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De Rode Draad veranderd 
door: Nanette K. 

De bezuinigingen voor het kamende 
jaar hebben veel veranderingen te 
weeg gebracht. Ik zal ze in het kart ap 
een rijtje zetten. 

Het personeel: doordat het bezuini
gingsbedrag zo enorm groat is hebben 
we moeten bezuinigingen op de per
soneelskosten. Hierdoor hebben wij 
een van de medewerksters moeten 
ontslaan. Degene die weggaat is Mar
got Alvarez. Zij is wei 10 jaar werk
zaam geweest voor de Rode Draad, 
de eerste vijf jaar als vrijwilliger en 
daama als betaalde werkneemster. 
Een enorm gemis voor de Rode Draad 
dus! 

Het kantoor: verder hebben we een 
van de twee kantoarruimtes moeten 
opgeven. Deze ruimte noemden we 
altijd de Rode Kamer, en we hielden 
er veeI activiteiten zoals de open 
avond en themadagen. Nu doen we 
het met een ruimte. We gaan de 
activiteiten in het komend jaar in de 
verschillende regio's in het land hou
den. Zodat mensen niet van aile kan

ten naar Amsterdam hoeven reizen, 
maar meer in de buurt kennis kunnen 
maken met de Rode Draad. 

De activiteiten: veel van de activitei
ten moeten we in het komend jaar kos
tendekkend gaan uitvoeren. Oat bete
kent dat wanneer er te weinig animo is 
voor een bepaalde activiteit we deze 
niet uit kunnen voeren. De Blacklight 
gaan we niet meer uitgeven. Het is 
sen schitterend blad, maar oak enorm 
duur en dus een belangrijke reden om 
hem niet meer uit te geven. 
We willen voor de Vluggertjes meer 
advertenties werven zodat we de kos
ten kunnen drukken. Deze besparing 
gaan we dan gebruiken om het blad 
nog professioneler te maken, en zo 
weer meer abannees aantrekken. 
Een belangrijke activiteit voor volgend 
jaar wordt de informatielijn PROTEL. 
We openen hiervoor een 06-lijn. 
Per 1 januari kunnen jullie ons niet 
meer bereiken op 020-6243366 maar 
aileen op 06 - 320.230.60 (1 gld/min). 
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