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Organisatie Special Olympics Den Haag herstart 2
Alle voorbereidingen ten spijt moest er 

vorig jaar wegens Corona een streep 

door Special Olympics 2020 in Den Haag. 

Vol goede moed is de organisatie voor 

2021 recent van start gegaan. Met aanpassingen en vooral de 

hoop dat het project van start mag.

Vaccineren op stoom 4
In het hele land worden mensen met een 

verstandelijke beperking gevaccineerd.

Een enorme operatie is gaande en ook 

de medewerkers van zorginstellingen 

krijgen binnenkort de (eerste) prik of 

hebben die zelfs al gehad.

Ook wij zoeken donateurs 6
Ook STOG is voor het organiseren van 

projecten afhankelijk van donaties. Lees 

in dit artikel hoe interessant dit kan zijn 

voor bedrijven die een personeelsuitje 

willen invullen voor een goed doel.

Stemrecht voor cliënten 8
Ook mensen met een verstandelijke beperking 

hebben stemrecht. Ze maken onderdeel uit van onze 

samenleving net als ieder ander. De Rijksoverheid 

zet zich in voor de emancipatie van deze mensen en 

maakt stemmen zo makkelijk mogelijk. Maar ook bij de 

instellingen wordt een bijdrage geleverd.

Ontwikkeling 15 woningen Rijswijk 10
In Rijswijk is een mooi initiatief voor 

de bouw van woningen voor onze 

doelgroep waar veel partijen bij 

betrokken zijn. Het zal uiteindelijk 

leiden tot de realisatie van een prachtig 

complex voor jongeren met een verstan-

delijke beperking op een mooie locatie.

Begeleiding bij afscheid belangrijk 12
Ook onze cliënten maken het overlijden 

van een geliefde mee. Verdriet, gemis 

en onbegrip vraagt om extra zorg van 

de omgeving. Voor familie en zorgmede-

werkers een flinke opgave.

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

Ondersteuning Gehandicapten. Informatie over onze doelstel-

lingen en de contactgegevens voor vragen of informatie.

Ook vermelden wij hier de vacatures die 

wij hebben en plaatsen oproepen voor 

specifieke kopij.
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Organisat ie  Specia l  Olympics  2021  Den 
Haag weer  opgestart

Tot grote teleurstelling van de sporters konden de 

Special Olympics 2020 niet doorgaan. Corona gooide 

roet in het eten en de organisatie had geen andere 

keuze dan het evenement te annuleren. Men ging 

echter niet bij de pakken neerzitten en al snel waren 

er toezeggingen van onder andere de Gemeente Den 

Haag om het project in 2021 alsnog te organiseren. 

Planning: van 11 t/m 13 juni.
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Een pandemie zoals we die 

nu ervaren heeft vanzelf-

sprekend gevolgen voor 

de organisatie. Allereerst 

dient men er rekening 

mee te houden dat het 

van de overheid op dat 

moment niet is toegestaan 

een evenement van 

deze omvang plaats te 

laten vinden. Daar hoopt 

natuurlijk niemand op en 

we weten inmiddels dat er 

weinig zekerheden zijn. 

Maar dankzij het vaccineren 

zullen er flinke stappen zijn 

gezet in Nederland en ook 

leert de zomerperiode van 

2020 ons dat het virus in 

juni minder hard rond gaat.

Aanpassingen

Ook in de organisatie zijn 

er aanpassingen noodza-

kelijk. Allereerst zijn de 

deelnemende vereni-

gingen in de gelegenheid 

gesteld aan te geven of ze 

weer in willen schrijven. 

Niet iedereen voelt zich 

gemakkelijk bij grote 

groepen mensen, dat kan 

natuurlijk een afweging 

zijn want ieder menselijk 

contact brengt risico met 

zich mee zowel voor de 

organisatie, de deelnemers 

en de vrijwilligers.

Deelnemers die van verder 

weg komen kunnen 

(mits op dat moment 

toegestaan) overnachten. 

