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Bezoek c l iënten in  zorginstel l ingen 
onontbeer l i jk

Het verbod om een bezoek te brengen aan mensen met 

een verstandelijke beperking roept veel weerstand op. 

Juist deze doelgroep heeft behoefte aan contact met 

mensen en is daarbij ook nog vaak zeer fysiek ingesteld. 

Verschillende partijen buigen zich over dit vraagstuk, 

alles in relatie met het zeer besmettelijke virus.

Mensen met een verstan-

delijke beperking die niet 

meer thuis wonen zien 

uit naar het bezoek door 

familie of vrienden. Veelal 

kiezen de bezoekers 

ervoor om een vast 

bezoekmoment te kiezen, 

mensen uit deze doelgroep 

denken en handelen 

immers graag in een vaste 

structuur. Als deze routine 

plotseling doorbroken 

wordt is er vaak verdriet 

en meestal onbegrip. 

Het kan zelfs leiden tot 

ongewenst gedrag waarbij 

de medewerkers van de 

instelling nog eens extra 

belast worden.

Op last van het RIVM is 

bezoek op het moment 

dat dit artikel geschreven 

wordt niet toegestaan. 

Begrijpelijk voor onze 

ouderen in verpleeghuizen 

waaraan je de maatregelen 

meestal uit kan leggen. Veel 

mensen met een verstan-

delijke beperking hebben 

meestal niet voldoende 

denkvermogen om de 

maatregel te begrijpen en 

raken daardoor volledig uit 

balans.

Bezoek essentieel voor 
welzijn van de cliënt bij 
deze doelgroep

Juist voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

is bezoek onontbeerlijk. 

Gebrek aan contact kan 

van grote invloed zijn op 

de psychische gezondheid 

van de cliënt en voor 

ouders of verzorgers is 

het emotioneel moeilijk te 

verwerken dat dit contact 

niet meer is toegestaan. 

Vaak is de familie ook 

betrokken bij de dagelijkse 

zorg voor de cliënt. H
a

n
d

In
fo

 M
a

g
a

zi
n

e

2



Ouders en verzorgers zien 

hun familielid verdrinken 

in de eenzaamheid waar zij 

niets van begrijpen.

Verschillende betrokken 

partijen zoeken naar 

oplossingen. Het Ministerie 

van Welzijn, Sport en 

Gezondheid overlegt 

met de Vereniging 

Gehandicaptenzorg 

Nederland en het RIVM om 

bezoek mogelijk te maken 

maar gezien de grote kans 

op besmetting is dit een 

lastig opgave. Alles is er 

nu eenmaal op gericht om 

verspreiding van het virus 

te beheersen, doden en 

zieken te voorkomen en 

zo de ziekenhuiszorg te 

ontlasten.

Familieleden zijn soms 
zorgmedewerkers

Navraag leert ons dat 

zorginstellingen ouders 

soms als zorgmedewerker 

aanmerken waardoor meer 

contact is toegestaan. 

Vanzelfsprekend dienen 

de bezoekers vrij te 

zijn van klachten zoals 

koorts, hoesten, keelpijn 

en benauwdheid. Deze 

verantwoordelijkheid ligt 

op de schouders van de 

betrokken ouders.

Daarnaast zijn er regelingen 

waarbij een (dezelfde) 

persoon dagelijks maximaal 

een uur op bezoek mag 

met handhaving van 

de maatregelen. Het 

valt echter op dat de 

voorschriften in veel 

zorginstellingen van elkaar 

afwijken.

Door voortdurende 

aanpassing van de 

maatregelen kan dit artikel 

actualiteit hebben verloren. 

Neem altijd contact op 

met de zorginstelling 

voor informatie over 

bezoekregelingen. H
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Kunnen de Special Olympics 2021 
alsnog in Den Haag worden georganiseerd?

De inschrijving was al geopend, sommige sporten waren 

zelfs al volgeboekt. Het aftellen naar 12 juni was begonnen 

toen het Corona virus ook een dikke streep zette door een 

evenement waar ruim 2.000 topsporters met een verstan-

delijke beperking zich op verheugden. De organisatie kon 

door Covid-19 niet anders doen dan afgelasten.

