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1.  Voorwoord
Voor je ligt het prachtige jaarverslag over het 
verenigingsjaar 2019. Het was weer een mooi 
jaar wat is omgevlogen. We begonnen 2019 
met een gezellige drukbezochte nieuwjaars-
receptie in Woerden. Er hebben mooie regio-
dagen en kinderbijeenkomsten, waaronder de 
Sinterklaasviering, plaatsgevonden door het 
hele land.

Het bestuur is verder gegaan met het professiona-
liseren van de administratie. Dit kost veel werk en 
tijd. Inmiddels zijn er goede stappen gezet om de 
ledenadministratie efficiënter en gebruiksvriende-
lijker te maken, uiteindelijk zal dat meer gemak en 
minder foutgevoeligheid opleveren.
We hebben voor de 2e keer de sportdag in combi-
natie met het weekend in Den Dolder georgani-
seerd. Tijdens dit weekend heeft ook de lancering 
van het project Kinderwens plaatsgevonden en 
een boeiende workshop met het thema “Hoe kun 
je toch een positief zelfbeeld krijgen/houden 

ondanks de negatieve reacties op straat?”. Tijdens 
het weekend waren veel leden en internationale 
gasten aanwezig. We hebben het programma zo 
divers mogelijk proberen te organiseren, zodat 
er (meer te doen was dan alleen sport) naast het 
sporten ook een ander aanbod was. 

Ik ben trots op het feit dat we dit jaar met elkaar 
de Dwarfism Awareness Month hebben gevierd, 
met als hoogtepunt een bezoek aan het Rijksmu-
seum. Hier mocht de BVKM de prachtige werken 
van Velázquez aanschouwen. Ondertussen liep de 
NOS Radio met ons mee om een interview af te 
nemen. 

Beste leden en vrijwilligers, bedankt voor jullie 
inzet en een mooi BVKM jaar!

Hartelijke groet,

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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De BVKM heeft een verenigingsbestuur wat in het verenigingsjaar 2019 bestond uit 5 leden.  
Gedurende het jaar heeft de penningmeester het bestuur verlaten en heeft een interim-penningmeester 
deze rol overgenomen. Daarnaast is er een nieuw algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur. 

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  
Infolijn

• (Leden)- 
administratie

• Leniefonds 
• Internationaal

Regio- 
contactpersonen

• Regio- 
coördinator

• Groningen,  
Friesland,  
Drenthe

• Gelderland en  
Overijssel

• Zuid-Holland
• Noord-Holland
• Utrecht
• Noord-Brabant 

en Zeeland
• Limburg

Projectgroepen
 

• BVKM-weekend
• Project  

Kinderwens

Werkgroepen

• Ouderwerkgroep
• Jongeren- 

contactpersoon
• Sportcommissie
• Werkgroep  

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 /  
 Gerard Smits (interim)
Algemeen bestuurslid  Gerard Smits /  
 Roos Rijnbeek

Ledenadministratie Gerard Smits 

Postbusbeheer Emmy van Hoogstraten- 
 van Det

Informatielijn Arda Hoeve

Ouderwerkgroep Annelies Driessen /  
 Beitske Janszon / Willeke  
 de Graaf / Carla Kwantes

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

Regiocontactpersoon Caroline Voerman
Coördinator

Contactpersoon  Ellen Brouns
Internationaal 

Jongerenwerkgroep Joliene Steurs 

Seniorenwerkgroep Christ Joosen /  
 Arda Hoeve

Sportcommissie Elise van Schöll / Folkert  
 Klein / Manon Baljeu /  
 Frank Kerver /  
 Merel van Hoof

Zomerbijeenkomst Bestuur

BVKM-weekend i.c.m. Bestuur en 
landelijke sportdag  Sportcommissie

Sinterklaasviering i.c.m.  Ouderwerkgroep en  
winterbijeenkomst Bestuur 

De Vriendschap   
Hoofdredacteur  Dave Jacobs
Redactieteam  Claudia Grannetia /  
 Annemarijn van Dalen /  
 Lenie Matton
    
Opmaak, drukwerk en rmic | onweerstaanbare  
verzending marketing

Website
Coördinatie Gerard Smits /  
 rmic | onweerstaanbare  
 marketing 

Social media Roos Rijnbeek /  
 Elise van Schöll / Martine  
 Schoneveld / Emmy van  
 Hoogstraten-van Det

Werkgroep Mark de Groot / Christian  
Participatie Leroux / Ingrid Suvee
 

Adviescommissie Mark de Groot / Michiel  
 Sporre / Victor Klein /  
 Lenie Matton

Projectgroep Mark de Groot 
Kinderwens

Voetbaltrainer Henk Jan Vos

Badmintontrainer Annie van Daal-Pothoff

3.  Actieve leden 2019
BVKM
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4.  In memoriam
DE VERENIGING

Hugo Schortinghuis

Op 16 mei 2019 is Hugo op 
69-jarige leeftijd overleden. 

Hij was vanaf 1993 lid en is van 
november 1995 tot april 1999 
BVKM-contactpersoon voor de 
Gehandicaptenraad geweest. 

In augustus 2019 heeft de BVKM 
een foto mogen ontvangen als 
dierbare herinnering aan Hugo 
en tevens werd hierin namens de 
familie hun dank geuit voor de 
vele blijken van medeleven die 
zij mochten ontvangen na het 
overlijden van Hugo.

Wilma de Greef

Op 4 oktober is Wilma op  
44-jarige leeftijd overleden. 

Zij was vanaf 1992 lid en heeft 
vele weekenden en bijeenkom-
sten bijgewoond waarvan zij 
altijd zichtbaar genoot.  
De laatste jaren kon zij wegens 
gezondheidsproblemen helaas 
niet meer naar de activiteiten 
van de BVKM komen. 

Tijdens de afscheidsdienst 
noemde haar broer de BVKM 
een paar keer en vertelde hij dat 
Wilma altijd zei dat zij naar haar 
vrienden ging als zij naar een 
BVKM-bijeenkomst of –weekend 
ging.

Anneke van Santen

Op 16 oktober is Anneke op 
73-jarige leeftijd overleden. 

In het verleden heeft Anneke de 
functie van secretaris binnen het 
bestuur van de BVKM vervuld en 
zat zij in de commissie Informa-
tie en Onderzoek. 

Anneke droeg in deze periode 
actief bij aan de emancipatie 
van kleine mensen, mede door 
de uitgave van haar boek ‘De 
wereld op kruishoogte’.



Per 1 januari 372 349 313 329

< 18 jaar 122 111 104 123

18 jaar of ouder 233 227 209 206

Onbekend 11 11 - -

Per 31 december 350 372 316 315

< 18 jaar 119 122 110 106

18 jaar of ouder 206 233 206 209

Onbekend 25 17 - -

Nieuwe leden 32 27 14 8

< 18 jaar 9 13 10 4

18 jaar of ouder 3 8 4 4

Onbekend 20 6 - -

Aantal donateurs

Per 1 januari 83 82 77 77

Per 31 december 78 83 79 78

Nieuwe donateurs 4 5 5 4

Beëindiging lidmaatschap 19 8 14 25

Leden 15 4 11 22

Waarvan geroyeerd - - - 14

Waarvan overleden 2 1 - 2

Donateurs 4 4 3 3

Waarvan overleden 2

Ledenadministratie correctie 44 - - -

Correctie leden 39 - - -

Correctie donateurs 5 - - -

5.  Ledenadministratie
DE VERENIGING

Aantal leden 2019 2018 2017 2016
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Begin 2019

In het vorige jaarverslag hebben jullie gelezen dat 
Michiel Sporre en Annet Sporre-Marinussen (eind 
2018) te kennen gaven te willen stoppen bij de 
redactie. Zij wilden alleen nog een slag om de arm 
houden om vervolgens in januari 2019 definitief de 
knoop te willen doorhakken. Vervolgens hebben zij 
in die maand definitief afscheid genomen van de 
redactie.

