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1.  Voorwoord
Voor je ligt het prachtige jaarverslag over het 
verenigingsjaar 2018. Het was weer een mooi 
jaar dat is omgevlogen. Er hebben mooie 
regiodagen en kinderbijeenkomsten plaats-
gevonden door het hele land.

Ik kan wel zeggen dat het bestuur hard heeft 
gewerkt. We wilden veel nieuwe veranderingen 
aanbrengen en dit kost tijd en inzet. Maar over het 
resultaat ben ik tevreden! Al zijn we er nog niet. 

We hebben een BVKM-weekend “nieuwe stijl” ge-
organiseerd. Dit hield in dat we het gecombineerd 
hebben met de nationale sportdag in Soest.  
Dat was een groot succes waarbij we ook interna-
tionale gasten mochten verwelkomen. Wat zorgde 
voor een frisse dynamiek. Het programma hebben 
we zo ingericht dat er voor elke leeftijdscategorie 
een aanbod was. 

Ik ben trots op het feit dat we de Sinterklaasactivi- 
teit weer terug hebben gebracht binnen de vereni-
ging. Als kind zijn dat mijn herinneringen aan de 
vereniging. 

Beste leden en vrijwilligers, bedankt voor jullie  
inzet en het afgelopen mooie BVKM-jaar!

Hartelijke groet,

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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De BVKM heeft een verenigingsbestuur dat in het verenigingsjaar 2018 bestond uit 5 leden.  
Gedurende het jaar heeft een algemeen bestuurslid het bestuur verlaten en is hiervoor een ander algemeen 
bestuurslid in de plaats gekomen. 

Het bestuur is in algemene zin belast met het besturen van de vereniging. De uitvoering is in handen van de 
actieve leden die elk op een specifiek terrein actief zijn binnen de BVKM. 

Zie het organogram voor de toewijzing aan de diverse werkgroepen en functies.

2.  Organisatie
DE VERENIGING

Algemene
Ledenvergadering

Bestuur

Contactpersonen

• Bestel- en  
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• (Leden)- 
administratie
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• Sportcommissie
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Maatschappelijke  
Participatie

• Adviescommissie
• Werkgroep  

Social Media
• Senioren- 

commissie

Redactie

• de Vriendschap

• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Algemeen bestuurslid
• Algemeen bestuurslid



Bestuur
Voorzitter  Stephanie Hendriks
Secretaris Ellen Brouns
Penningmeester Gert Jan ter Heege
Algemeen bestuurslid  Emmy van Hoogstraten- 
 van Det / Gerard Smits

Ledenadministratie Annet Sporre-Marinussen / 
 Gerard Smits 

Postbusbeheer Emmy van Hoogstraten- 
 van Det

Informatielijn Arda Hoeve

Ouderwerkgroep Vera Bark / Carla  
 Kwantes / Lianne Kluft

Regio’s
Utrecht Angela ter Heege 
Gelderland en Overijssel Arda Hoeve  
Zuid-Holland Caroline Voerman
Limburg Mark de Groot
Noord-Brabant / Zeeland Christ en Marina Joosen 
Noord-Holland Emmy van Hoogstraten- 
 van Det
Drenthe, Friesland en Vacant 
Groningen   

Regiocontactpersoon Caroline Voerman
Coördinator

Contactpersoon  Ellen Brouns
Internationaal 

Jongerenwerkgroep Joliene Steurs / 
 Annet Sporre-Marinussen 

Seniorenwerkgroep Christ Joosen /  
 Arda Hoeve

Sportcommissie Risal Timmer / Folkert  
 Klein / Elise van Schöll / 
 Frank Kerver / Diana  
 Baljeu / Manon Baljeu

Zomerbijeenkomst Bestuur

BVKM-weekend Gert Jan ter Heege /   
 Debbie Coolen 

Winterbijeenkomst Bestuur 

De Vriendschap   
Hoofdredactie  Dave Jacobs / 
 Lenie Matton
Redactieteam  Michiel Sporre / Annet  
 Sporre-Marinussen /   
 Claudia Grannetia /   
 Annemarijn van Dalen
    
Opmaak/drukwerk Pieterjan Arends (Strak  
 Ontwerp)
Verzending Joop en Lies Hendriks /  
 Tirssa Rietvelt 

Website
Coördinatie Michiel Sporre /  
 rmic | onweerstaanbare  
 marketing 

Nieuwsbrief online Michiel Sporre /  
 Gerard Smits

Social Media Martine Schoneveld /  
 Elise van Schöll / Emmy  
 van Hoogstraten-van Det

Werkgroep Mark de Groot /  
Maatschappelijke Christian Leroux
Participatie 

Adviescommissie Mark de Groot / Michiel  
 Sporre / Victor Klein /   
 Robert van Twillert /   
 Lenie Matton

Projectgroep Mark de Groot 
Kinderwens

Voetbaltrainer Jan Kerver / Henk Jan Vos

Badmintontrainer Annie van Daal-Pothoff

3.  Actieve leden 2018
BVKM
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Op 5 september 2018 is Paul Witteman plotseling overleden op de leeftijd van 70 
jaar. Paul hield van gezelligheid en hij was dan ook een graag geziene gast op onze 
BVKM-uitjes.

4.  In memoriam
DE VERENIGING

Op 4 januari 2018 bereikte ons het droevige nieuws dat Lies Steegs op 80-jarige 
leeftijd was overleden. Zij is jarenlang lid geweest van de BVKM, waarvan 7 jaar 
regiocontactpersoon van Oost-Noord-Brabant en Limburg.

Per 1 januari 349 313 329

< 18 jaar 111 104 123

18 jaar of ouder 227 209 206

Onbekend 11 - -

Per 31 december 372 316 315

< 18 jaar 122 110 106

18 jaar of ouder 233 206 209

Onbekend 17 - -

Nieuwe leden 27 14 8

< 18 jaar 13 10 4

18 jaar of ouder 8 4 4

Onbekend 6 - -

Aantal donateurs

Per 1 januari 82 77 77

Per 31 december 83 79 78

Nieuwe donateurs 5 5 4

Beëindiging lidmaatschap 8 14 25

Leden 4 11 22

Waarvan geroyeerd - - 14

Waarvan overleden 1 - 2

Donateurs 4 3 3

5.  Ledenadministratie
DE VERENIGING

Aantal leden 2018 2017 2016
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Wijzigingen in de loop van 2018:

Dave Jacobs is de nieuwe hoofdredacteur gewor-
den en hij volgt hiermee Lenie Matton op. Lenie 
gaat verder als algemeen redactielid. Voorafgaand 
aan de opvolging is Dave ingewerkt door Lenie en 
heeft hij zo het ‘vak’ kunnen leren. Daarnaast is 
Annemarijn van Dalen ons team komen versterken 
als redactielid. Joop en Lies Hendriks (ouders van 
Stephanie) hebben medio 2018 de verzending 
overgenomen van Tirssa Rietveld. Zij heeft na een 
aantal jaar de verzending te hebben gedaan, af-
scheid genomen van de redactie. Michiel en Annet 
hebben te kennen gegeven te willen stoppen bij 
de redactie, maar – om toch een slag om de arm 
te houden – in januari 2019 definitief de knoop te 
willen doorhakken.

Taakverdeling aan het eind van 2018: 

 • Dave Jacobs (hoofdredacteur) 
 • Annet Sporre-Marinussen (redigeren) 
 • Michiel Sporre (redactielid & puzzelpagina) 
 • Claudia Grannetia (redactielid) 
 • Annemarijn van Dalen (redactielid)  

 • Pieterjan Arends (vormgeving & drukwerk) 
 • Joop & Lies Hendriks (verzending)

Inhoud taakverdeling

Hoofdredacteur
Als hoofdredacteur (Dave Jacobs) plan je 4x per 
jaar een redactievergadering in. Alvorens iedere 
vergadering plaatsvindt, verzamel je de ingestuur-
de kopij die we per mail ontvangen. Deze wordt 
daarna klaargezet op Google Drive zodat iede-
re redactielid deze kan inzien. Vervolgens stel je 
voor iedere vergadering de agenda samen. Deze 
verstuur je (voordat de vergadering begint) naar 
de redactie. Vervolgens zit je de vergadering voor 
en bespreek je met alle redactieleden de inhoud 
van de komende Vriendschap. Dit doen we o.b.v. 

de ingestuurde kopij. Naast de kopij proberen wij 
ook zelf onderwerpen te vinden waar we aandacht 
aan willen besteden. Iedere redactielid heeft zijn 
inbreng in de ‘Vriendschap’.

