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SRG 40-jarig jubileumfeest groot succes
De SRG heeft op zaterdag 21 november 2009 met zo'n 200 deelnemers, medewerkers, oud-SRGers en andere belangstellenden haar 40-jarig jubileum gevierd. Mensen hebben herinneringen
opgehaald onder het genot van een hapje en drankje, oude films en foto's waren te bekijken, er
werd gedanst op de swingende muziek van SalsaVerde en ook de cabaretvoorstelling 60-jaar SRG
door Niels en Joris was een groot succes. De inwendige mens kon versterkt worden middels een
uitgebreid buffet en iedereen werd geholpen met het vinden van de weg naar huis met het nieuwe
SRG-lampje.
Op Mijn Album zijn 2 keer 40 foto's te bekijken en te downloaden van dit jubileumfeest.

Gerrie de Jong en Jan Janssen geëerd
Tijdens het SRG 40-jarig jubileumfeest zijn Gerrie de Jong
(Commissie Deelnemers) en Jan Janssen (Commissie
Medewerkers) door voorzitter Frank Verveld onderscheiden
met de zilveren SRG speld vanwege hun vele verdiensten
voor de SRG in de afgelopen 20 jaar.
Gerrie houdt zich bezig met de deelnemersadministratie en
Jan met de medewerkersadministratie.

DVD SRG 40 jaar
Tijdens het jubileumfeest kon je kijken naar de door Paul van den Merkhof samengestelde DVD
"40 jaar SRG". Deze DVD laat de geschiedenis van de SRG zien middels foto's en films, verdeeld
per decennium. Daaruit blijkt dat er eigenlijk in die 40 jaar niet zo heel veel veranderd is...
De DVD is te bestellen door € 10,00 over te maken op bankrekening 33.11.13.635 t.n.v. SRG
Bunschoten onder vermelding van "SRG 40 jaar en je postcode en huisnummer", zodat wij weten
waar de DVD naar toe gestuurd moet worden.
SRG Nieuwsbrief is een uitgave van
SRG Commissie PR & Communicatie
Redactie, vormgeving en foto’s
Jos van de Ven
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Agenda
9 februari 2010: Intercommissievergadering te Bunschoten
20 maart 2010: Kaderdag te Nijmegen
13 november 2010: Evaluatiedag
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