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Speciaal voor iedereen 
die het wil lezen

De strijd met de Coronakilo’s

Down Syndroom Ironman

Bij De Handpalm 
voelt iedereen zich thuis



De Handpalm, enthousiast en betrokken 2
Bij De Handpalm in Berkel 

en Rodenrijs is altijd iets te 

doen, de medewerkers en 

cliënten doen er alles aan 

om fijn samen te leven. Vaak 

met vrijwilligers maar extra 

hulp komt altijd van pas. 

Lees de bijdrage van zeer gemotiveerde mensen die zich thuis 

voelen op een mooie plek.

Laat weten wie je bent belangrijk bij gebruik mondkapje 7
Het dragen van mondkapjes is niet voor iedereen eenvoudig. In 

onze doelgroep komt vaak 

angst en onbegrip voor dus 

is het belangrijk dat de cliënt 

je herkend.

Een artikel met een 

aantal tips voor familie en 

verzorgers, door familie en verzorgers.

Wat te doen aan Coronakilo’s 9
De mogelijkheden om te 

sporten zijn afgenomen 

door de maatregelen rond 

het virus. Maar voldoende 

bewegen en gezond eten 

is erg belangrijk voor onze 

doelgroep, lees hier over een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Uitzonderlijke prestatie Ironman 11
In de speurtocht naar 

nieuws valt je soms een 

bijzonder bericht op. Kort 

maar krachtig, over het 

volbrengen van een triatlon 

maar dan door een bijzonder mens. Ook mensen met een 

verstandelijke beperking leveren soms wereldprestaties.

Ook wij zoeken donateurs 12
Ook STOG is voor het 

organiseren van projecten 

afhankelijk van donaties. 

Lees in dit artikel hoe 

interessant dit kan zijn voor 

bedrijven.
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de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave 

mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schrif-

telijke toestemming van de uitgever en/of de stichting.

De redactie heeft de in deze uitgave opgenomen informatie 

zorgvuldig geselecteerd en zoveel mogelijk gecontroleerd 

maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte 

onjuistheden en/of onvolledigheid van de informatie.

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

Ondersteuning Gehandicapten. 

Informatie over onze doelstellingen 

contactgegevens

Ook vermelden wij hier de vacatures die 

wij hebben en plaatsen oproepen voor specifieke kopij. H
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Thuisvoelen op een mooie plek

In het Zuid Hollandse Berkel en Rodenrijs staat het 

mooie appartementencomplex Stichting Sprank ‘De 

Handpalm’ van stichting Sprank. Cliënten voelen zich 

er prettig en de hardwerkende medewerkers zijn 

ondernemend en enthousiast. Maar wat extra hulp is 

zeer welkom.

De Handpalm

De cliënten die op ‘De 

Handpalm’ wonen hebben 

een lichte verstan-

delijke beperking met 

WLZ-indicatie. Woongroep 

de Parel is, met zeven 

clienten, één van de vier 

woongroepen die op de 

Handpalm gehuisvest 

zijn. De locatie heeft 

drie geschakelde verdie-

pingen, bestaande uit 

zit-slaapkamers en apparte-

menten. De cliënten van 

woongroep de Parel maken 

gebruik van de apparte-

menten met eigen sanitair 

en keukentje. Zij kunnen 

ook gebruikmaken van 

de huiskamer, keuken en 

balkon van de groepsruimte 

en van de gezamenlijke 

tuin van de Handpalm. 

Er is voor wie dit wil, een 

gezamenlijk koffie- en 

eetmoment. Maar er mag 

ook zelf gekookt worden 

in het eigen appartement. 

Daarnaast is er voor elke 

cliënt dagelijks 10 – 15 

minuten tijd voor een 

individueel gesprekje 

met de dienstdoende 

begeleider.H
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Prettig voelen in het 
dagelijks leven

Binnen De Handpalm is het 

belangrijk dat de cliënten 

zich prettig voelen in 

hun woonomgeving. Het 

dagelijks leven wordt zo 

gewoon mogelijk gehouden. 