Michiel en Annet zijn jarenlang redactielid geweest 
en hebben daarin veel betekend voor ‘de Vriend-
schap’. Niet alleen binnen de redactie zijn ze actief 
geweest, maar ook binnen de vereniging; Annet 
binnen o.a. de Jongerencommissie en Michiel bin-
nen o.a. de adviescommissie. Wij willen als redactie 
Michiel en Annet nogmaals bedanken voor hun 
bijdrage aan ‘de Vriendschap’.

Omdat de BVKM een nieuwe weg is ingeslagen 
met daarbij een nieuwe huisstijl, heeft ook ‘de 
Vriendschap’ een echte metamorfose gekregen. Als 
redactie zijn we daar erg trots op, en daarnaast 
waren de reacties ook erg positief. Maar het draait 
uiteindelijk nog meer om de inhoud en we zullen er 
dan ook alles aan doen om mooie en belangrijke 
verhalen te blijven vertellen.

45-jarig jubileum

In april is er een speciale jubileumeditie  
uitgebracht ter ere van het 45-jarig jubileum van 
de BVKM. Als redactie streven we ernaar om elk 
jaar een thema-editie van ‘de Vriendschap’ uit te 
brengen, en wat is er nu mooier dan dit jubileum 
daarvoor te gebruiken. 

In deze editie stond er een duo-interview met onze 
huidige voorzitter Stephanie Hendriks en oud-voor-
zitter Bastiaan Visser. Daarnaast ook een interview 
met BVKM’s jongste én oudste lid: Riva Schrauwen 
en Christ Joosen. Verder hebben we o.a. foto’s uit 

de oude doos getoond, informatie over de jubi-
leumdag en een kleurplaat voor de jonge leden 
onder ons.

Omdat we van tevoren niet kenbaar hebben ge-
maakt dat er een jubileumnummer gemaakt zou 
worden, was de verrassing des te groter toen het 
blad 2 dagen na de jubileumdag bij iedereen op 
de deurmat viel. 

#grootverhaal

Niet alleen binnen de vereniging is #grootverhaal 
belangrijk geworden, ook binnen ‘de Vriendschap’ 
heeft deze een prominente rol gekregen.  
Deze rubriek staat voor inspirerende verhalen over 
reizen, sport of bijvoorbeeld ons werk, want ieder-
een binnen de BVKM heeft een groot verhaal te 
vertellen.

Hier volgt een overzicht van de 4  
edities in 2019. In alle nummers staan 
de volgende vaste rubrieken:

 • Van de bestuurstafel: Stephanie Hendriks, 
voorzitter 

 • Van de redactie: Dave Jacobs, hoofdredacteur 
 • Inhoudsopgave 
 • BVKM informatie (o.a. agenda) 
 • Colofon 

6.  Redactie de ‘Vriendschap’
DE VERENIGING

In 2019 gingen we van start met 4 redactieleden: Dave Jacobs (hoofdredacteur), Claudia 
Grannetia (redactielid & redigeren), Annemarijn van Dalen (redactielid) en Lenie Matton 
(redactielid).

lees verder op de

volgende pagina
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Inhoud 1e editie van 2019:
 • #grootverhaal door Risal Timmer 
 • Column ‘Een kleine mama’ door Carola 
Sistermanns

 • ‘Even voorstellen’ door Ingrid Suvee, erva-
ringsdeskundige cliëntenondersteuner binnen 
de Werkgroep Maatschappelijke Participatie

 • Verslag Utregs badmintontoernooi door  
Joey Lie

 • Regiodag Noord-Brabant en Zeeland door 
Christ Joosen 

 • Fotocompilatie jubilarissen 2019 
 • Artikel ‘Een kijkje in het leven van Noud’ door 
Vivian Fokker

 • Artikel ‘Aangepast schoolmeubilair  
aanvragen’ door Jolanda Muskens

 • Artikel ‘Kleine mensen met een grote  
kinderwens’ door Mark de Groot

2e editie van 2019:
 • ‘Even voorstellen’ door Roos Rijnbeek,  
bestuurslid (communicatie)

 • Verslag over de herdenkingsplechtigheid 
op de Dam door Ellen Brouns en Stephanie 
Hendriks

 • Artikel ‘Alexander Katan was proefkonijn van 
de nazi’s’ door Gerard Hilhorst

 • Terugblik jubileumdag door Lenie Matton
 • Bijdrage van de APPT (Frankrijk) over de  
jubileumdag door Othmane El Jamali,  
président de l’APPT 

 • Reacties van de jubileumdag door diverse 
leden

 • Fotocompilatie jubileumdag
 • #grootverhaal door Annemarijn van Dalen 
 • ‘In Memoriam’ Hugo Schortinghuis door  
Jeroen van Loon

 • Artikel van Gert Jan ter Heege over zijn  
aftreden als Penningmeester 

 • Regiodag Gelderland en Overijssel door  
Arjan, Daniëlle, Steyn en Iris Brouwer

 • Artikel van de Werkgroep Maatschappelijke 
Participatie over voorzieningen

 • Regiodag Noord-Brabant en Zeeland (tot 16 
jaar) door Christ Joosen 

 • Artikel ‘Met muziek valt de beperking weg’ 
door Gerard Hilhorst
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Vooruitblik 2020

In 2020 willen we de lijn van 2019 doorzetten.  
Dat wil zeggen: we moeten blijven vertellen, infor-
meren en inspireren. Daarnaast vinden wij het als 
redactie belangrijk dat niet alleen de leden ver-
tegenwoordigd zijn in ‘de Vriendschap’ maar juist 
ook de ouders. Zij hebben namelijk ook belangrijke 
vraagstukken of verhalen die kenbaar gemaakt 
mogen worden. De Ouderwerkgroep is op dit mo-
ment aan het nadenken over de invulling van een 
terugkerende rubriek. 

Themanummer
Daarnaast was ons plan om een themanummer te 
maken over de Supportbeurs 2020. In verband met 
het coronavirus vandaag de dag, is deze beurs ko-

men te vervallen. Deze is, onder voorbehoud, ver-
zet naar eind 2020. Om die reden is besloten om 
een themanummer te maken rondom het corona-
virus. Deze valt eind juni bij iedereen op de mat.

Tot slot wil ik alle redactieleden bedanken voor hun 
inbreng en redactionele zaken, alle commissies die 
hun verslagen hebben gemaakt en iedereen – die 
op allerlei manieren hebben meegewerkt aan de 
inhoud van een ‘Vriendschap’ – bedanken. 

