zorggroepdrenthe.nl

PEEVEE ZD

Waar u thuis bent

PeeVee ZD
Met veel enthousiasme presenteren wij de
Personeelsvereniging van Zorggroep Drenthe!
De PV zal regelmatig activiteiten organiseren. Wij hebben een
programma samengesteld met voor ieder wat wils. Er worden
o.a. een stedentrip, workshops, sportdag en Sinterklaasfeest
georganiseerd.
Wij zijn een startende vereniging en daarom vragen wij graag om
jouw input. Naast het feit dat we natuurlijk inzetten op een groot
ledenbestand, hebben wij ook informatie nodig over waar je
interesses qua programma naar uitgaan. Dit kun je mailen naar
pv@zorggroepdrenthe.nl

Voordelen PV leden
• Activiteiten met korting
• Als eerste op de hoogte van
het nieuwste aanbod
• Voorrang bij het aanmelden
voor activiteiten
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Zaterdag 23 maart • Vertrek 8.30 uur - Thuiskomst ± 22.00 uur

Stedentrip Alkmaar
Een dagtocht inclusief koffie/thee met koek,
een stadswandeling met gids, toegang tot het kaas
museum en vrij te besteden tijd in Alkmaar. Voor we
weer naar Assen vertrekken schuiven we ergens
aan voor een diner.

PRIJS LEDEN:

€ 57,50

Voor deze stedentrip hanteren wij een minimum
van 30 en een maximum van 90 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 8 maart 2019.



Prijs niet-leden: € 70,-

OPSTAPPLEK: Centraal Bureau

Woensdag 17 april • Aanvang 19.00 uur - Assen - Locatie volgt

‘Sch(r)ik met bloemen’
Bloemschikken met als thema het voorjaar en Pasen.
Laat jezelf versteld staan van je eigen creativiteit. Alle
materialen voor de workshop zijn inclusief en ook voor
koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd.

PRIJS LEDEN:

€ 27,50

Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 10
en een maximum van 30 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 14 maart 2019.

Donderdag 9 mei • Aanvang 17.00 uur - De Noorderkroon

Kookworkshop
‘Met de Franse slag’
Een van de koks van onze restaurants verzorgt een kook
workshop met de Franse slag ;) Eet van te voren niet te veel.
Je geniet zelf natuurlijk van de gerechten die bereid worden.

PRIJS LEDEN:

€ 20,-

PRIJS LEDEN:

Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 8
en een maximum van 30 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 24 april 2019.
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Wist je dat...
…alle correspondentie met de PV per mail gaat
via: pv@zorggroepdrenthe.nl;
…de lidmaatschapskosten in 2019 slechts € 5,per maand bedragen;
…de lidmaatschapskosten automatisch van het
salaris worden ingehouden;
…sommige activiteiten alleen toegankelijk zijn
voor PV-leden;
…bij sommige activiteiten een prijs voor ‘niet leden’
staat vermeld. Voor deze activiteiten mogen
alle medewerkers van Zorggroep Drenthe zich
aanmelden;
…de activiteit pas doorgaat bij het minimum aantal
deelnemers dat vermeld staat bij de activiteit.
Wordt dit aantal niet gehaald dan wordt de
activiteit in zijn geheel geannuleerd. Mocht
dit het geval zijn dan word je geïnformeerd;
…je zelf moet zorgen voor een annuleringsen/of reisverzekering, omdat wij ook
verplichtingen aan de (reis)organisatie
hebben en ook altijd moeten betalen.

Mis je (n)iets?
Het kan natuurlijk zijn dat je nog iets mist in
ons programma. Trek aan de bel en laat het
ons weten via: pv@zorggroepdrenthe.nl
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Vrijdag 24 mei

Dag van Zorggroep
Drenthe Sportdag
Dit wil je niet missen! Meer informatie
en de locatie volgt.

Zaterdag 22 juni

Fietstocht in Drenthe
Meer informatie en de locatie volgt.

PRIJS VOLGT

Dinsdag 10 september • Aanvang 19.00 uur - De Vuurplaats, Westerbork

Pottenbakken
We beginnen de workshop bij Pottenbakkerij de Vuurplaats
in Westerbork met uitleg, koffie/thee en iets lekkers. In
deze drie uur durende workshop wordt er op de elektrische
draaischijven een potje gedraaid en aan de boetseertafels
iets creatiefs geboetseerd. Tussen de creatieve uitspattingen
door komen fris, bier en wijn op tafel.

