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Evenementen op locatie even niet 2
Regelmatig organiseert STOG leuke en 

zinvolle activiteiten op locatie. In het 

ene geval zijn onze vrijwilligers er bij 

betrokken, soms regelt de instelling het helemaal zelf. Corona 

speelde ons parten maar er is licht aan het eind van de tunnel.

Keuring voor rijbewijs mensen met autisme 
weer ter discussie 4

Mensen met autisme kunnen prima 

aan het verkeer deelnemen, ook achter 

het stuur van een auto. Het is niet raar 

dat hier een keuring bij hoort maar de 

uitvoering hiervan laat te wensen over. “Heeft u nog autisme” 

is een van de vragen die gesteld kunnen worden.

Familie betrokken bij Down Syndroom Dag 6
Jaarlijks is 21 maart de dag waarop 

wordt stil gestaan bij mensen met Down 

Syndroom. Een dag waarop men (vaak 

online) leuke dingen organiseert en 

familieleden met elkaar in contact komen en blijven. Niet alleen 

in Nederland, de hele wereld doet mee.

Zijn mensen met een verstandelijk beperking gelukkig? 8
In Nederland wordt regelmatig 

onderzoek gedaan naar ons gevoel van 

geluk. Recent is dit ook uitgevoerd onder 

mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking. Lees de resultaten in dit magazine.

Zorgboerderijen; een echt “thuis” voor cliënten 10
Mensen met een verstandelijke 

beperking vinden een thuis op zorgboer-

derijen. Werken, plezier hebben, goede 

begeleiding en respect zijn belangrijke 

aspecten van deze mooie initiatieven. Net als iedereen een 

baan en vaak nog nieuwe dingen leren ook. Zorgboerderijen 

hebben een zeer belangrijke functie.

Innovatieve organisatie Special Olympics Den Haag 2021 12
Hoe triest de Corona pandemie ook is, het dwingt ons tot creati-

viteit. Vergaderen achter je laptop, dineren in je caravan en 

ook de organisatie van de Special Olympics 2021 heeft nieuwe 

mogelijkheden gevonden. Bij het drukken van dit magazine zijn 

de ervaringen nog niet bekend maar de gevonden oplossingen 

zijn indrukwekkend te noemen.

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

over de Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten. Informatie over onze 

doelstellingen 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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Act iv ite iten op locat ie  nog even niet , 
maar  er  is  hoop

Als de financiën het toelaten organiseren wij leuke, 

zinvolle evenementen bij zorginstellingen. Hierbij staan 

de cliënten centraal en de veiligheid voorop, daarom 

werken wij hierin altijd samen met de medewerkers 

van de zorginstellingen.

En gelukkig zijn er bedrijven die met hun medewerkers 

een dag(deel) helpen. Hoewel Corona een streep gezet 

heeft door onze plannen zijn ze zeker niet van de baan.

Een grote glimlach op het gezicht van een 

kind in de dierentuin, een knuffel van een 

volwassen man die je aardig vindt of een 

cliënt die nog dagen in het gewonnen shirt 

op de instelling rondloopt. 

Het kan je zo maar overkomen als je een dag 

organiseert met mensen met een verstan-

delijke beperking.H
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Kennis maken met mensen met een 
verstandelijke beperking

Dit is een van de doelstellingen van ons 

initiatief want de cliënten hebben de dag 

van hun leven en aangezien niet iedereen in 

contact komt onze doelgroep dient het dus 

nog een ander doel, kennis maken met deze 

mooie mensen.

Er zijn al evenementen georganiseerd van 

uiteenlopende aard. Een wandeling met 

meervoudig gehandicapte kinderen langs 

het strand, een hok bouwen voor Alpaca’s 

bij een instelling of een fietstocht maken 

door het bos met buddy-fietsen.

Altijd was er dezelfde conclusie, het was een 

geweldige dag, wat leuk om te doen en waar 

kan ik me melden als vrijwilliger. 

Soms kwamen er aan het eind van de dag 

emoties los en daarnaast altijd veel respect 

voor de zorgmedewerkers die dit dagelijks 

doen.

Teambuilding pur sang

Gelukkig kiezen bedrijven regelmatig voor 

zo’n evenement in plaats van het gebrui-

kelijke karten, bowlen of dineren. Met een 

aantal medewerkers iets nuttigs doen voor 

een ander geeft vaak veel voldoening en 

bevordert het teamgevoel. 

En wij schrijven altijd een artikel over het 

evenement in dit magazine. Een mooie 

promotie voor de doelgroep maar ook voor 

het bedrijf.

