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Van de voorzitter

November
30/11
Sinterklaas

Het is weer feest!

December
19/21-12
Mini cruise
Januari 2020
Vrienden van Amstel
Februari
Carnaval
Maart
Dikke Dames
Workshop schilderen
April
Workshop eten
Mei
Libelle beurs 14-20/5
Juni
EK Voetbal*

*Onder voorbehoud!!!

Wàt kijken wij allen uit naar het grote feest op 8 november
a.s.! De aanmeldingen overtroffen onze stoutste
verwachtingen, we zijn helemaal uitverkocht!
Naast het grote feest hebben we nog een aantal activiteiten
staan voor dit jaar: 15 november gaan we naar The Story of
George Michael in DNK, 30 november de Sinterklaasviering
in Beilen en op 19 december de mooie mini cruise naar
Lübeck – Kopenhagen – Oldenburg.
Voor de zomer hebben we weer heerlijk gekookt bij Altinus
en in de zomermaanden hebben we weer mooie
plukboeketten mogen maken. Een leuke dagtocht naar
Haarlem mocht ook niet ontbreken.
Het bestuur is nog druk bezig met een aantal aanpassingen
zodat bepaalde processen beter, sneller en goedkoper
verlopen. Zo wordt er meer geautomatiseerd waardoor er
een efficiënter afwikkeling van inkomende en uitgaande
middelen wordt bewerkstelligd. De praktijk wijst uit dat
voornamelijk de facturaties, maar ook de inhoudingen op
het salaris, enorm veel tijd en geld kosten. Daarom is
besloten om bij het inschrijven van een activiteit, jullie te
laten betalen via iDeal. Op deze manier is het gelijk
inzichtelijk voor zowel de penningmeester als jullie zelf voor
welke evenementen welke kosten zijn ontvangen. We zijn
druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Zodra wij dit
gaan invoeren, zullen wij dit op de website vermelden.
Het ledenaantal blijft oplopen. Het aantal werkende leden
zijn op dit moment 1019, de gepensioneerden komen op
109 leden. Vanuit GGZ Drenthe zijn er 659 leden, en vanuit
Icare maar liefst 360. Dit jaar hebben wij er 86 nieuwe leden
bij gekregen (54 vanuit GGZ Drenthe en 32 vanuit Icare).
Helaas nemen we eind van het jaar afscheid van onze
bestuursleden Arie Koopen en Inge de Priester. Zij hebben
aangegeven per januari 2020 te gaan stoppen. Hierdoor
hebben we ruimte voor nieuwe collega bestuursleden.
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Bestuur
Patricia Weiland, Voorzitter
Arie Koopen, vice-voorzitter

We hebben inmiddels al wel aanmeldingen gehad, maar mocht
jij ook interesse hebben, meld dit dan bij één van de
bestuursleden of stuur een mailtje naar info@pvpago.nl

Hedwig Seidel, secretariaat
Jaron Koopen, financiën
Thea Torensma, ledenadmin.

Voor nu; tot ziens!
Patricia Weiland, voorzitter.

Unni de Jong, bestuurslid
Inge de Priester, bestuurslid
Patrick Petzinger, bestuurslid
José Meinsma, bestuurslid

Wist u dat?.

Mededelingen

#Opzegging lidmaatschap voor 1 maart geldt voor het hele jaar
en alleen kan middels de website www.pvpago.nl

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.

#Indien je van baan verandert en lid wil blijven van de PV Pago,
je opnieuw moet aanmelden als nieuw lid! Ga daarvoor naar:

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.
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

http://www.pvpago.nl/index.php/aanmelden/nieuw-lid
#Op de website onder:
http://www.pvpago.nl/index.php/wist-u-dat
veel meer nieuwtje staan die je beslist moet lezen.

Om alvast in de agenda te noteren voor 2020:
*Op 12 februari vergadering met de sub-verenigingen
*Op 11 maart ALV vergadering

We zien elkaar bij de diverse activiteiten!
Groeten Bestuur PV Pago.

De nieuwsbrief staat ook op de
website.
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