De cliënten gaan naar werk 

of dagbesteding waar zij 

zich kunnen ontwikkelen en 

zich gewaardeerd kunnen 

voelen. Afhankelijk van de 

mogelijkheden kan iemand 

op de dagbesteding werken 

of in een echte baan. Op 

de Handpalm werken 

sommigen als assistente 

bij de kinderopvang, 

anderen cliënten verrichten 

industriële arbeid op een 

dagbestedinglocatie en 

weer anderen werken in 

de groenvoorziening. Na 

een dag werken komen 

de cliënten thuis in het 

eigen appartement. Er kan 

dan een kop thee gezet 

worden, een spelletje 

op de tablet worden 

gedaan, gekookt worden. 

Kortom gewoon wat elke 

Nederlander doet als hij 

thuiskomt. Het apparte-

mentencomplex staat 

midden in een woonwijk 

en maakt geen deel uit 

van een instellingsterrein 

met voorzieningen met 

vrijetijdsclubs, winkeltjes 

e.d. Dat betekent dat de 

cliënten boodschappen 

moeten halen in een 

gewone supermarkt in het 

dorp en gebruikmaken van 

de lokale verenigingen. H
a

n
d

In
fo

 M
a

g
a

zi
n

e

3



Zo gaan sommigen naar 

de sportschool, anderen 

zwemmen, anderen gaan 

naar een koor. Ook hier 

wordt samen met de cliënt 

gezocht naar passende 

mogelijkheden en ook 

oplossingen. Soms kan 

iemand met een kleine 

aanpassing toch meedoen, 

bijvoorbeeld door het 

vervoer te regelen naar een 

vereniging. De Handpalm 

is in het rijke bezit van 

voldoende vrijwilligers om 

de cliënten te ondersteunen 

als de cliënt net dat zetje 

nodig heeft om er te komen. 

In het weekend en op 

hoogtijdagen wordt er door 

de medewerkers gekeken 

naar een fijne invulling 

van de dag. Populair is 

momenteel op zaterdag het 

met elkaar gaan naar een 

kringloopwinkel!

Woongroep De Parel

Even terug naar de 

woongroep de Parel. 

De cliënten van de Parel 

zijn op zoek naar een 

betekenisvol leven. Dat 

gebeurt met verwanten, 

persoonlijk begeleider en H
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gedragsdeskundige. Er 

wordt breed gezocht naar: 

wie is de cliënt, wat vindt 

hij/zij belangrijk, wat zijn 

de dromen en verlangens, 

wat past in dat perspectief 

bij de mogelijkheden? 

De wensen van de cliënt 

zijn leidend. Dit alles in 

een veilige herkenbare 

christelijke cultuur met 

ondersteuning vanuit 

Bijbels perspectief.

Naast deze persoonlijke 

doelen hebben de cliënten 

van De Parel ook groeps-

doelen. Eén daarvan is 

‘Als groep fijn met elkaar 

samenleven’. Om dit doel 

een gezicht te geven wordt 

steeds door de groep 

kleine projecten bedacht. 

Zoals samen iets bakken, 

een feestje organiseren, 

samen iets ondernemen. De 

groepsruimte is de centrale 

ontmoetingsplek.

Als groep fijn met 
elkaar samenleven

Een stukje geschiedenis: 

Een aantal jaar geleden 

werd de groepsruimte 

(huiskamer) van de Parel 

nog gebruikt als ruimte 

voor dagbesteding voor 

ouderen. De dagbesteding 

was door verhuizing 

van de ouderen niet 

meer nodig. Een nieuwe 

groep cliënten deed zijn 

intrede: woongroep De 

Parel. Er was echter geen 

geld beschikbaar om 

van deze huiskamer een 

fijne plek te maken. Met 

tweedehands spullen is er 

toen meubilair gekocht en 

het beste ervan gemaakt. 

Maar er is goed nieuws: 

recentelijk is het verzoek 

aan de stichting voor een 

nieuwe keuken en vloer 

gehonoreerd. De oude 

keuken is door vrijwilligers 

gestript (o.a. muren en 

toiletblokken verwijderd) 

en inmiddels is de nieuwe 

keuken geïnstalleerd. 

