het meerjarenbeleidsplan van de ~ e r e n i ~ i n Het
g.
werd in deze vorm opgesteld door het aftredende
bestuur. Tijdens de huishoudelijke vergadering,
gehouden op 23 november 1979, is het plan door
de aanwezige leden besproken. Met name de voorstellen met betrekking tot de groei van de Vereniging en de verlaging van de kontributie waren onderwerp van gesprek.
Het op deze vergadering geformeerde interimbestuur meent dat het van belang is om een brede
diskussie naar aanleiding van het beleidsplan op
gang te brengen. Het roept de leden dan ook op
om mondeling of schriftdijk te reageren.
Het interim-bestuur stelt zich voor om mede op
basis van deze reakties in de voorjaarsvergadering
(eind april 1980) met konkrete voorstellen te
komen.
Reakties kunnen gestuurd worden naar mw ir
Liliane Suurenbroek-Loeb, Den Engh 5,3461 GM
Linschoten, tel. 03480-17784.
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Het meerjarenbeleidsplan van de Vereniging voor
Huishoudwetenschappen

I
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De Vereniging bestond op 23 november 1979 vljf
jaren. Een reden te meer om zlch te bezinnen op
het beleld voor de komende vijf jaren. Een belangrljk feit 1n de afgelopen perlode IS de totsta
koming van de Stlchtzng Voorllchiing Hulshouduaetenschappen, dle met name 1s belast met de voorlichtende zaken op het gebied van de huishoudwttenschappen. In de afgelopen vijf jaar is verder k
t
ledenbestand meer dan verdubbeld en ultgebreid
met mensen dle op een breed vlak met de buishoudkunde beug zijn.
Werving

Het bestuur meent, dat het voor de Verenlging zinvol is vooralsnog verder aan een verbreding te
werken van het terrein, dat de huishoudweten&appe&l o~ clit mommt rkeds bestruhb. Dc lanlp-
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perjaar kunnen plaatsvinden. i

De Vereniging staat voor de moeltijkhcld dat bil
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