oudwetenschappen*
moment dat ik dit schrijf, ligt de voorjaarsering van de V.H.W. nog niet zo lang achter
et hierna irolgcnde is een eerste reaktie op
vergadering. De bijeenkomst, die werd gehouop 10 mei 1980 te Wageningen, stond in het
an bezinning op de toekomst van de VereDe opkomst was weliswaar niet zo groot
et ilrterim-bestuur venvacht had, het is niettemin een vruchthare dag geweest.
Nadat een viertal sprekers zijnlhaar visie op de
toekomst van de V.H.W. had gegeven, werd er in
groepen gediskussieerd op basis van de meta-plan
methode. Deze gestruktureerde wijze van diskussieren (voor bet merendeel van de aanwezigen een
eerste en zeer positieve kennismaking met deze
methode) is erop gericht om zoveel mogelijk meningen op tafel te krijgen en de inhreng van iedere
deelnemer zo groot mogelijk te doen zijn. Daartoe
worden vrijwel alle meningen en ideeen opgeschreven, zodat ieders inhreng steeds zichthaar hlijft.
Er is met enthousiasme gediskussieerd over mogelijke alternatieven voor de toekomst en er zijn
veel ideeen naar voren gehracht. Er zijn duidelijke
uitspraken gedaan over de verwachtingen ten aanzien van de Vereniging en over de eigen inhreng in
termen van aktiviteiten, tijd cn geld; ook zijn verschillende organisatievormen tegen elkaar afgewogen. Deze diskussiedag heeft het intirim-bestuur
het vertrouwen gegeven dat de V.H.W. een vereniging is met toekomstperspektieven en, wat vooral
van belang is, dat er voldoende leden in principe
bereid zijn de schouders te zetten onder die
toekomst.
Hoe ziet die toekomst er dan uit? Het is moeilijk
om uit zo'n grote hoeveelheid meningen en ideeen
een min of meer koherent beeld op te bouwen van
wat gewenst en haalbaar is. Laat ik beginnen met
die punten die heel duidelijk naar voren kwamen:
- Er bleek een vrijwel unanieme voorkeur te bestaan voor een brede vereniging; breed in die zin
dat mensen afkomstig uit verschdlende werkvelden en met een verschillende opleiding een
plaats zouden moeten kunnen vinden binnen de
Vereniging.
- Een hogere kontributie (tot f 100,- off 125,-) is
duidelijk een haalhare zaak, met dien verstande
dat die wordt gekoppeld aan het inkomen van
*Deze rubriek staat onder verantwoordelijkheid
van het interim-bestuur van de V.H.W.
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de leden. Gedacht kan worden aan b.v drie
inkomenskategorieen.
Ook kwam duidelijk naar voren de wenselijkheid van een vast sekretariaat met een betaalde
part-time administratieve kracht, eventueel in
samenwerking met de Stichting Voorlichting
Huishoudwetenschappen.

Hoewel er dus sterk werd gepleit voor een brede
vereniging, moeten daarhij nog we1 enige kanttekeningen worden geplaatst. Als we denken aan verhreding van de Vereniging, dan komt meteen de
vraag op: maar wat is dan het gemeenschappel@e
dat de leden hindt? Het antwoord is, zeer algemeen gesteld, het hezig zijn met huishoudkunde in
de ruimste zin des woords. Wat dat dan in de
,
praktijk hetekent wordt duidelijk door de wijze
waarop in de diskussies de volgende vraag werd
beantwoord: 'Wat verwacht u zelf van een vereniging voor huishoudkunde?' Kort samengevat
kwamen op die vraag de volgende antwoorden (in
volgorde van belangrijkheid):
- belangenbehartigiqg van het vak; promotie, uitdragen van bet vak naar buiten; maatschappelijke diskussie en aktie;
- helaneenbehartieine
- - van de leden met betrekking tot bun werkzaamheden op het terrein van
de hu~shoudkunde;
- uitwlsselmg van ervarmgen/ideeen bimen en
tussen de dlverse werkvelden;

staat zowel binnen de kring van
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