Er was een enorme belang-

stelling voor de Special 

Olympics die van 12 tot en 

met 14 juni 2020 in Den 

Haag zouden worden 

georganiseerd. De Special 

Olympics is een belangrijk 

sportevenement voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking dat iedere 

twee jaar wordt gehouden, 

steeds in een andere 

Gemeente in Nederland.

Er zouden ruim 2.000 

sporters deelnemen aan 

het evenement en er was 

een enorme variëteit in 

het aanbod van takken van 

sport. Veel accommodaties 

waren reeds aangewezen 

en gehuurd om alle sporten 

onderdak te kunnen 

geven. Deelnemers en ca 

1.000 begeleiders zouden 

eveneens op verschillende 

locaties, waaronder die 

van Defensie, worden 

ondergebracht.

De Spelen zouden 

worden geopend met een 

openingsceremonie in Cars 

Jeans Stadion, thuishaven 

van ADO Den Haag. Deze 

Eredivisieclub levert een 

grote bijdrage en hielp 

zowel het evenement 

als sport voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking in het algemeen 

te promoten.H
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Bedrijfsleven en 
Gemeente belangrijke 
partners

De organisatie wist ook het 

bedrijfsleven te interesseren 

voor het evenement. 

Natuurlijk blijft men hopen 

op financiële ondersteuning 

maar het virus zal zeker 

invloed hebben op de 

economie en het is maar 

de vraag hoe de vlag er 

volgend jaar voor staat. 

Naast het bedrijfsleven was 

de Gemeente Den Haag 

een belangrijke partner 

in de organisatie en was 

er samenwerking met de 

Invictus Games.

Verplaatsen naar 2021 in 
onderzoek

Op dit moment wordt 

onderzocht of het haalbaar 

is de Special Olympics 

in 2021 in Den Haag te 

organiseren. Hiervoor 

moeten alle betrokken 

partijen weer om de tafel 

en dienen er van meerdere 

kanten weer toezeg-

gingen worden gedaan 

en garanties te worden 

gegeven. Alle betrokkenen 

overleggen met elkaar 

of er mogelijkheden zijn 

om dit mooie evenement 

een tweede kans te geven 

in Den Haag. Het is de 

organisatie die zich al 

zoveel uren heeft ingezet 

van harte gegund. H
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Ook STO G zoekt  donateurs!

Wij zijn ons ervan bewust. STOG is niet de enige 

organisatie die probeert donateurs te werven. Toch 

vragen wij met enige regelmaat aandacht voor ons 

initiatief en werk. Belangrijk, omdat wij uw donatie 

goed besteden aan een kwetsbare groep mensen met 

een grote hulpvraag. Daarnaast krijgt u er iets voor 

terug. Namelijk dit magazine vier keer per jaar in een 

“speciale uitvoering” in uw brievenbus.

De vrijwilligers van de 

Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten doen dit 

zonder enige vergoeding. 

Wij hebben geen mooi 

kantoor, geen gereser-

veerde parkeerplaats en 

dus ook geen salaris.

Wij hebben wel regelmatig 

leuke en zinvolle activi-

teiten met mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Tenminste, 

als onze financiën het 

toelaten.

Particulieren

Wij onderscheiden twee 

soorten donateurs. 

Particulieren die ons 

initiatief voor maar 

€ 35,= per jaar steunen 

en in ruil daarvoor iedere 

uitgave van ons magazine 

krijgen toegestuurd. Op 

deze manier blijven ze 

op de hoogte van al onze 

activiteiten, nieuwtjes 

en leuke artikelen over 

de zorg voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Het magazine 

wordt speciaal voor onze 

donateurs gedrukt zonder 

advertenties.
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Voor bedrijven 
interessant!

Voor bedrijven zijn er meer 

en zeker ook interessante 

mogelijkheden. Gelukkig 

is de trend om eens 

een andere bedrijfsuitje 

te organiseren met de 

medewerkers door een 

aantal maatschappelijk 

betrokken ondernemers 

omarmd. Dus niet bowlen, 

uit eten of een luxe borrel 

met de medewerkers maar 

de mouwen opstropen en 

je als team inzetten voor 

een ander.