Redactieleden
De redactieleden (Annet, Michiel, Claudia, Lenie en 
Annemarijn) hebben diverse taken. Annet redigeert 
alle kopij die inmiddels klaar staat op Drive. Dit 
is een belangrijke taak, omdat je niet wilt dat er 
spel- en grammaticafouten in de teksten staan. 
Daarnaast worden haperende of onduidelijk gefor-
muleerde zinnen ook verbeterd. Vervolgens zorgt 
ze ervoor dat alle geredigeerde kopij op Drive 
klaarstaat voor Pieterjan, onze vormgever. 

Michiel heeft ook de puzzelpagina’s samengesteld 
i.c.m. de prijzen. Daarnaast was hij ook verant-
woordelijk voor de inrichting op Drive (cloud) en het 
klaarzetten van de geredigeerde stukken voor de 
vormgever. 

Claudia en Annemarijn zijn als redactielid graag 
op zoek naar verhalen. Ook schrijven zij graag zelf 
en dat zorgt ervoor dat we ook vanuit de redactie 
met eigen verhalen kunnen komen die spelen bin-
nen onze vereniging. We willen hier in 2019 meer 
mee aan de gang gaan, en naast de persoonlijke 
verhalen van onze leden, ook verhalen brengen die 
op maatschappelijk gebied relevant zijn. 

Opmaak
Pieterjan is als vormgever verantwoordelijk voor de 
opmaak. Met de hoofdredacteur heeft hij contact 
over de inhoud. Zo bespreken ze bijvoorbeeld de 
volgorde van de items. Op basis van de geredi-
geerde kopij (die is klaargezet door Annet) gaat 
hij aan de slag met het ontwerp. Dat is niet altijd 
makkelijk en vergt met name veel tijd. Maar hij 
zorgt er telkens weer voor dat er een mooie editie 
bij jullie op de deurmat ligt. En dat is het allerbe-
langrijkste. Zodra het ontwerp is goedgekeurd door 
de redactie stuurt hij deze naar de drukker. Zodra 

6.  Redactie de ‘Vriendschap’
DE VERENIGING

In 2018 gingen we van start met 5 redactieleden: Lenie Matton (HR), Dave Jacobs,  
Michiel Sporre, Annet Sporre-Marinussen en Claudia Grannetia. Naast de 5 redactieleden 
werken Pieterjan Arends en Tirssa Rietvelt ook mee aan ‘de Vriendschap’.
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de ‘Vriendschap’ gedrukt is, komen deze bij Joop & 
Lies Hendriks terecht. 

Verzending
Joop en Lies zorgen voor de verzending. Zodra zij 
alles ontvangen hebben van de drukker gaan ze 
aan de slag met het etiketteren van de envelop-
pen. Zo’n 500 stuks om precies te zijn. Eenmaal 
geëtiketteerd kan de ‘Vriendschap’ erin worden 
gestopt en is het zaak om alles op naam en post-
code te leggen. Vervolgens is alles gereed voor 
verzending.

Hier volgt een overzicht van de 4 edi-
ties in 2018. In alle nummers staan de 
volgende vaste rubrieken:

 • Van de bestuurstafel: Stephanie Hendriks, 
voorzitter 

 • Van de redactie: Dave Jacobs, hoofdredacteur 
 • Inhoudsopgave 
 • BVKM informatie (indien nodig) 
 • Puzzel 
 • Colofon

Inhoud 1e editie van 2018:
 • Activiteitenkalender BVKM & de 
Sportcommissie 

 • Angela ter Heege stelt zich voor als regio- 
contactpersoon Flevoland en Utrecht 

 • Uitnodiging dagje Aardbeienland door  
Mark de Groot 

 • Uitnodiging Speelwereld De Wadden door 
Ouderwerkgroep 

 • Regiodag Noord-Brabant en Zeeland door 
Christ Joosen 

 • Fotocompilatie nieuwjaarsreceptie 2018 
 • Kleine mensen met een grote kinderwens 
door Mark de Groot 

 • ‘In Memoriam’ Lies Steegs-Geerts door  
Christ Joosen 

 • Artikel over de senioren van de BVKM door 
Arda Hoeve, Christ Joosen en Emmy van 
Hoogstraten-van Det (Seniorencommissie)

2e editie van 2018:
 • Persoonlijk verhaal van Julia Geurts 
 • De Adviescommissie stelt zich voor door  
Victor Klein, Lenie Matton, Robert van  
Twillert, Michiel Sporre en Mark de Groot 

 • Regiomiddag Noord-Brabant en Zeeland tot 
16 jaar door Christ Joosen 

 • Column ‘Een kleine mama’ door Carola 
Sistermanns 

 • Interview met Stef Biemans over de docu-
mentaire ‘Langs de rug van de Andes’ door 
Gerard Hilhorst 

 • Aankondiging BVKM-weekend 2018 in  
Den Dolder i.c.m. de Sportdag in Soest 

 • Artikel van de Werkgroep Maatschappelijke 
Participatie over het uitgebreide onderwerp 
‘Participatie’ op de website

* i.o.m. betreffende wordt deze   
 kaft/foto niet meer gebruikt
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3e editie van 2018:
 • Persoonlijk verhaal genaamd ‘Geluk’ (incl. 
songtekst Guus Meeuwis) van Mariëtta van 
Dijk 

 • Verslag Bisdombedevaart 2018 van Gerard 
Hilhorst 

 • ‘In Memoriam’ Paul Witteman door Christ 
Joosen 

 • Column ‘Een kleine mama’ door Carola 
Sistermanns 

 • Verslag over de eerste Seniorendag van de 
BVKM door Arda Hoeve en Christ Joosen 

 • Regiodag Gelderland en Overijssel door Arda 
Hoeve 

 • Activiteitenkalender BVKM 
 • Artikel ‘Op zoek naar een aangepaste keuken 
voor Terra’ door Veronique Walraven 

 • Voorproefje BVKM-weekend 2018 
(fotocompilatie) 

 • Artikel ‘De ervaringsdeskundige cliëntonder-
steuner’ door Mark de Groot en Ingrid Suvee

4e editie van 2018:
 • Artikel ‘Liefde van mijn leven’ (incl. songtekst 
Queen) door Mariëtta van Dijk 

 • Activiteitenkalender BVKM & de Sport- 
commissie 

 • Artikel ‘Op maat gemaakt’ over de op maat 
gemaakte sandalen van Joliene én de 
nieuwe lage keuken van Christian Leroux en 
Joliene Steurs 

 • Verslag over het Seminar ‘Little people facing 
challenges and reaching for opportunities’ bij 
het Europees Parlement door Risal Timmer, 
Dave Jacobs, Stephanie Hendriks en Ellen 
Brouns 

 • Artikel over de ‘Escape chair’ door Gerard 
Hilhorst 

 • Verslag BVKM-weekend 2018 door Bestuur 
BVKM 

 • Verslag landelijke Sportdag 2018 door de 
Sportcommissie 

 • Artikel over de Gehandicaptenparkeerkaart 
(incl. bijdrage Ieder(in)) door Mark de Groot 
(Werkgroep Maatschappelijke Participatie) 

 • Artikel over het Duitse kledingmerk ‘Auf 
Augenhoehe’ door Roos Rijnbeek, Vivienne 
Voorn, Selena Praas, Elise van Schöll, Thibault 
Krommenhoek en Manon Baljeu 

 • Aankondiging ‘BVKM 45 jaar’ door de  
jubileumcommissie bestaande uit Angelique 
van Peppen, Elise van Schöll, Lenie Matton 
en Klaas Zuurman

Veranderingen in 2019

In 2019 zullen er belangrijke veranderingen plaats-
vinden. Het blad ondergaat een metamorfose 
qua vormgeving. Dit heeft te maken met het 
marketing- en communicatieplan waar de BVKM 
in 2018 mee van start is gegaan. De vormgeving 
en verzending wordt ook overgenomen door een 
nieuw bedrijf, genaamd rmic | onweerstaanbare 
marketing. 
Dat betekent dat we eind 2018 afscheid hebben 
genomen van Pieterjan Arends. Mede dankzij hem 
kreeg het blad die professionele uitstraling die het 
vandaag de dag nog steeds heeft. We willen Pie-
terjan daarom enorm bedanken voor de prettige 
samenwerking en zijn tomeloze inzet. 

Ik wil alle redactieleden bedanken voor hun in-
breng en redactionele zaken, de bestuursleden die 
mij het vertrouwen hebben gegeven, alle commis-
sies die hun verslagen hebben gemaakt en ieder-
een – die op allerlei manieren heeft meegewerkt 
aan de inhoud van een ‘Vriendschap’.. Tot slot wil 
ik Lenie bedanken voor de manier waarop ze mij 
heeft ingewerkt op het hoofdredacteurschap. Dat 
was heel erg prettig! Tot op de dag van van-
daag kan ik bij haar terecht voor advies en om te 
‘sparren’.

