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Mensen met een verstandelijke 
beperking mogen auto besturen 2
Het besturen van een auto is niet 

alleen weggelegd voor mensen 

zonder verstandelijke beperking. 

Onder voorwaarden mogen mensen 

met ook deelnemen aan het verkeer.

Wachten op uitslag Coronatest zeer lastig voor het 
organiseren van zorg 3
De testlocaties van de GGD staan helemaal vol gepland 

waardoor geteste mensen soms lang 

op de uitslag moeten wachten. Een 

flink probleem voor de instellingen 

in de zorg.

Special Olympics in 2021 weer in Den Haag 5
De accommodaties gehuurd, 

overnachtingen geregeld en het 

bedrijfsleven geactiveerd. Ruim 

2.000 sporters moesten worden 

teleurgesteld want de Spelen konden niet doorgaan. Maar er is 

goed nieuws uit Den Haag.

Ook wij zoeken donateurs 7
Ook STOG is voor het organiseren 

van projecten afhankelijk van 

donaties. Lees in dit artikel hoe 

interessant dit kan zijn voor 

bedrijven.

Instelling voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Portugal 9

Het is altijd interessant te lezen 

hoe de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking in andere 

landen geregeld is. Een van onze 

mensen bezocht een instelling in 

Portugal.

Mondkapjes voor onze doelgroep nog al eens 
problematisch 11
Overal waar de 1,5 meter afstand niet haalbaar is zoals in het 

openbaar vervoer zijn mondkapjes 

verplicht. Maar voor onze mensen 

is het dragen ervan een groter 

probleem dan u denkt.

Algemene informatie over STOG 14
Hier vindt u alle gegevens die u zoekt over de Stichting 

Ondersteuning Gehandicapten. 

Informatie over onze doelstellingen 

en contactgegevens. Ook vermelden 

wij hier de vacatures die wij hebben en 

plaatsen oproepen voor specifieke kopij.
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Ook mensen met een verstandelijke beperking 
kunnen en mogen een auto besturen

Mensen met een verstandelijke beperking maken zoveel mogelijk 

deel uit van onze samenleving zoals wij die kennen. Ze zijn lid van 

een sportclub, gaan naar de kerk of fietsen door de wijk. Niet veel 

mensen weten dat ze in sommige gevallen ook in aanmerking 

komen voor een rijbewijs waarmee ze een auto mogen besturen. 

Daar zijn natuurlijk wel eisen aan verbonden.

Als je een beperking hebt 

en voor een rijopleiding in 

aanmerking wil komen is 

het noodzakelijk dat je over 

een gezondheidsverklaring 

beschikt. De verklaring is 

aan te vragen via het CBR 

en bevat vragen over het 

gebruik van ledematen en 

andere aandoeningen zoals 

autisme. De vragen dien 

je zelf naar waarheid te 

beantwoorden en dienen 

als basis voor je aanvraag. 

Op basis hiervan kan 

de rijschool worden 

geïnformeerd en is er 

meestal overleg.

Er zijn meerdere aanbieders 

(rijscholen) die mensen 

met een beperking helpen 

met het behalen van een 

rijbewijs. Bij de ANWB 

bijvoorbeeld beschikt 

men over de zogeheten 

rijcoaches die het gehele 

traject begeleiden. De 

rijscholen zijn gevestigd 

door geheel Nederland.

Soms is er sprake van een 

meervoudige beperking. 

In deze gevallen kunnen 

aanpassingen worden 

gedaan aan de auto. 

Remmen op het stuur, 

handgas of aangepaste 

pedalen. Vaak wordt 

gekozen voor een automa-

tische versnellingsbak, 

simpelweg omdat men 

minder handelingen hoeft 

uit te voeren.

Vaak kunnen ouders en 

verzorgers een inschatting 

maken van de vaardigheden 

van hun familielid, zoon 

of dochter. Deze moet 

natuurlijk wel in staat zijn 

veilig aan het verkeer deel 

te kunnen nemen. Bij instel-

lingen of medische staf kan 

meestal worden overlegd, 

dit is zeker aan te raden. 