Namens de redactieleden, 

Dave Jacobs 
Hoofdredacteur

3e editie van 2019:
 • Artikel van Caroline Voerman over haar  
afscheid als regiocontactpersoon van 
Zuid-Holland en dat Angelique van Peppen 
het stokje van haar overneemt

 • ‘Even voorstellen’ door Yvette Pama,  
regiocontactpersoon Drenthe, Friesland en 
Groningen

 • Artikel ‘Diversiteit en inclusiviteit in de mode’ 
door Sofie van der Meulen (SUE’s Warriors)

 • Terugblik van de Sportcommissie op de 
sportdag van 9 september door Folkert Klein 

 • Reacties van het BVKM-weekend i.c.m. de 
sportdag door diverse leden

 • Bijdrage van Penny en Arthur Dean  
(International Dwarf Sports Federation) over 
het BVKM-weekend i.c.m. de sportdag

 • Fotocompilatie BVKM-weekend i.c.m. 
sportdag 

 • #grootverhaal door Carmen Vukman
 • Verslag over de jaarlijkse conventie van de 
l’APPT door Ellen Brouns

 • Verslag van Caroline Voerman over de Trip 
naar Zweden samen met Stephanie Hen-
driks, waar zij samen het landelijk weekend 
voor kleine mensen hebben bijgewoond

 • Artikel ‘Een website voor een persoonlijk 
vraagstuk’ door Mark de Groot

 • Artikel ‘Een verbouwing om van te dromen’ 
door Gerard Hilhorst

4e editie van 2019:
 • ‘Even voorstellen’ door Jilis Oudshoorn,  
stagiair penningmeester 

 • Terugblik sinterklaasbijeenkomst door Beitske 
Schrauwen 

 • ‘In Memoriam’ Wilma de Greef door Marina 
Joosen

 • Artikel over het ‘Leniefonds’ door Lenie 
Matton

 • ‘In Memoriam’ Anna van Santen door  
Janneke Graamans

 • Fotocompilatie sinterklaasbijeenkomst
 • #grootverhaal (Part II) door Annemarijn van 
Dalen

 • Verslag over de rondleiding in het  
Rijksmuseum t.b.v. de tentoonstelling  
Rembrandt-Vélazquez door Gerard Hilhorst
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7.  Website

8.  Social media

DE VERENIGING

DE VERENIGING

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2019 is de nieuwe website van de BVKM gelanceerd en in 
september 2019 de website van het ‘Project Kinderwens.’ In 2019 heeft het bestuur in  
samenwerking met rmic de basis gelegd voor de website.

De huisstijl van de website komt terug in de opmaak van onder 
andere de nieuwsberichten en vergaderstukken. Hierdoor ontstaat 
er meer eenheid en herkenning binnen de communicatiestroom van 
de BVKM. Het bestuur streeft ernaar om deze huisstijl in 2020 voort 
te zetten in de vernieuwde merchandise en online nieuwsbrief. 
Daar waar in 2019 de aandacht uitging naar een stevige basis van 
de website, komt in 2020 de focus te liggen op de content van de 
website. 

Daarnaast is het bestuur voornemens om de ledenadministratie 
aan het einde van 2020 te hebben geïmplementeerd in de website. 
Op deze manier hoopt het bestuur samen met de actieve vrijwilli-
gers, leden en donateurs het #grootverhaal voort te zetten.

De BVKM is een ontmoetingsplek voor kleine mensen. Deze ontmoetingen vinden veelal  
online plaats, bijvoorbeeld op Facebook. Op Facebook worden veel vragen gesteld, oproepen  
geplaatst en discussies gevoerd. Het bestuur en de Socialmediacommissie beheren deze  
besloten groep. 

We zien hier onder andere veel berichten van 
ouders die net een kindje met een groeistoornis 
hebben gekregen of zwanger zijn. Zij delen onder 
andere hun zorgen of stellen praktische vragen. 
Het is mooi om te zien hoe leden hierop reageren 
en hoe we elkaar op deze manier ondersteunen. 
Voor iedereen is de groep toegankelijk. En we 
gebruiken de pagina ook als middel om mensen 
enthousiast te maken over wat er allemaal binnen 
de vereniging te doen valt, bijvoorbeeld aanko-
mende evenementen. 

Op 31 december 2019 had de Facebook-pagina 
519 leden. Het merendeel van deze leden woont in 
Nederland en is tussen de 35-44 jaar. Naast deze 
doelgroep is de groep ook voor de jongeren en de 

senioren bedoeld en groeit de Facebookgroep nog 
volop. 

Wij als Socialmediacommissie proberen het voor 
iedereen toegankelijk en veilig te maken. Iedereen 
mag zijn verhaal delen, mits men hierbij beleefd-
heid en respect naar anderen in acht houdt.  
Er gelden gedragsregels op de Facebookpagina 
die zijn opgesteld door de commissie in overleg 
met het bestuur, deze regels zijn inzichtelijk voor 
iedereen. Wij hopen en verwachten dat alle bezoe-
kers hiermee rekening houden.  
In 2020 verwachten wij nog meer groei en ho-
pen wij nog veel berichten te zien van vragen, tot 
momenten van trots of mededelingen. Wij kijken 
ernaar uit!
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9.  Ouderwerkgroep
DE VERENIGING

Dit jaar is de Ouderwerkgroep weer een  
beetje van samenstelling veranderd, daarom 
zal ik ons even aan u voorstellen:

 • Annelies Driessen, zus van Danaël (3 jaar met 
achondroplasie)

 • Beitske Janszon, moeder van Riva (2 jaar met 
achondroplasie)

 • Willeke de Graaf, moeder van Tygo (10 jaar  
onbekende groeistoornis)

 • Carla Kwantes, moeder van Silke (3 jaar met 
achondroplasie)

Dit jaar hebben we met veel plezier meerdere 
online vergaderingen gehad. Dat was voor ons 
allemaal ideaal, zo konden we ondanks de af-
stand die tussen ons zat, toch goed overleggen en 
afstemmen.

‘Speelwereld De Wadden’
Dit jaar hebben we een heerlijke dag gehad in juni 
bij Speelwereld de Wadden in Koog aan de Zaan. 
We hebben geprobeerd meerdere indoor speelhal-
len te benaderen om (of gedeeltelijk) af te huren, 
maar dit was nergens mogelijk. Daarom waren wij 
ontzettend blij dat wij ook dit jaar weer terecht 
konden in Koog aan de Zaan. Wij begrijpen dat dit 
niet voor iedereen naast de deur is en blijven dus 
uitkijken naar andere locaties (mocht u iets weten, 

denk dan gerust met ons mee). Het was ook dit 
keer weer echt een meerwaarde dat we uitsluitend 
met BVKM-leden en hun gezinnen samen konden 
zijn. Voor de kinderen was het een ontzettend fijne 
dag om onder elkaar te zijn. Daarnaast hebben de 
ouders nieuwe en oude contacten kunnen leggen, 
terwijl de kinderen zich heerlijk vermaakten. Erg 
leuk om te zien dat er meerdere, ook al iets oude-
re kinderen, voor het eerst kennismaakten met de 
BVKM. Het was volop springen, glijden, rennen en 
lasergamen, lachen en kletsen, voor iedereen was 
het feest! En daarbij maakten de door de speelwe-
reld aangeboden frietjes het helemaal af!