Namens de redactieleden, 

Dave Jacobs 
Hoofdredacteur
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7.  Website

8.  Social media

DE VERENIGING

DE VERENIGING

Medio zomer 2018 is het laatste actieve commissielid uit de websitecommissie gestapt, 
met als gevolg dat de websitecommissie is opgeheven. Het bestuur wil de mensen die zich 
gedurende de afgelopen jaren hebben ingezet voor de BVKM-website, nogmaals hartelijk 
bedanken.

Na de zomer heeft het bestuur de BVKM-website onder zijn 
hoede genomen en is samen met marketingbureau  
rmic | onweerstaanbare marketing rond de tafel gaan 
zitten om de mogelijkheden te bespreken. Roy Jacobs is de 
drijvende kracht achter dit marketingbureau. Roy en zijn 
team, waaronder Dave Jacobs, weten de vragen en behoef-
tes van de BVKM door middel van hun kennis en creativiteit 
om te zetten in concrete acties. 

Er is een mooie samenwerking ontstaan. Dit met als resul-
taat dat er eind 2018 een fantastisch begin is gemaakt aan 
een gloednieuwe BVKM-website en frisse huisstijl. We hopen 
dat we deze samenwerking op een positieve manier kun-
nen blijven voortzetten om onze leden goed van dienst te 
kunnen zijn met een website die hen de weg wijst naar en 
binnen de BVKM.

Martine Schoneveld, Elise van Schöll en Emmy van Hoogstraten-van Det zijn in samenwerking 
met het bestuur verantwoordelijk voor de (besloten) Facebookpagina van de BVKM. Naast de 
website gebruikt een groot gedeelte van de leden (en niet-leden) de BVKM-facebookpagina 
voor vragen, oproepen of om zomaar iets te delen. 

Veelal wordt informatie gedeeld over belangrijke ontwikkelingen en evenementen, met een link naar de 
website. Dit is uitsluitend zichtbaar voor BVKM-leden. Kleine mensen en familieleden mogen lid worden 
van deze Facebookpagina. Natuurlijk hopen wij dat alle Facebookbezoekers uiteindelijk lid worden van 
de BVKM.
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9.  Ouderwerkgroep
DE VERENIGING

Dit jaar is de ouderwerkgroep in zekere zin  
vernieuwd, want in de loop van dit jaar zijn 
we uitgebreid met een aantal nieuwe leden, 
namelijk:

 • Judith Den Engelsman
 • Annelies Driessen
 • Carla Kwantes

De dames die al in de ouderwerkgroep zaten zijn: 

 • Lianne Kluft 
 • Vera Bark

Vera heeft aangegeven dat zij komend jaar lang-
zaamaan de werkgroep verlaat en wij willen haar 
bij deze dan ook erg bedanken voor alles wat zij 
afgelopen jaren heeft gedaan.

Activiteiten 2018

Afgelopen jaar heeft de ouderwerkgroep een 
aantal activiteiten georganiseerd. Onder andere 
waren dat:

Speelwereld
In een indoor speelhal, die wij exclusief voor onze 
leden hadden afgehuurd, hadden heel veel kinde-
ren en hun ouders een heerlijke dag. Er was voor 
jong en oud meer dan genoeg te spelen. Dat het 
alleen voor onze leden was afgehuurd, werd door 
veel mensen als heel prettig ervaren. Hierdoor was 
het makkelijker om met elkaar in gesprek te raken, 
want iedereen was er vanuit de vereniging.

Kinderkennismakingsdag
Deze dag was nog niet eerder georganiseerd en 
het was dan ook echt even afwachten hoe de op-
komst zou zijn. Het was dan ook een grote verras-
sing dat er zo veel kleine kinderen (15) tussen de 1 
en de 3 jaar oud met hun ouders, broers en zussen 
aanwezig waren. Het was een ochtend waarbij 
kennismaken met elkaar en genieten van elkaars 
kinderen centraal stond.

Sinterklaasbijeenkomst
De werkgroep was erg blij met het initiatief van 
een van de leden om de ouderwetse sinterklaas-
bijeenkomst nieuw leven in te blazen. Het was een 

ontzettend gezellige bijeenkomst met jong en oud 
en iedereen heeft hier erg van genoten. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar, dus neemt de ouderwerk-
groep dit komend jaar op zich.

Activiteiten 2019

De ouderwerkgroep wil in deze nieuwe samen-
stelling een aantal leuke verbindende activiteiten 
organiseren, zoals opnieuw een kinderdag bij de 
speelwereld, wat afgelopen jaar een groot succes 
was. Ook pakken zij dit jaar de organisatie van de 
sinterklaasviering op. Ook staat er dit najaar een 
workshop op de agenda onder leiding van drama-
therapeute Carmen Vukman. Omdat wij merken 
dat het thema ‘hoe om te gaan met de reacties 
van anderen’ op het klein zijn een onderwerp is dat 
leeft. Deze workshop is gericht op ouders van een 
kind met een groeistoornis.

Geen kinderkennismakingsdag 
De kinderkennismakingsdag was dit jaar ook echt 
een succes met een verrassend hoge opkomst. 
Hieraan kun je merken dat er behoefte is aan het 
ontmoeten en verbinden van mensen. Ook juist in 
de eerste jaren, waarin ouders de zorgen, kennis 
en ervaring met elkaar delen erg fijn vinden. Deze 
dag gaan we dit jaar niet apart organiseren, maar 
wij nodigen ook onze jongste leden van harte uit 
bij de Speelwereld. Wellicht organiseren we om het 
jaar een kinderkennismakingsdag.

Onze doelen 

Doelen die wij ons als commissie stellen voor ko-
mend jaar zijn: 

 • Actief contact met (nieuwe) leden onderhouden 
en aangaan. 

 • Nieuwe leden welkom heten door vanuit de 
commissie contact te leggen.

 • Meer zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de website 
van de BVKM.

 • Organiseren van bijeenkomsten en workshops.

Judith, Annelies, Lianne en Carla
Namens de Ouderwerkgroep
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10.  Jongeren-  
  commissie

DE VERENIGING

Het jaar 2018 was voor de jongerencommissie 
een rustig jaar. Een activiteit is er niet 
georganiseerd vanuit de jongerencommissie, 
maar het doet mij goed om te zien dat ook 
zonder de jongerencommissie de jongeren 
van de BVKM elkaar weten te vinden.

Veel onderlinge contacten 
Ze spreken af met elkaar buiten de BVKM om, ze 
maken leuke uitstapjes en organiseren zelfs eigen 
feesten. Het is mooi om te zien dat tegenwoordig 
met behulp van sociale media iedereen makke-
lijker/ laagdrempeliger contact kan hebben met 
elkaar. Ook als je in een leeftijd bent waarin je 
leven op zijn kop staat en je gaat ontdekken wie 
je nu echt bent en wat je wilt met je toekomst. Het 
doet mij goed om te zien tijdens de BVKM-activi-
teiten dat er momenteel een hechte vriendenclub 
is ontstaan bij de tieners.

Afscheid Annet
2018 was ook het jaar waarin Annet heeft besloten 
te stoppen met de jongerencommissie. Annet en 
ik zijn al meer dan 25 jaar vriendinnen en samen 
hebben wij vroeger aan veel leuke activiteiten 
mogen deelnemen die de jongerencommissie van 
toendertijd organiseerde. 
Annet nogmaals bedankt voor je inzet voor de 
jongeren!

2019
In 2019 gaat er weer een leuke activiteit geor-
ganiseerd worden, waarschijnlijk medio oktober. 
Daarnaast probeer ik vaak aanwezig te zijn bij de 
andere activiteiten van de BVKM en spreek ik veel 
jongeren tijdens deze gelegenheden. 

Joliene Steurs
Jongerencommissie

11.  In de media
KLEINE MENSEN

Januari 2018:
 • NRC – ‘Stop William Boeva maar in een  

hokje, hij breekt er wel uit’
 • Leidsch dagblad – Stephanie Hendriks  

genomineerd voor Leidse sporter 2017
 • De Wereld Draait Door – Comedian William 

Boeva op bezoek bij DWDD

Februari 2018:
 • FOX SPORTS – Thijmen loopt mee met de 

spelers van AJAX tegen ADO Den Haag

Maart 2018:
 • No Limits Network KRO-NRCV – Denise 

Stoopen maakt debuut bij No Limits Network

April 2018:
 • NPO 1 – Herhaling van Rolf Schrama met de 

reünie 
 • Uniek Sporten – Bij badminton voor kleine 

mensen is alles ‘normaal’. Ook de nethoogte.
 • NPO RADIO 1 – Voorzitter Stephanie Hendriks 

‘Interview over hoe mensen moet groeistoor-
nissen in films en de maatschappij worden 
behandeld’. 