Als uw interesse is gewekt om zo’n project 

te omarmen vragen wij u contact met ons op 

te nemen. 

De gegevens kunt u vinden in dit magazine. H
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Klachten over  keur ing bi j  aanvraag 
r i jbewi js  mensen met aut isme

Bij het aanvragen van een rijbewijs dienen mensen 

met autisme vaak een keuring te ondergaan. Ook bij 

verlenging is dit het geval maar helaas zijn er klachten 

over deze verplichte, psychiatrische keuring.

De Gezondheidsraad adviseert om de medische keuring 

te herzien en dus te verbeteren.

H
a

n
d

In
fo

 M
a

g
a

zi
n

e

4



Mensen met autisme-

spectrum stoornis kunnen 

meestal prima autorijden 

maar aangezien je dit in je 

aanvraag voor een rijbewijs 

of verlenging daarvan dient 

te vermelden volgt er een 

psychiatrische keuring en 

een soms extra test. 

En daar gaat het nog 

wel eens mis volgens de 

Nederlandse Vereniging 

voor Autisme want er 

komen veel klachten 

binnen.

Keuringsartsen dienen vast 

te stellen of de aanvrager 

in staat is om veilig aan 

het verkeer deel te nemen 

maar sommige artsen 

stellen vragen zoals “heeft 

u nog steeds autisme”? 

Dit terwijl verwacht mag 

worden dat deze instantie 

er van op de hoogte is dat 

autisme nooit meer over 

gaat. 

Slechts een van de 

schrijnende voorbeelden 

waardoor deze mensen 

weinig vertrouwen hebben in 

de procedure.

Het rijbewijs is soms 
bepalend voor een goede 
baan

Ook voor mensen met autisme 

kan het behalen of verlengen 

van het rijbewijs mede 

bepalend zijn voor het krijgen 

of behouden van een baan. 

Autisme hoeft geen 

belemmering te zijn om aan 

onze samenleving deel te 

nemen, te sporten, werken of 

bijvoorbeeld met de auto op 

vakantie te gaan.

Er is ook een groot verschil 

in de tarieven van de artsen, 

voor een consult van enkele 

minuten wordt soms 200 euro 

gevraagd.

Gezondheidsraad 
doet meerdere 
aanbevelingen

De Gezondheidsraad 

heeft recent een 

dringend advies 

uitgebracht de extra 

rijvaardigheidstest 

uitsluitend op te leggen 

als dit aan de hand van 

een psychiatrisch rapport 

noodzakelijk wordt 

geacht. In sommige 

gevallen kan autisme 

zelfs voor een betere 

gemiddelde rijvaar-

digheid zorgen blijkt 

uit wetenschappelijk 

onderzoek. 

Ook adviseert men de 

kwaliteit van de artsen te 

verbeteren en standaard 

tarieven te hanteren. 

De politiek heeft 

al aangegeven de 

voorstellen over te 

nemen.
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Wereld Down Syndroom Dag; 
voor  c l iënten en fami l ie

Al sinds 2006 wordt op 21 maart van ieder jaar Wereld 

Down Syndroom Dag gehouden. Voor de een het 

moment om weer eens in contact te komen met ouders, 

voor de ander een aanleiding om met zoon of dochter 

iets leuks te doen en daar samen met anderen van te 

genieten.

Deze dag wordt door de Verenigde Naties aangemerkt 

als officiële feestdag.H
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Mensen met het 

Syndroom van Down 

hebben een chromosoom 

dat niet twee maar 

drie keer voorkomt. 

Hierdoor hebben deze 

mensen niet alleen vaak 

specifieke kenmerken 

in hun uiterlijk maar 

ook bepaalde medische 

problemen. De 

aandoening komt bij 

ongeveer 5 op de 10.000 

geboortes voor en al 

deze mensen hebben een 

verstandelijke beperking 

in meer of mindere mate. 

Exacte cijfers zijn ons niet 

bekend maar er leven 

naar schatting 14.000 

mensen in Nederland met 

Down Syndroom.

Er zijn mogelijkheden om 

tijdens de zwangerschap 

vast te stellen of het 

ongeboren kind deze 

aandoening heeft. Om 

uiteenlopende redenen 

maken mensen hier 

geen gebruik van of 

accepteren het kind zoals 

het is. Vrouwen die in 

verwachting zijn van een 

kind met deze afwijking 

krijgen vaker dan 

gemiddeld een miskraam 

en ook de kindersterfte 

in de eerste levensjaren 

is relatief hoog, meestal 

door problemen met 

de luchtwegen zoals 

longontsteking.