Workshop van Carmen Vukman
Voorafgaand aan de bbq tijdens het BVKM week-
end hebben we op de Ernst Sillem Hoeve een 
geweldige workshop van Carmen Vukman, drama-
therapeute, mogen meemaken. Carmen is zelf ook 
lid van de BVKM en heeft met veel enthousiasme 
een indrukwekkende middag verzorgd. Deze work-
shop was niet alleen voor ouders van BVKM-leden, 
maar voor iedereen van de BVKM. Daardoor was 
het gezelschap gemengd qua leeftijd, lengte en 
ervaringen. En juist dát maakte deze middag erg 
interessant. 

lees verder op de

volgende pagina
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De workshop had vooral betrekking op: vooroor-
delen, hoe zie je iemand, hoe ga je om met hoe 
iemand jou ziet, hoe reageren mensen op jou, 
hoe reageer je zelf, waar heb je invloed op en ook: 
waar heb je geen invloed op. Het was een indruk-
wekkende middag waarin alle deelnemers zich 
kwetsbaar op durfden te stellen. Om eerlijk erva-
ringen te delen en dat gaf veel stof tot nadenken. 
Aan de hand van voorbeelden en rollenspellen 
liet Carmen ons, op een af en toe hilarische wij-
ze, situaties naspelen. De middag vloog om en ik 
denk dat ik namens iedereen mag spreken, dat 
we graag een vervolg geven aan deze geweldige 
workshop.

Sinterklaasviering
In december kwam de Sint ook weer langs voor 
de kinderen van de BVKM. En wel in Boshotel 
Overberg. Terwijl iedereen zich tegoed deed aan 
pepernoten en ander lekkers arriveerden de Sint 
en 3 geweldige pieten, die er voor de kinderen en 
natuurlijk de ouders een gezellige middag van 
maakten. Alle kinderen kregen om de beurt een 
cadeautje en mochten bij de Sint komen. Het was 
ontzettend leuk om te zien hoe iedereen zich ver-

maakten en de kinderen steeds meer met elkaar 
aan het spelen raakten. Ook hier was het fijn om 
meerdere nieuwe leden te verwelkomen die voor 
het eerst de BVKM bezochten. 

Onze plannen voor 2020

Komend jaar zijn onze plannen om een kinder- 
kennismakingsbijeenkomst te houden en uiteraard 
de Sinterklaasviering. Ook willen wij in het najaar 
kijken of we de workshop van Carmen Vukman een 
vervolg kunnen geven. Daarnaast willen wij na-
drukkelijker aanwezig zijn in de Vriendschap. 
En tot slot willen wij een folder ontwikkelen die 
vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis aan ouders kan 
worden gegeven om jonge ouders ook te wijzen op 
het bestaan van de BVKM.

Wij kijken terug op een geslaagd 2019 en zien uit 
naar een actief en gezellig 2020.

Annelies, Beitske, Willeke en Carla
Namens de Ouderwerkgroep
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10.  Jongeren-  
  commissie

DE VERENIGING

2019

In 2019 heb ik een poging gedaan om een  
activiteit te organiseren. Helaas waren er echter 
te weinig aanmeldingen om de activiteit door te 
laten gaan. Dit is jammer maar daarentegen is mij 
opgevallen dat de huidige generatie jongeren van 
de BVKM onderling al super veel contact heeft en 
elkaar ook ziet buiten de activiteiten van de BVKM 
om. Ze zoeken elkaar op en delen hun ervaringen 
in het leven.

2020

In 2020 zal de jongerencommissie zich gaan  
samenvoegen bij de oudercommissie. Het plan is 
om een activiteit te plannen waarbij ouders en 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen 
kunnen delen en het bovenal erg gezellig gaan 
hebben met elkaar. Daarnaast zal ik tijdens veel 
activiteiten van de BVKM gewoon weer aanwezig 
zijn, zodat de jongeren mij kunnen benaderen als 
ze ergens mee zitten of behoefte aan hebben. 
Ideeën en tips zijn altijd welkom! 

Joliene Steurs
Jongerencommissie

11.  In de media
KLEINE MENSEN

April 2019:
 • RTV Utrecht – Gerard Hilhorst was te gast 

om over het 45-jarig bestaan van de BVKM 
te praten

Mei 2019:
 • De Duurzame Jonge 100 – Esther Blijleven 

genomineerd voor de Duurzame Jonge  
Top-100 lijst van 2019

 • Dirk Kuyt Foundation – Kampioenendag 
met Elise van Schöll en Frank Kerver

Juni 2019:
 • NPO 1 – Rick Brink benoemd tot Minister van 

Gehandicaptenzaken
 • VMT (België) – Emiel is te zien in een  

rapportage van een fotoshoot om kinderen 
met een beperking geen taboe te laten zijn

 • RTL Nieuws – Esther Meijer zit in een zondag 
interview en vertelt over het waarmaken van 
haar fotografie-droom

Juli 2019:
 • Trouw – ‘Hugo Schortinghuis was klein van 

stuk, maar leefde groots’ 
 • YouTube – BVKM videocompilatie met o.a. 

een interview met Lenie Matton, Stephanie 
Hendriks, Julia Geurts, Carla Wierenga en 
Monique Vriend. 

September 2019:
 • Omroep West – Interview met Jeroen van 

Loon
 • Dirk Kuyt Foundation – De Sportcommissie  

brengt een bezoek aan de Dirk Kuyt 
Foundation

 • Kleinmensmetkinderwens.nl – Lancering 
website

 • Vreemdelingenvisie.nl – Interview met Qusai 
al Rafai

 • Dirk Kuyt Foundation – Annemarijn van  
Dalen is ‘sporter van de maand’

Oktober 2019:
 • Nieuwsuur – Interview met Gerard Hilhorst 

over het onderwerp ‘Sleutelen aan dna: ‘Mag 
ik er straks nog wel zijn?’

 • BNNVARA – ‘Ik durf het bijna niet te vragen’
 • Diversen – Bezoek aan Rijksmuseum voor de 

tentoonstelling Rembrandt-Velázquez



12.  Sportcommissie
DE VERENIGING

In het sportjaar 2019 heeft de Sportcommissie met veel plezier leuke activiteiten voor de  
vereniging kunnen organiseren. Elke keer kwamen de sporters en supporters vanuit alle hoeken 
van Nederland naar de omgeving van Utrecht toe. Sportlocaties in het midden van het land 
zorgden ervoor dat veel verenigingsleden aan de sportactiviteiten konden deelnemen.

De leden van de Sportcommissie in 2019:

•  Manon Baljeu •  Folkert Klein
•  Merel van Hoof •  Elise van Schöll

2019

Het sportseizoen startte in januari met een  
badminton- en zaalvoetbaltoernooi. Bij beide eve-
nementen waren veel verenigingsleden aanwezig. 
Het was een geslaagd begin van 2019. 

Trainingen
Door het jaar heen heeft de Sportcommissie ver-
schillende badminton- en voetbaltrainingen geor-
ganiseerd. Deze vonden plaats in de omgeving van 
Utrecht. Annie van Daal-Pothoff verzorgde ook dit 
jaar weer leuke en fanatieke badmintontrainingen. 
Voor de voetbaltrainingen kon de BVKM terecht bij 
voetbalclub DVSU in Utrecht. De trainingen wer-
den gegeven door Henk Jan Vos. Deze trainingen 
waren een goede voorbereiding op het G-voetbal-
toernooi in Tilburg. Het toernooi was een groot suc-
ces. De BVKM deed met 2 voetbalteams mee.

Sportweekend Eberswalde
In april 2019 werd de BVKM uitgenodigd door de 
Duitse belangenvereniging van kleine mensen 
(BKMF) voor een internationaal sportweekend in 
Eberswalde. Een aantal sporters heeft deelge-
nomen aan dit weekend. Het was een geslaagd 
weekend waaraan de deelnemers mooie  
herinneringen hebben overgehouden. 

