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Koninklijke onderscheiding Gerda Vermeer
Op 29 april 2010 heeft Gerda Vermeer uit handen van de burgemeester van
Bunschoten, Melis van de Groep, een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde
van Oranje Nassau) gekregen vanwege haar activiteiten voor het Rode Kruis
afdeling Bunschoten, Stichting Spieker-Dieker, het verzorgen van
opleidingen voor verschillende organisaties en de daadwerkelijke
hulpverlening bij evenementen en het begeleiden van vakanties
voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
bij o.a. de SRG en Dolfijn Vakanties. Namens de SRG waren Jan en
Anneke Janssen aanwezig bij de uitreiking. Precies 10 jaar geleden heeft haar
partner Wim van Raamsdonk een lintje mogen ontvangen.

Afscheid leden Commmissie Medewerkers
Met een gezellig etentje in Ede heeft de Commissie
Medewerkers afscheid genomen van Hanneke Dunnink, Niels
de Groot en Dobbie Kikkert.
Tijdens deze gelegenheid is aan Niels de zilveren SRG speld
uitgereikt als dank voor zijn jarenlange inzet voor de SRG als
voorzitter van de Commissie Medewerkers en ontwikkelaar en
beheerder van het SRG Data programma.
Gelukkig zijn ze niet helemaal verloren voor de SRG, Hanneke
gaat dit jaar mee als verpleegkundige naar Texel 1, Niels heeft
beloofd om volgend jaar weer mee te gaan met een SRG reis
en Dobbie zal workshops blijven geven tijdens de Kaderdag en
wellicht ook nog eens meegaan met een SRG reis.
Op de foto: Hanneke, Niels (met zilveren SRG speld) en Dobbie.

Medewerkers gezocht
Voor een aantal reizen is de Commissie Medewerkers nog op zoek naar
medewerkers. Dit zijn bijna allemaal binnenlandse reizen met vertrek in
juni. Kijk op de website voor de actuele stand van zaken.
Ben je nog niet ingedeeld of wil je nog een reis doen?
Bel (0485) 31 00 20 ('s avonds) of stuur een e-mail aan de
Medewerkersadministratie.

Kaderdag 2010 gezellig en geslaagd
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De Commissie Medewerkers kan terugkijken op een
geslaagde Kaderdag 2010. Op deze jaarlijkse
instructiedag krijgen de medewerkers middels
workshops diverse trainingen om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op de vakanties.
Naast de gebruikelijke workshops tillen, verzorging,
veilig op weg en omgang met de rolstoel was iedereen
zeer te spreken over de workshop verslikking en
reanimatie. Op de 7 aanwezige poppen werd dan ook
enthousiast geoefend. Ook kon iedereen zelf ervaren
hoe het is om in een tillift te mogen hangen.
De lunch was de gelegenheid voor de eerste
kennismaking van de reisleider met de medewerkers
van zijn of haar reis en werden de eerste afspraken
gemaakt. 's Middags konden de reisleiders, verpleegkundigen en de ervaren medewerkers tips en
ervaringen uitwisselen over de diverse reizen. De dag werd afgesloten met een hapje en drankje.

Proef digitale evaluatieformulieren
De Commissie Medewerkers start dit jaar met een proef om de evaluatieformulieren en
reisleidersverslagen digitaal te laten invullen en te verwerken. Hiertoe is zowel voor het reisleidersverslag als het evaluatieformulier voor de medewerker een invulbaar
pdf-document gemaakt.
De reisleider ontvangt enkele dagen voor vertrek van de reis per email het digitale reisleidersverslag met toelichting. De reisleider mag
zelf bepalen of hij/ zij het vertrouwde papieren formulier invult of het
digitale formulier gebruikt.
De medewerker ontvangt tijdens of kort na zijn reis per e-mail het
digitale evaluatieformulier met toelichting. Ook de medewerker heeft
de keus om of het papieren formulier (dat uitgedeeld wordt door de
reisleider) in te vullen en per post op te sturen of het digitale
formulier te gebruiken en per e-mail op te sturen.
Het doel is om op deze manier de formulieren sneller te kunnen
verwerken en te komen tot een kostenbesparing door het verbruik
van minder papier, enveloppen en postzegels.
Voor de deelnemers verandert er vooralsnog niets.

+++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS +++
Reisinformatie op website SRG
Zowel voor medewerkers als deelnemers is diverse informatie te vinden op de website. Op de
downloadpagina vind je onder andere de inschrijfformulieren, informatie brochures voor
medewerkers, plattegronden van Schiphol, maar ook de regels voor de handbagage in het
vliegtuig. Steeds meer informatie zal op deze pagina beschikbaar komen. Hou deze pagina dus in
de gaten.
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.

Personalia
Overleden
Ruud van de Witte (deelnemer), 31 maart 2010
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Koninklijke onderscheiding
Gerda Vermeer (medewerker), Lid in de Orde van Oranje Nassau, 29 april 2010
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Aanmelden/afmelden Nieuwsbrief

Agenda
2 t/m 5 juni 2010: Support 2010 te Utrecht
12 oktober 2010: Intercommissievergadering Bunschoten
november 2010: Verschijning SRG Vakantiegids 2011
6 november 2010: Evaluatiedag te Nijmegen
13 november 2010: Vakantiebeurs Extra 2010 te
Groningen
20 november 2010: Vakantiemarkt PGW te Waddinxveen

© 2010 SRG Commissie PR & Communicatie

http://www.srg.nl/Nieuwsbrief/SRGNieuwsbrief04-2010.html

18-4-2012

