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In de afgelopen jaren is mede door jarenlange reorganisaties binnen Espria werkverband 
het aantal leden van de PV Pago met tientallen afgenomen. Door vragen vanuit het 
werkveld om lid te willen worden van de PV o.a. deeltijd/gedetacheerden/werkers zonder 
vast dienstverband etc. is door verruimd beleid in de PV, inmiddels sprake van een groei in 
ledental. Het bestuur heeft zich dan ook de laatste jaren hard gemaakt om te bezien of de 
bovengenoemde groepen lid zouden kunnen worden van de PV. In de ALV van 2017 is al 
besloten tot een ruimer toelatingsbeleid! 
                  
Zo werken er ook veel vrijwilligers in Espria werkverband en ook vanuit deze hoek is er de 
vraag om lid te kunnen worden van de PV. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie 
en als blijk van waardering wild e PV ook deze groep toelaten tot de personeelsvereniging. 
 
In het jaarverslag van 2016 schrijft de directie ook: “Wij bedanken onze medewerkers dat zij 
zich ook in moeilijke omstandigheden met al hun passie, kennis en kunde hebben ingezet 
voor het welbevinden van onze patiënten. Dat was ons niet gelukt zonder vrijwilligers.” De 
afgelopen jaren is er nauwelijks een activiteit geweest dat er sprake was van loting, dit mag 
dus geen belemmering zijn voor het afwijzen van het bestuursvoorstel. 
 
Het bestuur is dan ook voornemens de groep vrijwilligers te te laten, indien de vrijwilliger 
een contract heeft voor minimaal 4 uur per week. Omdat de PV voor deze groep géén 
centrale bijdrage ontvangt van Espria, stelt het bestuur voor om de maandelijks in te 
houden contributie op € 3,00 vast te zetten. 
 
Overal hoor je dat je geen onderscheid moet maken, dat iedereen gelijkwaardig hoort te 
zijn, laten wij dan geen uitzondering op de regel gaan worden en het initiatief gaan nemen 
om vrijwilligers ook ECHT welkom te heten, en zich ook thuis te laten voelen binnen Espria, 
niet alleen in woord maar ook in gebaar! Wij waarderen vrijwilligers enorm, wij willen dat 
ook laten blijken. 
 


