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*Programma 2019

Van de voorzitter

April/mei
Koken met Altinus
Diverse data

We gaan als een speer!

23 juni
Soldaat van Oranje
Juli/aug
Pluktuin
Diverse data
Sept
Workshop*
(in voorbereiding)
Dagtocht Haarlem op
6 september
Noteer alvast voor
8 november
Groot feest
Vd Valk Assen

Voor mijn gevoel zit ik nog te typen voor de nieuwsbrief voor
het najaar. Als ik nu even naar buiten kijk lijkt dat ook wel
even zo, maar wat een prachtige dagen hebben we al gehad.
Ik kijk al uit naar de dagen die nu gaan komen. Niet alleen qua
weer, maar ook qua activiteiten.
2018 hebben we afgesloten met een kerststukje maken en
een bezoek aan de kerstmarkt in Bremen. In januari zijn we
gestart met een dagje skiën in Bottrop, gevolgd door de Elper
Revue in februari. Zijn jullie ook naar het Mega Piratenfestijn
in maart geweest? Of gaan jullie een weekendje naar
Antwerpen?
Als jullie kijken op onze website, dan kunnen jullie zien dat er
weer erg leuke activiteiten worden georganiseerd. Ik heb mijn
koffer al klaar voor Kopenhagen! Maar eerst wil ik nog wel
even genieten van bijvoorbeeld de mooie muziek van Jan
Smit tijdens het Grote PV Pago feest!
Onze organisatie.
Zoals wellicht bij jullie bekend, hebben we afscheid genomen
van onze Penningmeester Wil Middeljans en heeft Jaron
Koopen het penningmeesterschap overgenomen. Aangezien
de organisatie steeds weer vernieuwt, zullen wij van PV Pago
hierin aansluiten. Dit betekent dat er extra tijd in de processen
wordt gestoken, en zullen wij als bestuur in mei gaan
brainstormen hoe kunnen wij zaken beter laten verlopen.
In maart jl. hebben wij José Meinsma mogen verwelkomen als
bestuurslid. Zij is werkzaam bij Icare, Rayon Zuid-West
Drenthe. José zal een mooie toegevoegde waarde zijn aan
het bestuur.

*Onder voorbehoud!!!

Voor wat betreft het ledenaantal, we zien weer een kleine
groei in het aantal leden waarbij het opvalt dat er diverse
aanmeldingen zijn vanuit het Icare gebied. Er komt dus steeds
meer bekendheid met onze mooie personeelsvereniging. Dit
vinden wij natuurlijk ontzettend leuk!
Voor nu; tot ziens!
Patricia Weiland

PV Pago, Postbus 30007, 9410 RA

Assen, t.a.v. Hedwig Seidel

Hoofdgebouw, Beilen

Voorjaar 2019

Bestuur
Patricia Weiland, Voorzitter

Even voorstellen.

Arie Koopen, vice-voorzitter

Mijn naam is José Meinsma en ik ben werkzaam in een PG-team
van Icare.
Ik ben sinds begin 2019 lid van het bestuur en het is voor mij
een uitdaging om voor de leden van de Pv Pago leuke,
betaalbare uitjes te bedenken, te plannen en uit te voeren
samen met mijn mede bestuursleden.

Hedwig Seidel, secretariaat
Jaron Koopen, financiën
Thea Torensma, ledenadmin.
Unni de Jong, bestuurslid
Inge de Priester, bestuurslid
Patrick Petzinger, bestuurslid
José Meinsma, 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.
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
De nieuwsbrief staat ook op de
website.

Wist u dat?.
Opzegging lidmaatschap voor 1 maart geldt voor het hele jaar en
alleen kan middels de website www.pvpago.nl

Terugblik ALV maart 2019:
Van de ruim duizend leden bezochten slechts drie werkende
leden de Algemene Ledenvergadering. Dat kan beter vindt het
bestuur maar weet niet goed hoe de leden meer te betrekken bij
het reilen en zeilen van de PV. Overigens was de belangstelling
vanuit de gepensioneerden uitstekend. Vanuit deze hoek kwam
dan ook de opmerking dat een verkiesbaar lid wat op de agenda
stond, niet opnieuw kan worden herkozen omdat zij de volledige
zittingstermijn er op heeft zitten. Een dilemma omdat meerdere
zittende bestuursleden al langer zitten dan is toegestaan volgens
de statuten. In overleg met de notaris zal e.e.a. worden
aangepast en er volgt binnenkort een uitnodiging voor een
vervolg ALV op 15 mei a.s.
Nieuwsbrief nieuwe stijl.
Het versturen van de nieuwsbrief gaat gepaard met zeer hoge
(porto)(druk)kosten. Besloten is dan ook om de nieuwsbrief enkel
per mail te versturen naar de leden. Ook is gebleken dat
sommige gepensioneerden wel een e-mailadres hebben maar dit
vergeten door te geven. Geef jullie adres door aan de PV dan blijf
je op de hoogte van alle activiteiten.
Nieuwe zomerregeling:
De zomerregeling is ook dit jaar weer van toepassing.
Ga naar www.pvpago.nl en zie hoe de zomerregeling eruit ziet.

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