Deelname aan het verkeer 

als bestuurder van een auto 

draagt natuurlijk bij aan de 

integratie van de doelgroep.H
a

n
d

In
fo

 M
a

g
a

zi
n

e

2



Wachtt i jd  u its lag Coronatest  voor 
zorginstel l ing erg last ig

Volgens de richtlijnen van het RIVM dient iedereen 

die de bekende Corona symptomen heeft zich te laten 

testen. Er wordt dan ook veel gebruik gemaakt van 

deze mogelijkheid want de GGD teller is inmiddels 

opgelopen tot over de 160.000 mensen per week. Maar 

de uitslag van deze test duurt nog al eens een aantal 

dagen waardoor zorginstellingen moeite hebben de 

bezetting op peil te houden. H
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Op aangeven van het RIVM 

is landelijk in recordtijd een 

flink aantal testlocaties 

ingericht waar iedereen 

met klachten zich kan laten 

testen op het Corona virus. 

Een bezoek aan zo’n 

teststraat verloopt meestal 

soepel, ondanks de drukte 

vraagt het niet veel tijd en 

ondanks dat het best een 

vervelend gevoel is sta je 

snel weer buiten. 

Na de afname stuurt men 

het afgenomen monster 

naar een laboratorium waar 

de daadwerkelijke test 

wordt uitgevoerd. 

Door het enorme aantal 

ingestuurde test is daar een 

wachttijd ontstaan die voor 

de personeelsplanning van 

zorginstellingen erg lastig 

is.

Quarantaine

Van een persoon die 

klachten heeft wordt 

verwacht dat hij of zij 

in quarantaine gaat om 

besmetting van anderen te 

voorkomen in afwachting 

van de uitslag van de 

test. Juist in de zorg 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking is 

quarantaine erg belangrijk. 

Een sector waar de 1,5 

meter afstand niet altijd te 

handhaven is en men om 

moet gaan met cliënten die 

nog wel eens onverwacht 

gedrag vertonen. 

Tijdens het wachten 

op de uitslag zijn veel 

medewerkers dus niet 

inzetbaar waardoor 

personeelstekort ontstaat. 

Vaak laten immers 

meerdere medewerkers 

van dezelfde afdeling zich 

testen om alle risico’s te 

vermijden.

Voorrang

Voor zover ons bekend 

genieten zorgmedewerkers 

die werken met mensen 

met een verstandelijke 

beperking geen voorrang 

in het testtraject. Gezien 

echter de aard van de 

werkzaamheden en het 

daaraan verbonden risico 

lijkt dit wel zeer wenselijk. 

Als er ergens een besmet-

tingsgevaar is dan is het 

wel in deze sector als is het 

maar vanwege het hoge 

“knuffelgehalte” van veel 

cliënten. 

Er maatregelen in voorbe-

reiding om de medewerkers 

uit deze specifieke 

zorgsector voorrang te 

geven. In ieder geval gaan 

laboratoria in Duitsland 

helpen het enorme aantal 

tests te verwerken. 

Mogelijk is de actualiteit 

rond dit onderwerp 

inmiddels ingehaald.H
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Specia l  Olympics  2021  in  Den Haag

De inschrijving was al geopend, sommige sporten waren 

zelfs al volgeboekt. Het aftellen naar de startdatum 

was begonnen toen het Corona virus ook een dikke 

streep zette door een evenement waar ruim 2.000 

topsporters met een verstandelijke beperking zich op 

verheugden. De organisatie kon door Covid-19 niet 

anders doen dan afgelasten. Maar er is goed nieuws, 

de Spelen zijn in 2021 in Den Haag.

Er was een enorme belang-

stelling voor de Special 

Olympics die in 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.
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De afgelasting was 

een enorme teleur-

stelling en niet alleen 

voor de deelnemers. Er 

was er zeer veel werk 

verzet door de speciaal 

ingerichte organisatie in 

samenwerking met de 

Stichting Sportbelang 

SGK, een van de grootste 

aanbieders van sport 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking in 

Nederland. 

Door de creativiteit van 

de betrokkenen kwam er 

in de vorm van een online 

evenement toch een 

podium voor een deel van 

de sporters tijdens een 

unieke Zoomsessie met 

bekende presentatoren, 

zangers en topsporters 

vanuit het stadion van ADO 

Den Haag.