Dirk Kuyt Foundation
Dit jaar is de Sportcommissie een samenwerking 
aangegaan met de Dirk Kuyt Foundation (DKF). 
De Sportcommissie hoopt door deze samenwer-
king in de toekomst nog mooiere sportactiviteiten 
voor de BVKM te kunnen organiseren. In juni was 
de Sportcommissie ter introductie aanwezig op de 
open dag van de Dirk Kuyt Foundation. Hier heb-
ben Frank en Elise een presentatie gegeven over 
‘Sporten met kleine mensen’. 
In september was de Sportcommissie aanwezig 
bij de opening van het sportseizoen van de Dirk 
Kuyt Foundation. Bij deze opening waren verschil-
lende externe partijen aanwezig, waarmee wij 
goed konden netwerken. Elise gaf op deze dag een 
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presentatie over wat de Sportcommissie doet voor 
de BVKM.

Landelijke sportdag
In september organiseerde de Sportcommissie de 
landelijke sportdag voor kleine mensen in Amers-
foort. Tijdens dit evenement konden verschillen-
de sporten beoefend worden, zoals floorhockey, 
boccia, voetbal en basketbal. Er waren ook veel 
internationale sporters aanwezig. In de ochtend 
vonden de binnensporten plaats en in de middag 
verplaatsten de deelnemers zich naar de atletiek-
baan voor de buitensporten. De sportdag werd 
afgesloten met een voetbaltoernooi en de oefen-
interland Nederland – Duitsland. De sportdag was 
wederom een groot succes! Wij vonden het leuk om 
te zien dat iedereen er zo van genoot. 

Combi-trainingen
Met het oog op de World Dwarf Games 2022 heeft 
de Sportcommissie besloten om met ingang van 
het komende sportseizoen 2019-2020 nieuwe 
combi-trainingen te gaan organiseren. Tijdens een 
combi-training komen er 2 of 3 sporten aan bod 
op 1 dag. De keuze om meerdere sporten te laten 

plaatsvinden op 1 dag hebben we gemaakt in ver-
band met de lange reistijden die sommige sporters 
ervaren als zij voor een enkele training komen. In 
het jaar 2019 hebben wij tot nu toe 1 combi-trai-
ning kunnen organiseren. Wij hopen dit de  
komende tijd te gaan uitbreiden. 

Samenstelling Sportcommissie
In het jaar 2019 is er ook bij de Sportcommissie wat 
veranderd in de samenstelling. Frank Kerver heeft 
besloten om de Sportcommissie te verlaten en Me-
rel van Hoof heeft zich aangesloten bij de Sport-
commissie om ons team te komen versterken!

Dank aan jullie dat jullie elke keer weer komen 
sporten! We hopen jullie nog zo vaak als mogelijk 
te zien. 

Op naar een mooi nieuw sportjaar 2020 ☺.

#KeulenKleurtOranje #grootverhaal 
#DirkKuytFoundation

Manon, Merel, Folkert en Elise
Namens de Sportcommissie

13.  Seniorencommissie
DE VERENIGING

In 2019 hebben Christ Joosen en Arda Hoeve wederom samen de Seniorencommissie geleid. 

Een praatje maken
Ik, Christ Joosen, neem de provincies Noord-Holland,  
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
voor mijn rekening. Dit jaar heb ik meerdere malen 
zomaar een praatje gemaakt met en/of geluisterd 
naar de leden vanaf 60 jaar. Op de verjaardag van 
de senioren bel ik op om hen te feliciteren.  
Er ontstaat een wisselwerking en sommige leden 
bellen zelf ook voor een praatje of informatie.

Overlijden Hugo Schortinghuis
Helaas hebben wij van één van de senioren af-
scheid moeten nemen. Op 16 mei 2019 is Hugo 
Schortinghuis overleden. Wij waren bij de crema-
tieplechtigheid aanwezig. In januari 2019 hadden 
wij hem nog bezocht in het verpleeghuis. Hij was 
vanaf 1993 lid van de BVKM en is van november 
1995 tot april 1999 BVKM-contactpersoon voor de 
Gehandicaptenraad geweest.

Contact met de ouderen
Vanuit het midden van het land heb ik, Arda 
Hoeve, ongeveer 2x per jaar telefonisch contact 
met de oudere leden uit het noorden van het land. 
Sommige mensen hebben niet zoveel behoefte om 
gebeld te worden en anderen vinden het toch wel 
fijn. Het zijn dan ook gauw gesprekken van 30 tot 
45 minuten, dit laat zien dat ze er toch behoefte 
aan hebben en het leuk vinden om wat te horen 
van de BVKM. 

De meeste senioren komen nooit, of af en toe naar 
de BVKM, en blijven op deze manier dan toch een 
beetje op de hoogte van de BVKM. 

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

2019, het jaar waarin regio Noord Brabant en Zeeland een zeer geslaagde regiodag had met 
de kinderen in het zwembad. 2019, het jaar waarin het uitje naar de ezeltjes in de regio  
Gelderland en Overijssel ook weer zo leuk was.

2019, waarin we samen met de nieuwe regiocon-
tactpersonen Yvette Pama en Angelique van Pep-
pen contacten hebben gelegd met de leden in de 
regio’s. Was het niet door middel van een telefoon-
tje, een kaartje of een berichtje via social media, 
dan wel op de momenten dat we elkaar zagen bij 
een van de vele BVKM evenementen. 

Nu hier op terugkijkende, zijn deze momenten des 
te unieker geweest. Op dit moment is het niet voor 
te stellen dat we bij elkaar komen en genieten van 
elkaars gezelschap, dat de kindjes zorgeloos met 
elkaar kunnen spelen en om elkaar tijdens een  
evenement een stevige knuffel te geven. 

Coronacrisis
Afgelopen januari heeft de jaarlijkse vergadering 
plaatsgevonden waarin alle regiocontactpersonen 
samen zijn gekomen om een planning te maken 
voor dit aankomende jaar met veel activiteiten en 
nieuwe ideeën te delen. Helaas zijn er al 3 leuke 

activiteiten afgezegd vanwege de coronacrisis 
waarin we nu verkeren. 

Ondanks deze teleurstellingen laten we het hier 
niet bij zitten. Alle regiocontactpersonen zien het 
belang en het nut in om via andere wegen contac-
ten te leggen met de leden. Zij doen hiervoor hun 
uiterste best. Ook proberen we de afgelaste activi-
teiten later in het jaar alsnog door te laten gaan.

Positief blijven
Laten we niet vergeten dat deze tijden weer 
voorbij gaan en dat we hopelijk samen binnen de 
BVKM weer grootse activiteiten kunnen en mogen 
organiseren. We laten nu niet ons hoofd hangen en 
gaan ervoor. Samen staan we tenslotte sterk!

Met vriendelijke groet,

Caroline Voerman
Regiocoördinator

14.1  Gelderland en Overijssel
REGIO

Op zaterdag 25 mei heeft een regiodag plaatsgevonden bij de Koperen Ezel in Epe. We waren 
maar met 3 gezinnen, maar de gezelligheid was er niet minder om.

De kinderen hebben zich prima vermaakt in de 
speeltuin en kinderboerderij en ouders konden 
onder het genot van een drankje heerlijk op terras 
bijpraten. Na een patatje met ... zijn we eropuit 
getrokken met de ezel en de huifkar, een gezel-
lig ritje in de omgeving waarbij de vaders de ezel 
onder bedwang hielden. 

Na de tocht zijn de kinderen weer de speeltuin 
ingegaan en ouders deelden ervaringen en tips 

uit op het terras. Rond 16.00 uur werd de middag 
afgesloten met een ijsje en daarna ging iedereen 
weer richting huis. Ouders hebben deze dag on-
danks het kleine gezelschap zeker als een meer-
waarde ervaren. 

