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‘FNV Vrouw: ken en maak je geschiedenis’
Datum:
Locatie:

Tijd:
Doelgroep:

30 september 2018
Buurtboerderij “Ons Genoegen”
Spaarndammerdijk 319
1014 AA Amsterdam
10:00 – 17:00 uur
Leden, vrijwilligers en bestuursleden van FNV Vrouw

Doelen van deze trainingsdag:
 Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan en geschiedenis van FNV
Vrouw.
 Deelnemers inspireren aan de hand van strijdpunten, strategieën en
successen van FNV Vrouw uit het verleden.
 Deelnemers krijgen een helder beeld van waar FNV Vrouw voor staat en
wat voor soort organisatie FNV Vrouw is.
 Deelnemers komen tot eigen (individuele of gezamenlijke) strijdpunten en
een aanzet voor een strategie om dat op te pakken.

Aan alle leden en vrijwilligers van FNV Vrouw:
FNV Vrouw doet al bijna 70 jaar lang belangrijk werk op het gebied van werk, inkomen en zorg.
Door de jaren heen is er ook het nodige veranderd in de organisatie, in de werkwijze en in de
thema’s waar FNV Vrouw voor vecht en heeft gevochten. Ben jij benieuwd naar de geschiedenis
van FNV Vrouw? Wil jij weten op wiens schouders en op welke successen we vandaag
voortbouwen? En wil jij aan de hand van de geschiedenis van strijd, strategie en succes uitvinden
waar FNV Vrouw vandaag met jou voor staat?
Geef je dan op voor de training ‘FNV Vrouw: ken en maak je geschiedenis!’ op zondag 30
september aanstaande.
Tijdens deze dag maak je kennis met het ontstaan en de geschiedenis van FNV Vrouw, leer je op
welke thema’s er in het verleden strijd is geleverd, en door wie, hoe en met welke resultaten dat is
gedaan. Uiteindelijk verkennen we met elkaar waar FNV Vrouw nu staat, wat voor soort club we
zijn met elkaar, en welke thema’s wij vandaag de dag op willen pakken. De inspiratie uit het
verleden zal ons daarbij helpen!
Aanmelden kan via: post@fnvvrouw.nl of 020-5816398. Alsjeblieft je naam, contactgegevens, of
je mee eet en je eventuele dieetwensen doorgeven. FNV Vrouw vergoedt je reiskosten.

