SRG Nieuwsbrief 5 - augustus 2010 - (HTML weergave)

SRG Nieuwsbrief nr. 5

pagina 1 van 2

augustus 2010

Reizen tot nu toe zeer geslaagd

De eerste helft van ons reisseizoen kunnen we wel als geslaagd beschouwen. Getuige de vele
reacties in ons gastenboek en evaluaties zijn vrijwel alle reizen tot nu toe zonder problemen
verlopen. Meerdere malen wordt er gesproken over TOP locaties (complimenten daarvoor mogen
naar de Commissie Reizen), super gezellig en super blije gezichten, fantastische groep en prachtig
weer. Lees de reacties in het gastenboek of bekijk de foto's van de reizen op onze website.

Jaarverslag 2009
We hebben het jaarverslag 2009 onlangs gepubliceerd op de SRG website (klik hier). Het verslag
verschilt nogal van voorgaande jaren. We hebben ernaar gestreefd om duidelijker verantwoording
af te leggen over het gevoerde beleid. In het verslag staat verder aangegeven wat we voor ogen
hebben met de SRG. De nieuwe opzet van het jaarverslag past in het beleid te streven naar een
transparante organisatie zoals dat tegenwoordig met een mooi woord heet.
Als het verslag je aanleiding geeft tot kritische vragen of opmerkingen, dan horen we die graag.
We ontvangen je reactie bij voorkeur per e-mail (bestuur @ srg.nl). Als je op een andere manier
contact met ons wilt opnemen, kijk dan op de website voor de mogelijkheden.
Frank Verveld
Voorzitter bestuur Stichting Recreatie Gehandicapten

Secretaris gezocht
Onze huidige secretaris Wim Bomhof heeft aangegeven dat hij per 31
december 2010 stopt als secretaris van de SRG. Wij zijn dan ook op zoek
naar een nieuwe secretaris. Als secretaris maak je deel uit van het
dagelijks bestuur van de SRG. Werkzaamheden zijn o.a. het voorbereiden
en notuleren van bestuurs- en kadervergaderingen, behandelen van de
algemene post, opstellen jaarverslag, klachten-afhandeling. Je bent hier
gemiddeld zo'n 3 uur per week mee bezig.
Neem voor meer informatie contact op met secretaris Wim Bomhof, telefonisch: (033) 462 24 07)
of per e-mail: bestuur @ srg.nl. Als je kandidaat wilt zijn of iemand wilt aanmelden voor deze
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functie neem dan contact op met voorzitter Frank Verveld, telefonisch: (023) 525 39 85 of per email: bestuur @ srg.nl.

+++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS +++
SRG in het nieuws
Op 3 juli 2010 heeft mevrouw Van den Borne de Koninklijke Onderscheiding Ridderin de Orde van
Oranje-Nassau uitgereikt gekregen. "...Mevr. van den Borne was in het begin van de zeventiger

jaren vrijwilligster tijdens vakanties van de Stg. Recreatie Gehandicapten. Voorop stond altijd een
geslaagde vakantie voor de gasten. Ze zette zich met veel enthousiasme en humor voor hen in. Ze
had altijd een luisterend oor en pakte elke klus aan...". Lees hier het volledige artikel.
SRG aanwezig op vakantiebeurzen
Om het nieuwe reisprogramma 2011 onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen,
zijn we in november 2010 met een stand aanwezig op de Vakantiebeurs Extra 2010 in Groningen
en de Vakantiebeurs PGW in Waddinxveen. Mocht jij nog een beurs weten die interessant zou
kunnen zijn voor de SRG, geef dit per e-mail door aan redactie @ srg.nl.
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Aanmelden/afmelden Nieuwsbrief

Agenda
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
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