Bijvoorbeeld samen met een 

gehandicapt kind naar de 

dierentuin of een wandeling 

langs het strand. Voor veel 

mensen de gewoonste 

zaak van de wereld, voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking een heel 

bijzonder feest.

Voor de medewerkers 

vaak een geheel nieuwe 

ervaring die wij samen 

met een van de gerenom-

meerde instellingen 

organiseren. Alle projecten 

organiseren wij in overleg 

met de bedrijven, dus 

maatwerk, waarbij plezier 

en veiligheid voorop staan. 

Bij de projecten is altijd 

deskundige begeleiding van 

de instelling aanwezig.

Publiciteit

Het is niet het belangrijkste 

maar over het project waar 

uw bedrijf aan mee werkt 

schrijven wij een uitgebreid 

artikel in dit blad. Hiervan 

verspreiden wij jaarlijks zo’n 

30.000 exemplaren. Niet 

het doel natuurlijk maar 

wel mooi meegenomen 

positieve publiciteit.

Verantwoording

STOG is altijd transparant. 

Jaarlijks kan iedereen het 

financieel Jaarverslag inzien 

en over alle projecten 

schrijven wij een artikel in 

de magazine, ook nog een 

mooi stukje promotie voor 

uw bedrijf. Zo kunnen zowel 

particulieren als bedrijven 

lezen wat de bestemming 

van de donatie is.

Elders in dit magazine treft 

u het bankrekeningnummer 

aan van STOG en de contact-

gegevens voor bedrijven 

wiens interesse is gewekt. H
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Toch contact  met  je  dochter  of  broer 
in  een zorginstel l ing: 
Beeldbel len biedt  mogel i jkheden

Nu bezoek aan mensen met een verstandelijke beperking 

vaak niet is toegestaan zoekt familie naarstig naar 

mogelijkheden om in ieder geval visueel te communiceren. 

Er zijn voldoende mogelijkheden beschikbaar en veel 

ouders of andere familie maken hier dankbaar gebruik van. 

Binnen onze doelgroep is het gebruik van ingewikkelde 

software of app’s niet altijd makkelijk.

Voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

is contact zeer belangrijk. 

Juist in deze doelgroep 

moet eenzaamheid te allen 

tijde worden vermeden in 

het belang van de cliënt. 

Ze kijken uit naar een 

wekelijks of dagelijks 

bezoekmoment en 

structuur is van belang. 

Er zijn dan ook veel 

voorbeelden van 

schrijnende situaties 

bij cliënten aan wie 

een verbod op contact 

niet altijd kan worden 

uitgelegd.

Als de instelling geen 

bezoek toe laat door de 

afgekondigde maatregelen 

wordt logischerwijs 

gezocht naar andere 

middelen en beeldbellen 

kan een mooi alternatief 

zijn. Dit middel zal nooit 

het persoonlijke contact 

vervangen maar is soms de 

enige mogelijkheid.H
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Jaarvers lag

STOG legt jaarlijks verantwoording af over het financiële reilen 

en zeilen van de stichting. Niet zozeer omdat het moet maar 

omdat het Bestuur nu eenmaal graag transparant en open wil 

zijn, zeker over de financiën.

Door de bijzondere omstan-

digheden is het nog niet 

gelukt het Financieel 

Jaarverslag 2019 op 

onze site te plaatsen in 

tegenstelling tot onze 

eerdere aankondiging. Wij 

mochten nu eenmaal niet 

vergaderen bij elkaar thuis 

of het werd afgeraden. 

Zodra dit is afgerond 

brengen wij u op de hoogte 

en wordt het op de website 

geplaatst.

Vele app’s beschikbaar

Van Facetime tot Skype, 

er bestaan vele app’s en 

andere applicaties met 

ieder zijn eigen voor- en 

nadelen. Veel zijn gratis te 

downloaden op de mobiele 

telefoon of I-pad.

