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Beste commissieleden en stafleden 

van Koers 

Welkom bij de 5e nieuwsbrief Koers.  

 

Stafleden 

We zijn druk bezig om de laatste vaca-

tures voor stafleden te vullen. Geven 

jullie ook een ‘zetje’ aan anderen om 

ook deze plaatsen te vullen? In het 

overzicht onderaan staan ze. Kijk voor 

de laatste update op: https://

www.jbgg.nl/vacaturestafleden/  

Heb je interesse en de mogelijkheid om 

te helpen? Wil je je dan aanmelden op 

de website en/of even contact opnemen 

met John en Mirjam Snoep (stafindeling) 

op nummer: 06-11748759 of 

jsnoep@jbgg.nl    

Druk, druk, druk  

Ondertussen zijn we gierend druk om in 

deze weken, met alle corona perikelen 

annuleringen en wijzigingen, alles zo 

goed mogelijk rond te krijgen. Dat bete-

kent dat we relatief laat zijn met alle in-

formatie. We doen nog even een beroep 

op jullie geduld: alle info komt eraan!  

Bijbelstudies 

We kregen van verschillende kanten 

vragen over de Bijbelstudies. Die staan 

nu allemaal online op de stafleden site.  

Jullie krijgen de Bijbelstudies in hard-

copy. Om kosten te besparen, vanwege 

de forse financiële tegenvallers, worden 

deze niet als drukwerk verstrekt. De in-

houd blijft even waardevol hoor! 

Corona briefing 

De reisleiders van de buitenlandse rei-

zen die het eerst zullen vertrekken wor-

den door Marianne van der Hoek deze 

en volgende week benaderd over de co-

rona maatregelen.  

 



Busjes 

De reizen die met busjes van DIKS gaan 

reizen krijgen wat extra vervoerscapaci-

teit mee zodat wat aan spreiding kun-

nen doen. Hoe dat praktisch uitvalt 

wordt met de betreffende reisleiders af-

gestemd omdat je ook voldoende chauf-

feurs nodig hebt.  

Voor de reisleiders van deze reizen al-

vast de tip om tijdens je preünie de juis-

te mensen te selecteren die je een 

chauffeurstaak kunt toevertrouwen.  

Op de stafleden site staat de info hoe 

het afhalen en brengen van de busjes 

met DIKS kan worden afgesproken.  

Reizen 

Op basis van de huidige informatie kun-

nen alle reizen uit de vorige nieuwsbrief, 

die voldoende deelnemers en stafleden 

hebben, vertrekken.  

Stafleden met weinig ervaring 

Zoals al eerder vermeld zijn er best veel 

nieuwe stafleden die de enorm waarde-

volle cursus hebben gemist. Ja die mo-

gen ze volgend jaar inhalen want zo’n 

cursus gun je iedereen. Voor de ervaren 

stafleden ons dringende verzoek; Be-

handel ze met zachtheid, geduld, begrip  

en wijsheid zodat we ze extra gemoti-

veerd terugkrijgen voor een nieuwe ron-

de.  

Budget 

Vandaag zijn door de JBGG de budget-

overzichten geregeld. Als het goed is 

hebben jullie een dezer dagen de over-

zichten en volgt de overboeking van het 

budget. Houd er rekening mee dat bij 

wijziging van de deelnemersaantallen 

ook het budget kan wijzigen.  

Deelnemerslijsten 

De deelnemerslijsten zijn vrijwel alle-

maal verzonden. Let erop dat je tijdig 

contact opneemt met de (ouders van) 

deelnemers met bijzonderheden.  

Dankjewel avond 

Voor de agenda: De befaamde Dankje-

wel-avond voor alle reisleiders en stafle-

den staat gepland op 10 september in 

de GerGem van Veenendaal. 

 

 

 