De capaciteit is echter 

danig afgenomen omdat 

in veel accommodaties 

geen 1,5 meter kan worden 

gegarandeerd. Mogelijk 

komen hier nog alterna-

tieven voor. 

Tijdens het evenement 

dient iedereen zelf voor 

vervoer van/naar de 

accommodaties binnen Den 

Haag te zorgen. 

Vooralsnog zullen wel alle 

sporten zoals die in het 

oorspronkelijke programma 

stonden worden 

aangeboden.

Geen samenkomsten

Samenkomsten en feesten 

van grote groepen zoals 

die tijdens het project 

waren gepland moeten 

vooralsnog worden 

aangepast aan het op 

dat moment maximaal 

toegestane aantal mensen. 

De openingsceremonie bij 

ADO Den Haag in het Cars 

Jeans Stadion zal worden 

vervangen door een digitale 

versie. Een creatieve 

oplossing is hier dus al voor 

gevonden. 

Of en hoe er feesten 

worden georganiseerd blijft 

met dezelfde reden nog 

een vraag. Misschien zijn 

tegen die tijd sneltesten 

een optie.

Er zijn dus nog een aantal 

zaken die geregeld moeten 

of kunnen worden als het 

moment daar is. Het is nu 

eenmaal niet mogelijk om in 

de toekomst te kijken. Wij 

wensen de organisatie alle 

succes en hopen natuurlijk 

dat de Spelen door kunnen 

gaan!
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Vaccineren bi j  instel l ingen gestart

Met de komst van een vaccin tegen het Covid-19 

virus is er uitzicht op een einde van de wereldwijde 

pandemie. Voorlopig is er van een terugkeer naar het 

oude normaal echter nog geen sprake lijkt het. Maar 

gelukkig kunnen de eerste stappen gezet worden, ook 

bij mensen met een verstandelijke beperking zijn de 

eerste prikken al gezet.

Na de ontwikkeling 

en goedkeuring van 

vaccins van verschillende 

leveranciers kon het 

vaccinatieplan uitgerold 

worden. Althans, dat was 

het plan want over de 

oorspronkelijke route qua 

doelgroepen ontstond 

naar goed Nederlands 

gebruik direct discussie 

en de eerste wijzigingen 

moesten al worden door 

gevoerd.
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Maar al in de eerste 

serie geplaatste prikken 

zijn er mensen met een 

verstandelijke beperking 

gevaccineerd gelukkig. 

Voor zover ons bekend is 

Nederland het enige land 

dat deze mensen (snel) 

vaccineert, dat is bijzonder 

te noemen.

Een prik geven soms 
lastig bij cliënten

Het vaccineren van onze 

doelgroep is niet altijd 

even makkelijk. Allereerst 

gebeurt dit onder toezicht 

van de eigen arts die 

mensen met een verstan-

delijke handicap als 

specialisatie heeft. Deze 

arts kent de cliënt en 

weet dus ook of de prik 

is toegestaan. Er kunnen 

namelijk contra indicaties 

zijn wegens allergie, andere 

aandoeningen of gebruikte 

medicatie.

Maar uitleggen waarom 

die prik noodzakelijk is 

blijkt vaak een groter 

probleem. Hoe leg je 

aan iemand met de 

verstandelijke vermogens 

van een peuter uit dat 

die zijn ouders niet mag 

zien, 1.5 meter afstand 

moet houden, niet mag 

knuffelen en een injectie 

moet nemen? Of dat 

de prik bedoelt is om 

de meest kwetsbare 

in de samenleving te 

beschermen?

Het vraagt dus veel 

aandacht en voorbereiding. 

Meestal wordt de prik 

gezet in het bijzijn van de 

vaste begeleider en in de 

eigen woning als dit kan. 

Ook wordt soms in het 

vooruitzicht gesteld dat 

de vaccinatie ervoor kan 

zorgen dat hij of zij weer 

de ouders of vrienden mag 

zien. Daar moet je wel 

erg voorzichtig mee zijn 

natuurlijk. 

