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Van de voorzitter

Maart:

Vroeger was alles (beter)!?

Workshop kaas maken
April:
On Your Feet
Mei:
Libelle zomerweek
Juni:
Disney Parijs
September:
Dagtocht
Oktober:
Salsa Workshop

November: volgt
December: volgt

*Onder voorbehoud!!!

Tijdens een Algemene Leden Vergadering, die altijd goed
bezocht wordt door leden die inmiddels genieten van hun
welverdiende pensioen, werd nog eens duidelijk hoeveel er in
een klein aantal jaren is veranderd binnen de instellingen en
daarmee ook PV Pago. Dan gaat het over de schaalgrootte en
de relatie met GGZ Drenthe en Icare. Vol ongeloof en soms
verontwaardiging wordt gereageerd op de beantwoording van
vragen zoals: Waarom krijgen langdurig zieken geen bloemetje
meer van de PV. Wel het antwoord : de PV weet niet wie van
de leden langdurig ziek zijn. Hierover krijgen we geen info van
de werkgever en o.i. is dat uit oogpunt van privacywetgeving
ook niet toegestaan. En hoewel de informele kanalen nog altijd
hun werk doen, is het ons niet gegeven om alle 1300 leden
persoonlijk te kennen. Dan kun je kiezen voor het hap-snapbeleid door een bloemetje te sturen wanneer je iets opvangt,
maar de realiteit is dat je dan maar het topje van de ijsberg ziet.
Is dat reëel? Dat vinden we niet.Om de reden worden er geen
bloemetjes meer gestuurd bij langdurige ziekte.
Hetzelfde geldt voor wie er met pensioen zijn gegaan, wie er
een jubileum viert bij de werkgever. De flexibilisering brengt
met zich mee dat iedere werknemer kan bepalen wanneer hij/zij
met pensioen gaat. Dan is er een moment dat je gewoon uit
dienst gaat. Ook dat weten we niet. Verder hebben vorig jaar
nogal wat leden afscheid genomen t.g.v. de reorganisatie bij
GGZ Drenthe.
Wanneer een lid is overleden, zouden we graag worden
geïnformeerd door de naastbetrokkenen. Anders hebben we er
geen weet van en kan PV PAGO niets van zich laten
horen.Tegen de maatstaven van –zeg maar- 20 jaar geleden,
klinkt dat heel onpersoonlijk en afstandelijk. Vanuit dat oogpunt
kan ik het ongeloof en verontwaardiging ook plaatsen. Maar
waar ik wat meer moeite mee heb is het feit dat iedereen kan
bedenken dat er nu sprake is van een andere tijd en het is de
kunst om als Personeelsvereniging daarop goed in te spelen.
Ik verwacht van kritische leden dat men ons daarop bevraagt en
beoordeelt en niet over hetgeen 20 jaar geleden gebruikelijk
was.
Nelie Schouten
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Foto links bestuur PV Pago
Bjorn Stroetinga heeft halverwege 2017 om persoonlijke redenen
besloten te stoppen als bestuurslid van de PV.
Patricia Weiland en Patrick Petzinger staan nog niet op de foto!

Bestuur
Nelie Schouten, Voorzitter
Arie Koopen, vice-voorzitter
Hedwig Seidel, secretariaat
Wil Koopman, financiën
Thea Torensma,
ledenadministratie
Unni de Jong, bestuurslid

Even voorstellen.
Ik ben Patricia Weiland, werkzaam sinds 2001 voor Stichting Icare,
verhuiscoördinator en wagenparkbeheerder.
Vanaf eind 2013 tot eind 2017 ben ik ‘uitgeleend’ als teamleider
Huishouding en tot heden ben ik ‘uitgeleend’ bij de planning van de
Crisisdienst.
Sinds eind 2017 heb ik mij toegevoegd bij het bestuur, het lijkt mij
leuk om een bijdrage te mogen leveren aan de tal van leuke
activiteiten welke al jaren worden georganiseerd door PV PAGO.
Met vriendelijke groet,
Patricia Weiland

Inge de Priester, bestuurslid
Patricia Weiland, bestuurslid
Patrick Petzinger, bestuurslid
Jaron Koopen, bestuurslid

Mededelingen
Op onze vernieuwde website
www.pvpago.nl vind je veel
informatie onder andere over
aanstaande evenementen. Ook
kun je via deze site je eenvoudig
door middel van een
invulformulier voor evenementen
aanmelden.
Bij opgave het juiste e-mailadres
en personeelsnummer vermelden,
indien deze onjuist is en je hebt je
aangemeld voor een activiteit krijg
je altijd (direct) een bevestiging.

Nieuwsbrief nieuwe stijl.
Zoals jullie zien heeft het bestuur besloten de nieuwsbrief qua layout
te veranderen. Niet alles zal meer worden vermeld in de nieuwsbrief
en daardoor wordt voor meer informatie verwezen naar de website
www.pvpago.nl
Het versturen van de nieuwsbrief gaat gepaard met zeer hoge
(porto)(druk)kosten. Besloten is dan ook om de nieuwsbrief enkel
per post te versturen naar leden die géén mailadres hebben. De rest
van de leden ontvangt de brief middels de mail!
Van veel leden hebben wij een mailadres maar van het overgrote
deel nog niet. Indien je de brief per mail wilt ontvangen laat het ons
weten info@pvpago.nl.
De nieuwsbrief wordt ook op de website www.pvpago.nl geplaatst!
Laat eens een berichtje achter wat jullie vinden van de nieuwsbrief
nieuwe stijl!
Bestuur PV Pago

Na sluitingsdatum van een
evenement, vindt inhouding eigen
bijdrage op salaris direct de
maand daarna plaats!
Ook deze nieuwsbrief digitaal
ontvangen? Stuur een e-mail naar
info@pvpago.nl
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