Oktober 2016

Nieuwsbrief MSVN
Regio Overijssel Noord

Nieuwe opzet Nieuwsbrief
Hallo,
Hier ligt voor u een nieuwsbrief van regio
Overijssel Noord.
Na de vakantieperiode en de heerlijke nazomer, is
het bestuur weer bij elkaar gekomen en hebben
we besproken hoe we verder gaan in de regio. We
hebben wat taken opnieuw verdeeld en ook
hebben we besloten om een nieuwe opzet te
maken van de nieuwsbrief. Ook willen we meer
informatie en nieuws delen via de mail. Verder
heeft de MSVN een nieuwe website:
http://msvereniging.nl en hier moet onze regio
ook zichtbaarder worden. Hierbij hebben we hulp
nodig van het landelijk team en daar hebben
veranderingen plaatsgevonden. Er is o.a.een
nieuwe directeur. Hierover leest u nog in deze
nieuwsbrief.

We kunnen terug kijken op een goede bijeenkomst
in het voorjaar. Jessica had een interessant verhaal!
Maar het was ook fijn om elkaar te ontmoeten en
samen te eten!

We wensen u veel leesplezier! Groeten van het
bestuur.
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Iedereen luisterde aandachtig
. Er werd ook met
belangstelling gekeken naar
de foto’s van Bert en
Renate met haar kaarten kon
den ook op aandacht
rekenen!

Nieuwe directeur.
MSVN in Voorschoten heeft een nieuwe directeur, Chris
Schouten. We mochten kennis maken met hem tijdens de
theemiddag bij Robert. Ook Hermien Kosian van het bestuur
was er. Ze hebben uitgelegd hoe het landelijk team er uit ziet
en wat de taken zijn binnen het bestuur. Veel zaken moeten
nu gebeuren met veel minder mensen en geld, dat was al
duidelijk. Wij hebben gevraagd hoe zij ons als regiobestuur
kunnen ondersteunen. Een speerpunt voor de komende tijd is
een goed werkend ledenadministratie systeem.

19 november: gezellig samen zijn
Op zaterdag 19 november organiseren we weer een gezellig samen zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur: ontvangst met koffie en thee met een Swollenaartje Daarna
een presentatie van Eric Witte van het MS voorlichtersteam over MS en
medicatie. Eric heeft zelf MS en werkte als apotheker in de
farmaceutische industrie. Om 17.00 uur zal er een lekker buffet voor
ons klaar staan. We vragen €10,00 pp. En daarnaast zijn drankjes voor
eigen kosten. Opgeven kan bij Anquelien Visser: anquelien@live.nl of
bel: 06-12429265

Graag uw mailadres
We hebben al van heel wat leden hun mailadres. Dat is fijn!
We kunnen u zo met meer info of nieuwtjes op de hoogte
houden, maar het scheelt ook veel geld. Geld dat we liever
willen gebruiken voor bijvoorbeeld uitnodigen van
interessante gasten of het organiseren van leuke uitjes! Dus
geef uw mailadres door. Rene doet de ledenadministratie
van onze regio. Mail hem: r.beije@home.nl

Wie is deze man?
Weet u misschien wie deze man is?
Hij zet zich al jaren in voor de MSVN. Weet u wie dit is?
Mail het antwoord en uw gegevens naar anquelien@live.nl
en uit de goede inzendingen trekken we een winnaar.
Als u de winnaar bent ontvangt u een heerlijke appeltaart!
Doe dus mee!
Foto uit oude doos
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