SAZ Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018
Zet u deze datum en dit tijdstip alvast in uw agenda?
Onze jaarlijkse algemene leden vergadering is gepland op donderdag 3 mei vanaf 14:30 uur
Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 / 14.45 uur inloop met koffie met gebak
14.45 / 15.15 uur algemeen officieel gedeelte
15.15 / 15.30 uur tweede koffieronde
15.30 / 16.30 uur cabaret, een act o.a. voor mantelzorgers en/of vrijwilligers
16.30 uur “borrel”
17:00 uur sluiting
Cabaret: Een vrolijke muzikale voorstelling waarbij thema's luchtig aangestipt worden als: het
zorgen voor iemand met dementie, die fijne dingen doen die nog samen kunnen, de overbelasting
van de mantelzorger.
Vooral wordt er in deze voorstelling met publiek veel gezongen en veel gelachen.

Mensen die een muziekinstrument bespelen worden van harte
uitgenodigd dit mee te nemen.
Wij hopen van ganser harte velen van u te ontvangen en lekker met elkaar te kunnen lachen.

NIEUW – Ledenvoordeel
Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u 15% korting op de hoofdmaaltijd (exclusief drankjes) bij
Eetcafé Rustwat - Kortenoord 1 - 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel telefoon: 0180 314 060,
website:www.cafe-rustwat.nl

SAZ-informatie
Alle losse flyers van onze activiteiten en diensten zijn nu samengevat in één “Jaaruitgave 2018
Activiteiten en diensten”. Alle leden ontvangen deze jaaruitgave, tezamen met het SAZ-Magazine
2018-1, de “voorjaarseditie” die medio april wordt thuisbezorgd.

Inkomstenbelasting 2018
Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Neem contact op met de SAZ-belastingservice 0180-314212

Oproep planning SAZ-vervoer
Door omstandigheden zit de planning van SAZ-vervoer met een onderbezetting.
Het zou toch ontzettend jammer zijn dat we door onvoldoende vrijwilligers niet meer dagelijks
bereikbaar zijn om ritaanvragen te behandelen. Daarom doen wij een beroep op u. Heeft u zelf
interesse of kent u iemand die 1 of 2x in de week van 10:00 tot 12:00 de planning kan komen
versterken, meldt u dat dan bij de coördinator: Winfried Bos, telefoonnummer 06-54657592.
Het gaat om het aannemen van de telefoon en het uitvragen van de bijzonderheden van de rit en
dit (samen met een collega) in de computer invullen.

Wij rekenen op u!

Teamcoördinator SAZ-Inspanning
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die teamcoördinatie wil worden van onze
inspanningsactiviteiten.
De teamcoördinator is de contactpersoon tussen de coördinatoren van Bewegen op Muziek Fitness - Fysiogym - Hydrotherapie - Yoga en het dagelijks bestuur.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bij houden van de deelnemers per activiteit, het
goedkeuren van de maandelijkse declaraties van de docenten en de huur van de ruimten )waarna
deze naar de penningmeester gaan voor betaling) en het samen met de coördinatoren zorgdragen
voor artikeltjes in het SAZ-Magazine en de SAZ-Nieuwsbrief, alsmede promotionele activiteiten.
Alle werkzaamheden kosten circa 1 uur per week van uw tijd.
Heeft u interesse neem dan contact op met Theo de Jongh, telefoonnummer 06-37203148 voor
meer informatie of aanmelding.

Mogen wij op u rekenen?

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming
Dit is een wet die per 1 mei ingaat, vanuit Europese wetgeving. Een aantal bestuursleden en de
consulenten van SAZ zijn naar een voorlichtingsavond geweest. De kern van het verhaal is dat de
bureaucratie weer fors toeneemt rondom onze ledenadministratie. We moeten onder andere
registreren wat we registreren; snapt u het nog? Nu is het zo dat SAZ al uiterst zorgvuldig met uw
gegevens omgaat: we registreren zo weinig mogelijk en zo min mogelijk mensen kunnen bij uw
gegevens. De consulenten overleggen met u, na een gesprek, wat wel en niet opgeschreven
wordt.
Wij zullen u informeren over eventuele verdere gevolgen.
Ellie Ham-Onderwater, voorzitter
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