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We zijn gestart! 
Op donderdag 20 mei hebben we als nieuw bestuur onze 
eerste vergadering gehad. Als eerste willen we iedereen 
bedanken voor de positieve reacties die we op de werkvloer 
en via de mail aan het (oude) secretariaat hebben ontvangen. 
We hebben een goede eerste vergadering gehad. Elkaars 
verwachtingen en visie uitgesproken en de eerste goede 
discussies al gehad. Wij hebben er in elk geval veel zin in!

Vandaag, woensdag 23 juni, heeft Nevilla alle secretariaat 
spullen overgedragen aan Hans. Nu de complete administratie 
en de PV laptop in bezit zijn van de nieuwe secretaris was het 
eindelijk mogelijk om een nieuwsbrief te gaan versturen.

Hier onze eerste nieuwsbrief om jullie te informeren.

Groetjes van het bestuur
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Dankwoord 

We willen de afgetreden 
bestuursleden, Peter Smits als 
voorzitter en Nevilla Hazekamp 
als secretaris bedanken voor 
hun inzet voor de personeels 
vereniging! Peter was al sinds 
jaar en dag bestuurslid van de 
PV en heeft daarbij diverse 
functies bekleed. Hij was een 
echte oud-gediende nog uit 
de vorige eeuw. Nevilla heeft 
zo’n 12 jaar het secretariaat 
vakkundig onderhouden. Met 
aan de zijlijn Ruud als 
helpende hand hebben ze dat 
samen uitstekend gedaan. 
Uiteraard zullen we hen nog 
op een passende wijze 
bedanken voor hun inzet. 

Corona 

We hoeven natuurlijk niet uit te 
leggen dat we voor het 
organiseren van uitstapjes 
momenteel nog steeds voor 
een deel afhankelijk zijn van de 
situatie rondom het corona 
virus. Het gaat gelukkig de 
goede kant op en er is steeds 
meer mogelijk. Grote groepen 
zullen wellicht soms nog lastig 
zijn, maar op de achtergrond 
zijn we druk bezig met het 
onderzoeken van de 
mogelijkheden.
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Familie uitstap 
De zomervakantie staat voor de deur. Een periode waarin de 
PV meestal geen activiteiten plant. Volgens traditie gaan we 
uiteraard wel op familie uitstap, na de zomervakantie. 
Aangezien dit vorig jaar door corona niet door kon gaan, 
zullen we de geplande uitstap van 2020 dit jaar gaan doen.

zondag 12 september  
Safaripark Beekse Bergen

Meer info en de mogelijkheid om hierop in te schrijven volgen 
op een later tijdstip. Maar houdt er alvast rekening mee in je 
agenda en het eventueel aanvragen van verlof of een ruiling 
met een collega.

!!! LET OP !!!  

Zoals de situatie rondom corona nu is, lijkt er geen probleem 
te zijn om een uitstap te organiseren. Een afgelasting van deze 
uitstap vanwege eventuele nieuwe beperkingen kunnen we 
helaas niet uitsluiten.

Nieuwsbrief 
Zoals jullie zien hebben we de opzet van onze nieuwsbrief 
vernieuwd. We hopen hiermee een leuke, aantrekkelijke 
nieuwsbrief te maken waarin we jullie up-to-date kunnen 
houden.

De nieuwsbrief wordt via e-mail verspreid aan alle leden die 
zich daarvoor hebben opgegeven. Voor potentieel nieuwe 
leden of leden zonder e-mail liggen gedrukte exemplaren in de 
kantines Dorgelolaan en Neckerspoel en hangt de nieuwsbrief 
in onze info-kast.
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Ideeën 

Voor de toekomst hebben we al 
even kort gebrainstormd met 
elkaar waar we naar toe willen op 
het gebied van uitstapjes.  

We willen proberen wat 
vernieuwende activiteiten aan te 
gaan bieden, maar zullen 
uiteraard ook een aantal oude 
vertrouwde uitstapjes behouden! 
Hierbij zijn ideeën vanuit onze 
leden welkom. Wat zou jij nu leuk 
vinden om met de PV te gaan 
doen?  

Dus heb je ideeën, voel je vrij om 
ze te mailen naar 

info@pvdelichtstad.nl  

of  

spreek een van onze 
bestuursleden aan.  

Dan kunnen we in de toekomst 
eens kijken of we daar wat mee 
kunnen. 

Nog geen lid? 

Scan onderstaande QR code om 
een e-mail te sturen voor 
informatie of aanmelding.

mailto:info@pvdelichtstad.nl

