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SRG Nieuwsbrief 19
Kaderdag 10 maart 2018
Alle medewerkers, de reisleiders, assistentreisleiders, verpleegkundigen hebben een
uitnodiging ontvangen voor de kaderdag op
zaterdag 10 maart 2018.
De kaderdag is van 09:30 – 15:30 uur in
het Oostwende College, Plecht 1, 3751
WB te Bunschoten.
Op deze dag zullen er weer workshops zijn
om te zorgen dat iedereen goed voorbereid
op vakantie gaat. Omdat de SRG staat
voor kwalitatief goede reizen wordt van
alle medewerkers verwacht op de
kaderdag aanwezig te zijn.
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Bericht van het bestuur:
Het nieuwe jaar is van start gegaan, jaar 49 van ons bestaan. Dit jaar wordt de
opmaat naar ons jubileumjaar 2019. De voorbereidingen zijn voorzichtig gestart.
Het afgelopen jaar hebben we iets meer vakantiedagen georganiseerd in
vergelijking met het jaar daarvoor. Daarmee houden we de positieve trend vast.
Dat betekent, dat we meer mensen gelukkig hebben kunnen maken met de
organisatie van hun aangepaste vakantie. Daar doen we het voor en daar zijn we
blij mee. En trots, want zonder onze fantastische medewerkers zou dit echt niet
kunnen. Allemaal vrijwilligers! Wij zijn een van de weinige organisaties die
zonder betaalde krachten werken. Dat maakt ons veel minder kwetsbaar, zo heb
ik afgelopen jaren kunnen ervaren.
Maar ook een stichting als de onze ontkomt niet aan de tucht van de markt.
Onze reizigers verwachten van ons dezelfde professionaliteit als van andere
reisorganisaties en misschien wel meer dan dat. Er zijn heel wat wetten en
regels, waaraan wij moeten voldoen. En daar komen steeds nieuwe zaken bij,
zoals de nieuwe wet op de pakketreizen en de nieuwe privacywetgeving, allebei
dit jaar in te voeren. Bestuur en commissies zorgen er voor dat we aan alle eisen
voldoen én onze mooie reizen kunnen organiseren. Allemaal in hun vrije tijd! Een
fantastische club mensen, dat mag best nog eens worden benadrukt. In het
bestuur hebben de vacature voor penningmeester recent kunnen invullen: Erwin
Geeve is een man met veel financiële ervaring, we zijn blij dat we hem hebben
kunnen strikken. In een volgend nummer zal hij zich verder aan u voorstellen.
Het komend jaar staan er weer prachtige reizen op het SRG-programma. Er zijn
al verschillende bestemmingen vol, zeker de populaire bestemmingen in het
buitenland. Tip: sommige reizigers hebben meerdere voorkeuren opgegeven, dan
hebben ze meer mogelijkheden om te worden geplaatst. Het gaat bij ons om
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maatwerk! Daarbij zullen de reizigers vanaf dit jaar zelf hun reis- en
annuleringsverzekering moeten regelen met hun verzekeringsadviseur. Dat is
betrekkelijk eenvoudig en voorkomt negatieve ervaringen, die we het afgelopen
jaar hebben gehad.
SRG Aangepaste Vakanties is een ANBI-stichting. Dat betekent, dat giften aan
onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Ook over schenkingen die via een
testament worden nagelaten, hoeft geen belasting te worden betaald. Als u van
plan bent iets te schenken aan een goed doel, denk dan ook eens aan onze
stichting. We gaan een jubileumjaar in, we staan op de komende Supportbeurs
om ons te presenteren maar ook om nieuwe medewerkers te zoeken, we hebben
onze naam aangepast aan deze tijd en moeten onze posters en flyers
vernieuwen, allemaal noodzakelijke uitgaven waarbij uw bijdrage meer dan
welkom is. Alvast bedankt.
Het vakantieseizoen is nog niet begonnen, maar de voorpret wel. Geniet er maar
van!
Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter

SRG bestaat volgend jaar 50 jaar
SRG bestaat 50 jaar in 2019!
Jan Janssen is druk bezig leuke anekdotes of foto’s te verzamelen die gebruikt
mogen worden voor het boekje “50 jaar SRG”.
Graag ontvangt hij nog veel meer dan hij nu al hebben, dus als je nog denkt iets
leuks te hebben mail dat dan naar: bestuur@srg.nl
Er is behoefte aan nog meer mensen die mee kunnen en willen helpen met het
maken van ons boekje. Heb je interesse meld je dan eveneens bij
bestuur@srg.nl
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Commissie Reizen:
Per 1 januari heeft Tom van Kester afscheid genomen van de commissie Reizen
en het stokje overgedragen aan Paul Eijkelenboom. De commissie bestaat nu uit:
Paul van den Merkhof (voorzitter), Leo Holdorp, Paul van Eijkelenboom en Tonny
Koster.

“Hallo SRG vrienden
Als nieuw lid van de commissie reizen van de SRG wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Paul Eijkelenboom en ik ben nu 57 jaar oud. Met mijn gezin woon ik in
Ugchelen, een dorpje in het bos rondom Apeldoorn. Wij hebben een dochter van 22 jaar
oud, die verpleegkundige is en die nu weer aan het studeren is en een zoon van 20 die
momenteel aan het backpacken is in Azië. Wat hij daarna gaat doen is voor ons ook nog
een verrassing!
Ik werk als politieagent bij de politie Oost-Nederland, als leidinggevende bij een team
dat zich vooral bezig houdt met verkeersveiligheid . Ik heb onlangs mijn 40 jarig
jubileum gevierd en werk nog steeds met heel veel plezier bij de politie.
De grote hobby van mijn vrouw en mij is reizen. Dat kan variëren van een weekend
fietsen in Drenthe tot een maand rondzwerven in Amerika of vooral Azië. Op deze
manier hebben wij al het nodige van de wereld gezien. We zijn vaak nog heel verrast hoe
mooi de wereld en andere culturen zijn.
Via een nichtje ben ik in aanraking gekomen met de SRG. In het begin van dit millennium
ben ik een aantal malen mee geweest op de reizen van de SRG. Door
werkomstandigheden heb ik daarna een aantal jaren moeten verzaken, maar de laatste
5/6 jaar ben ik weer mee geweest naar mooie bestemmingen met leuke groepen. De
laatste jaren ging ik mee als reisleider. Ik vind het organiseren wel leuk en als ik het een
gast goed naar de zin kan maken geniet ik helemaal!
Bij de SRG voel ik mij goed thuis. Ik heb diepe bewondering voor al die mensen die zich
geheel vrijwillig voor 100 % inzetten voor een ander. Ik ben al met heel wat
verschillende mensen op reis geweest en wordt vaak nog geraakt door de inzet en
passie van die vrijwilligers.
Ik heb wel eens aangegeven dat ik wel iets wilde betekenen in de organisatie van de SRG
en toen ik gepolst werd voor de commissie reizen hoefde ik niet lang na te denken. Ik
denk dat ik mijn inzet en ervaring goed kwijt kan in deze commissie en vertrouw op een
goede samenwerking met de andere commissieleden en andere commissies van de SRG!
Met vriendelijke groet,
Paul Eijkelenboom”
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Belangrijke mededeling voor contact met commissie
medewerkers en commissie deelnemers:
Afgesproken is dat medewerkers, indien zij een reis niet kunnen doen,
zich om misverstanden te voorkomen per mail afmelden bij de
commissie medewerkers. Nu is het vaak zo dat er gebeld wordt naar de
verschillende telefoonnummers die men van de leden heeft, vaak ook
privénummers. Om de druk die daardoor bij de medewerker ontstaat te
verminderen en alles goed te laten verlopen is afgesproken dat men het
daarvoor bestemde mailadres mailt. Hier kunnen alle commissieleden bij en is er
altijd een van de leden die de mail op kan pakken, ook als een van hen op
vakantie is.
De vaste contactgegevens van beide commissies staan ook in de reisgids
en op de website vermeld.
Commissie medewerkers
Commissie deelnemers