De dag is zeker niet 
uitsluitend voor 
cliënten

Wereld Down Syndroom 

Dag wordt niet 

uitsluitend georga-

niseerd voor de cliënten 

zelf. Het is juist ook 

de bedoeling dat 

ouders en verzorgers 

eens in het zonnetje 

worden gezet en met 

elkaar van gedachten 

wisselen en ervaringen 

te delen. Daarnaast 

komt de doelgroep 

hierdoor weer eens 

onder de aandacht van 

mensen die hier niet 

of nauwelijks mee in 

aanraking komen. Ook 

in andere landen krijgt 

de jaarlijkse happening 

veel aandacht. Soms 

bedenkt men ludieke 

acties zoals het dragen 

van verschillende sokken 

of aangepaste kleding.

Veel en verschillende 
initiatieven

Er zijn deze dag veel 

en uiteenlopende 

initiatieven, ook in 

Nederland. Gezinnen 

met een kind met 

Syndroom van Down 

maken een vlog of 

loggen in op de online 

familiedag tijdens de 

viering in Corona tijd. 

Ouders studeren samen 

met het kind een dansje 

in, sturen leuke foto’s 

of delen ideeën over 

gezellige familieacti-

viteiten. Zo komen de 

verzorgers actief met 

elkaar in contact en dit 

kan leiden tot nieuwe 

vriendschappen tussen 

de gezinnen.

Eigenlijk heeft STOG 

min of meer dezelfde 

doelstellingen als de 

organisatie van Wereld 

Down Syndroom Dag, 

namelijk aandacht 

vragen voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking waarover 

u kunt lezen in het 

magazine dat nu voor u 

ligt. H
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Zi jn  mensen met een l ichte 
verstandel i jke  beperking gelukkig?

Of wij Nederlanders gelukkig zijn wordt regelmatig onderzocht. 

En ook al klagen we met z’n allen veel, wij Nederlanders 

geven toch wel aan best tevreden te zijn in en met ons land. 

Maar hoe ervaren naar schatting 1,2 miljoen mensen met een 

verstandelijke beperking eigenlijk onze maatschappij?

Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau heeft een 

onderzoek gedaan waaruit 

blijkt dat mensen met een 

verstandelijke beperking 

minder gelukkig zijn. Er is 

in deze doelgroep meer 

zorgvraag en men heeft 

moeite met voor ons 

gebruikelijke, eenvoudige 

handelingen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan gebruik 

maken van de trein, het 

regelen van je betalingen 

via de bank of het draaien 

van de wasmachine.

Een groot deel van de 

mensen met een verstan-

delijke beperking heeft 

een lichte aandoening. De 

schattingen lopen uiteen 

maar komen in de buurt 

van ruim 1 miljoen mensen. 

Een groot aantal dus en dit 

vraagt dus om maatregelen 

voor hulp.

Natuurlijk zijn familieleden, 

zorgmedewerkers en 

misschien zelfs de buren 

een uitkomst maar niet 

ieder individu kan hier 

gebruik van maken. 

Om niet te spreken van 

terughoudendheid bij het 

vragen van die hulp want 

als je dan eenmaal op jezelf 

woont wil je het ook zelf 

regelen. 

Ook het inkomen speelt 

een grote rol. Dit is in het 

algemeen erg laag met als 

gevolg dat er geen geld is 

om expertise in te huren of 

eens iets extra te doen.

Het SCP pleit in haar 

rapportage voor het 

aanstellen van coaches 

die mensen met een lichte 

verstandelijke beperking 

helpen bij alle dagelijkse 

dingen. De coaches kunnen 

helpen de vaardigheden 

verder te ontwikkelen op 

weg naar een zelfstandig 

en gelukkig leven.H
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Voor wie  ons in it iat ief  wi l  steunen

De mensen waar wij voor opkomen hebben een dagelijkse hulpvraag. 

Iedere dag gaan letterlijk duizenden zorgmedewerkers met ze aan de 

slag. Om ze iets te leren, al is het maar een heel klein stapje. Of om 

ze te verzorgen en een fijne dag te laten beleven. Op tijd een rondje 

lopen, medicijnen toedienen, tanden poetsen en samen lachen.

Maar er is meer nodig

De Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten heeft als 

doel mensen met een 

verstandelijke beperking 

op een andere manier 

te helpen. Voornamelijk 

door deze groep onder de 

aandacht te brengen van 

mensen en bedrijven die 

hier niet of nauwelijks mee 

in aanraking komen.