Goed nieuws

Kort geleden maakte 

Wethouder Hilbert 

Bredemeijer echter 

bekend dat Den Haag 

de Special Olympics in 

2021 organiseert. Het 

evenement staat van 11 tot 

en met 13 juni gepland.

De organisatie wist ook het 

bedrijfsleven te interesseren 

voor het evenement. Naast 

de Gemeente Den Haag 

speelt het bedrijfsleven 

een belangrijke rol in de 

organisatie. Eredivisieclub 

ADO Den Haag is eveneens 

nauw betrokken onder 

andere door dat de 

openingsceremonie in 

de Cars Jeans Stadion is 

gepland.

Vanzelfsprekend gaat men 

ervan uit dat de Corona 

pandemie tegen die tijd is 

uitgewoed.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. Zo blijft u op 

de hoogte van ons werk.

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 en Corona 

maatregelen de organisatie 

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. H
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Voor bedrijven 
interessant!

Voor bedrijven zijn er meer 

en zeker ook interessante 

mogelijkheden. Gelukkig 

wordt 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 verstandelijke 

beperking een heel 

bijzonder feest.

Voor de medewerkers 

vaak een geheel 

nieuwe ervaring die wij 

samen met een van de 

gerenommeerde instel-

lingen 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 door zo’n 

beetje heel Nederland. Zo 

kunnen zowel particulieren 

als bedrijven lezen wat de 

bestemming van de donatie 

is.

Elders in dit magazine 

treft u het bankrekening-

nummer aan van STOG en 

de contactgegevens voor 

bedrijven wiens interesse is 

gewekt.
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Zorg voor  jongeren met een 
verstandel i jke  beperking in  Portugal

Het is altijd interessant om meer te weten over de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

in andere landen. Is het niveau van de zorg identiek 

aan die van ons? Werkt men met vrijwilligers? Is het 

financieel goed geregeld? Een artikel over een kinder-

tehuis in Portugal met als titel:

We nemen we u mee naar 

een kindertehuis in het 

midden van Portugal. 

We arriveren in een 

ruim, maar hier en daar 

gedateerd gebouw, dat 

hoognodig renovatie 

behoeft. De sfeer is echter 

zo ontspannen en de 

ontvangst zo hartelijk, 

dat dit snel naar de 

achtergrond verdwijnt.

Het betreft hier dagopvang 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

in de leeftijd van 24 tot 70 

jaar. Drieëndertig cliënten 

verblijven hier 5 dagen per 

week.

Iedere morgen rond 7.30 

uur begint men in het 

tehuis met een gezamenlijk 

ontbijt. De cliënten komen 

zelfstandig of worden thuis 

met een busje opgehaald. 

Voor iedere cliënt bestaan 

de activiteiten uit een op 

maat gemaakt programma. 

“Eu tenho dire ito a  aprender” 
“Ik  heb het  recht  om te leren”
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Aan de hand van een 

schema met tekeningen 

weet iedere cliënt wat er 

die dag van hem of haar 

wordt verwacht. De activi-

teiten zijn zeer divers. 

Men kan er onder andere 

sporten, muziek maken, 

handwerken, snoezelen 

en koken. Maar ook is er 

aandacht voor spraakles, 

fysiotherapie en psychische 

begeleiding. 

Dit alles onder begeleiding 

van 16 professionele 

krachten d.w.z. groeps-

begeleiders, fysiothera-

peuten, arts, psycholoog, 

logopedist en maatschap-

pelijk werker.

Eigenlijk niet veel anders 

dan de zorg voor deze 

doelgroep in Nederland: 

vergelijkbare aanpak en 

toewijding.

Geen bezuinigingen 
maar wel grote 
financiële problemen

Praten we in Nederland 

vaak over de bezuinigingen, 

kampt dit huis daarentegen 

met grote financiële 

problemen. Hierdoor 

kan men niet een 24 uur 

verzorging aanbieden 

terwijl de noodzaak er wel 

degelijk is. Veel cliënten 

moeten noodgedwongen 

naar een thuissituatie die, 

op z’n zachtst gezegd,niet 

optimaal is. Denk 

bijvoorbeeld aan ouders 

die gezien hun leeftijd niet 

meer in staat zijn de zorg te 

bieden die nodig is.