: medewerkers@srg.nl - 023-3690022
: deelnemers@srg.nl - 023- 5368409

Commissie Medewerkers:
Net als andere jaren zijn er weer veel inschrijvingen van medewerkers binnen
gekomen. Er is een duidelijke voorkeur voor reizen naar het buitenland wat het
invullen van alle plaatsen in het binnenland én buitenland best moeilijk maakt.
Mede omdat er vaak maar 1 voorkeur wordt aangegeven. Er zijn reizen bij
waarbij er 30 aanmeldingen zijn terwijl er maar 6 plaatsen nodig zijn. Je raadt
dus al dat dit heel erg lastig invullen is, dat er veel mensen niet ingedeeld
kunnen worden op de reis van hun keuze en hen gevraagd wordt of zij een
andere reis in kunnen vullen. Maar de commissie heeft weer haar best gedaan op
elke reizen voldoende medewerkers in te delen, neemt niet weg dat er nog wat
open plaatsen zijn op:
Vianden
Deurningen
De Rijp
Epen
Nieuwvliet-Bad
Egmond aan Zee
Lemele
Texel 1 + 2
Beilen
Medewerkers, reisleiders en verpleegkundigen worden opgeroepen te kijken of zij
een van deze reizen in zouden kunnen vullen. Voor sommige reizen worden met
name mannen gevraagd, maar dat geldt niet voor alle reizen. Als je tijd hebt,
informeer dan even bij commissie medewerkers op welke reis je van dienst kunt
zijn. (medewerkers@srg.nl)
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Commissie Deelnemers:
Voorbereiding reisseizoen 2018 door Commissie Deelnemers
Het is grappig om te zien dat er binnen een week al de eerste inschrijving binnen
is nadat eind november 2017 de reisgids 2018 verstuurd is. December 2017
komen de inschrijvingen mondjesmaat binnen en na de feestdagen stromen ze
binnen. Waarschijnlijk is de reisgids tijdens de feestdagen een veelbesproken
boek geweest. De voorpret, de spanning is voelbaar. Er komen veel telefoontjes
binnen met vragen als: “Weet je al iets?”, “Wanneer hoor ik het?” etc. etc.
Meestal is ons antwoord dat we eind januari de reizen gaan indelen. Dat doen we
samen met Commissie Medewerkers en Commissie Reizen. Het is een heel
gepuzzel want er moet met veel rekening worden gehouden zoals:
Is er verpleegkundigenzorg nodig?
Is de zorgzwaarte op een reis niet te zwaar?
Zijn er voldoende hulpmiddelen op de accommodatie? Etc. etc.
Wat opvalt dit jaar bij de inschrijvingen is dat er heel veel deelnemers maar 1
voorkeur hebben ingevuld. Het laat zich raden dat dit tijdens het indelen van de
reizen een groot probleem is. We proberen om ieder zijn voorkeur te geven maar
helaas lukt dat niet op deze manier. Voor volgend jaar gaan we het
inschrijfformulier aanpassen om duidelijk te maken dat iedereen verplicht
meerdere voorkeuren aan moet geven. Het is niet fair tegenover deelnemers die
wel meerdere keuzes opgeven.
21 januari zijn we als commissies
bijeen geweest en zijn de
bestemmingen ingevuld met
deelnemers en medewerkers. Begin
februari hebben bijna alle deelnemers
een bevestigingsbrief in hun
brievenbus ontvangen. Voor degene
die nog geen inschrijfformulier
hebben ingevuld maar toch graag op
vakantie willen? Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Op de SRG-site
onder het kopje “Reizen” staan de
actuele open plaatsen waar nog voor
ingeschreven kan worden. De open
plaatsen zijn onder andere op:
Londen
Wenen
Epen
Egmond aan Zee
Wij doen ons best om er een mooie vakantie van te maken. Wij vinden het
belangrijk als je na je vakantie het evaluatieformulier invult en terugstuurt via de
gefrankeerde retourenveloppe. Geef aan wat je van de vakantie vond, dan
kunnen wij weer proberen om voor de volgende jaren nog beter te worden.
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Reisverslagen 2017:
Het is fijn dat we weer een paar reisverslagen hebben ontvangen die we op deze
manier met jullie kunnen delen.

