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Evaluatie-dag 5 november 2016
Het bestuur, de reisleiders, assistentreisleiders, verpleegkundigen en de leden
van de verschillende commissies hebben op
zaterdag
5
november
2016
een
evaluatiedag. Tijdens die evaluatie worden
alle uitgevoerde reizen doorgenomen, de
zaken
die
goed
liepen,
eventuele
hindernissen die genomen moesten worden
en de leerpunten. Bijna alle reizen zijn dan
afgerond, alleen de reis naar Dubai moet
dan nog vertrekken.
De evaluatiedag is in het Oostwende
College,
Plecht
1,
3751
WB
te
Bunschoten.
De uitnodiging volgt na de zomer
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Bericht van het bestuur:
Start vakantieseizoen
Het vakantieseizoen gaat weer van start! Het aantal aanmeldingen is net iets
lager dan vorig jaar, maar er zijn hier en daar nog wat plekjes…. We wensen alle
deelnemers een heerlijke vakantie!
Gelukkig zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd voldoende medewerkers te
vinden die geheel vrijwillig onze gasten met hun beperkingen bijstaan en zo
bijdragen aan een fantastische vakantie-ervaring. Dank aan hen, ook zij kunnen
genieten van een fijne tijd.
Gedragscode
Voor alle reisleider, begeleider en verpleegkundigen die actief zijn voor en tijdens
SRG-reizen is een gedragscode opgesteld. Daarin staan de (gebruikelijke)
spelregels, waar een ieder zich aan dient te houden. Als reisorganisatie zijn we
verplicht een dergelijke code te hebben en deze regelmatig tegen het licht te
houden. Daarnaast is het ook gewoon goed om dit soort zaken vast te leggen.
Het bestuur heeft de gedragscode inmiddels goedgekeurd.
Penningmeester
Vorig jaar is Christian Melissant aangetreden als penningmeester. Helaas laten
zijn gezondheid en zeer drukke werkzaamheden het niet toe om deze functie in
ons bestuur te blijven vervullen. We zijn hem dank verschuldigd voor wat hij
voor de SRG heeft gedaan en gaan weer op zoek naar een opvolger. Wordt
vervolgd
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Vakantiebeurs
We hebben dit jaar op de Vakantiebeurs gestaan, waar door de NBAV, onze
overkoepelende organisatie voor Aangepaste Vakanties, een speciale straat was
ingericht. Leuk en leerzaam!
We hoopten ook dat door onze deelname het aantal deelnemers weer iets zou
gaan stijgen. Dat is dus niet helemaal gelukt. Belangrijkste is en blijft dat onze
deelnemers (en medewerkers) een heerlijke vakantie hebben. Maar vertel het
ook vooral door aan anderen, zodat wij voor meer mensen een mooie
aangepaste vakantie kunnen organiseren.
Verder denken we er over om volgend jaar een van de reizen uit het programma
te organiseren voor een iets jongere groep deelnemers.

