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Vestigingsmanager
Vestigingsmanager GGN doneert afscheidscadeau
aan Ronald McDonald Huis Zwolle
Maandag
Maandag 6 mei aanstaande
aans taande overhandigt
overh andigt Gjalt Dijk zijn afscheidscadeau - een cheque van 2000 euroeuroaan het Ronald McDonald Huis
Huis te Zwolle.
Op 15 april jongstleden nam Gjalt Dijk afscheid als vestigingsmanager en gerechtsdeurwaarder van GGN
Zwolle. Gjalt was 38 jaar werkzaam in Zwolle en was de laatste jaren van zijn ambt werkzaam als
gerechtsdeurwaarder en vestigingsmanager op de Zwolse vestiging van GGN.
De lokale zichtbaarheid van de gerechtsdeurwaarder vertaalde zich al eerder in sponsoractiviteiten voor
het Ronald McDonald Huis waar ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen kunnen logeren. Gjalt kon
zich geen beter doel voorstellen voor zijn donatie: “Voor mij is het pas echt een cadeau als ik andere
mensen kan helpen. Dat heb ik altijd geprobeerd in mijn ambt als gerechtsdeurwaarder en dat zal ik ook
altijd blijven doen. Ik heb daarom de genodigden voor mijn afscheid gevraagd een gift te schenken aan
Ronald McDonald. Ik ben blij dat daar massaal gehoor aan is gegeven en ik zou iedereen op willen roepen
mijn voorbeeld te volgen!”
Op maandag 6 mei aanstaande om 11:00 uur zal Gjalt Dijk de cheque overhandigen aan Lianne Booijink
en Petra van der Veer van het Zwolse Ronald McDonald Huis
Over GGN
GGN is een van de grootste creditmanagementorganisatie in Nederland. Bij GGN werken ongeveer 1350
medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn er 144 (kandidaat)
gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 27 vestigingen actief in het hele land en biedt op
landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen kantoren.
Daarnaast kunnen bedrijven bij GGN terecht voor het uit handen nemen van facturatie, het volledige
debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces, detachering,
training en opleiding van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en gerechtsdeurwaarders. De
missie van GGN is het verhogen van het ondernemersrendement van haar opdrachtgevers door het
voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s.
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