Jaarverslag 2005
Muzikale ontmoeting
16 april 2004

Een terugblik op onze muzikale ontmoeting
Zaterdag 16 april jongstleden was De Herberg, oftewel de kantine annex toneelzaal van
Swetterhage, de plaats waar het allemaal plaats vond.
Vooraf hadden tal van onze leden zich schriftelijk, dan wel per e-mail voor onze
muzikale rendez-vous aangemeld. Ook de bewoners met hun begeleiding van
Swetterhage hadden wij gevraagd van de partij te zijn en het was goed om te zien, dat
ook zij voor een gezellige happening te porren zijn
Op deze manier konden wij naar Swetterhage eens een gebaar maken, voor de talloze keren
dat wij van hun gastvrijheid gebruik mogen maken.
Bij ontvangst werd een ieder op koffie met een plak cake onthaald en het was goed om te
zien, dat menigeen elkaar herkende en elkaar ook opzocht.
Het Shantykoor “Voor de Mast” uit Katwijk bestaande uit zo’n 40 enthousiaste zangers en
muzikanten, zorgde voor veel gezelligheid en met meedeiners als: My Bonnie, Ketelbinkie en
Als de klok van Arnemuiden, liet de zaal zich niet onbetuigd. Menige arm en rolstoel deinden
op de muziek mee.
Tussen de twee optredens door was er even tijd om met elkaar van gedachten te wisselen
en het aangeboden drankje te gebruiken.
Ook draaide in die tussentijd het Rad van Fortuin, dat na een koude start zich goed
herstelde, waardoor op menige tafel een prijs zoals een CD van het Shantykoor, een
fotoalbum of een pracht schaal vol met bosviooltjes kwam te staan. Ook had “Voor de Mast”
nog wat leuke souveniertjes beschikbaar gesteld, waar ook weer menigeen mee blij werd
gemaakt en daar bleef het niet bij, onze penningmeester kreeg ook nog eens een donatie
van liefst 100 Euro. Pure klasse en dat geeft ook wel aan dat het Shantykoor met veel
plezier voor ons had opgetreden. De slotact met een ieder op het podium die dat maar wilde,
gaf wel aan dat zo’n muzikale ontmoeting voor herhaling vatbaar is.
Als organiserend afdelingsbestuur was het goed om te zien dat alle bestuursleden – maar
dan ook allemaal - met aanhang aanwezig waren en dat tal van leden de moeite hadden
genomen, om van de partij te zijn.
Helemaal tevreden waren wij bij onze kritische terugblik toch nog niet, want waar was U en
U en U????.
Met zoveel leden verwacht je met zo’n evenement eigenlijk een uitverkocht huis en dat was
het bij lange na niet.
Piet Berkhout
e-mail : P.Berkhout@zonnet.nll

