SPEECH HR. JONES
B.G.V.S. verjaardag, Gezondheidsaktiviteit

Mag ik u allen uitnodigen om op te staan.
Hiep Hiep Hiep Hiep Hoeraa. Nogmaals hiep hiep hiep hiep hoeraa
Geef uw buurman links en rechts , voor en achter de felicitatie of een
warme Brasa.
Dank u wel dank u wel dank u wel. Ik ben Victor Jones Directeur van
het SIVIS en ik heet u allen welkom vandaag de 4e februari,
een heel bijzondere dag voor B.G.V.S. maar tegerlijkertijd ook een
bijzondere dag voor u als medewerker, als directeur, staf van het
B.G.V.S.
Directrice Mw May, Hoofd HRM mevr. Van klaveren en uw team
mag ik mede namens de directeur staf en personeel van het Sivis, die
ook aanwezig zijn in de zaal, de felicitaties overbrengen aan de totale
B.G.V.S. familie.
Ik heb bewust het magisch team van Mens Sana nog niet genoemd,
aangezien zij straks ook het woord komen.
Mevr. De Directeur, ik ben zelf ook Directeur en toch zou ik u graag
als directeur willen hebben. Weet u waarom? Er is geen grotere
verjaardagscadeau dat u uw personeel kunt geven of aanbieden. Het is
niet tastbaar maar voelbaar en waardevol. Het zal nu nog even niet
begrepen worden maar over pakweg 4 uurtjes zult u het hebben
begrepen.
Feest geven is leuk , eten drinken plezierig , met kadootjes strooien en
uitdelen willen we allemaal. Immers, ik hou ontzettend veel van
kadootjes, u toch ook. Medewerkers, van BGVS er is geen mooiere
kado denkbaar.
U zit in de gezondheidssector, u fabriceert medicamenten of voert in.
U helpt grote delen van de gemeenschap gezond te worden. Hoe
gezond zijn uw eigen mensen? Middels de aktiviteit van vandaag
zullen ze meer dan ooit bewust gemaakt worden hoe belangrijk hun
eigen gezondheid is. Weet u hoeveel mensen hun rijkdom willen

inruilen voor hun gezondheid? Vandaag wordt wereldwijd stil gestaan
aan zij die te lijden hebben aan kanker. U geeft met uw aktiviteit van
vandaag meer dan ooit inhoud aan uw eigen slogan “kwaliteit , onze
prioriteit.” Onder kwaliteit van uw bedrijf valt niet alleen uw produkt
maar evenzo de gezondheid van uw personeel.
Mag ik u allen nogmaals feliciteren en 4 feestelijke uren toewensen.
Hiep hiep hiep……
Ik dank u,
Victor F.C. Jones
Direkteur SIVIS
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