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VVAO vaart Nieuwe koers

EEN HISTORISCH MOMENT: 

VVAO schrijft met
online ALV
geschiedenis 
 
Door Henriëtte van Norel 
VVAO, afdeling Den Bosch-Tilburg

Op zaterdag 20 juni a.s. om 10.00
uur is het zover. De studio van
Engage TV in Amsterdam vormt
dan het decor van de ALV-

Voor het eerst in de geschiedenis
van het 102-jarige bestaan van de
vereniging komen de ledenraads-
vertegenwoordigers van de
afdelingen voor de Algemene Leden
Vergadering niet fysiek bijeen. Het
zal even wennen zijn, maar
tegelijkertijd is het ook spannend. 

De vergadering vindt dit jaar plaats
via ZOOM en alle overige leden
kunnen de hele vergadering

ALV
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vergadering van de VVAO.
Inloggen kan vanaf 9.45 uur.  
 

bijwonen op Youtube. In dit artikel
meer over hoe het precies werkt.

Bijwonen ALV: 
  https://www.youtube.com/watch?v=40geL3mW08w&feature=youtu.be

GEZOCHT 
actieve commissieleden: 

mail naar kantoor@vvao. nl 

De management-
maatschappij na
corona  
 
Door Marjolein Quené 
VVAO, afdeling Gooi en Eemland 
 
Onze maatschappij kan niet
begrepen worden zonder het werk
van managers te begrijpen. Deze
managementmaatschappij wordt
nu getroffen door een virus dat
niet te managen valt. Hoe zal het

De wijze van analyseren, denken en
doen van de ‘modelmanager’ zijn in
onze samenleving dominant
geworden gedurende de afgelopen
decennia. Inmiddels is het
managementdenken zo alom
aanwezig dat we het eigenlijk niet
meer zien. De twintigers en dertigers
van nu hebben ook nooit anders
meegemaakt. In dit artikel meer over
de invloed hiervan op onze
samenleving. 

LEES VERDER

Sociaal
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na deze periode gaan? Lukt het
ons de goede dingen uit deze tijd
te behouden?  
 

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
VVAO: 

De koers wordt
uitgestippeld 
 
Door Marlies Veldhuijzen 
VVAO, afdeling ’s-Hertogenbosch -
Tilburg 
 
Gefascineerd door de VVAO, werd
ik lid van het kernteam en als
medeschrijver aan de visie beland
ik vervolgens in het Hoofdbestuur
van de VVAO. Wat fascineert mij?
Is de inmiddels 102 jaar oude

Zijn we afgedreven van datgene
waar we als vereniging voor staan,
maken we inhoudelijk een vuist over
de positie van vrouwen en nemen
we stelling in belangrijke
onderwerpen? En zo nee, is dat dan
erg? 

Zolang de positie van vrouwen nog
niet gelijk is, vind ik dat de VVAO het
aan haar stand verplicht is om daar
een weg in te vinden. Het onderwerp
‘economische zelfstandigheid’ is
actueler dan ooit. In dit artikel een
toelichting.

LEES VERDER

ALV
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vereniging van hoger opgeleiden
vrouwen, met een rijke traditie in
het verkrijgen van gelijke rechten
en kansen, afgedreven? 

De VVAO 
‘een leven lang lid’  

Door Astrid van Heumen 
VVAO, afdeling Amsterdam

Met eer en groot genoegen en veel
positieve energie zullen wij, als
het nieuwe Hoofdbestuur van de
VVAO, ons inzetten voor onze
vereniging, waar we allen zoveel
van houden.  

De relatie met onze 102 jaar oude
vereniging zit diepgeworteld in ons
systeem. We dragen de historie van
de VVAO allemaal een beetje in ons.
Het is niet zomaar een getal, het is
een ware optelsom van individuele
geschiedenissen van een reeks
‘buitengewone vrouwen’. Wat
hebben wij voor u in petto? In dit
artikel licht ik alvast een tipje van de
sluier voor u op.

Met dank aan onze auteurs

LEES VERDER

ALV

LEES VERDER
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