Nieuwjaarsspeech
2020

Welkom,
Zolang ik mij kan herinneren heeft de nieuwjaarsborrel plaatsgevonden bij de Markies in Woerden.
Als bestuur zijn we aan het vernieuwen en daarom vond de nieuwjaarsborrel plaats op een andere
plek.
Terugblik 2019
Als bestuur stonden we voor grote uitdagingen. Aansluiting houden met ouderen en jongeren. Soms
lastig om te bepalen wat de juiste keuzes zijn.
We kregen vanuit leden te horen dat de nadruk van het BVKM-weekend te veel op sport wordt
gelegd. Dat willen we dit jaar anders doen. Er zullen 2 weekenden worden georganiseerd die
allemaal toegankelijk zijn voor alle leden van de BVKM.
Dit jaar hebben we vol trots ons 45-jarig jubileum gevierd. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers
hebben we deze dag groots kunnen vieren. Jong en oud, minimarkt verbinding gelegd met
belanghebbende, afsluiting feest.
Tijdens de ALV van juni zijn Ellen en Steef weer herkozen voor een nieuwe termijn in het bestuur.
BVKM-weekend in combinatie met sportdag:
• Goed gesport door jong en oud
• Veel Internationale gasten
• Goed georganiseerde sportdag
• Workshop Carmen
We hebben ook weer een leuke kinderspeelmiddag gehad en Sinterklaas.
Goed om te zien dat er nog steeds nieuwe kinderen met ouders naar onze vereniging komen.
International Dwarfism Awareness Day hebben we vorig jaar in het Rijksmuseum gevierd.
Tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. De NOS radio heeft ons geïnterviewd tijdens de rondleiding.
Al met al een jaar waar we weer veel leden hebben mogen ontmoeten.
Helaas zijn er ook een aantal leden waar we dit jaar afscheid van hebben moeten nemen. Dit jaar
zijn (naar ons weten) Wilma de Greef, Anna van Santen en Hugo Schortinghuis overleden.
Vooruitblik 2020
Komend jaar zal onder andere in het teken staan van de voorbereiden op de WDG in Keulen in
2021. De sportcommissie is begonnen met combi-trainingen waar meerdere sporten op 1 dag
worden aangeboden. Wel intensiever maar ook effectiever. Ik nodig jullie van harte uit bij de
presentatie die de sportcommissie straks in de bar zal geven.
Begin dit jaar zal het een bestuur een enquête gaan houden onder de leden. We willen beter
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inspelen op de behoefte van de leden:
•
Wat vind je goed gaan?
•
Wat verwacht je van de BVKM?
•
Wat kan er beter?
Daarbij willen we benadrukken dat de JIJ de vereniging bent. Heb je ideeën en suggesties voor
verbetering? Meld het bij het bestuur.
Eén keer in de 2 jaar vindt de Supportbeurs in Utrecht plaats. Een beurs die alle aanpassingen
aanbieden voor mensen met een handicap. Denk hierbij aan reizen, rolstoelen, hulpmiddelen,
aangepaste auto’s, keukens, wooninrichting, sporten en belangenvereniging. Ook de BVKM staat
hier met een stand. En wij zoeken nog vrijwilligers. Meld je aan bij Caroline en Joliene.
Sinds afgelopen november hebben wij een reactie gehad voor een nieuwe penningmeester;
namelijk Jilis Oudshoorn! Op dit moment loopt hij stage in het bestuur om vervolgens aanstaande
ALV gekozen te worden tot penningmeester. Wij zijn nu al heel blij met Jilis!
Ik wil jullie graag wijzen op onze nieuwe informatiefolder!
Graag wil ik jullie nog het filmpje laten zien van het weekend of jubileumdag.
Dit jaar vieren ook een aantal leden hun Jubileum:
• 40 jaar: Frank IJsselmuiden
• 25 jaar: Stefan, Frank, Ellen, Maud, Femke, Rob Melis en Mendo van Vliet.
Willen die leden naar voren komen.
Ik breng graag een proost uit aan jullie. Ik wens jullie veel geluk en gezondheid in 2020 en hopelijk
mogen we jullie nog regelmatig verwelkomen bij de BVKM.

Met vriendelijke groet,
Stephanie Hendriks
Voorzitter BVKM