Uitgaansdag
3 september 2005

Verslag Uitgaansdag
Een tevreden terugblik op onze jaarlijkse uitgaansdag
Zaterdag 3 september j.l. was het dan zover en togen 2 flinke touringcars
(met toilet “aan boord”) van BOVO Tours met daarin ruim 100 enthousiaste VOGG leden,
richting Alkmaar.
Na een voorspoedige reis van zo’n 1 ½ uur kwamen wij in de kaasstad aan, alwaar de
burgemeester van Alkmaar mevrouw M.van Rossen, ons al op de kade stond op te wachten
om daarna gezamenlijk in te schepen.
Na haar lieve en welgemeende woorden, bleek ook nog eens dat zij niet met lege handen
was gekomen en voor een ieder van ons een Alkmaar’s souveniertje bij zich had.
Wij voelden ons echt vereerd met zo’n “ Koninklijke ontvangst” en toen was het de beurt aan
de kapitein die met zijn prachtig salonschip “Kennemerland”, koers zette richting Zaanse
Schans.
De slogan van de Rederij “Ons anker gelicht, uw feest in zicht” werd meer dan waar
gemaakt, want door de speakers schalde muziek van o.a. K3, Jantje Smit en Frans Bauer
en met de heerlijke koffie, het smaakvolle gebak en de gekoelde frisdrank was er weinig
meer te wensen.
Ook het weer werkte fantastisch mee en zo kon er op het bovendek een heerlijke frisse
neus en een gezonde kleur verkregen worden. Ook een prima gelegenheid om elkaar nader
te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Na een fascinerende vaart van 2 uur werd de Zaanse Schans bereikt: een openluchtmuseum
van het zuiverste water.!!
Hier heeft de tijd eeuwen stil gestaan en was het leuk en leerzaam om eens een kijkje te
nemen in o.a. een klompenmuseum, een molen, een ouderwetse bakkerij en het allereerste
winkeltje van good old Albert Hein.
Het lunchpakket, kompleet met fruit en fris dat onze bekende cateraar “Prins Heerlijk” uit
Alphen aan den Rijn voor ons verzorgd had, ging er in als koek.
De tijd hier bij de Zaanse Schans heeft niet alleen stil gestaan, maar vloog ook om en voor je
het wist was het weer instappen geblazen om naar Artis, onze 3e attractie te vertrekken.
Dierenpark Artis ligt middenin Amsterdam en daardoor toch wel heel bijzonder van opzet en
uitstraling en een bezoek meer dan waard.
Jonge olifanten, speelzieke apen, prachtige vogels, luie ijsberen, een speeltuin, terrassen ;
kortom voor elk wat wils en iedereen vermaakte zich dan ook opperbest.

Voordat wij om 17.00 uur moe maar voldaan huiswaarts keerden, werden wij nog op drank
en iets lekkers getrakteerd. Het kon niet op.
Precies op de afgesproken tijd waren wij weer terug op de plaats waar ’s ochtends vandaan
vertrokken werd en aan de hand van de vele warme dankbetuigingen en
e-mails kunnen wij als Organisatiecomité terug zien op een geslaagde dag.
Op mijn oproep die dag om enkele medewerkers en bestuursleden voor onze vereniging
over de brug te krijgen, is nog niet gereageerd maar misschien bent u nog aan het
nadenken. Bent u eruit…………………u weet ons te vinden en wij beloven “ u krijgt de baan
die bij u past”
Ook vroeg ik om ideeën voor onze uitgaansdag 2006: ook nog niets op gehoord maar ik
weet inmiddels wel dat de dag ietsje korter moet zijn, want enkele van ons liepen echt op
hun tandvlees.
Mag ik in ieder geval met u afspreken tot ziens op onze activiteiten en tot de eerste zaterdag
in september 2006, wanneer wij weer onze jaarlijkse uitgaansdag hebben.
Met een hartelijke groet, mede namens mijn beide collega’s van het Organisatiecomité
Uitgaansdag 2005,
Lia van Berkel en
Marijke van Egmond.
Piet Berkhout

