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Van de voorzitter: De tijd gaat snel
Op het moment dat ik begin aan deze nieuwsbrief, schijnt de zon prachtig. Ik word
hier zo vrolijk van, zeker na de (letterlijke en figuurlijke) storm die we hebben
doorstaan.
Ondanks de versoepelingen en we nog steeds in een nare tijd verkeren, moet ik
zeggen dat deze tijd wel voorbij vliegt. Gelukkig mogen we alweer wat meer met
z’n allen. Fysiek vergaderen wordt her en der weer hervat. Gelukkig de activiteiten
ook! Zo zijn we in april naar Praag gegaan. Helaas hebben we een aantal
activiteiten, zoals het zeilen en Disneys musical Aladdin, moeten annuleren
wegens te weinig aanmeldingen. Wellicht heeft het bericht niet alle leden bereikt, of
zijn we met z’n allen nog een beetje voorzichtig.
Deze maand zijn we weer bijeen gekomen om te kijken welke leuke activiteiten wij
voor 2022 gaan organiseren, en hoe wij de taken verdelen binnen het bestuur. Ook
zullen we kijken hoe we de ALV en vergadering met de sub-verenigingen gaan
organiseren. Zoals jullie weten zijn een aantal bestuursleden vertrokken en zijn wij
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zie ook onze website voor de
vacature. In onze vorige vergadering hebben wij (digitaal) kennis gemaakt met
aspirant lid Griet Slot, zij zal zich gaan voorstellen. Ook gaan we ons richten op
ons grote feest, want ja, 2019 ligt alweer ver achter ons! Dit grote feest zal op 30
september gaan plaatsvinden, zet deze datum dus in je agenda! informatie volgt
nog. Zie verderop in deze nieuwsbrief!

Ik hoop dat we met z’n allen de leuke dingen steeds meer gaan oppakken, zodat
we weer kunnen genieten als voorheen.
Voor nu zullen we alvast gaan toeleven naar de zomer met hopelijk vele
zonnestralen.
Blijf gezond allemaal!
Patricia Weiland
Voorzitter
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Wist u dat?
# wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden
# Opzegging lidmaatschap voor 1 januari en kan alleen middels de
website www.pvpago.nl
# Indien je van baan verandert binnen Espria en lid wil blijven van de
PV Pago, je opnieuw moet aanmelden als nieuw lid! Ga daarvoor naar:
http://www.pvpago.nl/index.php/aanmelden/nieuw-lid
# wanneer je je aanmeldt voor een activiteit welke doorgaat, je
onverhoopt niet mee kan gaan, je kan beroepen op je eigen
annuleringsverzekering indien je niet mee kan gaan
# Op de website onder: http://www.pvpago.nl/index.php/wist-u-dat
veel meer nieuwtje staan die je beslist moet lezen
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Normaal
Oftewel gangbaar, gewoon, gemiddeld.
Het tegengestelde (antoniem) van abnormaal, bijzonder, speciaal.
Afgelopen 1.5 jaar was voor niemand gangbaar, gewoon of gemiddeld.
Het was een tijd om snel te vergeten, of misschien juist wel een tijd die je nooit
meer kunt en zult vergeten.
Dat is voor een ieder weer anders.
Covid-19 gaf en nam veel.
Het verbond mensen of verwijderde ze juist van elkaar.
Het gaf eenzaamheid, angst en helaas ook veel verdriet.
Ook gaf het ons tijd om na te denken, te reflecteren. We zochten oplossingen voor
problemen en samen werden deze vaak gevonden.
Wat ons vooral is bijgebleven is het woord Samen!
Samen werd er gezocht naar een oplossing, een middel om deze pandemie te
bestrijden, samen met mensen uit de hele wereld.
Maar ook het samen met je gezin, je familie,
je vrienden, je collega’s.
Vaak digitaal met de laatste 3, maar toch
samen.
Kaartjes werden ontzettend veel verstuurd
en ontvangen met grote vreugde.
De kleine dingen werden groots.

En zo kunnen we er nog een heleboel over schrijven en vertellen.
Maar…. het is nu eindelijk weer tijd om onze Pvpago-draad op te pakken en te
gaan doen wat we zo graag doen, de reden van onze plek in het bestuur:
Activiteiten aanbieden aan onze zeer gewaardeerde leden.
Want het mag weer sinds afgelopen juni.
Maar ook het samen met je gezin, je familie, je vrienden, je collega’s.
Vaak digitaal met de laatste 3, maar toch samen.
Kaartjes werden ontzettend veel verstuurd en ontvangen met grote vreugde.
De kleine dingen werden groots.
En zo kunnen we er nog een heleboel over schrijven en vertellen.
Maar…. het is nu eindelijk weer tijd om onze Pvpago-draad op te pakken en te
gaan doen wat we zo graag doen, de reden van onze plek in het bestuur:
Activiteiten aanbieden aan onze zeer gewaardeerde leden.
Want het mag weer sinds afgelopen juni.
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De eerste activiteit was een dagtocht naar Texel afgelopen september, het was
een succes en super fijn om iedereen weer te zien genieten van datgene wat voor
de Covid-19 zo gewoon was…….
Zullen we afspreken dat we vanaf nu
weer samen leuke dingen gaan beleven
en mooie herinneringen gaan maken?
Wij doen in ieder geval heel erg en
gewoon ons best, beloofd!

Bestuur personeelsvereniging PV
PAGO

Pauperparadijs
In 2020 stond de voorstelling van het Pauperparadijs op de agenda van de
personeelsvereniging. Helaas is deze in verband met maatregelen rondom corona
niet doorgegaan en ook in 2021 kregen we bericht dat deze een jaar verplaatst
werd. Het leek erop dat we dit jaar wel zouden kunnen gaan, echter nu zijn de
voorstellingen afgelast in verband met het stikstofbeleid.
We begrijpen dat dit een vervelende situatie is. Zoals we ook van een enkeling
terug hoorden. Helaas zijn wij ook gehouden aan de richtlijnen en grillen van de
waan van de dag. We hopen dat we in 2023 alsnog deze voorstelling kunnen
bijwonen. We houden jullie op de hoogte!

Met goede moed en vol vertrouwen
maken we ons op voor een schitterende
voorstelling in 2023!!! Momenteel zijn
we druk bezig met de inventarisatie,
mocht u op de wachtlijst willen voor
eventueel overgebleven kaarten, laat
ons dat weten via
personeelsvereniging@espria.nl
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VACATURE BESTUURSLID
Een aantal bestuursleden heeft aangegeven de zittingstermijn niet te willen
verlengen.
We zijn daarom op zoek naar enthousiaste kandidaten die goede invulling en
ondersteuning kunnen geven aan de volgende taken:






bedenken en organiseren van activiteiten (geldt voor alle bestuursleden)
kennis van het maken van jaarrekeningen, bijhouden financiële administratie
(penningmeester)
het bijhouden van de ledenadministratie
aanspreekpunt van de leden middels ons algemeen mailadres
voorzitter die aanspreekpunt is van de PV en samen met de penningmeester en
secretaris als dagelijks bestuur de schakel is met onze werkgever

De personeelsvereniging heeft als doel “het versterken van de band tussen de
personeelsleden bij GGZ Drenthe en Stichting Icare”.
Kun je je met ons doel verenigen en ben je enthousiast, meedenkend, creatief,
accuraat en sta je open voor nieuwe ideeën?
Wacht dan niet langer en stuur je reactie/motivatie via de mail naar:
info@pvpago.nl
Extra informatie
Als bestuurslid werk je op vrijwillige basis, waarbij je per bijgewoonde vergadering
(ongeveer 10 per jaar) € 20 kunt declareren, tevens krijg je een
reiskostenvergoeding.
Wanneer je een activiteit organiseert en hierbij meegaat, zie je hier ook een voordeel
in.
Je neemt zitting voor een periode van 3 jaar in het bestuur. Deze periode kan 2x met
een periode van 3 jaar worden verlengd mits je je daarvoor kandidaat stelt.
Eén en ander met instemming van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
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Heb jij je al aangemeld voor het grote PV Pago feest op 30 september?
Het beloofd weer een gezellige avond te worden met optredens van Papa di Grazzi,
en er is een dj in de grote zaal. Dan is er nog de kleine zaal, ook daar hebben wij een
Topper, letterlijk en figuurlijk: de Piano Toppers. Piano Toppers spelen op hun
herkenbare witte vleugels voorzien van glitters en een wit drumstel. Piano Toppers
staat voor de toppers uit het piano circuit voorzien van een "over the top" uitstraling.
Piano entertainment op het allerhoogste niveau met de beste piano hits, ook
verzoeknummers zijn mogelijk. Dit belooft wederom een super avond te gaan
worden!
Vergeten we het bijna, de topact van de avond, een artiest die vele theaters op zijn
grondvesten deed trillen, hij stond in de Maaspoort in Venlo, Martiniplaza in
Groningen, ’t Spant in Bussum, Ziggo Dome in Amsterdam en in dat rijtje past
uiteraard ook ons eigen feest. Wij mogen deze avond op ons eigen feest, hier, in
Assen, en wie kent hem niet: Tino Martin verwelkomen. Wie zingt niet stiekem mee
met Zij Weet Het, Jij Liet Me Vallen en Loop Niet Weg.

Wil jij hier bij zijn? Wil jij dit meemaken? Wie wil dit nou niet! Meld je dus snel aan en
feest mee 30 september!
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