PRIJS LEDEN:

€ 27,50

Inclusief het afbakken van 2 gemaakte producten.

Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 8
en een maximum van 20 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 26 augustus 2019.
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Vrijdag 11 oktober • Aanvang 19.00 uur - Bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen

Bierproeverij bij
Maallust in Veenhuizen
Tijdens de rondleiding worden we meegenomen in de
geschiedenis van Veenhuizen, het ontstaan van de brouwe
rij en het brouwproces van de speciaalbieren. Er worden 4
bieren van de tap geschonken en de avond wordt compleet
gemaakt met een happerij arrangement.

PRIJS LEDEN:

€ 12,50

Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 15
en een maximum van 30 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 26 september 2019.

Donderdag 17 oktober • Aanvang 19.00 uur - Locatie volgt

Workshop bonbons maken
Na deze smakelijke bijeenkomst met een zoet randje weet je
als geen ander hoe je lekkere bonbons maakt.
Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 25
en een maximum van 50 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 1 oktober 2019.

PRIJS LEDEN:

€ 30,-

Prijs niet-leden: € 35,-

Zaterdag 2 november • Vertrek 7.15 uur - Thuiskomst ± 17.00 uur

Dagtocht Skihal
Alpincenter in Bottrop
Een dagtocht naar Bottrop, in Duitsland. Zorg dus dat je
paspoort of ID kaart geldig is en binnen handbereik.
Entree, lift, materiaal (ski’s/snowboard, schoenen +
stokken), onbegrensd eten en drinken en 3 alcoholi
sche consumpties (bier/wijn) in Bottrop, zijn bij de prijs
inbegrepen.
Voor deze dagtocht hanteren wij een minimum
van 30 en een maximum van 90 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 17 oktober 2019.
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OPSTAPPLEK: Centraal Bureau

PRIJS LEDEN:

€ 45,-

Prijs niet-leden: € 57,50

Zaterdag 23 november • 10.30 - 12.00 uur - Locatie volgt

Zorggroep Drenthe
Sinterklaasfeest
Meer informatie en de locatie volgen.

Zondag 15 december • Vertrek 8.30 uur - Thuiskomst ± 18.00 uur

Dickens Festijn Deventer

PRIJS LEDEN:

€ 20,-

Prijs niet-leden: € 27,50

Ga terug in de tijd van Charles Dickens. De 19e eeuwse
Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie.
In het historische Bergkwartier komen ruim 950 personages
uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven:
van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas
Carol Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en
deftige lieden. Huizenhoge kerstbomen en de prachtig
gerestaureerde panden vormen het decor.
Voor deze dagtocht hanteren wij een minimum van
30 en een maximum van 90 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 14 november 2019.



OPSTAPPLEK: Centraal Bureau

Dinsdag 17 december • Aanvang 19.00 uur - Assen - Locatie volgt

‘Sch(r)ik met bloemen’
Een workshop bloemschikken met Kerst als thema.
Laat jezelf versteld staan van je eigen creativiteit. Alle
materialen voor de workshop zijn inclusief en ook voor
koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd.

PRIJS LEDEN:

€ 27,50

Voor deze workshop hanteren wij een minimum van 10
en een maximum van 30 deelnemers.
Uiterste inschrijfdatum: 14 november 2019.

9

Lidmaatschap

Algemene voorwaarden

Medewerkers van Zorggroep Drenthe met
een personeelsnummer kunnen lid worden
van de PV.

• Je aanmelding voor een activiteit is alleen
geldig wanneer je een bevestiging van de
personeelsvereniging krijgt. Alleen een
bevestiging van de betaling is niet
voldoende. Ontvang je geen bevestiging,
neem dan contact met ons op via:
pv@zorggroepdrenthe.nl
• Na de uiterlijke inschrijfdatum is je aan
melding voor een activiteit bindend en kan
niet afgezegd worden. Is annulering toch
noodzakelijk dan kan je dit uitsluitend per
e-mail doorgeven aan het bestuur van de
personeelsvereniging. Bij afmelding na ui
terlijke inschrijfdatum, moet het volledige
bedrag van de activiteit betaald worden.
• Terugbetaling van de betaalde bijdrage
in geval van annulering door de deelne
mer is uitsluitend mogelijk in de volgende
gevallen:
1. Er bestaat een wachtlijst voor deze
activiteit en een persoon op deze lijst wil
de geannuleerde plaats innemen en de
bijdrage betalen.
2. Er bestaat geen wachtlijst maar de deel
nemer vindt een ander lid bereid deel te
nemen en de bijdrage te betalen.
• Deelname aan onze activiteiten is altijd op
eigen risico.
• De personeelsvereniging adviseert deelne
mers om een reis- annuleringsverzekering
af te sluiten.

