De thema’s voor 2022 zijn:
1. Vrouw en politiek

Alle gemeentes kampen met het probleem dat er relatief weinig
politiek actieve vrouwen zijn. In de gemeenteraad Breda is
bijvoorbeeld slechts 35 vrouw. Organisaties zoals de VVAO zouden
een rol kunnen spelen om dat aantal op te krikken. Wethouder
Greetje Bos van gemeente Breda heeft ons benaderd om samen te
werken in de groei van het aantal vrouwen in de gemeentelijke
politiek. We willen hiervoor graag een evenement organiseren om
meer vrouwen warm te krijgen om in de politiek te gaan. Het
evenement zal dan in maart 2022 plaatsvinden met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Wat is jouw bijdrage
hierin? We willen graag dat je met ons meedenkt hoe dit vorm te
geven. Vanuit de VVAO zullen Annemiek Hendriks en Jacqueline van
Swet hierin participeren. Het zou heel fijn zijn als we nog een
aantal dames kunnen betrekken om het evenement goed te kunnen
organiseren.
2. Orange the world
https://youtu.be/kBPwumvGg_E
https://youtu.be/N7uYosjy0sI

Afgelopen november hebben wij vanuit onze afdeling voor de
tweede keer deelgenomen aan de organisatie van Orange the
World. Guyonne Kroon was lid van het organiserend comité waarin
Zonta en Soroptimisten een leidende rol speelden. Vanuit onze
afdeling zijn dit jaar vijf leden aanwezig geweest bij de officiële
landelijke opening in De Nieuwe Veste in Breda. Dat was een
indrukwekkend en prachtig programma. Zo werden er gesprekken
gevoerd met diverse ervaringsdeskundigen van de Koninklijke
Militaire Academie (KMA), Politie en Openbaar Ministerie: wat
kunnen beleidsmakers doen aan preventie tegen geweld tegen

vrouwen. Ook volgend jaar wil Guyonne Kroon vanuit haar
lidmaatschap bij de VVAO weer een rol hierin spelen, maar wel heel
graag samen met een of twee andere leden van onze afdeling. Wat
is jouw bijdrage hierin? Meedenken over hoe we het thema van
‘geweld tegen vrouwen’ ook binnen onze afdeling kunnen
bespreken en wat we hiermee vanuit onze afdeling zouden kunnen
doen.
3. Kennis en kunde delen met vrijwilligers

Mooiwerk is een organisatie binnen Breda die cursussen aanbiedt
voor vrijwilligers van allerlei vrijwilligersorganisaties in Breda.
Sabah Doudou was tot nu toe de contactpersoon bij Mooiwerk en
zal volgend jaar overgenomen worden door Jacqueline van Swet.
Mirjam Kaptein en Annemiek Hendriks verzorgden een cursus ‘NLP’.
Sabah Doudou een cursus ‘werken met Excel’. Guyonne Kroon
bereidden samen met Jacqueline van Swet een cursus ‘grenzen
stellen’ voor en samen met Sabah Doudou een cursus
zelfvertrouwen. Die laatste twee gingen in 2021 niet door vanwege
corona en zullen in 2022 weer worden aangeboden. Wat is jouw
bijdrage hierin? Het versterken van vrijwilligerswerk door een
cursus of workshop aan te bieden vanuit je vak en of ervaring die je
hebt opgedaan. Je kan ook samen met de overige leden van de
Maatschappelijke Betrokkenheid een cursus aanbieden. Samen sta
je sterker!
Neem contact op om meer informatie op te doen van een van
bovenstaande thema’s. We informeren je graag wat jouw bijdrage
zou kunnen zijn.
Contactpersonen:
-Annemiek Hendriks (06-19134630)
-Guyonne Kroon (06-40249081)
-Jacqueline van Swet (06-12281522)