Het was een gezellige dag! 

Arda Hoeve
Regiocontactpersoon
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14.2  Noord-Brabant en Zeeland
REGIO

Op zondagmiddag 31 maart 2019 is de regiomiddag voor de leden tot 16 jaar uit Noord-Bra-
bant, 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 gezellige zaaltje dat 
naast het verwarmde binnenzwembad ligt. 9 gezinnen hadden zich aangemeld, goed voor in 
totaal 32 personen.

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 eenieder 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 mid-

dag zwemmen. Het is fijn dat de ouders hielpen 
met het uitdelen van de frites en snacks.

Middagafsluiting
Na het eten maakten we de groepsfoto. Daarna 
sloot ik de middag af en zei dat het natuurlijk heel 
fijn is dat wij van Harry van Geloof, de eigenaar 
van het zwembad, al zovele jaren het zwembad 
mogen gebruiken. Ik heb Annie Fens bedankt voor 
de hulp tijdens deze regiomiddag met een bos 
bloemen. 

Daarna ging iedereen 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.

Ik vond het heel fijn dat er zoveel kinderen en  
ouders aanwezig waren. 

Regiodag voor 16+

Op zondag 22 december 2019 hielden we de 
regiomiddag voor de leden van 16 jaar en ouder 
uit Noord-Brabant, Zeeland en België in het, in de 
kerstsfeer versierde, Grand Café Het Witte Huis in 
Drimmelen van 11.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
We hebben met 13 mensen waaronder 10 leden fijn 

bijgepraat. Ook konden er ervaringen uitgewisseld 
worden. Om ongeveer 12.00 uur werd de  
Brabantse Koffietafel geserveerd. 

Verder heb ik de leden gebeld en/of een kaartje 
gestuurd bij ziekte of andere gelegenheden,  
uiteraard kan ik dat alleen doen als ik op de  
hoogte ben van het één en ander.

Ook zijn dit jaar weer de gebruikelijke verjaardags-
kaarten, -e-mails en -Facebookberichten verstuurd. 
De kerstkaart is dit jaar door het bestuur verstuurd.

Christ Joosen
Regiocontactpersoon
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15.  Internationaal
CONTACTPERSOON

In 2019 is de BVKM erg actief geweest op internationaal 
vlak. Naast het versterken van de sociale banden met 
omliggende Europese landen deden we ook op beleids-
matig gebied nieuwe ontdekkingen. En voor het 3e jaar 
op rij heeft de BVKM weer internationale gasten mogen 
ontvangen tijdens het BVKM-weekend en de landelijke 
sportdag.

Sportweekend Eberswalde 
In april 2019 werd de BVKM uitgenodigd door de 
BKMF (Duitse Kleine Mensen Vereniging) om hun 
sportweekend in Eberswalde, Duitsland, bij te 
wonen. Een aantal sporters hebben deelgenomen 
aan dit weekend. Zowel tijdens het uitoefenen van 
afwisselende sporten en tijdens het avond- 
programma werd er samen veel plezier gemaakt. 
Het was een geslaagd weekend!

Bezoek aan APPT in Frankrijk
Tijdens het Pinksterweekend heb ik voor de 2e keer 
mogen deelnemen aan de jaarlijkse conventie van 
APPT (Franse Kleine Mensen Vereniging).  
Terugkijkende op dit evenement haal ik onder 
andere veel positieve energie uit de mate waarin 
ouders en jongeren zich inzetten als vrijwilliger 
binnen de vereniging. 

Net als bij de BVKM heerst er een enthousiaste 
sfeer en ontstaan er vele bijzondere vriendschap-
pen. De workshops, sportmiddag en dansavonden 
boden veel gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen, actief bezig te zijn en vooral veel plezier 

samen te beleven. Wat ook erg leuk was, is dat het 
Nederlandse bedrijf ’t Mannetje, aanwezig was 
tijdens de conventie om de op maat gemaakte 
fietsen te introduceren. Zo zie je dat er een mooie 
uitwisseling van kennis ontstaat! 

Een nieuw onderdeel dit jaar was de aanwezigheid 
van een digitale tolk. Hierdoor was het voor mij 
mogelijk om een inhoudelijke presentatie te geven 
en zo kreeg ik de kans om de presentaties van de 
Fransen bij te wonen én te begrijpen. APPT hoopt 
hierdoor meer nationaliteiten bij hun conventie te 
betrekken en daarmee de internationale  
samenwerking te vergroten. 

Op bezoek in Zweden
Na een uitnodiging te hebben ontvangen van onze 
Zweedse vrienden, zijn Stephanie Hendriks en 
Caroline Voerman in augustus die kant op gereisd. 
Het programma van het weekend in Zweden leek 
enigszins op die van de BVKM. Wat hen opviel was 
dat er veel ‘lange’ ouders met ‘kleine’ kinderen zijn 
die interesse tonen in de vereniging en zoekende  
zijn naar informatie. Volwassen kleine mensen 
zijn er ook, maar zij zijn niet echt actief binnen de 
vereniging. 

Stephanie en Caroline hebben tijdens dit week-
end veel informatie uitgewisseld. Zo waren zij zich 
ervan bewust dat het gras niet altijd groener is 
aan de overkant. De BVKM mag trots zijn op de 
activiteiten die worden georganiseerd zodat er 
veel contactmomenten kunnen zijn en banden 
ontstaan. Het was een waardevolle trip! Kort na 
dit bezoek kon de BVKM haar Zweedse vrienden 
alweer in de armen sluiten, tijdens het BVKM- 
weekend werden er weer nieuwe herinneringen 
samen gemaakt.
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BVKM-weekend en landelijke sportdag 
In september werd er het BVKM-weekend geor-
ganiseerd. Een weekend waar de BVKM altijd erg 
naar uitkijkt. Ook dit jaar waren er weer interna-
tionale deelnemers uit Duitsland, Frankrijk, Enge-
land, Zweden en Australië aanwezig. De meeste 
deelnemers hebben ook actief deelgenomen aan 
de sportdag. Zo werd deze afgesloten met een 
voetbalinterland (Nederland-Duitsland), onder luid 
gejuich van de vele enthousiaste supporters. 

De feestavond werd geopend met een presenta-
tie van Arthur en Penny Dean. Door het delen van 
informatie en ervaringen, slaagden zij erin de hele 
zaal enthousiast te maken en op te warmen voor 
de volgende World Dwarf Games. 

Nearer Europe 
In oktober heeft een interessant interview plaats-
gevonden, waarbij Stephanie Hendriks en ik vanuit 
onze rol als bestuurslid zijn geïnterviewd door 2 le-
den van de Spaanse Foundation voor Kleine Men-
sen, Fundacion Alpe Achondroplasia genaamd. Zij 
zijn bezig met een onderzoek naar de positie van 
kleine mensen in 10 verschillende landen in Euro-
pa. Maar ook naar de functie en het doel van een 
kleine-mensen-vereniging in alle 10 de landen. Het 
doel van de interviews is om tot een totaalover-

zicht te komen van de uitdagingen en krachten 
van elke vereniging. Met dit resultaat wenst men 
naar de Europese Unie in Brussel te gaan, om daar 
subsidie aan te vragen en te ontvangen voor het 
oprichten van een Europees samenwerkingsver-
band.  
 
Als contactpersoon internationaal kijk ik met een 
tevreden en trots gevoel terug op 2019. Ik wil ie-
dereen bedanken die op welke manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan de groeiende samen-
werking van de BVKM met andere verenigingen in 
het buitenland. 

