NIEUWSBRIEF – regio en afdelingen – oktober 2020
Deze nieuwsbrief sturen wij per mail naar alle afdelingsteams Wilt u deze delen met de leden?
Ook alle regiocoördinatoren en projectvrouwen ontvangen deze Nieuwsbrief.
In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van wijzigingen, belangrijke informatie,
programma's voor invullingen van de afdelingsbijeenkomsten enz.
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Ledenraad
De ledenraad heeft op 24 september jl.
digitaal – via Zoom - plaatsgevonden. Een
bijzondere ervaring waar zo’n 35
afgevaardigden en gasten aan
deelnamen. Een week eerder hadden we
al met een groepje vrouwen geoefend
zodat op de dag zelf de vergadering
soepel verliep.

Tijdens deze Ledenraad zijn verschillende
punten besproken waarover we u
hieronder kort willen informeren.
Afscheid
Tity de Haan heeft als secretaris van het
Landelijk bestuur afscheid genomen. We
bedanken haar voor haar inzet: secuur,
betrouwbaar en met een echt
Passagehart.
Welkom
We hebben twee nieuwe bestuursleden
mogen verwelkomen:
Elly Schornagel – Busé en Dineke
Mastenbroek. Zij hebben al enige tijd met
het landelijk bestuur als stagiaire
meegelopen. We wensen hen veel succes
en wijsheid toe in deze functie!
Wisselingen geschillencommissie
Bij de geschillencommissie zijn: Gerda van
Leeuwen, Martha Amelo, Anne Hunse en
Loltsje van der Zee afgetreden.
We hebben drie nieuwe leden mogen
verwelkomen. Dat zijn: Inge van der Mast,
Henriette Steffhaan en Marie Hol.
Veel succes!
Contributie 2021
De Ledenraad heeft de landelijke
contributie voor 2021 op €22,- vastgesteld.
De landelijke contributie is de afgelopen
jaren niet verhoogd. Wel is het aantal

leden van Passage gedaald waardoor het
tekort in de financiële huishouding groter
wordt. Verlagen van de landelijke afdracht
is daarom op dit moment niet verstandig.
Een eventuele verlaging wordt wel
meegenomen bij de uitwerking van het
toekomstplan voor Passage.
Toekomst Passage
Tijdens een geplande heisessie met
verschillende leden in augustus jl. is de
toekomst van Passage besproken. De
uitkomsten zijn gedeeld met de
Ledenraad.
Door het sterk dalende aantal leden en de
steeds hogere leeftijd van de leden kwam
tijdens deze gesprekken naar voren dat
Passage zo niet verder kan. Het landelijk
bestuur heeft daarom aan de Ledenraad
voorgesteld om verschillende scenario’s
met daarbij een stappenplan uit te willen
gaan werken. De Ledenraad heeft
hiervoor mandaat gegeven aan het
landelijk bestuur. Het landelijk bestuur
hoopt deze uitwerking in het voorjaar van
2021 aan de Ledenraad te kunnen
voorleggen en een besluit te kunnen
nemen over de te nemen vervolgstappen.
Nieuwsbrieven ‘Vooruit’
We ontvangen zeer positieve reacties op
de verstuurde ‘Vooruit’ nieuwsbrieven.
Daarom willen wij u deze aan het begin
van elke maand weer gaan toesturen. De
maatregelen rondom corona zijn door de
overheid weer aangescherpt en daarom
hopen we met deze nieuwsbrief weer
leuke tips en weetjes met u te delen. We
hopen dat deze u wat afleiding in deze
zorgelijke periode geven. Heeft u zelf
leuke tips of ideeën voor deze
nieuwsbrief? Laat het ons weten via:
servicepunt@passagevrouwen.nl

