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Mooie nieuwe bestemmingen in 2015
Het programma buitenlandse reizen is voor 2015 bijna geheel nieuw.
Ook voor het binnenland zijn er vier nieuwe bestemmingen, waaronder
een vaartocht door Friesland. De Commissie Reizen met Paul van den
Merkhof als nieuwe voorzitter heeft veel inspanningen verricht om een
mooi programma in elkaar te zetten. De reisgids verschijnt al begin
december, zodat alle deelnemers goed de tijd hebben om rustig een keuze te
maken. De gids is dit jaar gedrukt op wat dikker glanzend papier met weer vele
leuke foto's. Rudy Barten is de nieuwe eindredacteur.

Bestuur past beleid aan
Het motto van de SRG is al jaren Alles kan, tenzij het tegendeel is bewezen.
Dat motto blijft zo, maar helaas is dit jaar gebleken dat op enkele reizen de
belasting van de medewerkers te hoog was. Bovendien is het reizen met het
vliegtuig de laatste jaren steeds lastiger vanwege de tijdsdruk. Het is ook lastiger
om aangepast vervoer te regelen van en naar het vliegveld. Alleen voor
vliegreizen mogen deelnemers daarom niet zwaarder zijn dan 75 kg, tenzij ze
met hulp nog kunnen lopen. Voor alle andere reizen blijft de grens op 100 kg.
Bij de samenstelling van de groepen zal er meer gelet worden op de
zorgzwaarte, zeker als we reizen naar een accommodatie waar geen of
nauwelijks speciale voorzieningen zijn voor mensen met een beperking.
Deze nieuwe regels zijn duidelijk opgenomen in de reisgids voor 2015
Helaas komt het nog wel eens voor dat het inschrijfformulier niet juist wordt
ingevuld. Dat betekent dan vaak een nog zwaardere belasting voor de
medewerkers. Daarom staat in de reisgids nu dat de SRG zich het recht
voorbehoudt om deze deelnemers in het uiterste geval terug te sturen. De SRG
rekent erop, dat dat nooit nodig zal zijn en dat eenieder het
inschrijvingsformulier te allen tijden geheel naar waarheid invult.
Het bestuur hoopt met deze maatregelen te bereiken dat zowel de deelnemers
als de medewerkers een plezierige tijd hebben. We denken dat alleen op deze
wijze de kwaliteit van de SRG reizen gegarandeerd kan worden en tegelijkertijd
het motto Alles kan, tenzij het tegendeel is bewezen ook in de toekomst kan
worden waargemaakt.

Vroegboekkorting
Wie een SRG vakantie boekt voor 15 januari 2015 krijgt een korting op de
reissom van € 50. De reden is gelegen in het feit dat de SRG graag een
evenwichtige indeling maakt op de reizen van zowel deelnemers als
medewerkers. Eind januari zit de Commissie Deelnemers samen met de
Commissie Medewerkers en dan wordt een eerste indeling gemaakt. Daarna is er
nog wel hier en daar een plek vrij, maar graag weet de SRG dan voor welke
reizen belangstelling is. Is er een bestemming waar geen belangstelling voor is,
dan kan die reis tijdig en zonder kosten worden afgezegd. Vandaar deze
aansporing om snel te boeken.
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Mien Wouters voorzitster Commissie Deelnemers
Hallo allemaal,
Via
dit
artikel
in
de
nieuwsbrief wil ik me even
voorstellen aan jullie. Ik ben
Mien Wouters, woonachtig
in Noord Brabant. Ben als
verpleegkundige werkzaam
op een longafdeling in een
streekziekenhuis bij ons in
de buurt. Ben 59 jaar,
getrouwd met Theo.
Velen kennen me al want ik
reis al vanaf 2003 met de
SRG als vrijwilligster, en dit
doe ik nog steeds met veel
plezier.
Omdat ik van plan ben na mijn zestigste wat minder te gaan werken ga ik wat
meer tijd krijgen voor andere leuke dingen .
Daarom ga ik nu de taak overnemen van Gerrie de Jong. Gerrie heeft
aangegeven te willen stoppen met haar taak in de commissie deelnemers, dit na
25 jaar. Gelukkig wil Gerrie mij in 2015 nog helpen met het inschrijven van de
deelnemers op de reizen en alles wat er nog meer bij komt kijken.
Samen met Peter van Doorn en Willem de Graaf hoop ik dat we als commissie
deelnemers veel goeds kunnen doen voor de deelnemers die een vakantie
boeken bij de SRG.
Hartelijke groeten van Mien Wouters

