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Nieuwsbrief 3/2021 Postactieven
Beste collegae,
Op vrijdag 29 januari jl. heeft het afdelingsbestuur online vergaderd. Wij hebben een aantal zaken
besproken, waaronder de naam van onze afdeling. Als bestuur zijn wij van mening dat deze naam,
postactieven, niet meer past bij onze doelstelling en uit de tijd is.
We vinden het daarom zinvol om een andere naam te bedenken voor onze afdeling en waren het er
al snel over eens: De nieuwe naam moet passend, pakkend, welklinkend, inspirerend en
sprankelend zijn.
Om een goede naam te bedenken willen we jullie vragen om mee te doen. Wellicht is er een collega
die het ei van Columbus kan bedenken, zodat we straks met z’n allen kunnen zeggen: 'Dát is de
naam waar onze afdeling tot in lengte van dagen mee verder kan'. Je kunt je idee of zelfs meerdere
ideeën mailen naar leo.ponsen@anpv.nl.
We houden als sluitingsdatum 1 maart 2021 aan, waarna we alle inzendingen verzamelen en er
snel mee aan de slag gaan. Nadat alle inzendingen zijn beoordeeld, kiest het bestuur er één uit die
het beste past bij onze afdeling. Vervolgens leggen wij de nieuwe naam voor aan het hoofdbestuur
van de ANPV. Indien zij ook akkoord gaan met onze keuze, maken we de nieuwe naam bekend.
De winnende inzender ontvangt op een nog nader te bepalen tijdstip een blijk van dank van de
ANPV. Vergezeld van een mooie bos bloemen vindt de uitreiking persoonlijk plaats (mits mogelijk)
door een van onze afdelingsbestuurders, die in de buurt woont van de gelukkig winnaar.
Tevens maken we van dit gebeuren een foto en zetten die (na fiattering deelnemer) mét de nieuwe
naam in de Algemene ANPV Nieuwsbrief.
Beste collegae, ik zou zeggen sla je slag en bedenk een fraaie naam.
Succes en alvast dank voor je moeite. We houden jullie op de hoogte over het verloop van de
inzendingen.
Namens het afdelingsbestuur,
Leo Ponsen
Afdelingsvoorzitter Postactieven ANPV

