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Na de oprichting werd het volgende artikel in Raakpunt geplaatst:
De VOGG heeft er weer een nieuw bestuur bij. Nadat de beide afdelingen Alphen aan den
Rijn en Leiden enige tijd zonder bestuur moesten doen, heeft een groep vrijwilligers samen
met verenigingsconsulent Desirée Pardon het initiatief genomen een nieuw bestuur te
vormen. De afdeling is daarmee nieuw leven ingeblazen.
Bas Roeleveld is voorzitter van het nieuwe bestuur van de afdeling Alphen aan den Rijn –
Leiden en omstreken. “Met Desirée hebben we de mogelijkheid besproken een nieuw
bestuur te vormen. Al gauw constateerden we dat we van twee afdelingen één afdeling
moesten maken. Halverwege de voorbereidingstijd hadden we ongeveer vijf mensen voor
het bestuur. We stelden ons het doel dat we minimaal tien bestuursleden wilden, anders zou
het niet doorgaan. En het is gelukt, het bestuur bestaat nu uit tien mensen.”
Communicatie als speerpunt
Inmiddels heeft het kersverse bestuur de taken verdeeld en is een startdocument
geschreven. Vanuit dit document en de bijbehorende taakverdeling is een plan van aanpak
geschreven waaraan iedere taakverandwoordelijke een bijdrage heeft geleverd. In dit “plan
van aanpak” staan onder meer de taakverdeling binnen het bestuur en de plannen die het
bestuur heeft voor activiteiten. Het speerpunt voor de komende periode is communicatie. Het
bestuur wil de leden gaan informeren via een nieuwsbrief of een blaadje, de voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang. Daarnaast wil het bestuur thema-avonden organiseren voor
ouders en verwanten. Ook wordt er gekeken naar een eigen website. Natuurlijk zal de
afdeling ook aandacht gaan besteden aan ledenwerving. De afdeling telt nu zo’n 250 leden.
“Eén van de andere activiteiten is het inventariseren van de adressen van bijvoorbeeld
voorzieningen, sport, vrije tijdsbesteding en instellingen in deze regio. En we gaan een
onderzoek houden naar de wensen binnen onze afdeling: wat willen onze leden en wat
verwachten ze van ons? Voorlopig zijn we nog wel bezig met het opbouwen van de afdeling.
De opbouwfase loopt van mei 2002 tot mei 2004. Dit betekent niet dat we deze periode geen
activiteiten ontplooien. In september is er een uitgaansdag (een oude traditie) gepland voor
leden in Alphen aan den Rijn. Deze wordt samen georganiseerd met Philadelphia. Verder
zullen we starten met informatie avonden. Wat we verder in deze periode willen doen is het
opzetten van een contactnetwerk voor ouders en verwanten, zodat mensen rechtstreeks
met iemand uit hun regio contact op kunnen nemen als ze bijvoorbeeld vragen hebben”,
aldus Bas Roeleveld.

Als u een bijdrage wilt leveren aan het opbouwen van de afdeling Alphen aan den Rijn –
Leiden en omstreken of als u als contactouder in deze regio zou willen fungeren, kunt u
contact opnemen met het secretariaat, Hans Kok, telefoon (071) 5618662, e-mail
jthkok@hetnet.nl of met de voorzitter, Bas Roeleveld, telefoon (0172) 444024, e-mail
bmhroel@bart.nl.
Saskia Ummels