Begin december wordt 

een nieuwe PVC-vloer 

gelegd. Dus alle reden 

tot dankbaarheid. In het 

afgelopen voorjaar zijn 

er, tijdens de coronatijd 

toen De Handpalm in een 

lockdown zat, verassende 

nieuwe initiatieven 

ontstaan bij de cliënten. 

Deze pasten goed in het 

groepsdoel. ‘Als groep fijn 

met elkaar samenleven’. 

Er werden oude meubels 

opgeknapt. Deze werden 

geschuurd en grijs 

geverfd met een prachtig 

resultaat! Begeleiders 

raakten enthousiast 

door het initiatief van de 

bewoners en zochten 

op Marktplaats naar 

vervangend meubilair 

voor de rest van de sterk 

verouderde meubels. 

Alles natuurlijk in overleg 

met de cliënten want zíj́ 

moeten hierin wonen.

Impact van Corona is 
groot

Corona heeft veel impact 

gehad op de levens van 

de cliënten. Zij hebben 

een aantal maanden niet 

naar werk of dagbesteding 

gekund. En geen bezoek 

van ouders of familie 

mogen ontvangen. 

De verjaardagen zijn 

niet gevierd en alle 

vakanties zijn gecanceld. 

En daarnaast bestaat 

elke twee weken de 

onzekerheid over wat 

premier Rutte nu weer 

gaat zeggen. H
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De veranderende wereld 

komt hard bij ze binnen. 

Daarom is het zo mooi dat 

ze de gezelligheid meer 

op de groep gaan zoeken 

en daar zelf aan willen 

bijdragen. De begeleiders 

gunnen ze een mooie plek.

Hulp gevraagd

De begeleiders hebben de 

hulp van ouders ingeroepen 

om de huiskamer te verven 

en schoon te maken. 

Begeleiders zetten hun 

beste beentje voor, vaak 

naast het eigenlijke werk: 

het persoonlijk begeleiden 

van cliënten. Dit doen zij 

overigens met veel passie 

en plezier. Zij willen het 

huiskamerproject graag 

mooi afronden voor de 

Parelgroep. Ouders en 

verwanten zijn gevraagd 

om te sponsoren met 

producten voor een gevuld 

keukenkastje. Denk aan 

bestek, servies en pannen. 

Want helaas is er geen 

geld meer beschikbaar 

voor keukeninventaris en 

accessoires. De begeleiders 

zoeken nog meer mensen 

of bedrijven die financieel 

of met middelen kunnen 

bijdragen om de ‘finishing 

touch’ van de huiskamer 

mogelijk te maken. Als u 

zich hierdoor aangesproken 

voelt kunt u een mailtje 

sturen naar Connie van der 

Stoep. C.vanderStoep@

stichtingsprank.nl 

Elke reactie, tip of donatie 

wordt zeer gewaardeerd!H
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Herkenning belangr i jk  b i j  angst 
voor  mondkapjes

Het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes leidt tot veel 

discussie in de samenleving. Waar de een het nut betwijfeld is 

de ander ervan van overtuigd dat ze essentieel zijn tegen de 

verspreiding van Covid-19. In de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking is het beschermen van zorgmede-

werkers en cliënten dermate belangrijk dat het gebruik van de 

mondmaskers onontbeerlijk is. Maar juist in deze sector spelen 

andere aspecten een grote rol: cliënten kunnen hierdoor 

aanzienlijke gedragsproblemen gaan vertonen door angst.

Vrienden, familie en 

zorgverleners houden 

dagelijks rekening met 

de 1,5 meterregel van de 

overheid. Uiteindelijk is 

afstand houden een van de 

belangrijkste maatregelen 

waar iedereen zich aan 

probeert te houden. H
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Maar ook het dragen van 

beschermende kleding is 

noodzakelijk en dat is voor 

onze doelgroep minder 

makkelijk dan het lijkt. In 

de sector krijgt men echter 

steeds meer ervaring en 

gelukkig wordt die ook 

steeds meer gedeeld.