Bij de keuze is het belangrijk 

de vaardigheden van de 

cliënt goed in te schatten 

want er moeten soms 

een aantal handelingen 

worden verricht voordat 

er verbinding en dus 

beeld is. Is er sprake van 

andere beperkingen zoals 

bijvoorbeeld slechte 

ogen, dan moet ook daar 

rekening mee gehouden 

worden. 

Bij een ernstige verstan-

delijke beperking kan de 

zorgmedewerker worden 

gevraagd om de applicatie 

even op te starten, de 

bediening is dan gewoon te 

ingewikkeld.

Maar als het al dan niet 

met hulp van de zorgme-

dewerker allemaal lukt is 

de glimlach op het gezicht 

dat op je telefoon of Ipad 

verschijnt alle moeite 

dubbel en dwars waard.

Op de site 

Kennispleingehandicapten.

nl is een uitgebreide 

inventarisatie te vinden 

compleet met tips en een 

duidelijke beschrijving van 

deze toepassingen.
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Knuffelen hoort  echt 
b i j  deze doelgroep

Bij ouders, verzorgers en medewerkers van mensen met 

een verstandelijke beperking is niet altijd begrip voor de 

maatregelen rond het bezoek aan hun kind of familielid. 

Niet verwonderlijk want deze betrokken weten als geen 

ander hoe belangrijk fysiek contact is voor deze mensen 

en zien welk effect het ontbreken ervan heeft.

Als je het niet gewend 

bent moet je er even aan 

wennen. Vliegt iemand 

met een verstandelijke 

beperking je voor het eerst 

om je nek met een flinke 

hug toont hij of zij gewoon 

dankbaarheid of emoties. 

Ze doen dit vaak meer als 

wij gewend zijn en soms 

hebben mensen daar even 

moeite mee.

Voor ouders, medewerkers 

van instellingen of 

familie is dit echter heel 

gewoon. Bij het minste of 

geringste aanleiding kan 

je een strakke omhelzing 

verwachten die eigenlijk 

altijd goed bedoeld is.

Knuffelen echt 
belangrijk

De knuffels zijn een 

belangrijk onderdeel 

van het bestaan deze 

doelgroep. Vooral voor 

mensen die moeite 

hebben gevoelens onder 

woorden te brengen 

is fysiek contact extra 

belangrijk. 
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Maar de woningen en 

instellingen gingen op slot 

en bezorgde ouders en 

familie vragen zich bezorgd 

af hoe het gesteld is met de 

psychische gesteldheid van 

hun geliefde. Ook al omdat 

het plotselinge ontbreken 

van de knuffels nu eenmaal 

niet kan worden uitgelegd 

aan zowel kinderen als 

volwassenen.

Zoektocht naar 
oplossingen

Er is voortdurend gezocht 

naar oplossingen. Een 

ervan is het gebruik 

van zogeheten 

knuffelschermen, een 

kunststof bescherming in 

de vorm van een jas dat de 

bezoeker aan kan trekken 

met gezichtsbescherming 

en rubber handschoenen. 

Hoe goed ook bedoeld, dit 

idee heeft vele nadelen. Er 

is nauwelijks “echt” fysiek 

contact en de cliënt die 

vaak het denkvermogen 

heeft van een kind van 

4 jaar begrijpt er niets van, 

kan zelfs angstig zijn.

Net als bij onze ouderen 

was het plaatsen van 

een cabine op het terrein 

met twee aparte ruimtes 

die gescheiden zijn door 

plexiglas een andere optie.

Maar ook deze oplossing is 

voor deze doelgroep niet 

de beste want het gebrek 

aan fysiek contact blijft, 

daar is ook menig traantje 

gelaten.

Een van de argumenten 

van de ouders is dat de 

medewerkers van de instel-

lingen na werktijd naar huis 

gaan en daar in contact zijn 

met anderen die het virus 

eveneens kunnen dragen. 

Sommige medewerkers 

kunnen zich bij ziektever-

schijnselen laten testen, 

voor ouders was dit lastig 

of nog niet mogelijk.

Een zeer bijzondere 

medewerker besloot 

geen risico te nemen om 

het virus over te brengen 

en heeft zich letterlijk 

opgesloten bij zijn groep. 

