Inoktober rs het nul-nummer verschmen vande
per~od~ek
van de VHN, VHN-lnformatref geheten
In het verleden gal de VMN perlodlek een cwkula~reu ~met
t allerlel aankondlglngenen wetenswaard~ghedenrelevant voor het getxed van
de hu~shoudkunde.Toen het Vakblad voor Hurshoudkunde rulmte beschtkbaarstelde voor een
mformat~erubr~ek
van de VHW IS men gestopt
met het ultgeven van deze cirkulalre Veel Informatle kon nu In het Vakblad geplaatst worden In
de loop der tijd bleek het echter een nadeel te
zljn, dat het Vakblad slechts vler maal per jaar
versch~jntBovend~enmaakt de vrlj lange perlode tussen Inleveren van kop~jen versch~jnenvan
het Vakblad, dat de ~nformat~erubrleksoms
met
aktueel kan zljn. Voor het soort lnformat~edat de
leden van de VHN nog mlst blljkt een eenvoud~ge
frekwent versch~jnendec~rkula~re
te voldoen
Vandaar de geboorte van de nleuwe per~od~ek
VHN-lnformatief.
Het is In prlnclpe met de bedoeltng van het bestuur dit per~od~ek
defln~t~ef
naast het Vakblad te
laten bestaan. Dat zou een versnlpperiig van
krachten betekenen blnnen een tamehjk klem gebled als de hu~shoudkundeBestuur van de VHN
en bestuur en redakt~evan de Stichtrng Voorlrchting HuishoudwetenschappenlVakblad voor
Huishoudkunde praten momenteelover de mogelijkheden voor een aanpasslngvan het Vakblad, zodat VHN-Informatref overbod~gwordt Het
aangepaste Vakblad zal dan zeker ook kontaktblad voor de leden van de VHN moeten alp,
waarln 0.a. sekties en werkgroepen ervarlngen
en aktuahteiten van hun werkterremen ultwlsselen. Bovendien zal de verschijnmgsfrekwentle

Het rerste nummer van VHN-Infefmaiiefhed hgt
karakter van sen nulnummer, dat w ~zeggen
l
nag
niet definrtief van vorm en mhoud Re r d a k t ~ e ,
voortoplg beotaande u ~wer
t persown (een bestuurshd (PR) van deVHN koordineert de werkzaamheden), heeft een start gemaakt met een
aantal vaste rubr~eken,zoals tnformatle van de
sekt~es,l~teratuurattendering,bestuursvarla Van
een aantal leden zljn bljdragen opgenomen over
aktuete ondefwerpen, aoals Algemene Techmeken en Hu~shoudkunde,vrouwenstud~es;van de
sekt~eOnderwlls komen een aantal b~jdragen
naar aanle~dmgvan recenteontwlkkelmgen en
gebeurtenissen
Op het nul-nummer heeft de redakt~ereakt~es,
kr~t~ek,
aanvullingen, ens gevraagd en tevens
suggesties en b~jdragenvoor het eerste -deflnltieve - nummer Het IS de bedoql~ngdat dkt nleuwe kontaktbladvan de VHN 10 maal per p a r kan
versch~jnenHet wordt gratls toegezonden aan
de leden van de VHN
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