Gebruik je stem bij 
binnenkomst

Herkenning van de 

zorgverlener of familie is 

belangrijk voor de cliënt. 

Het kan dan ook verstandig 

zijn je stem te gebruiken bij 

binnenkomst door eerst de 

cliënt bij naam te noemen 

en dan te zeggen wie je 

bent. Ook even aangeven 

dat je er gek uitziet helpt 

mee. Een andere optie 

is om het mondkapje of 

beschermende kleding in 

het zicht van de cliënt aan 

te trekken. Dit is natuurlijk 

niet altijd mogelijk en waar 

dat niet kan maken collega’s 

nog wel eens een filmpje 

van het omkleden dat 

eerst aan de cliënt wordt 

getoond. Ondanks veel 

praktische belemmeringen 

zijn er dus mogelijkheden.

Voor familie bereikte ons de 

tip om een fotoalbum mee 

te nemen bij het bezoek. 

Mogelijk zal de cliënt de 

foto’s associëren met het 

familielid dat op bezoek is 

en minder angst vertonen. 

Het bekijken van familie-

foto’s is bij afstand houden 

een prima middel om rust 

te creëren bij sommige 

cliënten.

Vaak zijn echte fotoboeken 

een goede oplossing voor 

cliënten die moeite hebben 

met het bekijken van 

digitale foto’s.

Speciaal Onderwijs

In het speciaal onderwijs 

is de materie vaak nog 

lastiger. Bij slechthorende 

leerlingen is het zien 

van de mondbeweging 

en gezichtsuitdrukking 

erg belangrijk en die zijn 

bij het dragen van een 

mondmasker nu eenmaal 

niet zichtbaar. Dit terwijl 

ook in het speciaal 

onderwijs gevraagd wordt 

mondkapjes te dragen op 

de gang bij het wisselen 

van de leslokalen. Daar 

waar mogelijk wisselen 

niet de leerlingen maar 

de docenten van lokaal 

wat een hoop menselijke 

verplaatsing voorkomt.

Een alternatief voor 

mondkapjes zijn de 

transparante gelaats-

beschermers. Hierbij 

blijft het gezicht van het 

familielid of zorgverlener 

goed zichtbaar. Ook hier 

is de drager minder goed 

te verstaan en deze zijn 

aanzienlijk duurder in 

gebruik. Of deze maskers 

dezelfde veiligheid bieden 

is ons niet bekend.

Voor docenten, familie 

en zorgverleners zijn dit 

dagelijkse uitdagingen. 

Ieder handelt hierbij in 

het belang van de cliënt, 

familielid of vriend en staat 

regelmatig voor dilemma’s. 

Die kunnen ertoe leiden 

dat er bij ernstige gedrags-

problemen de keuze 

wordt gemaakt soms af te 

zien van het gebruik van 

mondkapjes. De wetgeving 

voorziet overigens in het 

afzien van het dragen van 

een mondkapje in verband 

met aandoeningen.H
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Tips  voor  bewegen voor  mensen 
met een verstandel i jke  beperking

Voldoende beweging is voor iedereen belangrijk dus 

ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Juist voor deze groep, waar het gevaar van overgewicht 

voortdurend op de loer ligt, zijn de beperkingen die de 

Corona maatregelen met zich meebrengen een flinke 

uitdaging voor zowel familie en zorgmedewerkers.

Gelukkig zijn er al veel 

mensen met een verstan-

delijke beperking lid van 

een sportclub, al dan 

niet gekoppeld aan een 

reguliere sportvereniging 

die dit aanbod heeft. 

Het is voor deze groep 

mensen fantastisch zich 

volwaardig onderdeel van 

de maatschappij te voelen 

en met trots het clubtenue 

te dragen net als alle 

anderen.

