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De medewerkers hebben afgelopen In dit nummer:
periode gehoord op welke reis zij
voorlopig ingedeeld zijn. Aan het In dit nummer:
pagina
meegaan als medewerker zijn er wat
pagina
1
verplichte activiteiten waar je aan deel Kaderdag 7 maart 2015
Nieuws
1
moet nemen om je goed voor te
bereiden op de reis. Dat zijn o.a. de Bericht van het bestuur:
nieuwe penningmeester
2
kaderdag en de voorbespreking.
Vroegboekkorting
2
Wij gaan er dan ook van uit dat de
Reizen met nog open plaatsen
medewerkers, reisleiders en verpleegvoor deelnemers
3
kundigen naar de kaderdag komen op Reizen waar nog medewerkers
7 maart 2015 van 09.30-15.30 uur voor worden gezocht
3
in het Oostwende College, Plecht 1, Afscheid van 3 medewerkers
3
3751 WB te Bunschoten op de Berichtjes van deelnemers en
kaderdag aanwezig zijn.
medewerkers
4
Op deze kaderdag zul je verschillende
workshops volgen en kennis maken
met de reisleider, verpleegkundige en
andere medewerkers waarmee je
tijdens de reis zult samenwerken. Ook
zal er tijdens deze dag door de
reisleider een datum geprikt worden
waarop de voorbespreking plaats gaat
vinden. Vergeet je agenda dus niet
mee te nemen.

Nieuws:
Johan Trienekens overleden: Begin september 2014
ontvingen wij het trieste bericht dat Johan op 49 jarige
leeftijd, voor ons geheel onverwacht, was overleden. Hij
is gedurende 15 reizen met ons mee op vakantie
geweest, in juni 2014 is hij nog mee geweest met de
Middellandse Zee Cruise. Van zijn familie hebben wij
gehoord dat hij deze reis erg genoten heeft. Wij hebben
mooie en dierbare herinneringen aan Johan en wensen
zijn dierbaren veel sterkte. Namens de SRG zijn er
condoleances naar de familie van Johan gegaan.
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Bericht van het bestuur:
Christian Melissant nieuwe penningmeester SRG
Het bestuur is zeer verheugd dat Christian Melissant
bereid is gevonden om penningmeester te worden van
de SRG. Na zeven jaar vond Wim de Graaf dat het tijd
werd het stokje over te dragen. Het bestuur heeft
gezocht naar iemand met een warm gevoel voor het
werk van de SRG. Christian heeft dat zeker. Hij werkte
al eerder als vrijwilliger voor de Johanniter Orde die
ook reizen organiseert voor mensen met een
lichamelijke beperking. Van de Johanniter Orde kreeg
Christian het kruis van verdienste.
Christian is 55 jaar oud en getrouwd met Anna. Samen hebben ze twee
zonen en een dochter. Christian is werkzaam als longarts in het Spaarne
Ziekenhuis in Haarlem.
Het bestuur is net als alle SRG'ers veel dank verschuldigd aan Wim de
Graaf. Hij heeft het penningmeesterschap met grote toewijding vervuld.
Wim zal in februari het financiële jaarverslag over 2014 afronden en
vervolgens zijn taken overdragen aan Christian. Jus Pelsmaeker staat al
jaren de penningmeester bij met de inning van de reisgelden. Het bestuur
is zeer verheugd dat hij bereid is zijn taken uit te breiden met de
grootboekmutaties en de betalingen.
Tijdens de kaderdag op zaterdag 7 maart is eenieder in de gelegenheid
afscheid te nemen van Wim en kennis te maken met Christian.
Frank Verveld
voorzitter bestuur
∞

Vroegboekkorting:
Dit jaar was er de mogelijkheid van een
vroegboekkorting van € 50,00 gebruik te maken als je
vóór 15 januari boekte. Er is door de deelnemers goed
gebruik van gemaakt.
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Open plaatsen voor deelnemers:
Op de volgende reizen zijn nog plaatsen vrij voor deelnemers:
Istanbul (16 mei – 22 mei) nog 3 plaatsen
Steenwijk (12 juni – 19 juni) nog 1 plaats
Bodrum (15 juni – 23 juni) nog 1 plaats
Berlijn (05 juli – 12 juli) nog 1 plaats
De wateren van Friesland (22 augustus – 29 augustus)
nog 1 plaats
De Lutte (11 september – 18 september) nog 2 plaatsen
Lanzarote (19 november – 29 november) nog 2 plaatsen
Deelnemers, jullie zien dus dat er nog wat plaatsen niet bezet zijn op
binnen- en buitenlandse reizen. Deze kunnen nog opgevuld worden. Dus
als je nog graag mee wilt maar je niet hebt opgegeven maak dan snel een
keuze!
Medewerkers gezocht voor de volgende reizen:
Texel 1 ( 6 juni – 15 juni) 1 medewerker
Zuidwolde (27 juni – 04 juli) reisleider
Ameland (29 augustus – 05 september) 4
medewerkers
Als je nu al weet dat je mee kunt gaan als
medewerker of reisleider geef dat dan snel door dan kunnen we dit voor
de kaderdag nog in orde maken. Mochten er nog plekken niet ingevuld
worden dan hopen we de laatste plekjes tijdens de kaderdag nog op te
kunnen vullen.
Afscheid van 3 medewerkers die de respectabele leeftijd van 70
jaar bereiken.
Dit jaar nemen wij afscheid van 3 medewerkers die zich jaren lang met
veel energie hebben ingezet om de deelnemers een fijne welverdiende
vakantie te bezorgen. Het is altijd jammer afscheid te moeten nemen
maar wij zijn heel blij dat er altijd weer mensen zijn die zich vrijwillig
inzetten voor de medemens.
Thea van Dinther: Thea is al 13 jaar een heel trouwe medewerkster bij
de SRG. Zij heeft zich 15 reizen voor onze deelnemers ingezet. Maar
eigenlijk niet alleen voor de deelnemers, zij zorgde ook vaak voor een
lekker bakkie koffie voor de hele ploeg, dus ook voor de medewerkers. En
ze heeft ons allen veel vermakelijke verhalen verteld.
3
SRG nieuwsbrief 14 – februari 2015