Geen contact met de eigen 

familie en vrienden zag hij 

als enige mogelijkheid zijn 

werk veilig te doen.

Voor onze doelgroep kan 

de 1,5 meter dan ook niet 

snel genoeg verdwijnen.
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Een nutt ig  bedr i j fsuit je  is  veel  leuker

STOG voert graag leuke en zinvolle projecten uit met 

mensen met een verstandelijke beperking. Gelukkig 

kiezen sommige bedrijven ervoor het jaarlijkse 

bedrijfsuitje in een restaurant of op een kartbaan te 

verruilen voor een activiteit met onze doelgroep. Een 

greep uit de uitgevoerde projecten die op ons initiatief 

zijn uitgevoerd, of waar wij in de organisatie bij 

betrokken zijn geweest. En al deze projecten hebben 

een ding gemeen; de medewerkers van de bedrijven 

gingen superenthousiast weer naar huis!

Bouw van een 
stal Alphen aan 
den Rijn

De schapen, zwijnen 

en alpaca’s wilden 

graag een plek om 

te schuilen. Het 

materiaal was er 

maar de stal moest 

nog gebouwd 

worden. Na een dag 

hard werken door 15 

vrijwilligers konden 

de dieren het 

nieuwe onderkomen 

in gebruik nemen.

H
a

n
d

In
fo

 M
a

g
a

zi
n

e

12



Fietstocht Delftse Hout

Op tandems en duo-fietsen 

hebben 12 fysiotherapeuten 

een groep mensen met een 

verstandelijke beperking een 

onvergetelijke dag bezorgd. 

Het volbrengen van een 

prachtige fietstocht door 

Delftse Hout, waarbij tijdens 

een gezonde en heerlijke 

lunch de lammetjes op een 

boerderij werden geknuffeld, 

werd beloond met een 

mooie medaille voor alle 

deelnemers bij thuiskomst.

Sinterklaasfeest 
Nootdorp

Ruim 50 kinderen met 

het Syndroom van Down 

beleefden samen met 

broertjes en zusjes de 

intocht van de Sint. Dankzij 

de hulp van 20 bankiers 

waren er voldoende 

cadeautjes en spelletjes om 

naar het hoogtepunt van 

de middag toe te leven, de 

intocht van Sinterklaas. De 

goedheiligman is welkom 

geheten en uitgezwaaid 

door zo hard mogelijk te 

zingen.

Spannend Omiversum 
Den Haag

Een groepje mensen 

uit Pijnacker hadden 

een spannende middag 

door een uitje naar het 

Omniversum. Zichtbaar 

onder de indruk van het 

enorme scherm en geluid 

genoot de groep voor het 

eerst in zo’n omgeving 

van de indrukwekkende 

film over de Giganten 

uit de IJstijd. STOG kon 

het organiseren en het 

vervoer van en naar het 

Omniversum te bekostigen 

met natuurlijk een lekker 

broodje en limonade.

Zintuigendag Haarlem

Kinderen met een 

meervoudige, zware 

beperking hebben deze 

dag op een speelse 

manier de werking van de 

zintuigen ervaren. Luisteren 

naar muziek, ruiken aan 

lekkere en minder prettige 

luchtjes, het zien van mooie 

kleuren en aanraken van 

zachte materialen op hun 

reis langs de “stations”. 

Een bijzondere ervaring 

voor de kinderen met als 

hoogtepunt het bezoek 

aan de snoepwinkel waar 

ze natuurlijk allemaal naar 

uitkeken.

Voetbaltoernooi 
Zwammerdam

Jeugdteams bestaande 

uit spelers met een lichte 

verstandelijk beperking 

streden tegen elftallen 

die zijn samengesteld uit 

werknemers van een bankin-

stelling om de eerste plaats. 