Daarnaast zijn er talloze 

initiatieven los van 

reguliere sportclubs die 

sport aanbieden en we 

moeten al de vrijwilligers 

die hier tijd en moeite 

insteken dankbaar zijn. H
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Gelukkig mogen mensen 

met een verstandelijke 

beperking een begeleider 

meenemen voor hulp 

mocht de sportclub toch 

door gaan.

Ook Coronakilo’s in 
onze doelgroep

Het Corona virus gooit 

soms echter roet in het 

eten. De strenge maar 

noodzakelijke maatregelen 

van de overheid zorgen 

vaak voor een afname van 

bewegen in het algemeen 

maar voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

in het bijzonder. De term 

“Coronakilo’s” klinkt vast 

iedereen bekend in de oren, 

in onze doelgroep is het 

niet anders.

Een voetballer die even 

niet kan trainen kan altijd 

nog individueel gaan 

hardlopen, fietsen of 

oefeningen doen, voor 

onze groep ligt dit niet zo 

eenvoudig.

Natuurlijk vinden 

de familieleden en 

zorgverleners hiervoor 

oplossingen. Samen 

wandelen of fietsen 

kan en zal iedereen zelf 

verzinnen en er zijn ook 

instellingen die aangepaste 

programma’s voor activi-

teiten aanbieden.

Thuis kunnen spelletjes 

zoals sjoelen zorgen 

voor verandering van 

de houding en op 

internet zijn er talloze 

oefeningen te vinden die 

je spierkorset trainen en in 

groepsverband (voor zover 

toegestaan) ook nog leuk 

zijn. 

Het simpelweg overgooien 

of naar elkaar toeschoppen 

van een (grote) bal in de 

buitenlucht is al gezond en 

leuk.

Speciale App 
ontwikkeld

Maar inmiddels zijn er 

meer en ook nog geavan-

ceerder mogelijkheden. 

Een door Special Olympics 

USA ontwikkelde app 

biedt echter nog veel 

meer mogelijkheden, juist 

voor mensen die op zoek 

zijn naar een eenvoudige 

manier om kracht en 

conditie te trainen. De door 

Special Olympics Nederland 

aangepaste versie van de 

applicatie bevat een fittest 

en biedt de mogelijkheid 

om ook op afstand 

verbetering te volgen en 

coachen.

De app is te vinden in 

Google Play Store en na 

registratie door bevoegde 

verzorgers te downloaden.H
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Uitzonderl i jke  sportprestat ie 
in  F lor ida

Veel mensen met een verstandelijke beperking doen 

aan sport. Een balsport, fitness, wandelen of bowlen, 

voor ieder individu is er een tak van sport te vinden. 

En ook in sport voor mensen met een verstandelijke 

beperking heb je uitblinkers. Mensen die iets goed 

kunnen of een uitzonderlijke prestatie leveren.

Een triatlon bestaat 

uit bijna vier kilometer 

zwemmen, 180 kilometer 

fietsen en een marathon 

lopen. Geen project voor 

de gemiddelde sporter, 

het vereist een gedegen 

voorbereiding en enorm 

doorzettingsvermogen. 

Ook in Florida organiseert 

men zo’n evenement, het 

heet toepasselijk Ironman 

want je moet eigenlijk 

wel van staal zijn dit te 

voltooien. Over de gehele 

wereld wordt deze triatlon 

georganiseerd.

Syndroom van Down

Chris Nikic heeft het 

syndroom van Down en is 

deze challenge aangegaan. 

Met succes want voor 

zover bekend is het 

de eerst mens met het 

syndroom van Down die 

het heeft voltooid.

In zijn trainingen heeft 

Chris zich als doel gesteld 

zijn prestaties iedere dag 

iets te verbeteren. Er 

was vanuit de organisatie 

respect en vanuit de hele 

wereld werd bewondering 

uitgesproken voor deze 

doorzetter. H
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Donateur  worden?

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. H
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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.

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 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 zeker 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. 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 strookt 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 correspon-

denten 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.

VACATURE

Wij zoeken enthousiaste 

mannen/vrouwen die het 

leuk vindt 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. 
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Daarnaast vraag je en/of 

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 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 

de verzending 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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