De stand van de SRG tijdens de vakantiebeurs 2016
Jaarstukken
Het jaarverslag 2015 en de financiële stukken zijn weer op de site geplaatst. Niet
alleen willen wij iedereen volledig informeren, het is ook een verplichting die
voortvloeit uit onze ANBI-status. Zo is het legaat van een overleden deelnemer,
waar we in een vorige nieuwsbrief over schreven, inmiddels binnen zonder dat
we daar belasting over hoeven te betalen. Wij zijn een van de weinige
aanbieders van aangepaste vakanties met een ANBI-status. Een status waar we
als volledige vrijwilligersorganisatie reuze trots op zijn. Giften aan SRG zijn ook
fiscaal aftrekbaar, dus als er iemand uit uw omgeving nog een goed doel zoekt,
houden wij ons aanbevolen.
Voorzitter, Arnoud de Roy van Zuydewijn
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In memoriam:
Henk Faazen
Oud medewerker SRG Henk Faazen op 81 jarige leeftijd overleden.
Henk Faazen heeft 21 jaar(van 1973 t/m 1994 ) in de commissie medewerkers
gezeten. Henk deed de medewerkers administratie, was het aanspreekpunt en
de motor van de commissie medewerkers.
Hij had een heel goede contacten met zowel medewerkers als reisleiders.
Henk heeft heel veel gedaan voor de SRG, wij zijn hem dan ook erg dankbaar en
wensen zijn familie veel sterke toe.
Henk Faazen was de schoonvader van ons bestuurslid Jos Kuilboer.
Hieronder leest u een bericht van Elly Kuilboer-Faazen, de dochter van Henk.
“Op 26 april is mijn vader, na een zeer kort ziekbed, op 81-jarige leeftijd
overleden.
Mijn vader heeft bijna sinds de start van de SRG deel uitgemaakt van de SRG.
De Commissie Medewerkers vergaderde bij ons thuis aan de eetkamertafel, met
aan de gordijnen en langs de kasten de indeling van de reizen. Alle etiketten
voor de brieven werden met de hand getikt, ieder jaar opnieuw, in de tijd voor
de computer.
Tot in de jaren ’90 heeft mijn vader dit werk, voor hem een hobby, met veel
liefde uitgevoerd. Velen zijn door hem aangespoord om toch vooral met de reizen
mee te gaan. Een negatief antwoord was eigenlijk geen optie. Hij hield contact
met iedereen voorafgaand aan de reis. Maar ook als er problemen waren kwam
mijn vader in actie.
Tijdens het 30-jarig jubileum van de SRG was hij aanwezig en heeft met vele
oude bekenden herinneringen opgehaald.
Nu moeten wij, als familie, het doen met de herinneringen aan onze vader.
Namens de familie,
Elly Kuilboer-Faazen
Correspondentieadres: Grote Sloot 207, 1752JM St. Maartensbrug.”
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Kaderdag 2016:
Zaterdag 12 maart 2016 is er weer een kaderdag geweest voor de medewerkers,
reisleiders en verpleegkundigen. Het was weer een dag
vol informatie en workshops. Er is aandacht geweest voor
omgangsvormen, privacy, reanimatie, til-techniek, ADL,
enz. Medewerkers die met elkaar een reis verzorgen
hebben kennis met elkaar kunnen maken. De eerste
afspraken voor de voorbesprekingen voor elke reis zijn al
gemaakt. Het is fijn dat er zich ook weer een nieuwe
groep medewerkers heeft aangemeld. Zij zijn ingedeeld op binnenlandse reizen.
Het bestuur en de medewerkers die al wat langer meelopen wensen hen veel
plezier en hopen dat zij net zo enthousiast zullen zijn als zijzelf en nog vele jaren
mee willen.

Reisverslag:
Lanzarote
Met 11 deelnemers en 8 vrijwilligers zijn we van 19 tot en met 29 november
2015 op vakantie geweest naar Lanzarote. De laatste reis van de SRG van 2015.
Het was weer een erg mooie en gezellige reis. We konden elke dag met twee
auto’s het eiland verkennen, en hebben zo veel gezien. We zijn zelfs met een bus
bovenop de vulkanen geweest en hebben de hitte die uit de aarde komt kunnen
zien en voelen. Zie hier een paar foto’s om een indruk te krijgen.

SRG Agenda
Bestuursvergadering:
Intercommissieverg.:
Evaluatiedag:
Kaderdag:

22 sept. ‘16
10 jan. ‘17
25 okt. ‘16
5 nov. ‘17
11 mrt ꞌ17

SRG nieuwsbrief 17 - maart 2016

SRG Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur
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 op5de
website van
november
ꞌ16
de SRG:www.srg.nl/contact/nieuwsbrief
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Volg de SRG ook op Facebook: www.facebook.com/SRGreizen