Texel 1
Vrijdag 2 juni 2017
De eerste nacht in een vreemd bed: altijd wat onwennig. De meeste deelnemers hebben
toch goed geslapen. Het eerste ontbijt was zoals het hoort te zijn: van alles wat om te
eten en te drinken en vooral veel gezelligheid. De sfeer zit er zelfs ’s ochtends vroeg al
goed in.
Vandaag splitst de groep zich in tweeën:
Eén groep gaat naar de Brouwerij van Texel-bier, de andere groep gaat naar Ecomare.
Ecomare:

Na een heerlijke wandeling van ongeveer een half uur
kwamen we aan bij Ecomare. We begonnen met een
kopje koffie met iets lekker erbij. Bea had haar zinnen
gezet op een saucijzenbroodje, maar dat viel tegen;
toen zij haar saucijzenbroodje op de terrastafel had
gezet, stootte Anja die per ongeluk van de tafel af. En
wat nog erger was: de meeuwen waren erbij voor we
het broodje op konden rapen; dag saucijzenbroodje!
Gelukkig kreeg Bea in het restaurant een nieuw saucijzenbroodje maar nu met een
beschermingsnetje erover. 
Het was rustig in Ecomare; stilte voor de Pinksterstorm. We konden overal goed bij en
stonden bij alle voedertijden op de voorste rij om te kijken.
Texel bierbrouwerij:
Om 13.30u zijn wij vertrokken vanuit het Tesselhuus richting Oudeschild om daar de
Texelse bierbrouwerij te bezoeken.
Daar werd al met smart op ons gewacht om de rondleiding te kunnen starten.
Eerst kregen we een uitleg hoe het bier word gebrouwen en met welke ingrediënten.
Natuurlijk geven ze het geheim van de smid of brouwer in dit geval niet prijs.
We hebben een film bekeken waarin het proces van het bier brouwen duidelijk te zien
was. Daarna kregen we een rondleiding door de brouwerij zelf.
De rondleiding werd afgesloten op het terras
met een proeverij van 4 biertjes die op Texel
worden gebrouwen. Waaronder het welbekende
Skuumkoppe, Springtij, Vuurbaak en Wit.
Daarna hebben we nog een heerlijk biertje op
het terras gedronken en een blokje kaas en
worst.
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Uiteindelijk vertrokken we tegen 16.00u met een doos vol bierglazen, flesopeners en tja
ook wat biertjes.
Het was vandaag prachtig weer; 28 graden. Deze
prachtige zomerdag moet afgesloten worden met
een BBQ. Er was heerlijk vlees en lekkere
bijgerechten. Tijmen was onze meesterkok en bakte
hem bruin!
In de loop van de dag had iedereen iets persoonlijk
in een emmer gedaan, waar deze avond over verteld
werd. Dit waren persoonlijke inkijkjes in de levens
en gevoelens van onze mede-reisgenoten. Bedankt
voor het vertrouwen in elkaar!
Deze korte persoonlijke verhaaltjes leiden vast tot een vervolg tijdens de rest van de
week.

Mallorca
Donderdag 22 juni
De hoofdstad Palma de Mallorca wordt vandaag
bezocht door de dames Lienke, Sylvia, Floor en Lia.
Als we de parkeergarage uitlopen staan we meteen
voor de geweldig mooie kathedraal. Een beter uitzicht
hadden we niet kunnen krijgen, dus dat was geweldig.
Langs de vijver van de kathedraal lopen we het
plaatsje in en komen allemaal leuke levende
standbeelden tegen, waarmee we natuurlijk even mee
op de foto moeten. Inmiddels zijn we ook wel wat
hongerig, we vinden een leuk tentje om te lunchen op Placa Major.
Daarna moet er natuurlijk geshopt worden, dus
gaan we er 1- op-1 voor 1,5 uur. Na afloop zijn
sommige meer dan geslaagd, maar anderen nog
niet helemaal, dus bezoeken we met zijn allen nog
naar een paar winkels, zodat iedereen heeft
gevonden wat ze hebben wilden!  Na het
winkelen wandelen we met z’n allen naar de
haven, waar we wat drinken op een terras dat
uitkijkt op een mooie baai en weer op die
prachtige kathedraal. Wat een mooie afsluiting
van de dag! Daarna rijden we moe en voldaan weer terug naar ons hotel.
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Vandaag gaan we met Nettie, Ester en Frans een
Jeep tour maken. Met ons busje rijden we eerst
naar de plek waar we de Jeep op gaan halen en
vandaar uit starten we met een leuke toer door
bergachtig gebied. Het dak is open en als we net
onderweg zijn verliest Astrid haar pet. Gelukkig
kunnen we even verderop op de rotonde draaien om
even later haar pet weer op te pikken. We genieten
van de mooie uitzichten en de mooie toer door de

bergen.

