faculteit intermenselijke
wetenschappen

e-mailverkeer

Professor,

voor het Lustrumgala van 4 juni kunnen bestelIk krijg van steeds meer personeelsleden de vraag waar ze de kaarten
en en ook in mijn mailarchief geen berichten
len. Omdat ik me geen enkele correspondentie over dit gala kon herinner
hierover kon vinden, heb ik even gebeld met het Lustrumbureau.
verstuurd aan alle directeuren-beheer, met de
Daar werd me verteld dat er al in januari van dit jaar een bericht is
en op kaarten voor het gala.
mededeling dat elke faculteit zijn personeelsleden korting kan verschaff
Weet u daar iets van?
Met vriendelijke groet, Irene

Irene,

, en toen meteen twee kaarten besteld voor het
Ja natuurlijk weet ik daar wat van! Ik heb die brief inderdaad gekregen
om ruim op tijd een rokkostuum te reservegala. Sterker nog: ik ben begin maart al bij de kostuumverhuur geweest
ren; als je te laat bent, kun je het schudden!
Vr.gr., S.

Professor,

lsleden interesse in dat gala zouden kunnen
Heeft u niet bedacht dat er misschien nog wel een paar andere personee
met korting naar zo’n feest gaat, en dat andere
hebben? Het geeft toch geen pas dat alleen u als directeur-beheer
omdat u die brief niet heeft doorgestuurd?
medewerkers van de faculteit nu het volle pond moeten betalen, alleen
ing.
Ik doe deze mail ook even CC aan de voorzitter van de Personeelsverenig
Gr, Irene

Irene verdomme!
Sinds wanneer wil jij naar een galafeest? En met wie dan wel?
taar als er iemand in een net pak met stropdas
Toch niet met Harry Kammenga? Dat vakbondstype heeft al commen
bij een vergadering komt binnenzetten!
mogen jullie mijn kaarten wel hebben, tegen
Als zo’n lustrumgala al zo devalueert dat iedereen er maar heen kan,
dezelfde kortingsprijs die ik ervoor betaald heb.
ergens een mooi rokkostuum op de kop tikken!
Ik wens jullie veel plezier op het proletenbal. Hopelijk kan Harry nog
S.
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