
Haarlem, september 2016 

Beste (oud)collega’s, 

“Het wordt tijd dat het Nova College contact onderhoud met zijn werknemers die met pensioen zijn”.   

Met dit idee in ons hoofd hebben we net voor de zomervakantie van 2012 een gesprek gehad met 
het College van Bestuur.  Ons uitgangspunt is, dat we denken dat veel oud werknemers 
geïnteresseerd blijven in de ontwikkelingen op het Nova College. Dat ze op de hoogte willen zijn van 
belangrijke onderwijskundige zaken die spelen. Dat ze nieuwsgierig zijn naar het nieuwe 
huisvestingsplan; hoe het staat met de financiën in deze tijd van bezuinigingen; welke initiatieven 
voor vernieuwing de units en het bedrijfsbureau nemen en zo zijn nog vele items te bedenken. 
Wellicht kan het College geregeld een nieuwsbrief laten verschijnen om ons te informeren. 
Bovendien willen we op de hoogte gebracht worden bij ernstige ziekte, overlijden of afscheid van 
(oud)collega’s. 

Bij het College van Bestuur leeft ook al langer de wens om de oud-werknemers op een of andere 

manier bij de organisatie betrokken te houden. Zij steunen ons initiatief van harte en hebben hun 

medewerking toegezegd. Om te beginnen hebben zij ons gevraagd jullie te benaderen om de 

behoefte naar contact te peilen.  

Dat is de reden dat je deze brief ontvangt. Onze vereniging met de naam: Novavita heeft op dit 

moment 150 leden. Steeds meer en meer worden er activiteiten georganiseerd in de vorm van 

excursies of wandeltochten naar of langs historische monumenten. Ook ontvangt ieder lid vouchers 

van het Nova College, die korting geven bij verschillende interne activiteiten, zoals Nova Restaurant, 

schoonheidsverzorging, fitness enzovoorts.  

Wij willen je het volgende vragen: 

Stuur ons een email: novavita@novacollege.nl als je deel wilt uitmaken van de club van 

gepensioneerden van het Nova College. Vermeld daarin: 

- je e-mailadres; 

- de juiste adresgegevens en (vast) telefoonnummer 

- persoonsgegeven waaronder geboortedatum 

- laatste werkplek 

- suggesties om zo doeltreffend mogelijk te opereren; 

- eventuele bereidheid iets mee te organiseren. 

De huidige secretaris, Dirk Ranzijn beheert de database met gegevens;  stuur je email aan 

novavita@novacollege.nl.  

Huub Oostendorp, voorzitter,  is onze contactpersoon met het Nova College. 

In de toekomst communiceren we met jullie via e-mail, vandaar dat actuele e-mailadressen van 

belang zijn. We zijn erg benieuwd naar de respons. 

Vriendelijke groet, 

Huub Oostendorp, Leny de Fijter; Barbara Martens, Ron Sluijs; Dirk Ranzijn.  
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