Sinds januari werkt het bestuur a
organiseren van een symposium waarin
computer(gebruik) en huishoudvoering
centraal zullen staan. Het is daarom niet
toevallig dat in het themagedeelte van de
voorjaarsvergadering door Ina Wisselink
een lezing "Homecomputers en Viditel
ten behoeve van huishoudens" i ~ g e h o u den. Het verslag van de VHN-voorjaarsvergadering wordt in VHN-informatief
gepubliceeid. Deze lezing over de
(6n)inogelijkheden van informatietech~ b l o g i ein de huishoudvoering vormde
&'<irnleiding om voor het symposium
geeen-aan te dragen en te bespreken.
p e t ,bleek dat er voldoende leden bereid
yaq%n,om de voorbereiding van een in.$@úddlijk-thema in de vorm van een
&órkshop voor te bereiden.

Deze workshop is bedoeld voor mensen
die nog niet of nauwelijks bekend zijn
met de computer. Deze uit drie onderdelen bestaande workshop omvat:
1. Wat is een computer? Computertermen.
2. Historische en maatschappelijke ontwikkeling van informatietechnologie.
3. Zelf achter de computer aan het werk
met een huishoudkundig relevant programma.
In september berichten wij u nader over
definitieve datum en plaats. Leden die belangstelling hebben om mee te werken
aan een workshop, of tips en ideeën kwijt
willen, kunnen contact opnemen met een
van de bestuursleden.
Eventuele schriftelijk reacties graag naar
het bestuurssecretariaat VHPI
pla G. Tam~ma-Bruggeman
Zwaluwstraat 41
3853 CB Ermelo
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STICHTING
VOORLICHTING
HUISHOUDWETENSCHAPPEN

SVHW stelt zich ten doel het bevorderen en verbreiden van de
huishoudwetenschappen in de ruimste zin. Daartoe geeft zij o.a.
publicaties uit op huishoudkundig terrein en ondersteunt activiteiten
van anderen op dit gebied.

De SVHW zoekt hiervoor een
free-lance projectleid (st) er

ensen
id zijn
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F'unctie:

het voorbereiden en begeleiden van huishoudkundige
projecten,
het organiseren van studiedagen, c.q.het gevenvan
ondersteuning aan derden op dit gebied,
bureauredactie, productie en promotie van
huishoudkundige publicaties (meestal verband houdend
met bovengenoemde activiteiten).

Vereist:

huishoudkundige opleiding (bij voorkeur academisch
niveau)
organisatievermogen
redactionele vaardigheden
inzicht i n PR
grote flexibiliteit in beschikbare werktijd (O tot 3
werkdagen per week)
auto en typemachine (bezit envaardigheden)
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De betreffende projecten zijn meestal "lowbudget"projecten. Onkosten- en
uurvergoeding worden in overleg met opdrachtgevervastgesteld.
In verband met de coordinatie met, en de facilikten van, het SVHR-bureauen
beperking van onkosten is het wenselijk dat de projectleid(st)er in Wageningtm%@iij'
omgeving
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- woont.
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Geinteresseerdenin deze functie kunnen nadere inlichtingen inwinn
Mw. C E v. d Ban-Willinge Prins, voorzitter van het SVHW-be
18025,en
MWA. M. de Wit-Smter,eindredacteur van het ~ i ~ d s c ~ i f t k i
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