SRG Nieuwsbrief 14

februari 2015

Henk Brummelman: Henk reist al sinds 2006 met de SRG, is dus ook al
11 jaar een trouwe vrijwilliger. Henk reist altijd in het binnenland, ons
mooie Nederland en heeft al 13 reizen als reisleider veel deelnemers een
gezellige vakantie bezorgd.
Piet van Gassel: Wie kent Piet nou niet? Piet reist al bijna 20 jaar met de
SRG, om precies te zijn, sinds 1997. Hij heeft zich als medewerker maar
vooral als reisleider vaak ingezet in zowel binnen- als buiten onze
landgrenzen. In totaal heeft hij 36 reizen afgerond. Wij twijfelen er dan
ook niet aan dat bijna alle deelnemers hem zullen kennen en vast een
beetje gaan missen.
Thea, Henk en Piet, wij willen danken jullie heel hartelijk voor jullie inzet
voor de SRG. Wij gaan jullie missen en hopen dat jullie nog vele jaren van
andere mooie dingen mogen genieten want jullie gaan vrije tijd
overhouden… Wij kunnen ons niet voorstellen dat jullie achter de
geraniums gaan zitten…. 

Berichtjes van deelnemers en medewerkers:
Ik ben blij dat de SRG bestaat. Voor mijn cva was ik al een vakantiefreak. Ik
ben ook de halve wereld rond geweest, vooral in Azië, daar liggen mijn Roots.
Dit jaar ga ik voor de 5e keer mee! (Edith)
----Ik ga sinds 2009 als vrijwilliger met de SRG mee. Na het eerste jaar was ik
meteen besmet met het SRG-virus. Wat is het leuk om mee te mogen gaan
als medewerker en mee te kunnen genieten van de vakantie van de deelnemers.
Zo mocht ik al mee naar Medendorf, Lanzarote, Toscane, Guimares, Texel,
Nieuwvlietbad, Boedapest, Middellandse Zee Cruise en naar San Felice Circeo.
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Allemaal heel verschillende reizen met net zoveel verschillende deelnemers,
maar allemaal waren ze erg leuk en mooi. Vrienden en kennissen vragen wel
eens aan mij of het niet veel te zwaar is om de deelnemers te verzorgen en
of ik dan zelf wel een beetje kan genieten. Nou, ik geniet echt wel hoor en we
hebben veel plezier zeg ik dan altijd, en ik ben niet alleen…, we hebben een
heel team van vrijwilligers. En ja, het is vaak pittig maar het is erg leuk de
deelnemers te zien genieten dus dan is het een stuk minder zwaar en geniet ik
zelf ook mee. Bovendien ontmoet ik zo ook heel veel bijzondere en
interessante mensen en kom ik ook nog eens op plaatsen in binnen- en
buitenland waar ik nog nooit geweest ben. In het begin ging ik als medewerker
mee maar de afgelopen 3 jaar als reisleider. En ik heb me laten strikken om de
nieuwsbrief te verzorgen, ook dat is leuk. Dus ik kijk al uit naar de reizen die
ik nog met de SRG mag maken. (Tonny)
----Oproep:
Hierbij doen wij een oproep aan de deelnemers. Wij zouden het leuk
vinden als wij van enkele deelnemers een korte ervaring, een reisverslag
of b.v. een verhaaltje over een leuke hobby welke je uitoefent of gewoon
iets heel anders wat je kwijt wilt te ontvangen. Wij zouden dat dan graag
in de volgende nieuwsbrief willen plaatsen.
Stukjes van medewerkers zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Wij wensen alle deelnemers en vrijwilligers vast een leuke
voorbereiding op een mooie gezellige reis!

SRG Agenda
Kaderdag:
7 maart ꞌ15
IntercommissieVergadering:
9 april ꞌ15
Bestuursvergadering: 18 mei ꞌ15
IntercommissieVergadering:
16 oktober ꞌ15
Evaluatiedag:
14 november ꞌ15

SRG Nieuwsbrief is een uitgave van de SRG Commissie PR &
Communicatie
Redactie en vormgeving: Tonny Koster
Foto’s van diverse medewerkers en commissies
Contact: nieuwsbrief@srg.nl
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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