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*Programma 2019

Van de voorzitter

November:

Gelukkig hebben we in de toekomst steeds meer
vroeger

Sinterklaas
December:
Kerstworkshop
Januari 2019:

Om even aan te sluiten op de kop van onze vorige
nieuwsbrief. De tijd gaat snel, de herfstkleuren zijn al
mooi in zicht en het wordt alweer kouder. Ondertussen
mag ik al sinds de vorige Algemene Leden
Vergadering voorzitter zijn van deze mooie Personeels
Vereniging.

Voetbal

We hebben mooie activiteiten voorbij zien komen
zoals een workshop kaasmaken, de voetjes van de
vloer met de Salsa workshop, we zijn zelfs naar Euro
Disney gegaan. Allemaal erg leuk om op terug te
kijken. En weten jullie nu wat nog leuker is? Nog veel
meer leuke activiteiten voor 2019! Wat dachten jullie
van een weekendje Antwerpen, de Vrienden van
Amstel live, of het steeds weer terugkerend groot PV
Pago feest.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van alle
activiteiten en kunnen niet wachten om de rest van de
activiteiten met jullie te mogen delen. Houd onze
website in de gaten!

April

Onze organisatie

Weekend Antwerpen

Onze organisatie wordt steeds groter, zo ook onze
Personeelsvereniging. We zijn begonnen als
Personeelsvereniging voor GGZ Drenthe en sinds
2013 was het mogelijk voor de medewerkers van Icare
in Drenthe om zich ook aan te sluiten. Sinds dit jaar
geldt dit voor het gehele gebied van Icare, maar ook
voor de medewerkers van Felixoord, HdS en
Groningen Thuis.
Binnenkort zullen we een actie met jullie gaan delen
waarbij je een collega kunt aandragen om lid te
worden. Binnen een dergelijke grote organisatie als
Espria is het wat lastig om alle medewerkers te
kunnen bereiken, dus we kunnen wel wat mond-opmond reclame gebruiken.

Vrienden van Amstel
Skieën
Febr:
Elper Revue
Maart:

Mei:
Kookworkshop
Juni:
Pluktuin

*Onder voorbehoud!!!
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Bestuur

Zien wij jullie bij de kerstmarkt in Bremen? Of toch bij de
Kerstworkshop?

Patricia Weiland, Voorzitter
Arie Koopen, vice-voorzitter

In ieder geval; graag tot ziens!

Hedwig Seidel, secretariaat

Patricia Weiland

Wil Koopman, financiën
Thea Torensma, ledenadmin.

Foto bestuur PV Pago
Binnenkort wordt een nieuwe foto gemaakt, zie dan ook de website

Unni de Jong, bestuurslid
Inge de Priester, bestuurslid
Patricia Weiland, bestuurslid

Nieuwsbrief nieuwe stijl.

Patrick Petzinger, bestuurslid

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!

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.

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!

Nieuw logo PV Pago
Evenals de vernieuwde website en deze nieuwsbrief is het
bestuur ook bezig geweest om het logo van de PV Pago te
vernieuwen.
Getracht is om alle onderdelen
van Espria in het logo terug te
laten komen, hierbij valt te
denken aan de vele kleuren van
de diverse onderdelen in Espria
verband.

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

Tot slot, let ook even op het voorlopige programma tot half
2019 links boven deze nieuwsbrief!
Een rijk gevarieerd activiteitenschema en indien je suggestie
c.q. ideeën hebt laat het ons weten middels de mail.
info@pvpago.nl
In maart 2019 is de ALV gepland, noteer alvast in de
agenda!
We zien elkaar bij de diverse activiteiten!

Bestuur PV Pago.
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