Na een sportieve dag moest 

de finale worden beslist door 

het nemen van penalty’s 

onder aanmoediging van 

alle teams. Alle deelnemers 

en medewerkers waren 

natuurlijk aanwezig bij de 

prijsuitreiking met koek en 

limonade.
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Dagje Scheveningen

Spelen in het zand, kijken 

naar de prachtige vissen 

in Sea World en lekkere 

patatjes eten op de 

Pier. Kinderen met een 

meervoudige beperking 

uit Voorburg waren na dit 

evenement veel nieuwe 

ervaringen rijker. Maar 

ook de vrijwilligers die 

nog niet eerder met deze 

kinderen op stap waren 

geweest keken terug op 

een fantastische dag. Dit 

bleek wel toen de kinderen 

werden opgehaald door de 

taxibusjes en er afscheid 

moest worden genomen. 

Een traantje is weggepinkt 

en ze spraken hun respect 

uit voor de leiding van 

de instelling die dit werk 

dagelijks doet.

Bezoek Blijdorp 
Rotterdam

Dankzij een aantal vrijwil-

ligers van een bank konden 

30 mensen met een 

verstandelijke beperking 

een dag doorbrengen in 

de Rotterdamse dierentuin 

Blijdorp. De organisatie en 

begeleiding was in handen 

van STOG maar natuurlijk 

gingen de verzorgers van 

de instelling eveneens mee. 

Zo hadden 60 mensen 

een leuke en heerlijke dag 

tussen de dieren. Compleet 

met lunch en later een 

lekker ijsje met limonade.

Sport & Speldagen

Een vaak toegepaste 

“formule” van STOG zijn 

de Sport & Speldagen 

die al op verschillende 

locaties zijn georga-

niseerd. Uitgangspunt is 

natuurlijk plezier maar 

ook samenwerken en 

bewegen. Afhankelijk van 

het aantal deelnemers en 

niveau wordt een sportief 

parcours uitgezet waarbij 

de verschillende stations 

worden afgewerkt door 

cliënten, samen met vrijwil-

ligers. Hoeveel ballen gooi 

je in een korf en estafette 

lopen kan je ook in een 

rolstoel. Zo mogelijk is 

touwtrekken tussen 

cliënten en vrijwilligers 

het hoogtepunt. Het is 

opvallend dat de vrijwil-

ligers dit nog nooit hebben 

gewonnen.

Wensenlijstje

Wij hebben zelf een lijstje 

met wensen maar ook 

verzoeken van instellingen. 

De uitvoering is afhankelijk 

van de beschikbaarheid van 

de benodigde vrijwilligers 

en natuurlijk; de financiën.
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Algemene informatie  STO G

DOELSTELLING
De Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten (STOG) is 

opgericht om mensen met 

een verstandelijke beperking 

onder de aandacht van een 

breed publiek te brengen. 

STOG hoopt dit doel te 

bereiken door de uitgave van 

het magazine HandInfo dat u 

nu leest. Een magazine met 

interviews, initiatieven of 

nieuws dat gratis beschikbaar 

is in openbare gebouwen in 

nagenoeg geheel Nederland 

en daar kan worden gevonden 

en gelezen. De kosten van het 

drukken en verzenden worden 

gedragen door adverteerders 

die de doelgroep een warm 

hart toedragen.

STOG stelt zich tevens ten doel 

evenementen te organiseren 

voor de doelgroep of met 

giften zinvolle en leuke initia-

tieven te ondersteunen.

KOPIJ
Kopij is altijd welkom mits 

het onderwerp overeenkomt 

met de uitgangspunten van 

STOG. De redactie bekijkt 

of de aangeleverde kopij 

interessant en actueel is en 

gaat meestal over tot het 

plaatsen ervan. In overleg 

wordt de kopij aangepast aan 

de huisstijl van het magazine. 

In sommige gevallen vindt er 

een telefonisch interview door 

een van de vrijwillige corres-

pondenten van STOG plaats. 

Voor meer informatie over het 

plaatsen van een artikel kunt 

u per e-mail uw vragen stellen 

of de kopij, bij voorkeur met 

foto’s insturen. U heeft altijd 

toestemming nodig voor 

plaatsing van de op de foto’s 

herkenbare personen i.v.m. 

privacy!

Bezoek Dolfinarium 
met Het Akkertje

De vaste “medewerkers” 

van Kinderboerderij Het 

Akkertje te Rijswijk hadden 

democratisch besloten dat 

het jaarlijkse dagje uit naar 

het Dolfinarium moest zijn. 