En als de cliënt heel erg 

angstig is wordt nog wel 

eens iets verstrekt om hard 

in te knijpen. Een soort 

cadeautje dat ze mogen 

houden. Andere cliënten 

lopen lachend en trots de 

kamer uit om aan vrienden 

te vertellen dat het 

“hartstikke leuk was”.

Toestemming 
noodzakelijk

Er zit nog een traject 

voorafgaand aan het 

vaccineren. Ouders 

of verzorgers moeten 

toestemming geven voor 

de prik en die hebben vaak 

en veel terechte vragen 

over de werking ervan bij 

onze cliënten. De vaccinatie 

is immers voor niemand 

verplicht.

Hoewel de 

vaccinatiestrategie 

regelmatig wijzigt zullen 

ook de werknemers in 

de zorg voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking binnenkort aan 

de beurt zijn of inmiddels 

al zijn gevaccineerd. Deze 

worden gevaccineerd bij 

de GGD’s aangezien dit 

vaccin bij -73 graden moet 

worden bewaard waardoor 

het lastig te bewaren is bij 

de instelling.

Al met al een indruk-

wekkende operatie waar 

de zorgmedewerkers en 

artsen van onze cliënten 

zeer druk mee zijn.
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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 

hiervan 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 

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. 

En aan het eind van de dag 

kan je een stevige knuffel 

tegemoet zien van een van 

onze cliënten.

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 

op zich 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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Ook mensen met een verstandel i jke 
beperking mogen stemmen op de 
part i j  van hun keuze

Er zijn weer verkiezingen en ook mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking mogen natuurlijk stemmen 

op de partij die hun voorkeur heeft. Wat voor iedereen 

de gewoonste zaak van de wereld is kan voor deze 

groep echter nog best lastig zijn. Hoe leg je immers 

uit dat we de volksvertegenwoordiging kiezen voor 

de 2e kamer der Staten Generaal? Gelukkig zijn er veel 

mogelijkheden voor hulp en sommige instellingen en 

organisaties besteden er veel aandacht aan.

De overheid heeft een 

aantal regels opgesteld bij 

verkiezingen. Sinds enige 

tijd mogen ook mensen 

met een verstandelijke 

beperking “gewoon” 

stemmen. Ze mogen hulp 

krijgen zoals een toelichting 

op hoe het stembiljet te 

gebruiken echter in het 

stemhokje dienen zij de 

stem alleen uit te brengen, 

niemand mag dus mee het 

hokje in. 

Van overheidswege 

wordt de gelegenheid 

tot stemmen zeer 

gestimuleerd. Onder het 

motto “iedereen is gelijk” 

probeert men ons democra-

tische stelsel zo goed 

mogelijk te laten werken. 

Verschillende ministeries 

hebben zich hier voor in 

gezet.

Ook een oplossing 
gevonden voor mensen 
die geen handtekening 
kunnen zetten.

Nu zijn er ook mensen 

met een meervoudige 

handicap die niet in staat 

zijn zelf een handtekening 

te zetten. In deze gevallen 

is het mogelijk iemand te 

machtigen maar daar staat 

dan in deze gevallen geen 

handtekening onder. 

Als op de betreffende ID 

de opmerking staat dat de 

kiezer hiertoe niet in staat 

is kan de gevolmachtigde 

de stem namens de cliënt 

uitbrengen.

Ook mensen met een 

curator of bewindvoerder 

mogen zelfstandig hun 

stem uitbrengen.H
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Er is een prima oplossing 

gevonden om de mensen 

op het stemmen voor 

te bereiden. Thuis of bij 

de instelling kunnen de 

stemmers het al een keertje 

proberen op de website 

Hoewerktstemmen.nl.

Medewerkers zetten 
zich in om cliënten te 
helpen.

Meerdere instellingen 

proberen de cliënten te 

enthousiasmeren om toch 

vooral te gaan stemmen. 

Zorgmedewerkers 

besteden veel aandacht 

aan de verkiezingen door 

bijvoorbeeld samen naar 

debatten te kijken en 

vragen te beantwoorden. 