Juni 2018:
 • Metronieuws – Anouk ontmoet kleine Donna

Juli 2018:
 • YouTube – Gerard Hilhorst DELA  

Goededoelenfonds 2018

Augustus 2018:
 • YouTube – Ellen Brouns en Stephanie  

Hendriks, Miami & LPA Conference 2018
 • AD – Gerard Hilhorst, Muziek als middel  

tegen eenzaamheid

September 2018:
 • Auf Augenhoehe – Elise, Manon, Selena, 

Vivienne, Roos en Thibault op bezoek bij kle-
dingmerk Auf Augenhoehe & Tommy Hilfiger.

Oktober 2018:
 • Uniek Sporten – Annemarijn komt steeds 

dichter bij haar ambitieuze droom
 • Leusden Nu – Esther Blijleven, Duurzame 

kleding op maat gemaakt.



12.  Sportcommissie
DE VERENIGING

Afgelopen jaar waren er veel mooie sportactiviteiten te beleven vanuit de sportcommissie.  
Het begon op 6 januari met het Utrechts badmintontoernooi. Hier namen verschillende  
BVKM’ers aan mee. Dit jaar namen we in januari ook alweer voor de 4e keer deel aan het zaal-
voetbaltoernooi in Tilburg. De BVKM was hier aanwezig met twee teams.

De leden van de Sportcommissie in 2018:

•  Elise van Schöll •  Manon Baljeu
•  Frank Kerver  •  Risal Timmer
•  Diana Baljeu   •  Folkert Klein

Badminton
We organiseerde afgelopen jaar ook weer hele 
leuke badminton- en voetbaltrainingen door het 
jaar heen. De badmintontrainingen vonden dit 
jaar voor het eerste plaats in het recreatiecentrum 
de Hoogstraat. Annie van Daal verzorgde ook dit 
jaar weer de trainingen. De trainingen zijn altijd 
erg gezellig en leerzaam, elke keer leer je wel weer 
iets nieuws. In april vond het NK badminton plaats 
waar verschillende BVKM’ers de resultaten van het 
trainen konden laten zien. 

Voetbaltrainingen bij DVSU
Bij sportclub DVSU was de BVKM ook dit jaar weer 
van de partij. Hier werd zoals altijd lekker gevoet-
bald samen met trainers Henk Jan Vos en Jan 
Kerver. Bij de voetbaltrainingen is het altijd een 
gezellige boel met sporters jong en oud. Op de 
training gaat het voornamelijk om de gezelligheid 
met elkaar. Maar natuurlijk wordt er ook getraind 
om beter in de sport te worden. Op de toernooien 
is altijd goed te zien hoe de teams vooruitgaan en 
dat de teamspirit in de teams erg groot is.

Duits trainingsweekend
In het weekend van 23 tot en met 25 maart heeft 
er een groep sporters deelgenomen aan het trai-
ningsweekend in Duitsland. Georganiseerd door 
de Vereniging van Kleine Mensen in Duitsland. De 
sporters hebben het hier erg naar hun zin gehad 
en allemaal sporten mogen beoefenen. Dit was 
een geslaagd weekend en de sporters hebben er 
mooie en leuke herinneringen aan overgehouden. 

Landelijke sportdag
Op 15 september was het dan zover: de lande-
lijke sportdag. Dit jaar in samenwerking met het 
BVKM-weekend georganiseerd. Hierdoor waren 
er niet alleen een grote groep sporters aanwezig, 
maar ook veel supporters. Ook uit Duitsland waren 
er weer sporters aanwezig. Er was dit jaar keuze uit 
6 verschillende sporten. In de ochtend waren dat 
de sporten in de zaal, zoals volleybal, badminton 
en boccia en in de middag waren dat de buiten-
sporten: tai chi, atletiek en rugby. De sportdag 
werd afgesloten met een voetbaltoernooi. Zoals 
ieder jaar was het een zeer geslaagde dag voor de 
sporters maar ook voor de supporters. 

Het was weer een mooi sportjaar, en we gaan nog 
vele mooie sportjaren tegemoet. 

Folkert Klein
Namens de Sportcommissie
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13.  Seniorencommissie
DE VERENIGING

Zaterdag 1 september was de eerste seniorendag van de BVKM. Deze dag werd gehouden in 
Nijkerk en begon om 11.00 uur. Naar aanleiding van de eerder per e-mail of post verstuurde 
uitnodigingen en de daaropvolgende telefoongesprekken met de senioren hadden zich vijf 
senioren aangemeld. Totaal waren er negen leden onder wie Emmy van Hoogstraten-van Det 
namens het bestuur. 

Bijpraten en herinneringen ophalen
Het was mooi weer en iedereen kon buiten en/of 
onder het afdak zitten. Na het openingswoordje 
van Arda Hoeve werd er onder het genot van een 
kopje koffie/thee met een lekker cakeje gezellig 
bijgepraat. Het was leuk om herinneringen op te 
halen bij het bekijken van de fotoboeken van Arda 
Hoeve. 

‘s Middags werd het warme buffet gebracht waar-
van gesmuld is. Ook het ijs smaakte goed. Aan het 
eind van de dag werd de groepsfoto gemaakt te 
midden van de kippetjes.

Dank gaat uit naar de zus, zwager en vriendin van 
Arda Hoeve voor de gastvrijheid en de ADL-hulp. 
Ook dank aan de senioren die deze seniorendag 
hebben bijgewoond. Heel fijn dat jullie er waren!

Contact met de senioren
Het contact met de senioren in de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Bra-
bant en Limburg neemt Christ Joosen voor zijn 
rekening. Hij vertelt: “Telefonisch heb ik meerdere 
malen zomaar een praatje gemaakt met en/of 
geluisterd naar de leden vanaf 60 jaar. Er ontstaat 
een wisselwerking en sommige leden bellen zelf 
ook voor een praatje of informatie.”

Overlijden Paul Witteman
Op 5 september 2018 is Paul Witteman plotseling 
overleden op de leeftijd van 70 jaar. Paul, je was 
één van ons, bedankt voor je vriendschap. We zul-
len je missen. 

Arda Hoeve en Christ Joosen
Seniorencommissie
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14.  Regiocoördinator aan het woord
REGIO

In voorgaande jaarverslagen heb ik, Caroline Voerman, vaak kunnen vertellen wat wij als 
regiocontactpersonen het betreffende jaar gedaan hebben, wat er georganiseerd is en waar 
we tegenaan lopen bij het uitvoeren van deze functie. In dit jaarverslag gooi ik het over een 
andere boeg. Dit jaar doe ik het anders.

Graag wil ik deze kans benutten om alle regiocon-
tactpersonen nog eens aan jullie voor te stellen en 
te bedanken voor al hun inzet en bijdrage binnen 
de BVKM. Ook de functie van regiocontactpersoon 
wordt ingevuld door vrijwilligers. En zonder vrij-
willigers binnen de BVKM geen activiteiten/geen 
momenten om elkaar te ontmoeten en kennis en 
ervaringen uit te delen. 

Noord-Brabant en Zeeland: Christ Joosen
De regiocontactpersoon van Noord-Brabant en 
Zeeland weet als geen ander hoe belangrijk dit is. 
Christ Joosen is al sinds de oprichtingsvergade-
ring in december 1973 lid van de BVKM en al vele 
jaren actief als regiocontactpersoon. Samen met 
zijn vrouw Marina organiseert hij 2 keer per jaar 
een activiteit. 1 keer voor de jongeren tot 16 jaar, 
1 keer voor alle leden boven de 16 jaar. Ook is hij 
ontzettend goed in het onderhouden van contact 
met leden uit deze regio’s. Geen enkele verjaardag 
gaat voorbij zonder het sturen van een persoon-
lijke kaart. Wat fijn dat Christ met Marina aan zijn 
zijde dit zo fantastisch doen!! Door de enorme 
hoeveelheid ervaring leren wij (de overige regio-
contactpersonen) ook veel van beide. 

Limburg: Mark de Groot
Nog zo’n oude rot in het vak is Mark de Groot.  
Ook hij is al jaren lid van de vereniging, samen 
met zijn vrouw Maria. Alhoewel ze al lange tijd in 
Duitsland wonen, organiseert Mark al vele jaren 
activiteiten in Limburg. Naast zijn taak als con-
tactpersoon is Mark op vele andere gebieden 
actief binnen de BVKM. Zo zit hij in de adviescom-
missie, heeft het project Kinderwens opgezet en 
begeleid en is bekend met de regelgeving rondom 
de Wajong-uitkering. 

