de themamiddagen zijn op de website te lezen.
Ga met je muis op een blauwe woord staan, houdt de Ctrl knop ingedrukt en klikken met je
muis. Dan kom je op de website van de Wouw in het verslag.

- 6 maart. Verslag themamiddag over de verkiezingen, strategisch stemmen, vrouwen in
verkiezingsprogramma's
- 28 juni. Themamiddag over het Testament en Levenstestament
- 16 juli. Interview met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Sinds 20
mei is zij voorzitter en maakt als kennismaking een ronde langs alle aangesloten
vrouwengroepen van de NVR.
- 13 september. Presentatie van de film ‘De Dappere Patiënt’, met medewerking van de
werkgroep Welzijn en Zorg. De trailer staat bij YouTube.
- 15 november, ‘Het Zelfgekozen Levenseinde’, komt nog

-----------------------------------------------------------Bijlage 2.
Voor Facebook en Twitter en briefhoofden hebben we een geschikt logo nodig. Dat wil
zeggen: een vierkant logo, dat er ook als rondje goed uitziet. Klein en groot formaat.
Wie denkt er mee?
Enkele voorbeelden om een idee te krijgen:

Facebook

Facebook:

