PV – ACTUEEL
Week 44 - Oktober

Communiceren kan je leren

Begin oktober is het nieuwe vws#Net gelanceerd, dit is het intranet van
VWS. Hierop heeft de PV een eigen groepspagina:
“Personeelsvereniging VWS”. Deze pagina wordt een onderdeel van
onze communicatie, het voordeel hiervan is dat we alle interne leden en
externe leden op een plek bij elkaar hebben. Daarom willen we jullie van
harte uitnodigen om lid te worden van deze pagina.
Interne leden (alle leden die bij VWS werken) zijn automatisch lid van
vws#Net en kunnen zichzelf aanmelden om lid te worden van de
groepspagina “Personeelsvereniging VWS”.
Externe leden (oud collega’s en collega’s bij concern organisaties)
worden automatisch toegevoegd. Klik hier voor de inlog instructie.

AGENDA

Za 28-11: Sinterklaas
Komende maand hebben we
een PV Activiteit op de agenda
staan speciaal voor de
(klein)kinderen:
De Sinterklaasviering.
Door de maatregelen hebben
besloten om dit jaar een digitale
viering te doen. Des al niet te
min gaan Bak Piet en Dans Piet
er een feestje van maken. Ze
gaan samen met de kinderen via
een Livestream aan de slag om
iets lekkers te bakken en
Sinterklaas zorgt er ook voor dat
de cadeautjes thuis bezorgd
worden.

Kortingen & Acties: PV VWS Personeelsvoordeelwinkel

We hebben iets nieuws, speciaal voor de PV-Leden, namelijk de PV VWS Personeelsvoordeelwinkel. Hierop bieden
we exclusieve kortingen op producten zoals: apparatuur, kleding, speelgoed, verzorging en nog veel meer. Profiteer
geheel vrijblijvend van een wisselend en gevarieerd aanbod met kortingen tot wel 70% op A-merken.
Onder de eerste 100 inschrijvingen verloten wij 5 goodiebags inclusief een cadeaubon t.w.v. €10,- en vanaf 2
november zijn er Super Sint Deals: De leukste cadeaus voor jong en oud.
Login en bestel op www.personeelsvoordeelwinkel.nl (gebruikersnaam: vws | wachtwoord: pvvoordeel)
Voor meer informatie en een kortingscode klik hier.

Nieuw vlees in de Kuip... eh in het Bestuur

Op 22 september hebben wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehad. Hier worden zaken besproken
als de financiële verantwoording maar ook het af – en aantreden van bestuursleden.
Goof Buijs is na jaren trouwe dienst afgetreden als voorzitter van de PV en ook Onno van Hecke nam afscheid
van zijn functie als Penningmeester. Beide collega’s hebben de afgelopen jaren mooie bijdrages geleverd aan
de PV en daar zijn we ze onwijs dankbaar voor.
Naast de bestuursleden die zijn afgetreden hebben we ook nieuw vlees in de kuip namelijk Henri Iskes en
Richard Assendelft. Henri is binnen het bestuur benoemd tot Penningmeester.
Tot slot zijn er ook functiewisselingen geweest waarbij bestuurslid Leonie Keinhorst onze nieuwe voorzitter is
geworden en Mikel Duivesteijn benoemd is tot Kassier. Naast de bestuursleden hebben we ook een nieuwe
coördinator: Mascha Lange.
Met het bestuur en de nieuwe coördinator gaan we de Personeelsvereniging van VWS in een nieuw jasje
steken. Binnenkort hierover meer….

