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Kaderdag: onmisbaar voor een goede voorbereiding op je vakantie
Als je je dit jaar hebt aangemeld als medewerker, heb je een
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Kaderdag. Op deze
dag volg je een aantal workshops om kennis op te doen en
vaardigheden aan te leren, die nodig zijn tijdens je SRG vakantie. Ook
maak je alvast kennis met de overige medewerkers van je vakantie.
De SRG vindt dat in een goede voorbereiding op je SRG vakantie de
Kaderdag daar een essentieel onderdeel van is. Je reiskosten kun je
vergoed krijgen.

Heb je je nog niet aangemeld?
Dit kan nog door een e-mail te sturen naar: medewerkers @ srg.nl.

Zilveren SRG speld voor Dobbie Kikkert
Het feit dat Dobbie Kikkert na 10 jaar afscheid neemt van de Commissie Medewerkers was
aanleiding om haar tijdens de gezamenlijke commissievergadering van dinsdag 9 februari 2010 als dank de
zilveren SRG speld uit te reiken. Alle aanwezigen waren het
van harte eens met het besluit de speld toe te kennen aan
Dobbie. Zij is al 20 jaar actief voor de SRG. Dobbie werd blij
verrast met de speld. Ze zal zich de komende jaren blijven
inzetten voor de kaderdag.
Tijdens de vergadering werden voor het komende seizoen
de puntjes op de i gezet. De stemming zat er goed in bij de
SRG-ers omdat de nieuwe reisgids en het reisprogramma
positief ontvangen zijn en omdat de organisatie voor het komend jaar lekker loopt. Er werd gezellig
nagepraat en getoost op Dobbie.
Bij de foto: Voorzitter Frank Verveld reikt naast de speld ook een bos bloemen uit aan Dobbie.

Jan Notten nieuw bestuurslid SRG
Het bestuur heeft Jan Notten bereid gevonden bestuurslid van de SRG te
worden. Jan wordt tevens voorzitter van de Commissie PR &
Communicatie. Deze commissie zorgt voor de externe en interne
communicatie van de SRG en is ondermeer verantwoordelijk voor de
fondsenwerving, de website en de uitgave van de vakantiegids en de
nieuwsbrief.
Voorheen werkte Jan bij Wessanen en Mars waar hij ondermeer ervaring
opdeed in sales en marketing functies en verantwoordelijk was voor het
PR beleid als directeur personeelszaken. Momenteel besteedt hij een deel
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van zijn tijd als hobby-olijfboer in Italië en wil hij met veel plezier zijn professionele ervaring
inzetten voor de SRG.

"SRG 40 jaar" op You Tube
Tijdens het 40-jarig jubileumfeest zijn een aantal video's getoond
van de SRG vakanties door de jaren heen. Paul van den Merkhof
heeft deze video's omgezet en op You Tube geplaatst.
Ben je niet op het jubileumfeest geweest of wil je de films
nogmaals bekijken, dat kan via de SRG website. Ook kun je hier
de SRG promo bekijken, die gebruikt is op de MEE vakantiemarkt
in Purmerend en op het 40-jarig jubileumfeest.
Klik hier om naar de SRG videopagina te gaan.

Nog enkele vrije plaatsen
We hebben louter positieve reacties ontvangen over onze volledig in kleur uitgevoerde
Vakantiegids 2010. Vele deelnemers en medewerkers hebben zich dan ook aangemeld om met ons
op vakantie te gaan. Ondertussen is de indeelronde achter de rug en heeft iedereen bericht
ontvangen. Helaas hebben we door de overmatige belangstelling voor een aantal bestemmingen
deelnemers teleur moeten stellen. Op een beperkt aantal reizen zijn nog enkele vrije plaatsen.
Wil je nog mee als deelnemer?
Kijk op de website of informeer bij de deelnemersadministratie (023) 536 84 09.
Wil je nog mee als medewerker?
Zoals gebruikelijk is het opvullen van de plaatsen voor medewerkers wat lastiger. Naast "gewone"
medewerkers is er op een paar reizen nog behoefte aan een reisleider of verpleegkundige.

Ben je nog niet ingedeeld of wil je nog een reis doen?
Kijk op de website en bel Jan Janssen (0485) 31 00 20 ('s avonds) om je in te schrijven.

Nieuwe commissieleden
Het kader van de SRG wordt gevormd door het Bestuur en de commissies Reizen, Deelnemers,
Medewerkers en PR & Communicatie.
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden:
- De Commissie Deelnemers is uitgebreid met Yolanda Jak ter ondersteuning van de
deelnemersadministratie.
- In de Commissie Medewerkers zijn de plaatsen die vrij gekomen zijn door het vertrek van Niels de
Groot en Hanneke Dunnink opgevuld door Berry van de Groep en Jerfie van Wijk.
- De Commissie PR & Communicatie heeft versterking gekregen van Marc van Buurt en als
voorzitter Jan Notten.

+++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS +++
Thomas Borgers overleden
Thomas heeft geen pijn gehad. Hij zat in een theater voorstelling van en met allemaal bekenden
rond hem, tijdens de voorstelling riep nog een toneelspeler als politie agent ... lees meer
Blauwe Gids 2010
De Blauwe Gids 2010, de vakantiegids van de NBAV, is in januari verschenen. Vanwege het
lidmaatschap van de NBAV heeft de SRG een eigen pagina in deze Blauwe Gids. Tevens heeft de
SRG een eigen pagina op de website van de Blauwe Gids.
NBAV op de Vakantiebeurs
Op de Vakantiebeurs 2010 te Utrecht had de NBAV een eigen stand. Hier was ook een SRG folder
verkrijgbaar voor belangstellenden. De NBAV zal ook aanwezig zijn op de beurs Support 2010.
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Support Beurs 2010
De gratis toegankelijke beurs Support 2010 vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht van 2 t/m 5 juni
2010. Support is het grootste evenement in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking,
hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke
handicaps kunnen opleggen. Klik hier voor meer informatie.
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Agenda
20 maart 2010: Kaderdag te Nijmegen
2 t/m 5 juni 2010: Support 2010 te Utrecht
12 oktober 2010: Intercommissievergadering Bunschoten
13 november 2010: Evaluatiedag te Nijmegen

© 2010 SRG Commissie PR & Communicatie

http://www.srg.nl/Nieuwsbrief/SRGNieuwsbrief03-2010.html

18-4-2012