Gelderland en Overijssel: Arda Hoeve
Arda Hoeve is regiocontactpersoon van Gelder-
land en Overijssel. Arda had dit jaar groot succes 
met het bezoeken van de Ezeltjesboerderij in haar 

regio. Zij doet naast deze functie ook het beant-
woorden van de infolijn en is al jarenlang zeer 
actief binnen de BVKM. Ook met haar ervaring en 
kennis schieten we ontzettend veel op. 

Noord-Holland: Emmy Hoogstraten
Emmy Hoogstraten-van Det is het aanspreekpunt 
voor Noord-Holland. Zij heeft deze functie dit jaar 
overgenomen van Frank Kerver. Emmy heeft jaren-
lang in het bestuur gezeten als secretaris en kent 
dus ook als geen ander het klappen van de zweep. 

Op de dag dat ik dit schrijf, is de functie regio-
contactpersoon voor het Noorden nog steeds niet 
vervuld. 

Zuid-Holland: Caroline Voerman
In Zuid-Holland ben ik het aanspreekpunt voor 
deze regio. Ik ben al enige jaren actief lid binnen 
de BVKM en heb samen met Stephanie en Ge-
rard meerdere activiteiten en BVKM- weekenden 
georganiseerd. De functie als coördinator is nog 
vrij nieuw voor mij, maar samen met de regiocon-
tactpersonen vind ik hierin steeds beter mijn weg. 
Omdat ik nu al geruime tijd in Brabant woon, wil 
ik uiteindelijk graag het stokje van regiocontact-
persoon Zuid-Holland overdragen aan iemand die 
daadwerkelijk woonachtig is in die regio. 

Utrecht en Flevoland: Angela de Greef
Angela de Greef is regiocontactpersoon van 
Utrecht en Flevoland. Helaas is zij door persoonlijke 
omstandigheden al enige tijd niet in staat activi-
teiten te organiseren. Wel heeft ze ondanks haar 
moeilijke situatie een ontzettende leuk, persoonlijk 
presentje met haar kerstkaart kunnen versturen. 
Dit was nog een heel werk en werd heel goed ont-
vangen. Ik wens haar ontzettend veel sterkte en 
kracht toe. 

Caroline Voerman
Regiocoördinator
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Op zaterdag 3 juni was de regiodag in De Spelerij en Uitvinderij in Dieren. 
Er waren 8 kinderen en 10 volwassenen aanwezig.

Op zondagmiddag 8 april 2018 is de regiomiddag voor de leden tot 16 jaar uit Noord-Brabant, 
Zeeland en België met hun ouders, zusjes en broertjes weer gehouden in het Zwembad Van 
Geloof in Made. Vanaf 14.00 uur kwamen de eerste leden aan in het naast het verwarmde 
binnenzwembad gelegen zaaltje. Tien gezinnen hadden zich aangemeld en in totaal waren 
we dan ook met 32 mensen!

Het park heeft vele geheime gangetjes en speelat-
tributen om te ontdekken en te spelen. 
Tijdens de lunch mocht ieder zelf hun stokbroodjes 
bakken en vullen met hagelslag, muisjes of jam. 
Het was heerlijk om te zien hoe de kinderen aan 
het smullen waren! Sommigen bleven maar bakken 
en eten. 

Op het terras raakten de ouders met elkaar in ge-
sprek en deelden de ervaringen over hun kinderen 
met elkaar uit. En ook de ervaringen van oudere 
leden vielen in goede aarde. Het was een kleine 
groep, maar één ouder vertelde dat hij het juist fijn 

vond: de gesprekken waren daardoor intenser en 
dat heb je niet in een grote groep. 

Dank aan Tim Beumer en Esther Meijer die mij 
deze dag geholpen hebben.

Verder heb ik zieke leden een kaartje gestuurd en 
met Kerst alle leden een kerstkaart.
 

Arda Hoeve
Regiocontactpersoon

Veel waterplezier
Na een kopje koffie of thee met een koekje voor de 
ouders en iets fris met snoep voor de kinderen kon 
er van het zwembad genoten worden. De ouders 
die niet zwommen, konden ervaringen uitwisselen 
en gezellig bijpraten. Halverwege de middag was 
er voor iedereen een blokje kaas en een schijfje 
worst. De middag vloog voorbij en al snel was het 
tijd om uit het zwembad te komen en werden de 
frietjes en snacks bezorgd. Dat ging er wel in na 
een middag zwemmen! Het is fijn dat de ouders 
hielpen met het uitdelen van de frites en snacks. 

Middagafsluiting
Daarna sloot ik de middag af en zei dat het na-
tuurlijk heel fijn is dat wij van Harry van Geloof, de 

eigenaar van het zwembad, al zovele jaren het 
zwembad mogen gebruiken. Om hem te bedanken 
heb ik aan het begin van de middag zijn dochter-
tje Robyn een bos bloemen overhandigd, omdat 
hij niet aanwezig was. Ook heb ik Annie Fens met 
een bos bloemen bedankt voor de hulp tijdens 
deze regiomiddag. Daarna vertrokken de leden 
weer naar huis.
Wat hebben de kinderen weer een fijne middag 
gehad en wat waren ze blij om elkaar te zien. Ook 
wijzelf hebben ervan genoten! Heel fijn dat er zo-
veel kinderen en ouders aanwezig waren!
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Regiodag voor 16+

Op 16 december 2018 was de regiodag voor de 
leden van 16 jaar en ouder. Deze keer heb ik het 
gehouden in Gasterij De Kladde in Lepelstraat. De 
gasterij is van Cora en Jan-Dries Luijks, ouders van 
één van onze jonge regioleden. Het zaaltje was 
mooi versierd om in de kerstsfeer te komen.

Praten, lachen en ervaringen uitwisselen
Om 11.00 uur begon de regiodag met koffie of thee 
en een lekkere koek erbij. We zaten aan een grote 
tafel zodat we gezellig met elkaar konden praten, 
lachen en ervaringen uitwisselen. De uitgebreide 
lunch met warme en koude gerechten werd om 
ongeveer 12.30 uur geserveerd. We lieten het ons 
goed smaken. Rond 15.00 uur bedankte ik ieder-
een voor het komen en de familie Luijks voor de 
goede zorgen. Daarna namen we afscheid van 
elkaar. 

We waren met een klein groepje, namelijk 11 perso-
nen. Bekende leden, maar ook een nieuw lid. Altijd 
weer leuk om nieuwe leden te mogen begroeten! 
Ik vond het een gezellige dag en ben iedere keer 

weer blij om de regiodag te mogen organiseren.

Persoonlijk contact
Verder heb ik verschillende leden gebeld of een 
kaartje gestuurd bij ziekte of andere gelegen-
heden. Uiteraard kan ik dat alleen doen als ik op 
de hoogte ben van het één en ander. Ook zijn 
dit jaar weer de gebruikelijke verjaardag-kaar-
ten/-e-mails/-Facebookberichten en Kerstkaarten 
verstuurd.

In memoriam: Lies Steegs

Aan het begin van het jaar kreeg ik het droevige 
bericht dat Lies Steegs op 80-jarige leeftijd was 
overleden. Zij is jarenlang lid geweest van de BVKM 
waarvan 7 jaar regiocontactpersoon van Oost-
Noord-Brabant en Limburg. Lies, bedankt voor je 
vriendschap. We zullen je missen!

Christ Joosen
Regiocontactpersoon

REGIODAG GELDERLAND EN OVERIJSSEL

REGIODAG NOORD-BRABANT EN ZEELAND
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15.  Internationaal
CONTACTPERSOON

Een jaar met een glimmend 
internationaal randje!

Bezoek aan Sportweekend Eberswalde. 
In het weekend van 23 tot en met 25 maart nam 
een groep sporters deel aan het trainingsweek-
end in Duitsland. Dit werd georganiseerd door de 
BKMF, de Vereniging van Kleine Mensen in Duits-
land. De sporters hebben hier diverse sporten 
mogen beoefenen, wat gepaard ging met veel 
gedrevenheid en plezier. Het was een geslaagd 
weekend en de sporters hebben er mooie en leuke 
herinneringen aan overgehouden. Stephanie Hen-
driks en Ellen Brouns waren ook aanwezig namens 
het bestuur. Zij brachten tijd door met de voor-
zitter van de vereniging om elkaar beter te leren 
kennen en ideeën uit te wisselen. Maar uiteraard 
waren zij ook aanwezig om de sporters enthousi-
ast aan te moedigen!