STIL - zoekt gastadressen voor
vluchtelingen op straat
Wilt u een vrouw een logeerplek bieden?
STIL zoekt opvang voor vluchtelingen die
in Nederland op straat
terecht komen, in nood
verkeren en geen kant op
kunnen. De Stichting heeft
contact met een netwerk van
gastadressen. STIL zoekt
dringend nieuwe adressen voor de opvang
van vrouwen en kinderen in nood.
De organisatie STIL in Utrecht biedt al
ruim twintig jaar steun aan deze mensen
zonder
verblijfsvergunning.
Als ze geen eigen
netwerk hebben en
als er niet (direct)
opvang van de
overheid voor hen gevonden kan worden,
brengt STIL hen regelmatig onder op
particuliere adressen, oftewel: gewoon bij
mensen thuis.
Heeft u ook interesse opvang te bieden
aan vrouwen die al dan niet met kinderen
op straat staan? U kunt hier meer lezen.
Of stuur een mail naar: anna@stilutrecht.nl
Vergoedingen regiocoördinatoren
Op intranet staat een vernieuwd overzicht
van de vergoedingen die
regiocoördinatoren kunnen declareren.
Kunst-, Cultuur- en Literatuurdagen
De Kunst-, Cultuur- en
Literatuurdagen in het najaar
zijn geannuleerd. We hopen
dat deze in 2021 weer kunnen
worden gepland.
Kennismaken met Passage
Via het krantje van uw afdeling en/of

mondeling op de afdelingsavond kunt u
belangstellende vrouwen wijzen op het
lidmaatschap van Passage. Geef het
adres, inclusief e-mailadres en
geboortedatum van uw vriendin,
buurvrouw, familielid etc. door aan het
Passage Servicepunt via:
servicepunt@passagevrouwen.nl. Voor
het aanbrengen van nieuwe leden geven
wij per jaar 10 boeken weg.
Aanmeldformulier nieuwe leden
Wanneer u nieuwe leden aan wilt melden
kunt u gebruik maken van het vernieuwde
aanmeldformulier die op intranet is te
vinden.
Cadeau voor u: gratis abonnement
60PlusPlaza
We hebben iets leuks voor al onze
(60plus)vrouwen: een gratis abonnement
van zes maanden op het platform
60PlusPlaza. Om wat ontspanning te
brengen in deze tijd waarin u, ondanks de
versoepeling van de corona-maatregelen,
waarschijnlijk meer tijd thuis zult
doorbrengen. Ideaal voor de komende
herfst- en winterdagen!

60PlusPlaza is ontwikkeld door emeritushoogleraar prof. dr. Kasper Boon, expert in
(online) leren en inmiddels zelf behorende
tot de wat oudere doelgroep.
Doet u mee?
Een abonnement op 60PlusPlaza kost
normaal minimaal 4 euro per maand.
Passage biedt u nu tijdelijk een
halfjaarabonnement aan en dat kost u
helemaal niets! Na afloop van deze
periode bent u helemaal vrij om te
stoppen. De keuze om eventueel te
verlengen ligt geheel bij u. Er zitten geen
addertjes onder het gras. Tip: dit aanbod
geldt ook voor nieuwe leden!
Aanmelden
Aanmelden gaat heel gemakkelijk. Stuur
deze maand nog een e-mail met uw naam
en woonplaats naar de heer Kasper Boon
via het e-mailadres:
passage@60plusplaza.nl
U ontvangt binnen een week per mail uw
inlogcode en een heldere instructie om te
starten met 60plusplaza.
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Kunst-, Cultuur- en Literatuurdagen
Voor of najaar 2021
Landelijke dagen
Themadag 75 jaar vrijheid: voorjaar 2021
Passage Ledenraad: voorjaar 2021

Wat is 60PlusPlaza?
60PlusPlaza is de leukste site voor
senioren: een online magazine vol met
interessante onderwerpen, cultuur,
nostalgische tv, boeiende leerquizzen en
natuurlijk heel veel puzzels. Neem alvast
eens een kijkje op: https://60plusplaza.nl/.
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