SRG Nieuwsbrief 2 - november 2009 - (HTML weergave)

SRG Nieuwsbrief nr. 2

pagina 1 van 3

november 2009

21 november 2009: 40 jaar SRG jubileumfeest jij komt toch ook?
SRG lid van de NBAV
De Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV) is een bijzondere vereniging in
de wereld van reizen en vakanties. Alle leden richten zich vrijwel uitsluitend op vakanties voor
mensen met een beperking. Mensen met een beperking gaan net zo graag op vakanties als
mensen zonder beperking. Een vakantie vraagt om een gedegen
voorbereiding, zeker voor mensen met een functiebeperking. Het gaat
ook om de zekerheid dat alles goed wordt geregeld. Ruim dertig jaar
geleden zijn de eerste organisaties gestart met het aanbieden van
aangepaste vakanties. Er ontbrak echter enige vorm van controle,
samenwerking en kwaliteitsbeheersing. De NBAV is als brancheorganisaties opgericht, vanuit de
noodzaak om het gekwalificeerde aanbod te onderscheiden in de markt. De NBAV staat voor
kwaliteit, zekerheid en duidelijkheid. Aangezien de SRG mee wil blijven doen in de markt van
gehandicaptenvakanties is besloten om lid te worden van de NBAV. In feite betekent het
lidmaatschap van de NBAV een keurmerk. Door middel van dit keurmerk en de daaraan verbonden
kwaliteitseisen biedt de NBAV zekerheid aan vakantiegangers met een beperking. (www.nbav.nl).

Complete makeover Vakantiegids
Schrik niet als je al in week 47 de SRG Vakantiegids 2010 in je brievenbus vindt. Allereerst is dit
eerder dan je van de SRG gewend was, maar belangrijker is dat de Vakantiegids een complete
restyling heeft ondergaan en in full color verschijnt. Naast
de Vakantiegids is ook het inschrijfformulier onder handen
genomen. Een belangrijke verandering voor deelnemers is,
dat de reis- en annuleringsverzekering voor een
buitenlandse reis niet langer is inbegrepen. Meer hierover
staat vermeld in de Vakantiegids 2010 en op het
inschrijfformulier.
Uitdagend vakantieprogramma
De Commissie Reizen heeft voor 2010 wederom een
uitdagend vakantieprogramma samengesteld met 12
buitenlandse en 11 binnenlandse reizen.
Nieuwe buitenlandse reizen zijn busreizen naar Interlaken
(Zwitserland) , La Turballe (Frankrijk) en Praag (Tsjechië),
een busjesreis naar Tecklenburg (Duitsland) en als
bijzondere reis een Oostzee cruise met de Celebrity
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Constellation. Geprolongeerd zijn vliegreizen naar Paphos, Cavallino, Porec, Nessebar
(Zonnestrand), Alanya en Lanzarote en de busjesreis naar Medendorf.
In Nederland zijn de nieuwe bestemmingen Almelo (Preston Palace), Hoogeloon (Landgoed de
Biestheuvel), en Elsloo (de Vrije Vogel). Wederom geboekt zijn Texel, Dongen, Epen, Beekbergen,
Ellemeet, Vollenhove en Heeswijk-Dinther.
Geen Vakantiegids ontvangen
Mocht je op 23 november nog geen Vakantiegids 2010 hebben ontvangen, neem dan contact op
met de deelnemersadministratie (deelnemers) of de medewerkersadministratie (medewerkers),
zodat we je alsnog een gids kunnen toesturen. Uiteraard zal het vakantieprogramma op de website
te raadplegen zijn en is de gids daar ook in pdf-formaat te bekijken.

Publiciteitsmedewerker gezocht
Voor de Commissie PR & Communicatie zoekt de SRG een vrijwilliger
die zich bezig wil houden met de promotie van de SRG. Daarbij moet
je denken aan zaken als mediacontacten, free publicity,
sponsorwerving en advertentie acquisitie. Een goede beheersing van
de Nederlandse taal in woord en geschrift is meegenomen. Je kunt
zelf je tijd indelen en uiteraard worden je onkosten vergoed.
Interesse? Neem contact op met Frank Verveld.

SRG terug in de Blauwe Gids
De toenmalige SRG voorzitter, de heer Bergman , was in 1985 een van de initiatiefnemers van de
Blauwe Gids. Vijf organisaties hebben destijds besloten om gezamelijk een vakantiegids uit te
geven, omdat het uitgeven van een eigen gids te kostbaar werd. In 1999 is de SRG weer een eigen
vakantiegids gaan uitgeven en werd vermelding in de Blauwe Gids toen niet meer noodzakelijk
gevonden. In de afgelopen jaren is er op vakantiegebied voor mensen met een beperking toch wel
een en ander veranderd. De SRG heeft vele vaste klanten die ieder jaar weer genieten van een
vakantie, maar nieuwe deelnemers kunnen de SRG blijkbaar maar moeilijk vinden. Er is besloten
zich aan te sluiten bij de NBAV om zich daarmee ook weer te kunnen presenteren in de Blauwe
Gids als een gezellige, betrouwbare organisatie van vakanties voor mensen met een lichamelijke
handicap om zo meer nieuwe deelnemers te kunnen verwelkomen.

+++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS +++
SRG op vakantiemarkt Purmerend
De SRG is op 15 november aanwezig op de door het Doe-Café van de stichting Odion, in samenwerking met MEE Amstel en Zaan, georganiseerde vakantiemarkt in Purmerend. lees meer
Kees Kortekaas overleden in Alanya
Kees Kortekaas is op 25 september in het ziekenhuis van Alanya overleden op de laatste dag van
de reis in Turkije ... lees verder op de website
SRG viert 40 jarig jubileum
De Stichting Recreatie Gehandicapten is in 1969 opgericht. In juni 2009 bestond de SRG precies 40
jaar. Op zaterdag 21 november a.s. vieren wij ... lees verder op de website

Personalia
Overleden
Kees Kortekaas (deelnemer), 25 september 2009
Chris Hofmeester (medewerker), 14 oktober 2009
Karin van der Berk (deelnemer), 18 oktober 2009
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maart 2010: Kaderdag te Nijmegen
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