Lid worden
Wil je je aanmelden?
Ga dan naar de website, www.parkhazen.nl
en klik op de aanmeldbutton. Hier vind je
ook de kosten van het lidmaatschap voor
werknemers, vrijwilligers en gepensioneerden.

Personeelsvereniging van
het Parkhuis
Het bestuur
Erika Deelen
Paulien Busch
		
Jolanda Dolleman
		
Jantina Robbemond
Sandra Flach

Voorzitter - Ergotherapeut
Secretaris/ Penningmeester - Bewegingscoach
Teamleider Ondersteunend
bedrijf
Receptioniste
Coördinator Werkplaats
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met
pv@hetparkhuis.nl

Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
T 078 62 200 00
info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl

Personeelsvereniging van
het Parkhuis
www.parkhazen.nl

Het bestuur van Personeelsvereniging de Parkhazen bestaat
uit 5 enthousiaste collega’s die
hun hand niet omdraaien om een
leuk en afwisselend activiteitenprogramma te organiseren voor
hun leden.

Waar kun je ons vinden?

Deelname aan activiteiten

Op onze website www.parkhazen.nl vind je
welke activiteiten op de agenda staan.

Wil je je aanmelden voor een activiteit?
Schrijf je in via de website. Ga naar ‘AGENDA’
en zoek de betreffende activiteit. Klik op
‘schrijf je hier in’ en vul het digitale formulier
in. De eigen bijdrage die per activiteit van
toepassing is, wordt met je salaris verrekend.

We zijn ook op facebook te vinden:
www.facebook.com/pvdeparkhazen
Hier worden vaak dezelfde dag al foto’s van
de activiteiten geplaatst.
Op Instagram vind je ons op: Parkhazen

Op de hoogte blijven
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten?
Geef je e-mailadres door en ontvang regelmatig
een mail van ons.

Kaartjes voor
voorstellingen
in Kunstmin
Workshops

Concerten

We promoten onze activiteiten ook op de infoborden op de beeldbank in de Brasserie van het
Parkhuis en op de teamposten van de afdelingen/
locaties.

Stedentrip
(ook naar het
buitenland)
Als je vrijwilliger of gepensioneerd bent, maak
je het bedrag zelf aan ons over. Onze penningmeester brengt je hiervan op de hoogte.
Wij hebben een aantal spelregels opgesteld,
deze kun je vinden onder het kopje ‘Algemene
voorwaarden’ op onze website.
Lees ze goed door!

