Jaargang 9 – nr. 5

September 2018
nah PLUS 2017
Binnen het bestuur van de Vrijwilligersraad zijn er enkele wijzigingen
gekomen.
De voorzitter Roland Henskens is onlangs gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Vrijwilligersraad, het raadslid Kevin Janssen heeft
het stokje overgenomen en is nu de nieuwe voorzitter van de
Vrijwilligersraad geworden.
Roland legt in onderstaande tekst uit waarom hij is gestopt en Kevin stelt
zich in deze Nieuwsbrief nogmaals voor.

Van Roland Hensens.
Beste Lezers,
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Voor mij is de tijd om te gaan nu aangebroken.
Met veel plezier heb ik samen met collega’s in de rol van kwartiermaker
de Vrijwilligersraad mogen opzetten.
Daarna ben ik verder mogen gaan als voorzitter van de Vrijwilligersraad.
Samen met de andere raadsleden hebben wij in de afgelopen jaren veel
werk mogen verzetten.
Zichtbaar maar ook zeker onzichtbaar.
Dit was niet altijd makkelijk maar we hebben het samen graag gedaan.
Er is nog veel werk te doen voor de vele vrijwilligers binnen SGL
De reden dat ik nu stop is dat ik mijn werk niet meer kan combineren met
de functie als voorzitter van de Vrijwilligersraad.
En ik ben van mening dat beide honderd procent inzet verdienen.
Die honderd procent inzet kan ik niet meer bieden voor de
Vrijwilligersraad.
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De voorzittershamer zal dan ook worden overgenomen door de nieuwe
voorzitter Kevin Janssen.
Graag wil ik Kevin heel veel succes wensen in zijn nieuwe functie.
Als laatste wil ik iedereen (vrijwilligers, raden, raadsleden, medewerkers
en cliënten) heel hartelijk danken voor de vele jaren van samenwerken.
En niet op de laatste plaats de bestuurder Leon Poels die de
Vrijwilligersraad mogelijk heeft gemaakt.
Hij heeft de Vrijwilligersraad en mij als voorzitter samen met zijn MT en
Raad van Toezicht altijd voorzien van raad en daad.
Ik wens dan ook iedereen binnen SGL heel veel succes voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Roland Henskens, Voorzitter vrijwilligersraad

Van Kevin Janssen.
Hallo allemaal,
Nog niet zo lang geleden heb ik mijzelf via deze weg voorgesteld als nieuw lid
van de Vrijwilligersraad waar Roland Henskens voorzitter van is. Mede door hem
en de overige leden is de Vrijwilligersraad uitgegroeid tot wat het nu is en neemt
deze inmiddels een volwaardige plek in de organisatie in.
Recent heeft Ronald de voorzittershamer aan mij overgedragen. Uiteraard zal ik
mij volledig inzetten om een waardige opvolger te zijn.
Voor de degenen die het wellicht ontgaan is; mijn naam is dus Kevin Janssen en
ik ben getrouwd met Priscilla Janssen, een medewerkster van SGL. Samen met
onze zoon Morris van 4 jaar wonen wij in Landgraaf. Ik werk als onderzoeker in
het ziekenhuis van Maastricht op het microbiologisch lab. Aanvankelijk ben ik als
vrijwilliger gestart om Priscilla te kunnen ondersteunen in haar projecten.
Langzamerhand ben ik mijn vrijwilligerswerk verder gaan uitbreiden met
bijvoorbeeld filmavonden en pannenkoeken bakken op andere locaties.
SGL telt zo’n 400 vrijwilligers. Dat is een flink aantal. Ik hoop dat wanneer zij
goed vertegenwoordigd worden -in dit geval o.a. door de Vrijwilligersraad- zij
hun vrijwilligerswerk met veel plezier kunnen blijven doen en er net zoveel
voldoening uit halen als ik. Omdat dit uiteindelijk de daadwerkelijke zorg ten
goede komt.
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