Het budget was echter 

niet toereikend om een 

touringcar te huren maar 

hiervoor had STOG gelukkig 

geld beschikbaar. Het reisje 

was een groot succes, de 

mensen raakten er niet 

over uitgepraat. Zo’n dagje 

uit is tevens (eindelijk) een 

“vrije dag” voor de ouders 

van deze mensen met een 

verstandelijke beperking.

Voor bedrijven

Het bedrijfsleven neemt 

gelukkig steeds meer 

haar (maatschappelijke) 

verantwoordelijkheid. 

Niet alleen grote maar 

ook kleine organisaties 

participeren op welke 

manier dan ook bij deze 

projecten. 

STOG is natuurlijk 

voortdurend op zoek naar 

bedrijven die, op welke 

manier dan ook, een 

bijdrage willen leveren. 

Interesse ? Neem contact 

op via infostog@gmail.com 

en u krijgt snel bericht.
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UITNODIGING VOOR 
SPORTCLUBS

doelgroep. Je bezoekt een 

ouder, project, instelling, 

sportclub of ander initiatief 

en schrijft daar in je eigen 

woorden een leuk en/of 

interessant verhaal over. 

Daarnaast vraag je en neem 

je een aantal foto’s die aan 

de kopij worden toegevoegd. 

Je draagt je onderwerpen 

aan en in overleg met de 

redactie kiezen we samen 

het onderwerp. Je hebt 

hierin natuurlijk veel vrijheid. 

Ervaring is niet nodig, enthou-

siasme natuurlijk wel. Alle 

vrijwilligers bij STOG doen 

hun werk onbetaald. Als 

er reis- of andere kosten 

worden gemaakt kan hier een 

vergoeding tegenover staan.

CONTACT
De vrijwilligers doen het werk 

meestal in de avonduren en 

zijn dus overdag niet of lastig 

bereikbaar. Wij verzoeken u 

dan ook eventuele vragen per 

e-mail te stellen. Wij proberen 

uw vragen zo snel mogelijk 

te beantwoorden en nemen 

eventueel contact met u op.

Vergeet niet om in uw e-mail 

uw telefoonnummer te 

vermelden.

E-mail: infostog@gmail.com

PRIVACY
In het kader van de privacy 

worden soms foto’s van 

personen die in dit magazine 

zijn geplaatst vervaagd of 

namen gewijzigd. Van alle 

personen die herkenbaar 

zijn op de foto’s is direct of 

indirect toestemming voor 

publicatie verkregen.

BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS
Donateurs verklaren zich 

akkoord dat hun persoonlijke 

gegevens worden opgeslagen 

en bewerkt, uitsluitend om het 

sturen van het blad mogelijk 

te maken. Op verzoek wordt 

aan donateurs inzage gegeven 

in de wijze van opslag. De 

gegevens zijn niet toegan-

kelijk voor andere personen 

dan mensen die voor STOG 

vrijwillig werkzaamheden 

verrichten om verspreiding 

van het magazine mogelijk te 

maken. De verantwoording 

voor de bescherming heeft 

STOG bij twee Bestuursleden 

ondergebracht die als enige 

toegang hebben tot de 

data. Bij beëindiging van 

het donateurschap worden 

de gegevens permanent 

verwijderd.

Sport voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

vinden wij belangrijk. Ben je 

een van de initiatiefnemers 

van een sportactiviteit en wil 

je dit en je sporters eens in 

de schijnwerpers zetten? De 

redactie van dit magazine 

wil graag artikelen plaatsen 

over sportclubs of eenmalige 

initiatieven op het gebied 

van bewegen voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Je bent dus van 

harte uitgenodigd een artikel 

te schrijven, de tak van sport 

is niet belangrijk.

Zie onder Kopij hoe dit kan 

worden geregeld.

VACATURE
Wij zoeken enthousiaste 

mannen/vrouwen die het 

leuk vinden om mensen te 

interviewen die betrokken 

zijn bij de zorg voor onze H
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