Het lidmaatschap kost € 5,00 per maand. Dit
bedrag wordt automatisch ingehouden van
het salaris en is terug te vinden op je loon
strook in Youforce.
Lid worden
Lid worden kan alleen door het invullen van
een aanmeldingsformulier dat je vindt op
onze website. Een formulier aanvragen per
mail kan ook, via: pv@zorggroepdrenthe.nl
Vul dit formulier volledig in en stuur het
naar:
PV Zorggroep Drenthe
Industrieweg 15
9402 NP ASSEN
Uitschrijven
Zie reglement PV, punt 3.
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Reglement PV
1 Doel
De PV stelt zich ten doel het bevorderen en
behouden van een goede samenwerking en
ontspanning onder de personeelsleden die
werkzaam zijn bij Zorggroep Drenthe.
2 Lid van de PV kunnen zijn
Alle personeelsleden die werkzaam zijn bij
Zorggroep Drenthe én op de loonlijst staan.
3 Uitschrijven
Uitschrijven als lid kan door middel van
het sturen van een e-mail naar de PV;
pv@zorggroepdrenthe.nl
Let op: je uitschrijving wordt alleen verwerkt
als wij deze per e-mail ontvangen. Als je mail
voor de 1e van de maand bij ons binnen is,
wordt je afmelding nog dezelfde maand
verwerkt. Komt je afmelding na de 1e
van de maand binnen, dan wordt er in
de lopende maand nog contributie afge
schreven.
N.B. Je inschrijving wordt automatisch beëin
digd bij uitdiensttreding of overlijden.
4 Contributie
De leden verlenen een bijdrage in de kosten
van de vereniging in de vorm van een con
tributie.
1. D
 eze contributie wordt elke maand
ingehouden op het salaris.
2. B
 ij personeelsleden die geen maandelijkse
betaling krijgen, bv. bij een 0 uren con
tract wordt de achterstallige contributie in
de maand december verrekend.

5 schade
1. Ieder lid is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de door hem eigen
dommen van de vereniging of derden
toegebrachte schade, bij nalatigheid of
grove schuld. Het bestuur is niet aanspra
kelijk of verantwoordelijk aan vermissing
en of beschadiging van andermans eigen
dommen of letsel.
2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk dat men
een eigen reisverzekering en annulerings
verzekering heeft als men deelneemt aan
een dagreis en/of weekend reis.
6 Introducé
1. Bij sommige activiteiten staat een prijs
voor ‘niet leden’ vermeld. Voor deze
activiteiten mogen alle medewerkers van
Zorggroep Drenthe zich aanmelden.
2. Een lid is toegestaan bij sommige activi
teiten een of meerdere personen uit te
nodigen. Dit is alleen van toepassing op
de activiteiten waar een prijs voor ‘niet
leden’ staat vermeld.
3. Een introducé heeft geen rechten als lid
van de vereniging.

‘Ben jij ook in voor
leuke activiteiten
met je collega’s?
Dan ben je bij ons
aan het juiste adres.‘
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Locaties
Zorggroep Drenthe:

Centraal Bureau
Industrieweg 15
9402 NP Assen
T. (0592) 33 12 32

De Vijverhof
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
T. (0592) 31 62 25

Messchenstaete
Hoekbree 1
9403 GR Assen
T. (0592) 33 15 97

Symphonie
Hooiweg 18
9761 GR Eelde
T. (050) 309 26 26

Spectrum
Esweg 40
9411 AG Beilen
T. (0593) 52 34 55

De Wenning
Molencamp 41
9451 GJ Rolde
T. (0592) 24 11 37

Mozaiek
Ludinge 13
9471 JD Zuidlaren
T. (050) 409 32 00

De Amstel
Amstelstraat 5
9406 TA Assen
T. (06) 19 95 11 18

De Noorderkroon
Noorderkroon 100
9301 JV Roden
T. (050) 501 89 50

Waar u thuis bent