Hopelijk heeft het jaar 2020 ook weer veel moois 
voor de BVKM in petto! 

Heb je een vraag of een suggestie na het 
lezen van dit artikel? Stuur een e-mail naar 
international@bvkm.nl

Internationale groet,

Ellen Brouns
Contactpersoon Internationaal
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16.  Werkgroep 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 zelfredzaamheid,  
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.

Lancering website 
Bij aanvang van het ledenweekend 2019 vond de 
feestelijke ingebruikname van de website  
kleinmensmetkinderwens.nl plaats. Een website 
die, in samenwerking met leden van de BVKM,  
diverse zorgverleners van het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis en de onderzoekers van Curias, tot 
stand is gekomen. De website is ontstaan omdat er 
veel vragen leefden bij kleine mensen die een kin-
derwens hebben. Het is een overzichtelijke bunde-
ling van ervaringen van kleine mensen die eerder 
voor een kinderwens hebben gestaan. Graag maak 
ik van de gelegenheid gebruik om iedereen, en in 
het bijzonder het bestuur, te bedanken die deze 
lancering mogelijk hebben gemaakt.

World Dwarfism Awareness Day
Samen met Gerard Hilhorst, het bestuur en het 
Rijksmuseum in Amsterdam heeft de Werkgroep 
Participatie aandacht besteed aan ‘World Dwar-
fism Awareness Day’, vrij vertaald: Dag van de 
kleine mensen die op 25 oktober plaatsvond. In 
dit kader verzorgde het Rijksmuseum in Amster-
dam een speciale rondleiding voor BVKM-leden 
tijdens de tentoonstelling ‘Rembrandt – Velázquez. 
Aanleiding waren 2 werken van de hand van de 
17e-eeuwse Spaanse hofschilder Velázquez waarop 
kleine mensen staan afgebeeld. De kleine mensen 
op de schilderijen waren integer en waarheids-
getrouw weergegeven. Voor die tijd uitzonderlijk, 
want kleine mensen werden veelal als karikatuur 
neergezet. 

Een mooie gelegenheid voor de BVKM om aan-
dacht te vragen voor de positie van kleine mensen 
in de maatschappij. Daarnaast wilde het Rijks-
museum met deze rondleiding laten zien dat ze 

een museum zijn dat voor iedereen toegankelijk is, 
ongeacht je beperking.

Op deze plek gaat onze dank uit naar het Rijks-
museum die de rondleiding mogelijk heeft ge-
maakt. Verder zijn wij Gerard Hilhorst dankbaar 
die het initiatief heeft genomen om dit binnen de 
BVKM onder de aandacht te brengen. 

Onder de noemer ‘Participeren doen wij zo’ zijn er 
in 2019 diverse artikelen in De Vriendschap gepu-
bliceerd. Zo heeft Ingrid Suvee, als nieuw lid van de 
Werkgroep Participatie, zichzelf aan de vereniging 
voorgesteld. Verder is er aandacht besteed aan 
de lancering van de website ‘Klein mens met een 
kinderwens’ en verscheen er een artikel over het 
aanvragen van voorzieningen bij het UWV. 

Op deze plek maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om de redactie van De Vriendschap te 
bedanken voor de prettige samenwerking bij de 
totstandkoming van de publicaties. 

Mark de Groot
Werkgroep Participatie
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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 2019:

•  Michiel Sporre •  Lenie Matton1

•  Victor Klein  •  Mark de Groot (voorzitter) 

Werkzaamheden en ontwikkelingen
In 2019 heeft de commissie 2 keer beraadslaagd. 
De Adviescommissie ziet het als haar belangrijkste 
taak om in haar advies aanbevelingen te doen 
over een heldere profilering van de BVKM en haar 
meerwaarde voor de eigen leden en daarbuiten. 

Een belangrijk element vormt de vernieuwing van 
de missie van de BVKM. Met de vernieuwde ver-
enigingsmissie is voor iedereen meer duidelijk waar 
de vereniging voor staat en wat het voor kleine 
mensen in Nederland kan betekenen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de  
nieuwe missie van de BVKM gepresenteerd.

De vernieuwde verenigingsmissie luidt:
De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 
wil fungeren als hét platform van Nederland waar 
kleine mensen en directbetrokkenen kennis, erva-
ringen en vriendschappen met elkaar kunnen delen 
en wil op deze wijze kleine mensen ondersteunen 
een volwaardige en gelijkwaardige plek in de 
maatschappij te verwerven. Hierbij neemt de BVKM 
het voortouw om partijen – in het belang van kleine 
mensen – te betrekken en te beïnvloeden.

Dit platform berust op 3 kernwaarden:  
Vertellen, verbinden en versterken.

Verder heeft de Adviescommissie een aantal aan-
bevelingen gedaan hoe de vereniging een goed 
contact kan onderhouden met haar achterban. 
Een deel van de aanbevelingen waren al eerder 
door het bestuur in gang gebracht en aan andere 
aanbevelingen wordt nog gewerkt.

1 Lenie Matton ziet erop toe dat de uitgebrachte adviezen voor iedereen te begrijpen zijn.

18.  Nieuwjaarsreceptie
ACTIVITEIT

De nieuwjaarsreceptie voelt voor het bestuur altijd als een warme jas. Het verheugt ons  
telkens weer om te zien dat er veel mensen aanwezig zijn en dat er in een gemoedelijke sfeer 
samen wordt gelachen, gekletst en lekkernijen worden genuttigd. De nieuwjaarsreceptie 
staat dan ook in het teken van verbinding.

Daarnaast besteedt het bestuur ook altijd kort 
aandacht aan een terugblik en een vooruitblik.  
Zo werd er aan de hand van een video en een 
speech van de voorzitter met een lach en een traan 
teruggekeken op het voorgaande jaar. Deze nieuw-
jaarsreceptie had een gouden randje. Naast het in-
luiden van ons jubileumjaar, ter ere van het 45-jarig 

bestaan, werd ook onze nieuwe website gelan-
ceerd in samenwerking met marketingbureau rmic. 
Dit werd feestelijk bestempeld door een toast met 
een in de nieuwe huisstijl bedrukt champagneglas. 

Proost, op naar een gezond en vreugdevol nieuw 
BVKM-jaar!
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20.  Zomerbijeenkomst
ACTIVITEIT

Deze datum zal ik niet snel vergeten, 45 jaar BVKM, een dag, wel wat aan de frisse kant maar 
wel zonnig. Een dag vol activiteiten, voor iedereen wat, maar vooral een dag waar velen aan-
wezig waren en het belangrijkste … veel plezier en leuke activiteiten.

Terugblik van Lenie Matton

De jubileumcommissie (Elise, Angelique, Klaas en 
ik (Lenie)), hadden geprobeerd er een mooie dag 
van te maken. De lezing van Dr. Verhoef (staat 
op de website), de minimarkt met bedrijven als 
Blijleven Design, Maijers autotechniek, ’t Mannetje 
fietsen, Emtek en Auf Augenhoehe, het kunstwerk 
wat mede gemaakt werd door Jeroen Pronk, de 
Dirk Kuyt foundation en de Lucille Werner foun-
dation, een ruiltafel en uiteraard onze eigen 
Sportcommissie. 

Als je goed om je heen keek, zag je kinderen die op 
een leuke wijze geschminkt waren. DJ Timmy die 
ons een uurtje liet feesten en tot slot de barbecue. 
De goede verzorging van de medewerkers van De 
Boerinn voor de lunch en barbecue. 

