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Algemene Leden Vergadering in coronatijd
Beste vrouwen,
Ondanks de vele versoepelingen, blijft de toekomst onzeker om elkaar weer te ontmoeten.
Na bijna een jaar is het de hoogste tijd om weer een ALV te organiseren, omdat er toch wel het nodige
gebeurd is aan bestaande en nieuwe activiteiten.
Voor de ALV zijn er twee data mogelijk. Als er weer een lockdown dreigt komen we 18 augustus bij elkaar,
anders wordt het 1 september. In principe in de Pastorie, hoewel zij strenge regels hebben om te
vergaderen ….. we wachten af óf en wanneer we daar terecht kunnen.
De eetgroep en het koffiedrinken gaan gewoon door. Voor de eetgroep begin augustus even mailen met
Dineke, klijnsmitd@gmail.com
De werkgroep Wonen en de Feminismegroep zijn weer begonnen.
Begin juli was er een online regiotour Noord-Holland over ‘een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’,
waarover al eerder een mail over was gestuurd. Het was interessant om kennis te nemen van ideeën die
spelen over b.v. de sociale innovatie via de fysieke dimensie, functionele dimensie en sociale dimensie.
B.v. hoe voorkom je dat mensen uit beeld raken, hoe richt je wonen en zorg in. Als voorbeeld werd o.a.
Buitenveldert genomen. Het is mogelijk om alle sessies1 nogmaals terug te zien, een aanrader.
Vanuit de Nederlandse VrouwenRaad is een brede coalitie ‘Geweld tegen Vrouwen’ opgezet. Het is de
bedoeling om vanuit Nederland op Europees niveau deel te nemen aan besprekingen over o.a. de Istanbul
Conventie. Wouw heeft zich hiervoor aangemeld.
Dit is het even,
Met vriendelijke groet,
Marjan

RONDBRIEF

J U L I /AUGUSTUS 2021

Wo 7 juli

Eetgroep

vanaf 18.00 uur

Kerkzicht, Sloterweg 1209, Sloten

Wo 14 juli

Feminismegroep

14.00 tot 17.00 uur

Bij Annet

Do 22 juli

Koffie

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Ma 2 aug

Werkgroep Wonen

14.00 tot 16.00 uur

d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Di 3 aug

Eetgroep

vanaf 18.00 uur

info via Dineke,

Wo 18 aug

Algemene Leden Verg 14.00 tot 16.30 uur

Vredeskerk, Pijnackerstraat 9

Zo 22 aug

Koffie

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Wo 1 sept

Reservedatum ALV

14.00 tot 16.30 uur

Vredeskerk, Pijnackerstraat 9

1

https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/livestream-regiotour-noord-holland-flevoland/