Bezoek aan jaarlijkse seminar ‘Association 
Personnes Petite Taille’, Frankrijk  
Ellen Brouns heeft tijdens het Pinksterweekend, als 
contactpersoon buitenland, voor de eerste keer 
deelgenomen aan de seminar van de Franse ver-
eniging van Kleine Mensen, Association de Person-
nes de Petite Taille (APPT). Naast dat Ellens vriend 
de voorzitter van deze vereniging is en Ellen dus 
automatisch veel meekrijgt van alle ontwikkelin-
gen, was Ellen ook erg nieuwsgierig naar de wijze 
waarop de Franse vereniging hun jaarlijks weekend 
invult. 

Jaarlijks weekend APPT
In Frankrijk nemen ongeveer 200 personen deel 
aan het jaarlijks weekend. Dit zijn met name (“gro-
te”) ouders en hun kinderen die een groeistoornis 
hebben. Tijdens het gehele weekend is er anima-
tie voor deze kinderen aanwezig. Naast dat deze 
ouders lid zijn, zijn dit ook mensen die zich in grote 
mate als vrijwilliger inzetten binnen de vereniging. 
Dit is mooi om te zien! Zo heeft de vereniging net 
als de BVKM voor elke regio een contactpersoon. 
In Frankrijk is dit natuurlijk des te belangrijk gezien 
de grootte van het land. Natuurlijk zijn er op het 
weekend ook volwassenen met een groeistoornis. 

Er heerst een gemoedelijke, positieve sfeer waarbij 
er net als in Nederland waardevolle vriendschap-
pen ontstaan tussen de leden. Tijdens het weekend 
staan diverse workshops centraal. Denk hierbij aan 
een workshop voor de brusjes van kleine mensen 
met een groeistoornis. Het was een interactieve 
workshop waarin werd stilgestaan bij “Hoe is het 
om een broer(tje) of zus(je) met een groeistoornis 
te hebben? Wat doet dit met jou?”. Daarnaast was 
er ook een workshop over onderwerpen als seksu-
aliteit, voeding & gewicht. Naast deze workshops 
is er een officieel gedeelte waarin het bestuur een 
presentatie geeft over de behaalde doelen en ont-
wikkelingen binnen de vereniging. 

BVKM-presentatie
Aansluitend op deze presentatie was er voor de in-
ternationale gasten de ruimte om een presentatie 
te geven. Zo heb ik aan de hand van een Prezi iets 
verteld over de BVKM. Gezien de taalbarrière heb 
ik hierbij gebruik gemaakt van het jaaroverzicht 
(de video). Dit laat tenslotte het allerbeste zien wát 
wij doen en hoé wij dit doen. Deze video werd heel 
positief ontvangen! Men is enthousiast over het 
gegeven dat er zoveel jongeren en volwassenen 
zijn met een groeistoornis die naar de BVKM- 
bijeenkomsten komen. Dus daar mogen we als 
BVKM zeker trots op zijn. 

Naast dit leerzame gedeelte werd er ook tijd 
gemaakt voor minder serieuze zaken hebben we 
ons heupen losgemaakt tijdens de Salsa-work-
shop en was er elke avond een feestavond waarbij 
iedereen lekker los ging op de dansvloer. En het 
zou Frankrijk natuurlijk niet zijn als het eten geen 
belangrijke rol speelt. Tijdens de eetmomenten 
genoot iedereen volop maar namen de mensen 

lees verder op de

volgende pagina
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ook vooral veel tijd om met elkaar te praten en 
het naar de zin te hebben. Kortom, het was een 
hele mooie eyeopener: ik heb ervaren dat het nog 
altijd zonde is dat de Fransen slecht Engels spre-
ken, máár tegelijkertijd heb ik het hierdoor zéker 
niet minder naar mijn zin gehad. Ik vond het heel 
erg leuk en ben met inspiratie en nieuwe inzichten 
terug naar Nederland gekomen.

Bezoek aan ‘Conference Little People Of 
America’, Orlando  
In de eerste week van juli hebben Stephanie Hen-
driks en Ellen Brouns deelgenomen aan de confe-
rentie van de Little People of America.  
Stephanie en Ellen besloten eerst naar Miami te 
gaan, ook wel de ‘Capital of Latin America’ ge-
noemd. De stad waar té groot en té gek gewoon 
mag. Eigenlijk alles waar het woord ‘té’ voor staat, 
is kenmerkend voor Miami. We hebben hier dan 
ook onze ogen uitgekeken. De latino-cultuur kun 
je in de gehele stad terugvinden, genoeg reden 
voor ons om volop te genieten. Na Miami was het 
tijd voor ons hoofddoel: Orlando! De stad waar de 
conferentie plaatsvond. 

Het was wederom een fantastische ervaring vol 
herkenning, erkenning, inspiratie, lol, maar ook een 
week waarin we een duidelijke bijdrage hebben 
geleverd aan de conferentie. 

LPA beter leren kennen dankzij volunteeren 
Voorafgaande aan de conferentie hadden we ons 
namelijk aangemeld als volunteer (vrijwilliger).  
Dit hield in dat we een dagdeel hebben geholpen 

achter de informationdesk. Dit omdat wij als 
nuchtere Nederlanders natuurlijk “alles” weten 
over de logistieke zaken van de conferentie (not). 
Jullie kunnen je wel voorstellen dat wij ons vooral 
hebben beziggehouden met het uitdelen van de 
infoboekjes en de verkoop van goodies. Ach, alle 
kleine beetjes helpen! Daarnaast hebben we ook 
een dagdeel in de registrationroom geholpen. Hier 
ontvingen we de gasten en waren we medever-
antwoordelijk voor de logistieke doorstroom. Zo 
zorgden we ervoor dat er geen lange rijen bij de 
inschrijfbalies ontstonden en beantwoordden we 
vragen van mensen. 

Door onze ervaring als vrijwilliger zijn we meer 
te weten gekomen over organisatorische zaken 
binnen de LPA, maar hebben we ook wederom veel 
nieuwe mensen leren kennen. Hier zijn we trots op, 
maar we proberen vooral ook kritisch te kijken naar 
wat we hebben gezien en ervaren. En dit mee te 
nemen in onze eigen rol binnen de BVKM. Want 
wereldwijd hebben we tenslotte allemaal hetzelf-
de doel voor ogen. Namelijk dat we opkomen voor 
de belangen van de kleine mensen en onze positie 
in de maatschappij willen versterken. Wil je meer 
weten over deze ervaring? Kijk dan de video die 
Stephanie en Ellen hebben gemaakt in Orlando. 
Dit geeft een realistisch, veelzijdig en vooral  
superleuk beeld van hun bijzonder avontuur! 

BVKM-weekend in combinatie met Nationale 
Sportdag
Het BVKM-weekend is het afgelopen jaar in 
samenwerking met de nationale sportdag geor-
ganiseerd. Naast de eigen leden waren ook kleine 
mensen uit het buitenland aanwezig. Zo was 
Duitsland in ruime mate vertegenwoordigd, en 
daarnaast Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden 

en Rusland. Voor een aantal was het een bijzon-
der weerzien, maar het was ook een week-

end vol nieuwe ontmoetingen. 

Jong en oud legde contact met elkaar, 
door middel van sport, een dansje op de 
dansvloer of gewoon een gezellig praat-
je. Hierbij vormde de taal geen belem-
mering. De sportdag werd afgesloten 
met een internationale voetbalwed-
strijd tussen Duitsland en Nederland. 
Het was een fanatieke strijd waarbij 
zowel de voetballers als de trotse sup-

porters aan de zijlijn tot de laatste minuut 
geboeid bleven. 



Seminar ‘Little People facing challenges and 
reaching for opportunities’ 
In oktober 2018 ontving de BVKM een uitnodiging 
van het Europees Parlement in Brussel. De BVKM 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan een 
seminar, genaamd: ‘Little People facing challenges 
and reaching for opportunities.’ Op 9 oktober zijn 
twee commissieleden en twee bestuursleden naar 
Brussel afgereisd om deel te nemen aan dit semi-
nar. Zo waren Dave Jacobs als hoofdredacteur van 
de Vriendschap, Risal Timmer als lid van de Sport-
commissie en Stephanie Hendriks en Ellen Brouns 
namens het bestuur aanwezig. 

De landen die aan het seminar deelnamen waren 
Polen, Bulgarije, Slowakije, Frankrijk, Spanje en 
Nederland. Tijdens dit seminar heeft Risal Timmer 
namens de BVKM gesproken. Risal sprak over het 
belang van sport voor kleine mensen, dat dit posi-
tief van invloed is op het sociaal, fysiek en mentaal 
welbevinden van (kleine) mensen. Hierin kwamen 
ook de World Dwarf Games naar voren. Over het 
algemeen kijkt men terug op een leerzame se-
minar waarin de BVKM mooie input heeft kun-
nen leveren en tot nieuwe inzichten is gekomen. 