Boven op een rustig plekje gaan we picknicken en eten
we de meegenomen broodjes op. Het is een warme dag
dus na de lunch rijden we weer verder en vervolgen
onze weg. Rond 15:30 wordt het tijd om een terrasje op
te zoeken en rijden naar beneden om aan de haven een
leuk plekje te kunnen vinden om even bij te komen van
de mooie rit. Tegen 18:00 uur brengen we de Jeep weer
terug naar de verhuurder en rijden we met onze eigen
bus weer richting hotel

Malta
Woensdag 4 oktober
Helaas vandaag nog steeds regen . Het excursieprogramma wordt ter plaatse
aangepast en zo gaan Frans, Simon, Gerda, John, Marja, Annette
en Tonny naar het aquarium in Qawra . Zij worden weggebracht
met ons gehuurde busje door Paul.
Daarna gaat Paul terug naar het hotel om Katelijn, Nicolette en
Harry op te halen die in Valetta het Archeologisch museum gaan
bezoeken.
Het is heel erg druk in Valetta en het is een heel gezoek, ook
vanwege een omleiding, om in de buurt van het museum te komen.
Uiteindelijk toch een plekje gevonden en Katelijn, Nicolette samen met Harry naar het
museum gebracht. Later komen zij erachter wat de
reden van de omleiding en drukte was want aan het eind
van de middag zien ze Prins Charles langskomen rijden.
Snel nog even wat foto’s gemaakt en hun dag kon niet
meer stuk.
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Paul gaat met de bus richting hotel want eigenlijk was het de bedoeling om met Ton nog
naar het automuseum te gaan maar dat bleek helaas geen haalbare kaart gezien de
vertraging die we in Valetta hadden opgelopen.
’s Middags gaan Titia en Nel nog richting het stadje lopen om wat te winkelen. Het blijkt
toch nog een aardig stukje lopen waardoor ze voor de terugweg besluiten om de bus te
nemen. De bushalte is voor de deur van het hotel, dat was lekker makkelijk.
Als we aan het eind van de middag eerst de aquarium groep hebben opgehaald gaat de
“taxi” met Ton en Tonny daarna weer naar Valetta om de museum bezoekers weer op te
halen. Het was een beetje een triest dagje wat betreft het weer……de hele dag regen.
De groep die naar het aquarium is geweest heeft daar weinig last van gehad omdat alles
binnen is. Het was heerlijk te ervaren dat de aquaria zoveel rust kunnen geven.
Vrijdag 6 oktober

Eindelijk is de regen vandaag voorbij en schijnt de zon
voor het eerst. Het zal een stralende dag worden en Titia,
Nicolette, Katelijn, Marja, Nel en Paul gaan vandaag naar
Gozo voor een bezoek aan het eiland en de megalithische
tempels van Ġgantija. Heel bijzonder te meer omdat deze
ruim 3000 jaar voor Christus al gebouwd zijn. Ik denk dat
dit voor sommige het hoogte punt van hun vakantie is
geweest.

De rest van de groep bleef vandaag bij het hotel waar
lekker werd gezwommen, spelletjes gedaan en genoten
van de zon. En zoals tijdens elke SRG-vakantie moesten
er kaarten geschreven worden. Gerda en Annet zochten
een rustig plekje bij het zwembad om de kaarten van
Gerda te schrijven, dat waren er best veel.

Wij wensen alle mensen die dit jaar met ons op reis gaan
een geweldige vakantie!!

SRG Agenda
Kaderdag:
Evaluatiedag:

10 mrt. ꞌ18
10 nov. ꞌ18

SRG Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur
Redactie en vormgeving: Tonny Koster
Foto’s van diverse medewerkers en commissies
Contact: nieuwsbrief@srg.nl
5 november ꞌ16
Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op de website van
de SRG:www.srg.nl/contact/nieuwsbrief
Volg de SRG ook op Facebook: www.facebook.com/SRGreizen
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