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Haal de Kracht uit Jezelf

Klaar voor
toekomst
Door Astrid van Heumen (voorzitter
hoofdbestuur) 
VVAO, Afdeling Amsterdam 

De perikelen voorafgaand aan de
ALV hebben inzichtelijk gemaakt
dat er een uitdaging voor ons ligt.
De per 1 juli in werking tredende

Op de eerstvolgende ELV komt het
hoofdbestuur met een advies en
tijdslijn. Wij zullen een voorstel aan
de vergadering voorleggen, hoe de
voorgenomen bestuurlijke
verandering het beste kan worden
vormgeven. Voor de toekomst-
bestendigheid van de VVAO en het
waarborgen van de vereniging voor
de volgende generatie
hoogopgeleide vrouwen is dit van
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Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WTBR) heeft
namelijk invloed op ons als VVAO. 
  

 

wezenlijk belang. 
 

VVAO NEXT
Er zit méér in mij 

Door Maartje Roeterdink 
VVAO, Afdeling Nijmegen 

Zo’n drie jaar geleden kriebelde
het in mij. Ik voelde aan alles dat
er meer in mij zat dan dat er op
dat moment uit kwam. Met mijn
beroep als psycholoog in een
goed lopende eigen praktijk, had
ik het in principe prima
voor elkaar. Ik had er tien jaar op
zitten als zelfstandige en ik wilde
groter groeien. 

Ik voelde dat ik meer wilde verdienen
omdat ik wist dat ik dat waard was.
Ik wilde meer publiek bereiken met
mijn

werk omdat ik weet dat ik mensen
kan helpen door mijn ervaringen te
delen. Ik voelde dat allemaal, maar
toen kwam er… angst.

Lees verder

Jongeren

Lees verder

Economisch
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Netwerken (tijdens
en) na corona 

Door Jeanne Martens 
VVAO, Afdeling Den Bosch – Tilburg 

Netwerken kun je op verschillende
manieren doen, zowel online als
offline. Door corona hebben we in
de afgelopen tijd meer ons heil
moeten zoeken in online
netwerken omdat het offline
ontmoeten was ingeperkt.

In september 2020 ben ik aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam
gepromoveerd op ‘Hoe vrouwen hun
netwerk gebruiken om carrière te
maken’. Vaak wordt mij, in deze tijd,
gevraagd en wat doe je dan nu in
corona tijd met netwerken? Mijn
antwoord is steevast, corona maakt
netwerken niet makkelijker maar er
zijn zeker mogelijkheden.

 

VVAO-afdeling Amsterdam richt een
emancipatiedenktank/groep politiek actieve

vrouwen op. Ook interesse om deel te nemen? 

Stuur een mail naar: 
 amsterdam@vvao.nl  

 

Lees verder
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Thema-avond ‘Netwerken’ 
29 september 2021 

Organisator: afdeling Breda 

Deelnemen: klik hier

Stichting Dr. Marie Anne Tellegen 

Geef vrouwen en meisjes een nieuw
toekomstperspectief. 

Doneer op NL42 INGB 0006 6357 13

www.matellegen.nl

Een niet alledaags carrièrepad 

Het kan verkeren … 

Door Marga Vermeulen 
VVAO, Afdeling Breda 

Toen mij onlangs gevraagd werd
of ik iets wilde schrijven over het
door mij bewandelde carrièrepad
dacht ik: Oh help, heb je even, het
is best wel een ‘verhaal’. Toen ik
in 1969 naar het atheneum ging
wilde ik arts worden. Al snel bleek
dat ik een 100% alfa-meisje was. 

Als 100% alfa-meisje had ik geen
exacte vakken ‘knobbel’, maar een
fikse ‘deuk’ op dat gebied. Het werd
het bekende pretpakket waarmee ik
in 1975 mijn Atheneum-A diploma

om een opleiding aan de
kunstacademie te kiezen. Daar
dachten mijn ouders helaas anders
over.
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haalde. Vanwege mijn enorme
creativiteit gaf mijn leraar het advies  
 

Vacatures
 

Vacature werkgroep Jongeren (Club 33)
Vacature werkgroep Complimenten
Vacature werkgroep Cultuurverandering

     Aanmelden: kantoor@vvao.nl 
 

Open Events

5-2-2022 
Hohe Messe ‘live’ 

Concert: J.S. Bach – Mis in b ‘Hohe Messe’ 
Koor en orkest van Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe met
onder andere Dorothee Mields (sopraan) en Alex Potter (countertenor) 
Plaats uitvoering: Grote Zaal, Concertgebouw Amsterdam 
Organisatie: Barok Vocaal, Fred Luiten Concertorganisatie 
Prijs kaarten: voor VVAO-leden op rang 1 € 59,50 (inclusief een drankje
vooraf en na afloop) 
Aanmelden: Klik hier

Afdelingsevents

9-9-2021 
Stimuleringskring Bestuurder, Commissaris en Toezichthouder 
Spreker: Maita v.d. Mark 
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Organisatie: VVAO, Afdeling Wageningen 

Lees verder

Vacatures

Agenda
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Aanmelden: Klik hier 

23-9-2021 
Lezing over ‘Levensvragen’ over het belang van sociale relaties 
Spreker: Prof. Dr. Anja Machielse
Plaats: Wijkcentrum Thuis in Overdie 
Organisatie: VVAO, Afdeling Noord-Holland Noord 
Aanmelden: Klik hier 

29-9-2021 
Lezing ‘Netwerken’ 
Spreker: Jeanne Martens 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Organisatie: VVAO, Afdeling Breda 
Aanmelden: Klik hier
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