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Tijdens de voo~jaarsvergader~ng
van 20 maart
1981 1s het voorstel om dc naam van de Veren~ging
voor Huishoudwct~nschappente wljzlgen met een
duidehjke meerderheid van stemmen aangenomen
De verenlglng gaat voortaan door het leven als
Vereniging voor Huishoudkunde in Nederland

menbmdt', dan w o ~ d hierbil
t
verwezen naar 'het
bezig zljn met de hu~shoudknndeIn de rulmste
zln des woords' Dat wil zeggen, er wordt vastgesteld dat (he1 vakgeb~ed)hulshoukunde hdt
samenbmdend element van onze Veren~glng1s
- Deze vaststellmg en de keuze voor een brede(re)
verenlglng (breed In d ~ zln
e dat mensen afkoms t ~ gu ~ verschillende
t
werkvelden en met een ver-

Waarom was deze naamsverander~ngnodig, w t

,

voor, tljdens en na de vergadering gesteld zijn
(meestal In samenhang met vragen over de statutenw~jzigmg),en waarover het bestuur In eerste Instantle verrast was Want d ~ vragen
e
wekten de Indruk, alsof w ~ als
j bestuur e~gengereiden onverwacht uitlng hadden gegeven aan onze persoonlyke voorkeuren t a v de toekomst van de Verenlg ~ n gNlets 1s mmder waar wy menen dat w ~ j
vorm hebben gegeven aan de u~tkomstenvan een
d~skuss~e
d ~ al
e 1: tot 2jaar b ~ n n l n(delen van) de
Veren~gmgwordt gevoerd Wg hoeven slecht de
verschdlende not~tlesm de VHWmformatlerubr~ekIn het Vakblad voor Hurshoudkunde na te slaan om te Lien dat de beslulten die
op 20 maart j I zljn genomen In het verlengde van
de a1 eerder verwoorde hele~dsu~tgangspunten
11ggen (zie b~jvoorbeeldook de bele~dsnotaVHW
80116, betreffende de V H W m dejaren '80-'85,
waarm een aantal bele~dslijnenzljn aangegeven
zoals d ~ voortvloe~en
e
u ~ de
t d~skuss~es,
d ~ zljn
e gevoerd t~jdensde voorjaarsvergader~ng1980)

vraag om toehchtmg door het bestuur o p het ge-

mee WIJ bez~gz ~ j ngeweest, en voor de leden d

nota '80'85 en In de V H W.- rubr~ekm he

(eerst een brede veren~glngopbouwen en dan
naamsverander~ngdoorvoeren of andersom) IS
erg slmpel de leden hebben gekozen voor een
brede(re) wremging, h~eraangeven w ~ultlng
j
door de nleuwe naam, terwtjl het de ledenwerkmg zeker poslt~efzal beinvloeden, omdat h~erdoor een du~dehjkerprofiler~ngvan onze verenl
glng mogehjk 1s
In de statuten 1s de doelstellmg van de Veren~gmg
aangepast aan de weg d ~ In
e voorgaandejaren
reeds was ingeslagen Dlt w ~zeggen,
l
dat het doe1
van de VHN vanaf heden wordt omschreven als
'he1 bevorderen en u~tdragenvan de hurshoudkunde,
her behartrgen van de belangen wan de ledeh op hurs
houdkundrg terrern, her vergroten en ondersteunen
van kennrs en vaard~ghedenop dr/ vakgebred bg de
leden he1 bevorderen van de op emanczpatre gerichte ontwrkkelrngen m de samenlevrng'

..

den. Ovcrigcns njn suggesties, id&n en vooral
iazel en tncdewerkiag van hark welkom.
1981
Ten aaezie~ivan de kuntrrhtnicrrg~~Ii~~g
heen do ledenvcrgadcoing besEotei3 do minimurnbijdragc voor dc VHN ce ,lelkn opJ'40,-,
exklusief abonnement Vakbtud. Met dten verstandc, dat studentledenf25,- bepelen en van dc
overige leden een bijdrage boven het minimum
van 40,- wordt verwacht, welke gerelatcerd is
aan hct inkomcn en waarvoor hot bestuur
richtlijnen zal opslellcn. Gezien de koppeling
van hct lidrnaatschav met het abonnerneat is
uitsplitsing van boide bedragen o.i, onnodig, zodat de kontrihufic voor 1981er als volgt uitziet:
studentleden,f50,- (inklusid Vakblad);
gewone Icdea f 40,- lninimaal (exklusief Vakhlad); dat wil zeggcn :

Hierboxa zijn sb&ns mkcb h e h
ecn valkdig a r c ~ ~w~r hd lt gqpwcrt rm
i de twwlc'n
van dcze vergadoriag, die ilc kcdon warden kxpzondcn.
bvendien ad lvoz bcstuus zijr bdocn zovccl
mogelijk informatk o w de antwikkclngen binnen do Vereniging tijdig nncl iedcrcen door te geven. Dear staat tegenoxr, dat van be Men [ ~ o g
moor) inzeb wordt verwacht ten aenzicn van dc
verwezenlijking van $e gesteldc daelen, zodat de
VHN daadwcrkelijk kan uitgrooien tot cen 'grote,
stcrke, brede vereniging ter behartiging van de belangen van het vak Ruishoudkunde en zijn beoofenaars, de huishoudkundigen'.
Namens hct besiunr van de VHN, Els Wenselasr
I