Veel van deze mensen 

kunnen “gewoon” 

deelnemen aan de 

maatschappij. Een baan 

hebben bij een bedrijf, lid 

zijn van een sportclub en 

daar de bardienst draaien. 

Net als ieder ander. 

Hoewel de faciliteiten 

in Nederland in het 

algemeen goed zijn, zeker 

in vergelijking met andere 

landen, zijn er nog stappen 

te maken. Emancipatie 

noemen we dat en deze 

mensen zijn supertrots als 

het ze lukt dat baantje of 

die sportclub te vinden.

Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten brengt het 

magazine HandInfo uit 

dat mensen die niet direct 

met onze doelgroep te 

maken hebben, op veel 

plaatsen tegen kunnen 

komen. Bij de tandarts, 

in het ziekenhuis of in de 

bibliotheek. 

Een blad met leuke, zinvolle 

en waardevolle artikelen uit 

de praktijk. 

Handig voor mensen die 

de doelgroep kennen maar 

voor mensen die hier niet 

mee bekend zijn misschien 

een echte eyeopener.

HandInfo komt tot stand 

door vrijwilligers en de 

kosten voor drukken 

en verzenden worden 

gedragen door betrokken, 

vaak kleinere ondernemers, 

die een advertentie 

plaatsen. Echter, om ons 

werk goed te kunnen doen 

is er meer nodig en dat gaat 

natuurlijk om geld.

U leest dit magazine op 

dit moment en wij hopen 

natuurlijk op een bijdrage. 

Voor slechts € 35, per jaar 

steunt u dit initiatief en 

ontvangt u alle nummers 

thuis. Vergeet niet uw 

donatie even per e-mail aan 

te kondigen, uit de bijschrij-

vingen kunnen wij geen 

verzendadres bepalen. 

Bank- en contact gegevens 

kunt u eenvoudig vinden in 

dit magazine.

De Stichting legt jaarlijks 

verantwoording af 

door publicatie van 

de Jaarrekening op de 

website.
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Heerl i jk  part ic iperen 
op een zorgboerder i j

Er zijn in ons land best veel zorgboerderijen waar 

mensen met een verstandelijke beperking dagelijks 

meewerken. Wij noemen dat dagbesteding maar 

eigenlijk dekt deze benaming de lading niet. Het 

belang van de zorgboerderijen is enorm en het werk 

dat er gedaan wordt 

superbelangrijk maar 

soms best lastig.

Je kunt er zo maar voorbij 

rijden. Gewoon een 

boerderij met stallen, een 

woonhuis, de tractor staat 

klaar en de koeien in de wei 

of binnen. 

Schijn bedriegt want vaak 

zijn hier mensen met een 

verstandelijke beperking 

met veel plezier aan het 

werk.

De stallen schoonmaken, 

de koeien voeren, helpen 

oogsten of hooi van het land 

halen. Voor veel mensen is 

dit de gewoonste zaak van 

de wereld terwijl dit voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking een 

tweede huis is. 

Ze staan ’s morgens op 

om naar het werk te gaan, 

net als ieder ander. Ze 

gaan belangrijk werk doen 

want, de koeien moeten nu 

eenmaal worden binnen-

gehaald of de oogst geplukt.

Participatie en 
waardering

Dit alles heeft te maken 

met participatie, inclusie 

en waardering. Met een 

verstandelijke beperking 

ben je anders maar 

zeker niet minder en een 

volwaardige baan hoort 

erbij. Als het eind van 

de dag de klussen weer 

geklaard zijn gaat iedereen 

weer voldaan naar huis, 

hoewel niet altijd. Bij 

sommige zorgboerderijen 

wonen de cliënten intern. H
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In dat geval gaan de 

klussen, net als bij iedereen, 

gewoon door. Er moet ’s 

avonds gegeten worden, 

dus gekookt. De was moet 

gedaan worden en de 

woning moet schoon zijn. 

De verdeling van de taken 

moet geregeld zijn en soms 

is dat best een uitdaging.

Want het is natuurlijk niet 

altijd zo eenvoudig als 

hierboven beschreven 

wordt. Mensen met een 

verstandelijke beperking 

hebben voorkeuren, een 

eigen wil, mening en net als 

iedereen ook wel eens een 

slechte bui. Daarnaast zijn 

er verschillen in denkniveau 

waar rekening mee 

gehouden moet worden. 

Dit maakt het voor de 

begeleiding natuurlijk wel 

eens lastig maar uiteindelijk 

zijn er oplossingen.