Verslag uitgaansdag
7 september 2002

VERSLAG VAN ONZE FAMILIEDAG OP 7 SEPTEMBER 2002
In collegiale samenwerking met Philadelphia hadden wij dit jaar Het
Land van Ooit in Drunen als bestemming en kunnen mijns inziens
terugzien op een geslaagd " dagje uit". Het weer lachte ons die 7e
september flink toe en in totaal gingen wij met 149 personen ,
verdeeld over 46 families en 3 touringcars van Brouwer's Tours op
pad richting Brabant.
Goed was het om enkele nieuwe gezichten, waaronder gezinnen met kleine kinderen, te
mogen begroeten.
Met de Ooitgroet en muziek werden wij welkom geheten, maar jammer was het dat bij het
koffiedrinken, kompleet met Ooitse lekkernij de organisatie even haperde.
Uiteindelijk kreeg toch 'n ieder het bruine vocht en die overheerlijk traktatie. Op
het ons toegestuurde enquêteformulier hebben wij deze kritische kanttekening
zeker geplaatst, want wij hadden immers de afspraken vooraf goed
doorgenomen. Verder kon ieder van ons zijn gang gaan; de ene familie was
niet uit de speeltuin weg te slaan, terwijl de ander genoot van de vele
optredens in het Arena Theater, het Poppentheater of het Ooit Theater.
Vriendschap werd gesloten met Kloontje het Reuzenkind, met de Gouverneur,
met de Ooitridders, met Sap de Aardwortel etc. etc.
De samenwerking met de familiedag commissie van Philadelphia verliep in een
prima sfeer. Namens de VOGG stond ik er alleen voor en vraag dan ook
dringend................WIE HELPT MIJ IN 2003?
Voor volgend jaar hebben wij al weer een enkel nieuw ideetje op de plank
liggen, maar graag wil ik mijn eenmansfractie uitgebreid zien. Ook bestuurlijk
valt er nog een belangrijke noot te kraken; of te wel: gaan wij door met de samenwerking met
Philadelphia of gaan VOGG Alphen en Leiden samen op pad. Heeft u suggesties in deze?
Tot slot een oprecht "dankjewel" aan de dames van de familiedagcommissie van
Philadelphia Anjo Wijnen, Greet Burggraaf en Fredie Sol, die mij wegwijs hebben gemaakt in
de organisatie van zo'n uitgaansdag met wel 150 man. Van Fredie is afscheid genomen;
voor haar is direct alweer een opvolgster gevonden.
Kom op leden van de VOGG en meldt u s.v.p. voor deze aardige taak bij het bestuur aan.
Wie mag ik als collega begroeten?.
Piet Berkhout

Eerste nieuwsblad
December 2002

Van de voorzitter
Op 24 april zijn we met een enthousiaste groep mensen gestart om de VOGG in onze regio
weer op de kaart te zetten. De eerste tijd hebben we gebruikt om onze plannen aan het
papier toe te vertrouwen. Dit heeft geresulteerd in een “plan van aanpak” voor de eerste 2
jaar. Wij noemen dit de opbouw periode. Communicatie is een van de belangrijkste thema’s
voor de komende tijd. Daarom zijn we gestart met een informatie bulletin voor de leden van
de VOGG. Deze ligt dan ook hier voor u. Ik hoop dat er nog velen zullen volgen.
In deze eerste “Nieuws van de Afdeling” zult u ontdekken dat we naast de opbouw ook
gestart zijn met activiteiten. Bij sommige activiteiten hebben we uw hulp nodig. Heeft u
weinig of veel tijd, weinig of veel ervaring, weinig of veel mogelijkheden: er is altijd iets voor u
te doen. U doet dit voor u zelf en vele anderen.
Bas Roeleveld

Start oudernetwerk
December 2002

MET DESKUNDIGHEID EN ERVARING BENT U EEN STEUN VOOR EEN ANDER.
Als belangenorganisatie willen wij dicht bij u staan en eenvoudig toegankelijk zijn voor onze
leden en andere belangstellenden. Echter, deze wens kunnen we niet realiseren zonder u!
Daarom zijn we op zoek naar leden die beschikbaar willen zijn als aanspreekpunt. U kunt
een vraagbaak en luisterend oor zijn. Als lid van onze vereniging weet u als geen ander hoe
belangrijk het is om bij een lotgenoot aan te kunnen kloppen. Een contactouder fungeert als
eerste aanspreekpunt voor een ieder die informatie nodig heeft, suggesties heeft, vragen
over ‘gehandicaptenland’ of gewoon een luisterend oor zoekt.
Om dicht bij de leden te staan hebben wij de afdeling Alphen aan den Rijn-Leiden e.o.
verdeeld in drie gebiedsdelen. Allereerst het gebied West waaronder Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten, Katwijk en Valkenburg vallen. Het gebied Midden omvat Leiderdorp,
Zoeterwoude, Alkemade, Rijnwoude en Jacobswoude. Tot slot kennen we gebied Oost
waartoe Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Liemeer, Nieuwkoop en Bodegraven behoren.
Per gebiedsdeel willen wij minimaal twee aanspreekpunten organiseren. Vanuit het bestuur
voorzien wij de aanspreekpunten van informatie over adressen en bereikbaarheid van
(andere) belangenverenigingen, informatie over welke activiteiten er zijn voor de
gehandicapten en voor hun ouders/verwanten e.d. Als aanspreekpunt wordt u als
medewerker actief binnen deze afdeling van de VOGG. U ontvangt
de agenda’s en verslagen van het bestuur. Ongeveer twee maal per jaar zal het bestuur een
vergadering organiseren waarbij de medewerker worden uitgenodigd deel te nemen.
Tussentijds lopen de contacten via het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de netwerken.
Zij is steeds bereikbaar voor de aanspreekpunten.
U kunt anderen helpen! Kunnen wij op u rekenen?
Lia van Berkel

