Lid of abonnee?
Nog steeds komen wij mensen tegen die
niet weten of ze lid zijn van de Vereniging
voor Huishoudkunde in Nederland. "Ik
krijg wel het tijdschrift" zeggen ze dan.
Leden krijgen dat ook, maar ze krijgen
meer.
In ieder geval krijgt een lid van de vereniging "VHN-Informatief", waarin jaarverslagen, beleidsplannen, kommentaren
van de vereniging, aktiviteiten van de
sekties zijn opgenomen. Verder is een
vereniging natuurlijk een organisatie van
leden. Dat betekent dat de leden meepraten en meebeslissen over het beleid, en
dat ze meewerken in werkgroepen, aan
het organiseren van studiedagen of het
schrijven van brochures.
Op veel van de uitgaven van de Stichting
Voorlichting
Huishoudwetenschappen
krijgen de leden korting, en voor studie; +dagen hoeven ze minder te betalen. De:' (gqnen die per l januari 1984 al lid waren
hebben gratis de lustrumpublikatie "Daar
zorgen we voor" gekregen.
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organiseren. Of dat d m r g r ~rullllie'n
t
een volligend nummer bavishten. De d=
tie Onderzoek en Ontwikkeling wrikt aan
de formwler~ingvan een onderzoeksvroorstel op het tenroin van de arbeid
Of er een sektie Huishoudelijke h
ning van de grond komt, moet bl
dens de voorjaarsvergadaring
april. Dan gaat het thernagdee
dit onderwerp.
Begin 1986 willen we een grote studiedag organiseren, waaraan alle sekties
een bijdrage kunnen leveren. Het centrale
onderwerp is misschien wat modieus,
maar daarom niet minder noodzakelijk
om de leden over te informeren: informatika.
De VHN vertegenwoordigt haar leden in
verschillende organen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
overheid en andere beleidsinstanties.
Hoe meer leden, hoe sterker we daarin
staan. Dus, bent u nog geen lid..
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Gerda Casimir
voorzitter VHN
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In nummer 6 (1) 1985van dit blad
vindt u o p pagina 32 namen en
adressen van het VHN-bestuur.
Adreswijziging Jake Hamming,
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