SRG Nieuwsbrief
Wim Bomhof stopt als
secretaris
Het bestuur nam met spijt maar ook
met begrip vorig jaar kennis van de
wens van Wim Bomhof om na ruim 5
jaar het secretaris-stokje in de loop
van 2011 over te dragen. Wim wil
ondermeer weer tijd hebben om als
medewerker mee te gaan op SRG
reizen. Het bestuur is Wim zeer
erkentelijk voor de wijze waarop hij
zijn bestuurswerk gedaan heeft. Altijd
enthousiast en zeer precies. Hij wist
alle medebestuursleden te stimuleren
en waar nodig bij te staan. Hij heeft
mij als voorzitter goed ingewerkt en
was een grote steun. Gelukkig blijft
Wim beschikbaar voor adviezen en
zal hij de nieuwe secretaris goed
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inwerken.
Het bestuur is heel gelukkig dat Paul
Rijpstra bereid is gevonden het werk
van Wim over te nemen. We hadden
weliswaar graag iemand met SRG
ervaring gevonden maar dat lukte
helaas niet. Paul zal zijn tekort aan
SRG ervaring ongetwijfeld snel weten
aan te vullen.
In mei heeft Wim zijn werk aan Paul
Rijpstra overgedragen.
Frank Verveld

Paul Rijpstra nieuwe secretaris
Ik ben Paul Rijpstra, woon in Amsterdam en ben 56 jaar oud. Ik ben getrouwd
en heb vier kinderen waarvan de oudste 29 en
de jongste 21 is. Ben van huis uit jurist en heb
gestudeerd in Utrecht. Ben al 25 jaar werkzaam
in de financiële wereld met name op het gebied
van private banking.
Sinds de geboorte van mijn derde zoon, die een
spasme aan zijn onderbenen bleek te hebben,
heb ik me zeer betrokken gevoeld bij mensen
met een lichamelijke beperking, met name
kinderen.
Toen Frank Verveld mij polste of ik interesse
had in het secretariaat van de SRG, heb ik
meteen positief gereageerd. Mijn aanwezigheid
bij de kaderdag in Nijmegen heeft bij voor mij
de doorslag gegeven om het te gaan doen. De
betrokkenheid en het enthousiasme van alle
vrijwilligers maakten diepe indruk op mij.
Ik hoop dat ik als secretaris een steentje kan bijdragen bij de verwezenlijking van
de mooie doelstelling van onze stichting. Ik hoop in de komende tijd met velen
van jullie kennis te kunnen maken op de verschillende bijeenkomsten.
Paul Rijpstra
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Lintjesregen
Dit jaar heeft het Hare Majesteit behaagd drie koninklijke onderscheidingen toe
te kennen aan SRG’ers.

In Dronten was de eer aan Betty Dekker. Betty
gaat al jaren mee als medewerkster van de SRG.
In Dronten doet ze goed werk voor mensen die het
moeilijk hebben via het Betty Dekker fonds dat ze
oprichtte bij het afscheid van haar echtgenoot als
burgemeester.

In Vries was de eer aan Jan Liest die ook al lang
meegaat als medewerker van de SRG. Hij is actief
in het verenigingsleven in zijn woonplaats Eelde.

In Velsen was ons bestuurslid Bea Verschoor heel blij
met de onderscheiding die wij voor haar hadden
aangevraagd. Naast bijna 40 jaar activiteiten voor de
SRG was Bea in Velsen heel actief binnen de kerk en
bij de toneelvereniging.

Namens het bestuur alle drie van harte gefeliciteerd!
Frank Verveld
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Reisseizoen van start
Een aantal reizen zijn al inmiddels alweer voorbij. Over het algemeen goed
verlopen dankzij de
inzet van enthousiaste
medewerkers en
reisleiding.
De verre reis naar Java en
Bali was zelfs te volgen op
een blog: Indonesie-metde-SRG.reismee.nl .
Helaas is er iets fout
gegaan bij de data van de
reis naar Biezenmortel.
In de reisgids staat een
andere week vermeld dan
de week dat de locatie was
gereserveerd voor de SRG.
Gelukkig heeft de Commissie Reizen dit tijdig ontdekt. Alle gasten op één na
konden hun schema aanpassen en ook veel medewerkers waren flexibel. Een
goede les: alles extra controleren spaart een hoop onnodig werk. Dit zal niet
weer gebeuren.
Bea Verschoor

Medewerker nieuwsbrief
gezocht
De Commissie PR & Communicatie is op
zoek naar iemand die enkele malen per
jaar de Nieuwsbrief wil verzorgen. Leuk en
dankbaar werk. Tot nu toe werd dit werk
gedaan door Jos van de Ven die sinds vorig
jaar voorzitter is van de Commissie
Medewerkers.
Enige ervaring met communicatie en met
de SRG komt natuurlijk zeer van pas.
Daarnaast moet je handig zijn met de
computer.
Stuur mij een mailtje (jan@notten.nl) of
bel mij op 0652043485 als je belangstelling hebt. Ik ben veel in Italië: je kunt
ook Frank Verveld bellen op 0653747828.
Jan Notten
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