Al vroeg vertrokken met de bus

Uitstappen in Alkmaar

Aan boord worden we getrakteerd op koffie met gebak

De Zaanse Schans

Start met de website
December 2005

Start.
In ons eerste Plan van Aanpak stond het al: De wens om een eigen website te maken voor
onze afdeling. Ongeveer één jaar geleden hebben drie mensen van ons bestuur de koppen
bij elkaar gestoken om deze wens in vervulling te laten gaan. Eerst geïnventariseerd wat we
eigenlijk op zo’n pagina wilden en toen gekeken hoe dat het best tot z’n recht zou komen.
Het moest een rustig uitziende pagina worden waar informatie en contact de belangrijkste
zaken zouden zijn. Omdat onze tijd beperkt was hebben we besloten een professional in de
arm te nemen. Verder zijn daar mogelijkheden aanwezig om deze site goed vorm te geven
en te ontwikkelen. Het is uiteindelijk aWebsheep geworden waarbij Peter Marinus onze
contact persoon werd. Voor de afdeling was dat Hans Kok Vooral de laatste maand was het
aanpoten om alles op tijd klaar te krijgen. Alleen de informatie pagina moet nog gevuld
worden. Daar wordt hard aan gewerkt
Opzet:
De pagina bestaat veelal uit drie delen. Links vinden we de knoppenbalk waarmee we de
verschillende onderdelen kunnen oproepen. Rechts staat vaak een oproep met een
mogelijkheid om te reageren. In het middengedeelte vinden we de informatie.
Knoppenbalk:
Zoals al verteld vinden we links een knoppenbalk. Hier staan de volgende onderdelen:
Over VOGG-AL
Onder deze knop kunnen we informatie vinden over de afdeling. Op de eerste plaats de
algemene informatie zoals adres, bestuur, werkgroepen, etc. Daarnaast vinden we hier wat
over de korte geschiedenis van de afdeling Alphen aan den Rijn-Leiden e.o. Het huidige Plan
van Aanpak is volledig in te zien.
Tot slot vinden we hier het archief waar we oude “Nieuws van de afdeling”, het oude plan
van aanpak, etc. kunnen vinden.
Nieuws
Hier staat het nieuws dat belangrijk is voor u allemaal. Wij zijn hierbij afhankelijk van wat ons
gemeld wordt. Dus als u belangrijk nieuws heeft voor ons allemaal meldt dat dan. Het moet
wel nieuws zijn dat betrekking heeft op de afdeling of belangrijk is voor de doelgroep.
Informatie
Het hart van de website. Hierop staat een kaart van de afdeling met de diverse gemeenten
die binnen of net buiten de afdelingsgrenzen liggen. Klikt u op een gemeente dan verschijnt
een nieuwe pagina in beeld met een lijst van diverse instellingen die gevestigd zijn binnen
deze gemeente. Als u hier klikt op een instelling dan krijgt u hierover meer informatie. Vaak
kan dan ook, als deze er is, de website van deze instelling worden opgeroepen. Het kunnen
instellingen zijn op diverse gebieden zoals: wonen, scholing, dagbesteding, sport, etc.
Zoals al gemeld zijn we druk bezig deze site te vullen. Kent u een instelling die hier het
vermelden waard is, dan kunt u het via de knop “Hier melden” ons laten weten.
Gastenboek
Iedereen die de site bezoektkan hier een melding of oproep doen of een mening geven.
Deze komt direct op de site te staan zodra u deze verzendt. Wij houden wel het recht om
zonder opgave van reden berichten er weer af te halen. Als u alleen iets wilt laten weten aan
leden van onze afdeling kunt u terecht bij het besloten gedeelte Ledeninformatie. Hier staat
ook een gastenboek waarvoor dezelfde regels gelden.

Nieuwsbrief
Onze Nieuws van de Afdeling zoals u deze hier voor u ligt kunt u vinden op deze bladzijde.
Ook alle nummer die tot nu toe zijn uitgekomen. Verder zijn hier ook losse stukjes op te
roepen, zoals van onze columnist Jan Eradus. Alles is wel als PDF opgeslagen en heeft u
het programma Acrobat Reader nodig om deze te lezen. Op de meeste computers is dit
programma geïnstalleerd Is dat niet zo dan kunt u het programma downloaden via de knop
van de Acrobat Reader.
Activiteiten
Binnen en buiten de afdeling worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze doelgroep.
Hier kunnen deze een plekje krijgen. Ook hier zijn we net als bij nieuws afhankelijk van wat
ons gemeld wordt. Dus kunnen activiteiten worden gemeld via de knop Melden!
Ledeninformatie
Hier kunt u alleen terecht als u lid bent van de VOGG Alphen aan den Rijn-Leiden e.o.. Er
wordt daarom voordat de pagina zich opent gevraagd naar uw postcode en
lidmaatschapnummer. Dit lidmaatschapnummer kunt u, als u dat bent vergeten opvragen via
de link contactpagina. Ook is uw nummer vermeld op de sticker die op de VOGG enveloppe
van dit afdelingsnieuws is geplakt.
Op dit besloten gedeelte vinden we:
•
•

De zorg voor onze kinderen en verwanten
Hier kunt u de verhalen vinden die diverse ouders of verwanten binnen onze afdeling aan
het papier hebben toevertrouwd.
Fotoarchief
Foto’s van verschillende activiteiten die door onze afdeling zijn georgani-seerd.