De stichting waartoe 

dit huis behoort, de 

APPACDM*, heeft een 

pand op het oog om in 

bovengenoemde behoefte 

te voorzien. Sinds de 

bosbranden van oktober 

2017 en de uitgaven die 

deze voor de Overheid 

en Gemeenten met 

zich meebrengen, is de 

financiering voor aankoop/

renovatie door de Overheid 

verder weg dan ooit.

Financiële draagkracht 
van ouders niet 
toereikend

Een andere bron van 

inkomsten is ook lang 

niet toereikend. Van de 

ouders wordt uiteraard een 

bijdrage gevraagd en dit 

gaat naar rato. De inbreng 

ligt tussen de € 17,00 en 

€ 200,00 per maand waar 

opgemerkt dient te worden 

dat het merendeel niet 

meer dan het eerstge-

noemde bedrag betaalt. De 

financiële draagkracht is er 

gewoonweg niet naar.

Wij zijn de medewerkers 

erkentelijk voor het geven 

van openheid van zaken en 

danken hen hartelijk voor 

de vriendelijke ontvangst.

Meer informatie kunt u 

vinden op: 

www: appacdmcoimbra.pt

*De Associação Portuguesa 

de Pais (ouders) e Amigos 

(vrienden) do Citadão 

Deficiente Mental (mensen 

met een beperking).
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Dragen van mondkapjes  n iet  zo 
makkel i jk  a ls  het  l i jkt

Het dragen van een mondkapje is voor niemand 

“normaal” en er is best veel weerstand tegen. Natuurlijk 

speelt er discussie over het effect van de kapjes maar 

het dragen ervan is voor veel mensen al lastig. Patiënten 

met astma of andere aandoeningen aan de luchtwegen 

of longen zoals COPD hebben vaak moeite langdurig 

een mondkapje te dragen. H
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Dit geldt eveneens voor 

cliënten met een verstan-

delijke beperking. Hoewel 

het eventuele tekort 

(gevoel) aan zuurstof hier 

niet altijd een rol speelt 

is het dragen van een 

mondkapje voor deze 

mensen soms een groot 

probleem. 

Waar wij een mondkapje 

mogelijk ervaren als “een 

veilig gevoel” leidt het zien 

van mensen die een kapje 

dragen vaak al tot angst en 

onzekerheid.

Structuur

Juist deze mensen zijn 

afhankelijk van structuur 

voor hun welbevinden. Zo 

kan een activiteit eigenlijk 

nooit later beginnen 

als gepland of gaan we 

dagelijks om 18.00 eten 

zoals dit nu eenmaal 

hoort. Ook de plotselinge 

verandering in het uiterlijk 

van familie en verzorgers is 

soms moeilijk te plaatsen 

voor onze doelgroep. Een 

paniekreactie is dan ook 

geen uitzondering want 

ineens is alles niet meer 

zoals het was. 

Mogelijk associëren 

mensen met een verstan-

delijke beperking een 

mondkapje met de tandarts 

of reguliere arts.

Er zijn al incidenten bekend 

waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking 

die nog niet zover zijn 

dat ze een mondkapje 

willen dragen worden 

aangesproken door hun 

omgeving. Bijvoorbeeld 

in een winkelcentrum, 

openbaar vervoer of in de 

steden waar een mondkap-

jesplicht van kracht is in 

bepaalde gebieden. Het 

kan namelijk voorkomen 

dat cliënten gewoon 

hoesten als ze dit uitkomt 

en dit niet in de elleboog 

doen zoals men vraagt. 

Hiervoor is, behalve uitleg 

van de situatie ter plekke 

geen oplossing 

voorhanden 

behalve 

het 

mijden 

van 

deze 

plaatsen 

voor zover 

dit mogelijk is.