Men loopt er tegenaan 

dat tijdens de debatten 

maar ook in de verkie-

zingscampagnes van de 

verschillende partijen 

best moeilijke woorden 

gebruikt worden. Denk 

hierbij aan “democratie” 

of “Rijksoverheid” en 

“diversiteit”. 

Door hulp te bieden wordt 

soms een opkomstper-

centage van over de 40% 

bereikt onder mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Een prachtig 

resultaat dus.

De debatten zijn voor 

onze doelgroep al 

lastig te volgen maar 

als de lijsttrekkers 

zich ook nog schuldig 

maken aan persoonlijke 

beschuldigingen wordt 

het nog moeilijker. Zo’n 

discussie wordt vaak 

ervaren als “ruzie”, iets 

waar cliënten liever niet 

naar luisteren.

Hoewel het voor de 

medewerkers van de 

instelling best lastig is om 

neutraal te blijven ervaren 

deze hun inspanningen in 

het algemeen als positief.
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Real isat ie  b i jzondere woonvoorziening 
in  Ri jswi jk

Na vier jaar is er een overeenkomst getekend voor de 

realisatie van 15 woningen in Rijswijk. Een mooi initiatief 

waar veel partijen bij betrokken zijn en uiteindelijk zal 

leiden tot de realisatie van een complex voor jongeren met 

een verstandelijke beperking.

In Rijswijk wordt al een 

tijdje gebouwd aan de 

nieuwe wijk Rijswijk 

Buiten. Het plan ligt 

tegen de Gemeentegrens 

van Delft aan nabij een 

groot tuincentrum. In het 

algemeen worden hier 

woningen gebouwd maar 

op initiatief van een ouder 

is alweer vier jaar geleden 

samenwerking aangegaan 

tussen de hiervoor 

opgerichte Stichting Our 

House, Stone Vastgoed en 

de Gemeente Rijswijk.

Nu de vergunningen zeer 

waarschijnlijk op korte 

termijn verleend zullen 

worden is de planning rond 

de maand mei 2021 van 

start te gaan.
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Een woningbouwver-

eniging is eigenaar 

van het gebouw dat 

door Our House wordt 

gehuurd. Aangezien 

er begeleiding van de 

jongeren vereist is zal 

een van de grootste 

instellingen in de regio, 

Ipse de Bruggen, dit voor 

haar rekening nemen.

Gericht op het individu

Koken en eten doen de 

toekomstige bewoners 

samen. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door de 

aanwezigheid van meerdere 

gezamenlijke woonkamers. 

Sommige jongeren hoeven 

niet ver te reizen voor 

dagbesteding, in het plan is 

hiervoor eveneens ruimte 

voor gereserveerd. De 

mensen van Our House zijn 

verantwoordelijk voor de 

bezetting van de studio’s. 

Hiervoor zoekt de stichting 

bewoners met verschillende 

beperkingen aangezien het 

individu voorop staat.

Veel mogelijkheden

Er is niet voor niets voor 

deze locatie gekozen, er 

zijn in de buurt winkel-

centra en veel wandelmo-

gelijkheden. Iets verderop 

zijn er sporthallen, een 

schouwburg, kinder-

boerderij en het gezellige 

oude centrum. Het 

aanwezige openbaar 

vervoer is meer dan 

toereikend om er te komen, 

ook in Delft.

Het project is een 

prachtig voorbeeld van 

samenwerking door 

meerdere partijen en 

tomeloze inzet van 

iedereen. Medio 2022 zal 

het gebouw de deuren 

openen en de toekomstige 

bewoners kunnen niet 

wachten tot het zover is. H
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Bi j  afscheid nemen is  begele id ing 
belangr i jk

Iedereen verwerkt een sterfgeval van een goede vriend 

of familielid op zijn eigen manier. Voor mensen met 

een verstandelijke beperking is afscheid nemen vaak 

extra moeilijk, zeker als het om mensen gaat die een 

voorname of misschien wel de belangrijkste rol spelen 

in het bestaan van de cliënt. Sommige cliënten hebben 

de verstandelijke vermogens van een peuter:

Hoe ga je om met iets wat je niet begrijpt?H
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Mensen met een verstan-

delijke beperking hebben 

behoefte aan structuur. Op 

tijd eten, vertrekken naar 

de sportclub of de tanden 

poetsen. Ook bezoekjes 

van familie, een buddy of 

vrienden zijn belangrijk en 

als dit eens niet mogelijk is 

op de dag of tijdstip waar 

men aan gewend is kan de 

cliënt flink van slag raken. 