Gerrie bedankt!
Op zaterdag 22 november organiseerde de Commissie
Medewerkers de jaarlijkse evaluatiedag De reisleiders
en de verpleegkundigen kijken dan samen met de
commissie en het bestuur terug op de reizen van het
afgelopen seizoen. Bijzonder was dit keer dat Gerrie de
Jong er voor het laatst bij was. Zij geeft het stokje door
aan Mien Wouters. Hessel Hansma verraste Gerrie met
een mooie bos om hier op gepaste wijze aandacht aan
te geven. Gerrie kreeg van alle aanwezigen een warm
applaus.
Afscheid
van
haar
eigen
commissie
deelnemers en van het bestuur neemt zij begin januari
met een etentje.
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SRG plaatst advertentie in AanZet
De laatste jaren neemt het aantal deelnemers
geleidelijk iets af. Dat heeft te maken met de
crisis en met het feit dat het voor deelnemers
lastig is een vakantie gefinancierd te krijgen.
Bovendien zijn er zeker voor de mensen met
iets minder beperking legio mogelijkheden om
individueel op vakantie te gaan. Inmiddels
biedt de SRG, zoals in de reisgids beschreven
staat, de mogelijkheid dat bijvoorbeeld een
partner meegaat op reis tegen een gereduceerd
tarief.
De eerder in deze nieuwsbrief beschreven
beleidsaanpassingen zijn bedoeld om de SRG
reizen zowel voor deelnemers als voor
medewerkers aantrekkelijker te maken door
een evenwichtiger samenstelling van de
groepen.
Er zijn natuurlijk ook veel andere aanbieders
van groepsreizen. Om de bekendheid van de
SRG wat verder te vergroten leek het het bestuur een goed idee om met een
beperkt budget een advertentie te plaatsen. Er is gekozen voor een kwart pagina
in het maandblad AanZet van de Ango. Dit blad heeft een groot bereik onder
mensen met een beperking. Het bestuur is benieuwd naar het effect.
Beter nog is natuurlijk als mensen van anderen horen hoe leuk de SRG
reizen zijn. Hier ligt natuurlijk een taak voor alle lezers van de
nieuwsbrief.
Tijdens de evaluatiedag is ook gewerkt aan een advertentie voor nieuwe
medewerkers en dan met name voor verpleegkundigen.

Fotoboekje groot succes
Al vele jaren werden op alle mogelijke wijzen de foto's van de SRG vakanties
gedeeld tussen deelnemers en medewerkers. Dit jaar was voor het eerst een
bedrag opgenomen in het reisbudget, waarmee voor alle medewerkers en
deelnemers een fotoboekje te maken was. Uit de reisevaluaties blijkt nu dat dit
zeer gewaardeerd wordt. De SRG gaat hier dan ook volgend jaar mee door. De
gedachte achter het fotoboekje is, dat het plezier van een reis voor 10% bestaat
uit de voorpret, 20% het plezier tijdens de reis en 70% de napret. Dat laatste
wordt alleen maar leuker als je makkelijk met anderen kunt delen wat je beleefd
hebt. Dat fotoboekje blijkt daar ideaal voor geschikt.

SRG virtueel in Haarlem
Het telefoonnummer van de Commissie Deelnemers is een 023 nummer. Nu Mien
Wouters uit Bladel het werk overneemt van Gerrie de Jong die in Haarlem woont,
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was de vraag of er een nieuw telefoonnummer nodig was. Gerrie wordt voor haar
computerwerk bijgestaan door Jan Swager, die veel af weet van alles wat met
computers en internet te maken heeft. Hij wist ook een slim apparaatje, dat op
internet wordt aangesloten bij Mien, waardoor het 023 nummer van de
Commissie Deelnemers in 2015 hetzelfde kan blijven. Dit is voor iedereen wel zo
makkelijk. Voor Berry van de Groep, het eerste aanspreekpunt van de
Commissie Medewerkers, heeft de SRG ook een 023 nummer gekozen. Berry
woont in Bunschoten.

Tonny Koster gaat in 2015 de nieuwsbrief maken
Tonny Koster gaat al vele jaren met de SRG mee. Zij heeft in
haar werk ervaring met het maken van nieuwsbrieven. Die
ervaring wil ze gaan inzetten voor de SRG. Ze vindt dat de
nieuwsbrieven wel wat minder zakelijk mogen en dat er meer
achtergrond verhalen in mogen. Ze roept eenieder op haar te
helpen en leuke verhalen naar haar op te sturen via het
mailadres nieuwsbrief@srg.nl.

NBAV: actieve branchevereniging met focus
De SRG is lid van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties
omdat de SRG vindt dat je samen sterker staat. Zo lobbyde de NBAV succesvol
bij het Ministerie van Verkeer voor een goede regeling voor het vervoer per busje
tijdens onze vakanties. Op de vakdag van de vakantiebeurs (13 januari 2015)
organiseert de NBAV een informatiebijeenkomst over aanpassingen op reis voor
mensen met een beperking. Bedoeling is binnen de reisbranche meer begrip te
krijgen voor deze groep. Bestuurslid Gerda van 't Land hoopt dan een initiatief te
presenteren, waarin zij met haar reisorganisatie Buitengewoon Reizen samen
met Schiphol en met een grote vliegmaatschappij gaat onderzoeken wat er
gedaan moet gaan worden om een vliegreis van rolstoelers vlotter te laten
verlopen.
Dit werd bekend gemaakt eind november tijdens de tweedaagse vergadering van
de NBAV, waar ook een paneldiscussie plaatsvond onder leiding van ANVR
voorzitter Frank van Oostdam over de impact van alle veranderingen in de
financiering van de zorg in 2015 (NB: op www.pgb.nl/nieuw-wat-verandert-dekomende-jaren staat wat er met het persoonsgebonden budget verandert).
Behalve uitwisseling van informatie verzorgt de NBAV primair een keurmerk,
waardoor de kwaliteit van de aangepaste vakantie gewaarborgd is. De SRG
verkreeg dit keurmerk vorig jaar.
SRG Agenda
Bestuursvergadering
NBAV presentatie
vakdag vakantiebeurs
Intercommissievergadering
Kaderdag

6 januari 2015
13 januari 2015
februari 2015
7 maart 2015
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