Veilig en aangepast 
waar nodig 
functioneren

De veiligheid staat 

natuurlijk voorop. Op een 

boerderij worden natuurlijk 

grote en gevaarlijke 

machines gebruikt zoals 

tractoren, oogstmachines 

en boomschudders. 

Mensen met een verstan-

delijke beperking zien 

gevaren niet of kunnen juist 

angstig zijn. Iets voor de 

begeleiding om echt veel 

rekening mee te houden, 

ook in de planning van de 

werkzaamheden. 

Daarnaast is dagelijkse 

structuur voor deze 

mensen zeer belangrijk, op 

tijd eten, rusten of aan de 

slag gaan.

Verschillende onderzoeken 

hebben aangetoond dat het 

benutten van de kwaliteiten 

van deze mensen ze 

gelukkig en gewaardeerd 

maakt. Daardoor kunnen 

ze een prima bijdrage 

leveren aan de boerderij 

door werkzaamheden 

te verrichten die ze leuk 

en belangrijk vinden, 

vrienden maken en het 

sociale netwerk vergroten 

met collega’s. Andersom 

worden er werkzaamheden 

uitgevoerd die voor de 

bedrijfsvoering belangrijk 

zijn. 

De mensen met een 

verstandelijk beperking 

voeren het werk uit in hun 

eigen tempo. 

Gewoon functioneren 

als ieder ander met wat 

aanpassingen waar nodig. 

Vaak heerlijk in de 

buitenlucht, ’s avonds moe 

maar voldaan op tijd naar 

bed en soms letterlijk met 

het kraaien van de haan 

weer op. H
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Specia l  Olympics  2021  Den Haag 
laat  sporters  d ig itaal  bewegen

Programma maken, nieuwe Corona maatregelen afwachten, 

steeds weer aanpassen en blijven hopen. De organisatie 

van de Special Olympics Den Haag heeft het niet makkelijk 

gehad de afgelopen maanden. Maar met “out of the box” en 

creatief denken is men er in geslaagd een uniek evenement 

neer te zetten dat er in voorziet dat alle mensen met een 

verstandelijke beperking in beweging komen. We nemen 

even een voorschot op dit innovatieve evenement.

Niet alleen de ruim 2.000 

ingeschreven deelnemers 

gaan sporten. In het gehele 

land konden mensen 

digitaal (mee) gaan sporten 

of je nu in teamverband 

sport, individueel of met je 

hele sportclub mee wilde 

doen. 

Uniek in zijn soort, nog 

nooit op deze wijze 

georganiseerd en zeer 

waarschijnlijk de start van 

een nieuwe trend.

Live op regionale 
televisie te volgen

Natuurlijk was er 

eveneens een programma 

in Den Haag. 

Vrijdag 11 juni 2021 de 

digitale opening vanuit 

het Sportcampus 

en live te zien op TV 

West en TV Den Haag 

waarbij natuurlijk de 

vlag is gehesen en de 

Olympische eed afgelegd. 

Alles met medewerking 

van prominente mensen 

zoals Minister van Ark en 

Wethouder Bredemeijer 

van Gemeente Den Haag. 

Met daarnaast een 

bekende presentator en 

nog bekendere zanger 

en band belooft het een 

spektakel te worden.

In het weekend is er 

gekozen voor trainingen in 

plaats van wedstrijden.H
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Ook dit heeft natuurlijk 

te maken met de Corona 

maatregelen die van kracht 

zijn. Tijdens de opzet van 

het evenement was steeds 

onduidelijk of wedstrijden 

wel waren toegestaan en 

is er uiteindelijk vanwege 

de veiligheid gekozen voor 

trainingen. 

Sporters die om deze reden 

niet hebben ingeschreven 

konden dus thuis of op de 

sportclub aan de slag.

Sporters konden zich 

opgeven als team, groep of 

individueel.

Workshops, clinics en 
Oranje

Zaterdag 12 juni kwamen 

verschillende sporten 

aan bod en zondag 13 

juni waren er workshops, 

clinics en een speciale 

voetbalworkshop die 

prachtig aansloot bij het EK 

voetbal dat op dat moment 

gaande was. Goed gepland 

want ons Nederlands 

voetbalteam speelde die 

dag tegen Oekraïne. 

Aan het einde van de 

middag, rond 17.00 uur is 

het programma feestelijk 

afgesloten met de gebrui-

kelijke sluitingsceremonie. 

Indien mogelijk doen 

wij nog verslag over het 

verloop. 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.

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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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 

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!

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. H
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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 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 

vrijwilligers 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 vrijwil-

ligers weer een mooie en 

zinvolle uitgave tot stand is 

gekomen.H
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