Vertrouwen en training

De verzorgers bij de instel-

lingen krijgen meestal 

voldoende middelen en 

training om de cliënt voor 

te bereiden op het dragen 

van een mondkapje. Met 

pictogrammen en geduld 

winnen ze het vertrouwen 

van de cliënt om langzaam 

maar zeker te wennen. 

Familie en vrienden kunnen 

hierin een belangrijke 

rol spelen en worden 

vaak ingeschakeld bij de 

overgang naar “het nieuwe 

normaal”. 

Mensen die betrokken zijn 

bij de zorg voor mensen 

van met een verstandelijke 

beperking hopen natuurlijk 

op begrip en zullen 

hun uiterste best doen 

ongemakkelijke situaties te 

voorkomen.
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Ook wielrennen is  een leuke 
sport  voor  onze c l iënten

Bij sport voor mensen met een verstandelijke beperking denk je 

misschien niet direct aan wielrennen. Toch is er al een flink aantal 

beoefenaars en het lijkt er op dat het aantal nog zal groeien.

Wielrennen in competi-

tieverband valt onder 

de wielerunie UCI, ook 

voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

Voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

valt deze discipline onder 

IDcycling waarbij de ID 

staat voor Intellectual 

Disability. Een bezoekje aan 

de site van dit initiatief is de 

moeite waard voor degene 

die interesse heeft.

Mocht de cliënt in competi-

tieverband mee willen 

doen, deze bestaat op dit 

moment uit een categorie, 

al zijn er misschien naast 

verstandelijke- ook 

lichamelijke beperkingen.

Veranderingen

Er zijn echter signalen 

dat er nieuwe indelingen 

worden gemaakt, 

bijvoorbeeld op leeftijd 

maar hierin is bij ons nog 

geen duidelijkheid. Om aan 

officiële wedstrijden deel 

te kunnen nemen dient de 

wielrenner wel over een 

licentie te beschikken.

De veiligheid staat 

natuurlijk ook hier voorop. 

Een helm is absoluut 

noodzakelijk en het is 

verstandig de cliënt te 

“trainen” op verkeers-

regels, stoplichten en 

het gevaar van ander 

verkeer. Bij het bepalen 

van de fietsroute kan de 

begeleider vooraf goed de 

rustige routes uitzoeken 

en daar eventueel per 

auto naartoe rijden met de 

fietsen. Zorg ervoor dat de 

wielrenner goed zichtbaar 

is, ook overdag.

De renners rijden op 

een racefiets, tandem 

of driewieler, soms dus 

met een buddy. Er zijn 

bij verschillende instel-

lingen fiets-initiatieven die 

door kunnen leiden naar 

wielerverenigingen die een 

G-team hebben.

Het is natuurlijk belangrijk 

dat er veilig aan het verkeer 

wordt deelgenomen maar 

als hier goed op gelet 

wordt is lekker wielrennen 

in de buitenlucht zeker een 

goede optie als sport. H
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Algemene informatie  St icht ing 
Ondersteuning Gehandicapten

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, initia-

tieven 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.

ORGANISATIE 
PROJECTEN VOOR 
DE DOELGROEP 
MOMENTEEL ERG 
LASTIG

Door de Corona 

maatregelen is het 

organiseren van projecten 

met mensen met een 

verstandelijke beperking 

erg lastig. Bij alle activi-

teiten staat de veiligheid 

voorop, zowel voor de 

deelnemers, zorgmede-

werkers als de vrijwilligers. 
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Juist ook het onbevangen 

en soms onvoorspelbare 

gedrag van deze mensen 

komt de veiligheid vaak 

niet ten goede. Sommige 

projecten worden dan ook 

opgeschort in de hoop op 

betere tijden. Daar waar 

mogelijk worden wensen 

rondom materiaal vervuld.

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 nagenoeg altijd 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 

correspondenten 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!

UITNODIGING VOOR 
SPORTCLUBS

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.
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VACATURE

Wij zoeken enthousiaste 

mannen/vrouwen die het 

leuk vinden om mensen te 

interviewen die betrokken 

zijn bij de zorg voor onze 

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, enthousiasme 

natuurlijk wel. Alle vrijwil-

ligers 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. Dit doen wij meestal 

telefonisch of per e-mail. 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.
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