Bovenal was het een indrukwekkende ervaring en 
een waardevolle aanvulling voor ‘ons European 
network’.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat er nog 
meer is?
Wil je ook een soortgelijke internationale 
ervaring opdoen?
Of heb je vragen en/of ideeën?

Twijfel dan niet lang en stuur een e-mail naar 
international@bvkm.nl

Internationale groet,
 

Ellen Brouns
Contactpersoon Internationaal
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16.  Werkgroep Maatschappelijke  
  Participatie

DE VERENIGING

De Werkgroep is onder de naam Maatschappelijke Participatie in 2013 opgericht en heeft als 
doel: het bevorderen van participatiemogelijkheden van kleine mensen in het maatschappelijk 
verkeer. Gestreefd wordt naar hoogste vormen van participatie die leiden tot zelfredzaam-
heid, economische zelfstandigheid en volwaardig burgerschap.

In feite betekent dit dat de Werkgroep zich richt 
op onderwerpen die volledig meedoen voor kleine 
mensen mogelijk moet maken. In 2018 is de naam 
gewijzigd in Werkgroep Participatie.

Activiteiten 
De Werkgroep nam namens de BVKM deel aan 
Voucherproject ‘Samen bouwen aan Participa-
tie’. In het Voucherproject werken 23 patiënt- en 
gehandicaptenorganisaties met elkaar samen in 

diverse deelprojecten die elk voor zich de partici-
patiemogelijkheden van mensen met een beper-
king vergroten. Namens de BVKM participeerde de 
Werkgroep in drie deelprojecten:

 • De arbeidsparticipatietool/groeistoornis: 
een digitale tool die kleine mensen ondersteunt 
bij het vinden en behouden van een passende 
baan. De Werkgroep heeft bijgedragen aan een 
tekstuele update van de tool.
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 • De Studietool/groeistoornis: een digitale tool 
kleine mensen ondersteunt bij het kiezen van 
een passende vervolgopleiding of studie. Ook 
hier heeft de Werkgroep bijgedragen aan de 
tekstuele update van de tool. 

 • Ervaringsdeskundig cliëntondersteuner:  
een training gericht op ervaringsdeskundige 
vrijwilligers. Namens de BVKM hebben twee 
personen deze training met succes gevolgd. 

Participeren doen wij zo
Onder de noemer ‘Participeren doen wij zo’, heeft 
de Werkgroep diverse artikelen voor De Vriend-
schap geschreven. Zo is onder meer aandacht 
besteedt aan de training Ervaringsdeskundig 
cliëntondersteuner en de ingewikkelde regels en 
bepalingen van de Gehandicaptenparkeerkaart 
(GPK).

Nieuw op de BVKM-website: ‘Participatie’
Op de vernieuwde BVKM website is in 2018 het 
onderdeel Participatie opgenomen. In dit deel kun 
je meer informatie vinden over wie de Werkgroep is 
en wat wij doen.
Verder tref je interessante artikelen die ingaan op 
aanpassingen in en rondom het huis, het aanvra-
gen van voorzieningen of nieuws uit de wet- en 
regelgeving. Bovendien kent de Werkgroep sinds 
2018 een eigen e-mailaccount (participatie@
bvkm.nl) waar BVKM-leden terechtkunnen met 
vragen of ideeën die betrekking hebben meedoen 
mogelijk maken. 

Versterking
De werkgroep Participatie is afgelopen jaar ver-
sterkt met een nieuw lid: Ingrid Suvee. Zij zal onder 
meer de vragen die via participatie@bvkm.nl 
binnenkomen, beantwoorden. Ingrid heeft hiervoor 
de training Ervaringsdeskundig cliëntondersteu-
ner met goed gevolg doorlopen. Op deze plek 
wil ik Ingrid alvast hartelijk bedanken voor haar 
inzet en haar veel succes wensen bij de Werkgroep 
Participatie. 

Christian Leroux draait al wat langer mee. Recen-
telijk heeft hij aangegeven mogelijkheden te zien 
om meer voor de Werkgroep te kunnen betekenen. 
Een geweldige ontwikkeling. Zijn kennis en ervaring 
kan de Werkgroep goed gebruiken.
 

Mark de Groot
Werkgroep Maatschappelijke Participatie



17.  Adviescommissie
DE VERENIGING

De BVKM behartigt al 45 jaar de belangen van kleine mensen in Nederland en wil dat ook in 
de toekomst blijven doen. Dit kan alleen als de BVKM een vitale en stabiele vereniging is en 
blijft. In december 2016 heeft het BVKM-bestuur een adviescommissie ingesteld die gaat  
onderzoeken hoe de BVKM als vereniging toekomstbestendiger kan worden.

De leden van de Adviescommissie in 2018:

•  Michiel Sporre •  Lenie Matton1

•  Victor Klein  •  Mark de Groot (voorzitter)
•  Robert van Twillert  

De opdracht van het bestuur

Het bestuur heeft om een advies verzocht over de 
volgende vraagstukken:
 • Hoe de BVKM minder afhankelijk kan worden 

gemaakt van instellingssubsidies.
 • Op welke wijze de BVKM kan zorgen voor een 

duurzame organisatie met een goed functione-
rend bestuur en vrijwilligerskader. Kortom, een 
vereniging waar het leuk is om je als vrijwilliger 
voor in te zetten. 

 • Hoe de BVKM leden kan aantrekken, binden en 
blijven boeien. Met meer leden sta je als vereni-
ging sterker. 

Werkzaamheden en ontwikkelingen

De Adviescommissie heeft in 2018 viermaal geza-
menlijk beraadslaagd. Zij ziet het als haar belang-
rijkste taak om in haar advies aanbevelingen te 
doen over een heldere profilering van de BVKM en 
haar meerwaarde voor de eigen leden en daarbui-
ten. Een belangrijk element vormt de vernieuwing 
van de missie van de BVKM. Met de vernieuwde 
verenigingsmissie is voor iedereen meer duidelijk 
waar de vereniging voor staat en wat het voor klei-
ne mensen in Nederland kan betekenen. Inmiddels 
is het voorstel voor een nieuwe verenigingsmissie 
door het bestuur omarmd.

Vrijwilligersorganisatie
De BVKM is een vrijwilligersorganisatie. Zonder 
actieve leden kan de vereniging niet draaien.  
Daarom hebben wij gekeken wat je kunt doen 
om de BVKM zo te organiseren dat het leuk is om 
je daar als vrijwilliger voor in te zetten. De ad-
viescommissie heeft onder andere een gesprek 
gevoerd met een vrijwilligersmanager van het 
Nederlandse Rode Kruis, een organisatie die draait 
op duizenden vrijwilligers. Veel van de door hem 
gedane suggesties zijn mogelijk ook goed toe te 
passen binnen de BVKM.

Doordachte communicatiestrategie
Tot slot hebben wij gekeken hoe de BVKM met een 
doordachte communicatiestrategie de binding 
met de BVKM zowel voor leden als voor niet-leden 
kan versterken. Omdat bestuur met de vernieuwing 
van de website en huisstijl ook met dit vraagstuk 
bezig is, heeft het bestuur de adviescommissie 
gevraagd om in het voorjaar van 2019 alvast met 
een deeladvies te komen waarin aanbevelingen 
worden gedaan over hoe met je leden en niet-le-
den goed kunt communiceren over activiteiten van 
de BVKM. 

Afscheid Robert van Twillert
In het najaar heeft de Adviescommissie afscheid 
moeten nemen van Robert van Twillert die tot zijn 
spijt zijn werkzaamheden voor de Adviescommissie 
niet meer kon combineren met zijn werk en gezin. 
Op deze plaats wil ik Robert van Twillert hartelijk 
bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de 
het werk van de Adviescommissie.

1 Lenie Matton ziet erop toe dat de onderzoeksresultaten en adviezen voor iedereen te begrijpen zijn.
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18. Projectgroep kleine mensen met een   
 grote kinderwens

DE VERENIGING

Sinds de nazomer van 2017 werkt de BVKM samen met Curias aan een bijzonder project:  
‘kleine mensen met een grote kinderwens – de ontwikkeling van een grote wensenlijsttool’.  
Het wordt een hulpmiddel dat kleine mensen met een kinderwens ondersteunt bij het nemen 
van een besluit hierover.

Inmiddels is het ervaringsonderzoek zelf met suc-
ces afgesloten en zijn wij toe aan het ontwikkelen 
van de tool.

