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Voorjaarsvergadering 1980

siestukken zullen voor de vergadering aan de leden
worden toegestuurd. Geinteresseerde niet-leden
kunnen de diskussiestukken opvragen bij het
sekretariaat van de V.H.W.
De vergadering wordt gehouden op 10 mei 1980
in 'de Leeuwenborch', Hollandseweg 1, Wageningen.

Een van de taken waarvoor het interim-bestuur
zich gesteld zietlis het organiseren van de voorjaarsvergadering. Nu de Vereniging vijf jaar hestaat lijkt het wenselijk dater een diskussie op
gang komt over de achter ons liggende periode en
het in de toekomst te volgen beleid. Het interimhestuur heeft daarom besloten het themagedeelte
Samenstelling interim-bestuw V.H.W.
van de voorjaarsvergadering te wijden aan de toekomst van de Vereniging. Wij stellen ons voor het
Het interim-bestuur is als volgt samengesteld:
themagedeelte te beginnen met een voordracht
Saskia Spijkers -voorzitter
waarin opvattingen en ideeen over het vak huisRende Rosema-vice-voorzitter
houdkunde naar voren worden gebracht. Daarna
Arien Bekker- le sekretaris
zullen drie leden, vanuit hun beroepssituatie, een
Truus de Vries-2e sekretaris
visie geven op de toekomst van de V.H.W. VervolLiliane Suurendonk-penningmeester
gens wordt er in groepen gedisknssieerd,waarna
Tiny Backus -lid
Mn en ander in een plenaire zitting zai worden
Tineke van der Burg -lid
samengevat.
Hanke van Dam-lid
Voor het welslagen van deze voorjaarsvergadeHans Westerkamp-lid
ring is een grote opkomst een eerste vereiste. W i
hopen dan ook dat de leden in grote getale naar de
Sekretarlaat V.H.W.
.vergaderingzullen komen, zodat deze bijeenkomst ,
voldoende ideeen zal opleveren voor een aktief en
Het sekretar~aats-adresis. Arien Bekker, p/a
inventief beleid in de komende vijfjaar.
Sticht~ngOpleidrng Leraren, vakgroep HuishoudEen definitief programma en een aantal diskuskunde, Postbus 14007,3508 SB Utrecht.

.

internationale
samenwerking
Het Directoraat lnternationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt
ter aanvulling van een team in een bilateraal landbouwvoorlichtingsprojekt in Soedan

een huishoudkundig voorlichter
(80113lSUD)

twee landbouwkundige voorlichters
(80114lSUDIA) (801151SUDlA)
lnhoud van de funkties:
- medewerken aan het opstellen van een voorlichtingsprogramma ten behoeve van de plattelandsvrouwen en boeren in Khartoem en Nile Province
- rnedewerken aan de organisatie en de uitvoering van het programma en training van
autochtoon personeel
- het onderhouden van kontakten nodig om deze programma's te ondersteunen en te koordineren met andere landbouwdiensten.
Duur van de uitzending:

-

2 jaar met mogelijkheid van verlenging.

Standplaatsen:
- Khartoem voor de huishoudkundige en 1 landbouwkundig voorlichter.
- Atbara (Nile Province) voor 1 landbouwkundig voorlichter.
Algemene vereisten:
- minimaal twee jaar tropenervaring op het terrein van voorlichting.
- goede beheersing van de Engelse taal.
Vereisten huishoudkundig voorlichter:

- academische of HBO-opleid~ngop het terre~nvan de hulshoudkunde enlof voed~ng
Vereisten voor landbouwkundig voorlichter:

- opleiding aan de Landbouwhogeschool blj voorkeur

met voorl~cht~ngskunde
als s p e c ~ a l ~ s a t ~ e
of equivalente opleiding dan we1 soortgelijke o p l e ~ d ~ naan
g een HBO-~nstell~ng

Sollicitaties, uitsluitend schriflelijk, met vermelding van vakaturenummer en onder bijvoeging
van een kort curriculum vitae, te richten tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie
lnternationale Technische Hulp, Bureau Werving, Postbus 20061,2500 EB Den Haag.
Voor Ellaterale uitzendlng
De uit te zenden deskund~aeslult een arbeidsovereenkomst met de M ~ n ~ s t e
voor
r
Ontwlkkelingssamenwerking d ~ e
voorziet in een salaris volgens de daarvoor gebrulkelljke normen en
ee-n aantal secundalre voorzieningen. Voorts geldt een b~jzondereaftrekregeling voor loon- en
=,inkorn8tenbelastlng.
7 + ~ ~ $ & ~ ~ h o l o g i sonderzoek
ch
maakt deel uit van de selektieprocedure.
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