Gastenboek
Schrijf hier een berichtje in het gastenboek, deze berichten kunnen alleen door de leden
worden gelezen.
Lidmaatschap
Een bladzijde die niet voor u is bedoeld, want u bent natuurlijk al lid van de VOGG. Maar
mensen die lid willen worden van de VOGG kunnen hier een formulier invullen en
verzenden.
Contact
Er kunnen diverse redenen zijn waarom u contact wil leggen met de afdeling. Hier vinden we
onder diverse knoppen alle mogelijkheden.
Home
Gewoon weer terug gaan naar onze startpagina

Tot slot:
We hopen dat u een indruk heeft gekregen van deze website. Een website is dynamisch en
er zullen dan ook steeds aanvullingen en nieuwe mogelijkheden op komen te staan. We zijn
al druk aan het denken wat we meer kunnen. Als u goede ideeën heeft meldt het ons dan

Het gastenboek

De informatie pagina

Nieuws van de Afdeling

Informatie over de afdeling

Algemene ledenvergadering
27 October 2005

Aftredende leden:
Hans Kok
Huub van Schie
Marijke Roeleveld-Schadee
Lian van Loon

secretaris
2e penningmeester
lid
2e secretaris

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar
niet herkiesbaar

Na de jaarvergadering van 5 oktober 2004 is tot op heden het afdelingbestuur 9 x bij elkaar
gekomen, dat bij toerbeurt bij een van de bestuursleden “ thuis” plaats vond.
Deze vergaderingen zijn de accu van onze vereniging en het navolgende is o.a. besproken
en tot stand gekomen.
•

Ons verenigingsorgaan “Nieuws van de afdeling” is diverse malen op de deurmat van
onze leden terecht gekomen.

•
•
•
•
•

•

De uitgaansdag naar de Linnaeushof te Bennebroek was zeer zeker geslaagd, maar qua
belangstelling van onze leden kan en moet dat veel beter.
Bestuurslid Harry van Steenvoorden, die Pers en Propaganda voor ons deed, heeft om
gezondheidsredenen en verandering van werkgever bedankt.
Ook Lia van Berkel hebben wij jammer genoeg als bestuurslid moeten uitzwaaien; wel
kunnen wij zeker nog een beroep op haar organisatietalent en kontakten blijven doen.
De Leidse Cliënten /Gehandicapten Raad wordt namens ons vertegenwoordigd door
Alex van Loon en Joke Schijvers. Reserves zijn Lian van Loon en Piet Berkhout
Op 16 april werd in Swetterhage een succesvolle ontmoetingsmiddag georganiseerd
kompleet met Rad van Fortuin en een heus Shantikoor.
Onze Website komt langzaam maar zeker van de grond; met de eerst volgende
jaarvergadering zal deze definitief gestalte krijgen.
Het opzetten van een netwerk blijft ons aller aandacht houden. Het woord netwerker heeft

plaats gemaakt voor contactpersoon, maar de functie inhoud blijft het zelfde.
•
•
•
•

Ons adoptieplan staat al geruime tijd op de agenda , heeft nog geen concrete vorm
kunnen krijgen
De samenwerking met onze zustervereniging De Bollenstreek krijgt steeds meer vorm en
blijft een goede zaak.
Een maal per jaar gaan de bestuursleden met elkaar eten. Dit jaar bij restaurant “Tuintje
aan de Rijn”.
De aanmeldingen voor de uitgaansdag met een rondvaart, bezoek aan de Zaanse
Schans en aan Artis was groot .

Met een vriendelijke groet.
Piet Berkhout