Focusgroepen
In januari verscheen een oproep waarin kleine 
mensen werden uitgenodigd om ervaringen rond-
om de kinderwens met elkaar en de onderzoekers 
te delen. Hieruit zijn verschillende focusgroepen 
gevormd. Binnen de focusgroepen zijn, aan de 
hand van thema’s, ervaringen gedeeld met elkaar 
en de onderzoekers. De verhalen zijn zorgvuldig 
opgetekend en gebundeld. Mede namens de 
onderzoekers van Curias wil ik iedereen bedanken 
voor zijn/haar bereidheid om deel te nemen aan 
het onderzoek. Jullie ervaringen zijn van grote 
waarde. Voor zover bekend, betreft het namelijk 
een uniek ervaringsonderzoek in de wereld onder 
kleine mensen over het thema kinderwens.

Klankbord- en expertgroep
De ervaringen zijn voorgelegd aan de Klankbord-
groep die is samengesteld uit diverse medisch 
specialisten die bekend zijn met mensen met een 
groeistoornis. De Klankbordgroep bestaat uit een 
kinderorthopedisch chirurg, een klinisch geneticus, 
een kinderarts, een kinder revalidatiearts en een 
gynaecoloog en zijn allemaal verbonden aan het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. De leden 
van de Klankbordgroep hebben de resultaten van 
het onderzoek gelezen en elk vanuit de eigen me-
dische invalshoek op het rapport gereflecteerd. 
Alle deelnemers van de Klankbordgroep vinden het 
onderzoek waardevol zowel voor kleine mensen als 
voor de medici die te maken hebben met kleine 
mensen met een kinderwens. 

Verder is er een expertgroep samengesteld die 
bestaat uit vijf kleine mensen. Leden van de ex-
pertgroep hebben de onderzoeksresultaten en de 

reactie van de Klankbordgroep hierop bestudeerd. 
De expertgroep zal een cruciale rol bij de inhoud 
en vormgeving van de tool gaan spelen. 

Zorginstituut 
Gedurende het jaar is het onderzoek nauwgezet 
gevolgd door het Zorginstituut Nederland die het 
project financiert. Hun voornaamste taak is om er 
op toe te zien dat het project volgens afspraak 
verloopt. De BVKM rapporteert elk kwartaal over 
de voortgang van het onderzoek. Dit gebeurt aan 
de hand van een verslag en een kwartaaloverleg 
bij de ambtenaren van het Zorginstituut. Tijdens 
dergelijke overleggen krijgt de BVKM tips en sug-
gesties over hoe je zaken in het project kunt aan-
pakken. Daarnaast organiseert het Zorginstituut 
kwartaalbijeenkomsten met andere organisaties 
die projecten uitvoeren die door het Zorginstituut 
zijn gefinancierd. Doel van de bijeenkomsten is de 
mogelijkheid om van elkaars projecten te leren 
kennen.
 

Mark de Groot
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19.  Nieuwjaarsreceptie

20.  Zomerbijeenkomst

ACTIVITEIT

ACTIVITEIT

De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar wederom heel goed bezocht! Het was een gezellige 
drukte waarin enthousiast met elkaar werd bijgepraat. Tussendoor werd er gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Een woordje van de voorzitter mocht niet ontbreken, dit werd aange-
vuld met een jaaroverzicht in de vorm van een mooie film.

De zomerbijeenkomst was een sportieve, inspirerende en ontspannende dag. Deze vond 
plaats op ons vertrouwde adres, Boshotel Overberg. Elke keer weer wordt de BVKM hier heel 
hartelijk ontvangen en denkt het personeel flexibel mee. Dit keer stond de dag weer in het 
teken van een leuke combinatie tussen een leerzaam gedeelte en ontspanning.

Deze film gaf een weergave van alle activiteiten 
die het jaar daarvoor hadden plaatsgevonden. Het 
is bijzonder om terug te kijken op wat je samen 
hebt neergezet en hebt beleefd. Het gegeven dat 
deze film is gevuld met vele activiteiten voor jong 
en oud, is iets waar we als BVKM trots op mogen 
zijn. Een toost met champagne was dan ook wel 

op z’n plaats. Tussen al het kletsen door, renden de 
kinderen voorbij of showden trots hun loopfietsjes 
aan elkaar. Het is heel fijn om te zien dat ook zij 
het naar hun zin hebben en blijven komen naar 
deze bijeenkomst. Kortom een zeer geslaagde 
nieuwjaarsreceptie, waarvan er hopelijk nog veel 
mogen volgen!

Zo wordt er naast de Algemene Ledenvergade-
ring ook altijd voor een alternatief programma 
gezorgd. De sportcommissie had dit keer in sa-
menwerking met de locatie diverse outdoor-acti-
viteiten georganiseerd. Zowel, ter land, ter zee en 
in de lucht! Oftewel, het waren zeer avontuurlijke 
activiteiten die voor het nodige plezier hebben 
gezorgd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werd er teruggeblikt op voorbijgaande activiteiten, 
maar vooral ook vooruitgekeken en nagedacht 
over nieuwe ontwikkelingen. Als je als lid meer wilt 

weten over wat er concreet is besproken tijdens de 
vergadering, dan is er altijd de gelegenheid om 
de notulen te raadplegen via de website van de 
BVKM. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het 
ons gerust weten. Het bestuur vindt het belang-
rijk om de mening van de leden te horen. Maar 
nog mooier zou zijn als er meer mensen naar de 
Algemene Ledenvergadering komen, zodat eenie-
der zijn wensen en gedachten direct kenbaar kan 
maken en we met elkaar kunnen sparren. Want de 
vereniging: dat zijn wij allemaal!
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21.  BVKM-weekend
ACTIVITEIT

Het bestuur van de BVKM heeft dit jaar twee activiteiten samengebracht in één weekend. Te 
weten de jaarlijkse Sportdag en het BVKM-weekend. Van 14 tot en met 16 september mocht 
het bestuur van de BVKM 47 weekendgasten verwelkomen. Dit jaar verbleven wij met een 
internationale groep in het hotel Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder.

Een zeer gastvrij, goed toegankelijk, viersterrenho-
tel waarvan de medewerkers tijdens de voorberei-
ding hebben meegedacht en ons gedurende het 
weekend in de watten hebben gelegd.

Het weekend werd op vrijdagavond geopend met 
een diner en aansluitend een pub-quiz. Deze quiz 
uitte zich in een fanatieke strijd waarbij er voor-
al veel plezier werd gemaakt. Na de quiz gingen 
nog even de voetjes van de vloer onder muzikale 
leiding van onze DJ Phoney M. 

De zaterdag stond in het teken van de sportdag. 
Op en rond het veld waren meer dan 90 mensen 
om te sporten en of om te kijken. Het weer werkte 
fantastisch mee en het was een mooie dag om 
buiten te zijn. De sportdag en de BBQ werden 
zoals voorgaande jaren georganiseerd door de 
Sportcommissie. Een groot compliment voor hen, 
want het was een zeer geslaagde dag. 

Zaterdagavond was er een feestavond in het hotel, 
iedereen was welkom! Er was een grote opkomst 
en de dansvloer werd goed gevuld met blije leden 
van onze mooie vereniging. 

Op zondag zijn de internationale gasten ver-
trokken en was er voor de eigen leden nog gele-
genheid om een bezoek te brengen aan Paleis 
Soestdijk, voor een rondleiding met gids. Na de 
rondleiding volgde een high tea vol met hartige en 
zoete heerlijkheden. Het was een royale en konink-
lijke afsluiting van een fantastisch weekend!

Het bestuur dankt Gert Jan ter Heege en Debbie 
Coolen voor hun inzet en enthousiasme tijdens het 
organiseren van dit weekend.
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Algemene informatie
Bestuur

Regio contactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

VACANT

ANGELA TER HEEGE

VACANT

GERARD SMITS

ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail c.voerman@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyjvh@hotmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

Ben je geïnteresseerd? meld je dan bij 
het bestuur

mail bestuur@bvkm.nl

mail aterheege@hotmail.com

Wil jij de contactpersoon worden van 
deze regio’s? Neem dan contact op met 
Caroline Voerman

mail c.voerman@gmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Zuid-Holland /  
Coördinator regio’s

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

penningmeester

Utrecht & Flevoland

Drenthe, Friesland & 
Groningen

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel



Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie

Colofon
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 Redactioneel

Redactie Ellen Brouns, Dave Jacobs,  
 Claudia Grannetia   
Opmaak,  rmic | onweerstaanbare marketing
drukwerk & nijmegen | www.rmic.nl 
verzending
e-mail redactie@bvkm.nl
Website www.bvkm.nl

 Dankwoord

Het bestuur dankt allen die zich hebben ingezet voor 
de vereniging in het jaar 2018 en die een bijdrage 
hebben verleend aan de totstandkoming van dit 
jaarverslag.

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘De Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.