Bij het overlijden van 

zo’n belangrijke persoon 

is het belangrijk dat de 

cliënt deskundig wordt 

opgevangen of in het geval 

van een langdurige ziekte, 

goed wordt voorbereid.

Het geven van aandacht 

en liefde is in zo’n situatie 

ontzettend belangrijk. De 

cliënt heeft een schouder 

nodig om op uit te huilen 

en dit laatste moet juist 

niet worden onderdrukt. 

Elke traan betekent een 

beetje opluchting en een 

klein stapje op de weg naar 

verwerking. 

In enkele gevallen gaat 

de verzorging over 

tot het gebruik van 

rustgevende medicijnen. 

Vanzelfsprekend is dit maar 

een tijdelijke oplossing 

want die kan de cliënt 

nu eenmaal niet het hele 

verdere leven nemen.

Draai er niet omheen

Probeer de cliënt uit te 

leggen wat er aan de 

hand is en bereid deze 

indien mogelijk voor op 

het naderende afscheid. 

Hoe slecht het nieuws ook 

is, draai er niet om heen 

en herhaal dit met enige 

regelmaat. Mogelijk komt 

de cliënt met lastige vragen 

over de dood, wees hier, 

voor zover mogelijk, op 

voorbereid.

Als degene overleden is 

kan de cliënt (zo mogelijk) 

worden betrokken bij 

de organisatie van het 

afscheid. Het geeft een 

goed gevoel iets te hebben 

gedaan voor degene waar 

je om gaf.

Ondanks de begeleiding 

kan de cliënt ontroostbaar 

zijn, zich langdurig 

afzonderen of zelfs 

agressief worden. Niet 

eten, de woning slopen 

of onophoudelijk huilen 

komt voor. Er zijn gevallen 

bekend dat het verwerken 

van het verlies zelfs enkele 

jaren duurt.

Tijdens de rouwperiode zijn 

herinneringen belangrijk. 

Kijk samen naar foto’s of 

filmpjes en schenk een 

persoonlijk item van de 

overledene aan de cliënt als 

dit kan. 

Praat veel met de cliënt en 

biedt vooral een luisterend 

oor. Luisteren is hierin zoals 

zo vaak belangrijker dan 

zelf spreken. 

Het is zeer verstandig 

de medewerkers van de 

instelling te betrekken bij 

het proces en de gespecia-

liseerde arts voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking in te schakelen 

voor advies.

Niet te snel

Begeleiders en verzorgers 

moeten zich realiseren dat 

een rouwperiode lang kan 

duren. Geef niet te snel het 

signaal dat we weer verder 

moeten want ieder individu 

kiest hiervoor zijn eigen 

moment. 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, initiatieven of 

nieuws dat gratis beschikbaar 

is in openbare gebouwen in 

nagenoeg geheel Nederland. 

Daar wordt het blad 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 initiatieven 

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 of zelfs onmogelijk. 

Bij alle activiteiten staat de 

veiligheid voorop, zowel voor 

de deelnemers, zorgmede-

werkers als de vrijwilligers. 

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 corres-

pondenten van STOG plaats. H
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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. 

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, 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. H
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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 dus 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. Het is 

ons beleid zo min mogelijk 

namen bij de foto’s te plaatsen 

opdat de cliënten of vrijwil-

ligers niet traceerbaar zijn.

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 toegankelijk 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.

TOT SLOT

Door de bijzondere omstan-

digheden is het Bestuur van 

STOG en de redactie van 

dit magazine verstoken van 

interviews en locatiebezoek. 

Wij zijn dan ook verheugd dat 

er dankzij onze vrijwilligers 

weer een mooie en zinvolle 

uitgave tot stand is gekomen.H
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