4e Nieuwsbrief december 2020

Hierbij de 4e nieuwsbrief van PV Santé. Helaas hebben we geen activiteiten op korte
termijn te noemen. Dit jaar hebben er bijna geen activiteiten plaatsgevonden. Ook
geen Sinterklaasfeest voor onze kinderen. En ook kunnen we geen nieuwjaarsborrel
organiseren in de 1e week van 2021. Wel hebben we een activiteiten programma voor
2021 gemaakt, wat onder voorbehoud is natuurlijk. Het staat vermeld op de kalender
van de PV die je gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt. Het bestuur van PV Santé wenst
iedereen gezellige Kerstdagen en een fijne jaarwisseling. Laten we ons aan de regels
houden ivm de corona en hopen dat we het virus dan snel onder de knie krijgen.

29 augustus 2020

Een dagje motorrijden
met PV Santé.

Forelvissen was erg gezellig
19-09-2020

Na een bakkie koffie vertrokken we om 9 uur bij Weidesteyn. Via
mooie Drentse boeren weggetjes reden we naar Staphorst voor
een bakkie met wat lekkers. We reden via Zwartsluis en Blokzijl
door Kuinre de polder in. In een gezellig restaurant in Schoterzijl
hebben we geluncht. Met de buik vol weer op de motor om op
mooie weggetjes om te rijden in Overijssel en weer naar Drenthe
terug te keren. Onderweg nog even wat gedronken in een oud
Drents dorpje. Terug in Hoogeveen konden we terug kijken op
een mooie tocht met onverwacht mooi weer.

Wat kunnen we wel doen voor onze leden? Iedereen een kleine attentie geven, maar wat dan? Een oudejaars lot, een kerstkrans,
een fles wijn of ja er is zoveel keus. We geven iedereen weer een VVV
bon en kan een ieder voor zichzelf iets kopen wat ze graag willen
hebben. Je kunt dat dan bijvoorbeeld bij een van onze deelnemende ondernemers doen, dan is er ook nog korting te ontvangen en
is het helemaal een mooie attentie naar ieders wens.
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In 2021 krijgen we rode pasjes voor ons voordeelsysteem, deze is ook toegevoegd. De groene pasjes zijn dan niet meer geldig. Verder zijn we druk bezig om
een bedrijf te vinden die voor ons de app kan maken voor ons voordeelsysteem.
Dat is nog niet zo makkelijk en deze bedrijven hebben het momenteel erg druk.
We kunnen helaas nog niet zeggen wanneer deze app online gaat. Wel is op
www.pvsante.nl te zien welke ondernemers meedoen aan ons voordeelsysteem.

De statuten schrijven voor dat er in februari weer een ledenvergadering
gehouden moet worden. Het is nu nog niet bekend of dat weer op de
gebruikelijke manier kan gezien de pandemie die corona heet. Mocht
het nog niet kunnen proberen we te kijken wat wel mogelijk is.
Er zijn 2 bestuursleden die stoppen, en we hebben gelukkig alweer één
nieuwe kandidaat. Echter is er nog ruimte voor meer nieuwe bestuursleden. Je kunt je aanmelden via voorzitter@pvsante.nl

PV Santé gaat digitaal. Wil iedereen die zijn / haar mailadres ‘nog’
niet doorgegeven heeft aan PV Santé dit doorgeven aan
ledenadministratie@pvsante.nl.

Wil je de informatie, o.a. de nieuwsbrief, toch via de post ontvangen, kan dit ook, maar dat moet dan wel aan ons door gegeven
worden.
Dat kan via ledenadministratie@pvsante.nl of een briefje sturen
naar Dr.G.H.Amshoffweg 2, 7909 AA Hoogeveen.
Vanaf februari 2021 sturen we de informatie alleen maar meer per
mail.

Alle persoonlijke wijzigingen kun je doorgeven aan
ledenadministratie@pvsante.nl of in het postvakje van PV Santé
in de centrale hal van Bethesda.

Fijne feestdagen en tot ziens in 2021
Arina, Dineke, Henry, Janni, Magriet, Natascha, Peter en Rosanne
Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen

www.pvsanté.nl en volg ons ook op Facebook