Fijn dat ik met velen gesproken heb, met ouders, 
kinderen en jongeren die, je moest soms echt 
uitkijken, op de skelters en fietsen, behoorlijk snel 
voorbij reden. 

Had ik dit 45 jaar terug verwacht, nee echt niet, 
maar nu vind ik het fijn dat de BVKM nog steeds 
bestaat. Dat wij een steun kunnen zijn voor ieder-
een die onze hulp nodig heeft, die gewoon even 
een kort gesprekje of via de sociale media een 
steuntje in de rug nodig heeft.

Ik merkte op de jubileumdag dat dit heel belang-
rijk is en ook op prijs wordt gesteld. Het is onze 
belangrijkste pijler, uiteraard met alle activiteiten 
die georganiseerd worden. Wij hopen velen weer 
te mogen ontmoeten bij de andere activiteiten die 
de komende en volgende jaren nog plaats zullen 
vinden. Met de foto’s die gemaakt zijn door Elise 
en haar moeder kunnen wij terugkijken op een 
mooie jubileumdag.

Terugblik van Elise van Schöll

Ik heb persoonlijk veel van de organisatie geleerd 
en ben trots dat de BVKM al 45 jaar bestaat. Ik kan 
niet wachten op het 50-jarig jubileum.

19.  45-jarig jubileum
ACTIVITEIT
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Terugblik van Klaas Zuurman

De tijd vliegt. Als ik terugdenk aan het jubileum 
van 2019 dan zie ik uit naar het 50-jarig jubileum- 
feest! Het was moeilijk iets op te zetten waar voor 
iedereen iets te beleven viel. Wij hebben het erva-
ren als gezellig en nog nuttig hier en daar.  
Gelukkig kon het ook moeilijk verkeerd gaan want 
tenslotte maken de mensen de dag op 6 april al 
bijzonder genoeg!! 

Het was een eer een kleine bijdrage te kunnen 
leveren aan een bijzondere groep mensen met 
een mooie historie. Ik heb foto’s voorbij zien komen 
van deze club volhouders in zwart-wit die de basis 
vormen voor de huidige vereniging. Wij, maar voor-
al Stella, hopen over 45 jaar nog een vereniging 
te hebben waar je vriendschap, steun of hulp kan 
vinden. 

Tja … Stella kreeg ook nog een nieuwe fiets die 
dag. Het mannetje had exact de juiste. De prach-
tige foto op de cover van ‘de Vriendschap’ is voor 
haar de kers op de taart. Ze is er nog steeds ape-
trots op. 

Ik hoop dat de dag voor iedereen een goede her-
innering heeft. Wij hebben het beleefd als een dag 
van samen sterk. Eenieder heeft zijn uitdagingen 
in zijn leven maar het idee te hebben dat je nooit 
alleen staat, geeft ons een fijn gevoel. 

Naast het plezier en onder elkaar zijn geeft de 
vereniging een vertrouwd gevoel voor de jaren in 
de toekomst waarin we elkaar misschien nog heel 
hard nodig kunnen hebben.

Angelique, Elise, Klaas en Lenie
Namens de Jubileumcommissie
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20.  Zomerbijeenkomst
ACTIVITEIT

De zomerbijeenkomst stond in het teken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) met als 
afsluiter een uitgebreide barbecue. Het bestuur was zeer verheugd om te zien dat er zoveel 
jongeren aanwezig waren tijdens de ALV. Dit toont dat de jongeren geïnteresseerd zijn in wat 
er zich afspeelt in en rondom de BVKM.

Het bestuur staat altijd open voor vragen en 
ideeën van de leden. Hierin vormt de stem van de 
jongere leden uiteraard een belangrijke bijdrage, 
want zij zijn de toekomst van onze vereniging! Wij 
hopen dat wij de jongeren kunnen betrekken bij de 
BVKM en zij met veel plezier en interesse blijven 
deelnemen aan de bijeenkomsten. 

Bestuursleden
Tijdens de vergadering is er een nieuw bestuurslid 
toegetreden tot het bestuur. Na een korte stage 
waarin zij zich heeft kunnen oriënteren op het 
functioneren van het bestuur, is Roos Rijnbeek toe-
getreden als algemeen bestuurslid communicatie. 
Roos richt zich op de marketing en communicatie 
binnen de BVKM, in samenwerking met rmic. Het 
bestuur vindt het fantastisch om een jongvolwas-
sene binnen het bestuur te mogen verwelkomen. 

Daarnaast hebben Stephanie Hendriks en Ellen 
Brouns zich herkiesbaar gesteld. Beiden hebben zij 
de goedkeuring van de ALV gekregen om een nieu-
we termijn in te gaan. Zo blijft Stephanie Hendriks 
actief als voorzitter en Ellen Brouns blijft de rol van 
secretaris vervullen. Helaas hebben we afscheid 
moeten nemen van Gert Jan ter Heege, onze 

penningmeester. Het bestuur bedankt Gert Jan 
nogmaals voor al zijn inzet en enthousiasme in het 
vervullen van deze rol. Hopelijk mogen wij hem blij-
ven verwelkomen binnen onze vereniging. Gerard 
Smits gaat de rol vervullen van interim-penning-
meester en heeft hiervoor de goedkeuring gekre-
gen van de ALV.

Vernieuwde missie
Een ander bijzonder agendapunt tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering was de introductie van de 
vernieuwde missie van de BVKM. Het bestuur heeft 
de toestemming gekregen van de leden om deze 
aangepaste missie officieel vast te leggen in de 
statuten van de BVKM.

De vernieuwde verenigingsmissie luidt:
De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 
wil fungeren als hét platform van Nederland waar 
kleine mensen en directbetrokkenen kennis, erva-
ringen en vriendschappen met elkaar kunnen delen 
en wil op deze wijze kleine mensen ondersteunen 
een volwaardige en gelijkwaardige plek in de 
maatschappij te verwerven. Hierbij neemt de BVKM 
het voortouw om partijen – in het belang van kleine 
mensen – te betrekken en te beïnvloeden.

20.  Zomerbijeenkomst
ACTIVITEIT
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21.  BVKM-weekend
ACTIVITEIT

Op 21 september vond weer onze Nationale (misschien tegenwoordig wel Internationale) 
sportdag plaats. Dit keer niet in Soest, maar in Amersfoort. Zoals het voorgaande jaar hebben 
we deze dag weer gecombineerd met het BVKM-weekend, en wederom met groot succes.

Lancering website
Het weekend werd feestelijk geopend!  
Op vrijdagavond is de ingebruikname van de 
website kleinmensmetkinderwens.nl officieel 
gelanceerd. Deze website is tot stand gekomen 
in samenwerking met de leden van de BVKM, de 
zorgverleners van het Wilhelmina Kinderzieken-
huis en de onderzoekers van Curias. Het is moge-
lijk gemaakt door een subsidie van Zorginstituut 
Nederland. 

De website is ontstaan omdat er veel vragen leef-
den bij kleine mensen met een kinderwens. Zoals 
vragen over erfelijkheid of bijvoorbeeld de vraag 
of een zwangerschap lichamelijk niet te zwaar is. 
Voor antwoorden kon je eigenlijk nergens goed 
terecht. De BVKM vond het hoog tijd om hier iets 
aan te doen. Mark de Groot heeft dit project in 
naam van de BVKM geleid en er is een geweldig 
resultaat tot stand gekomen. 

De BVKM en het projectteam hopen dat je bij het 
doornemen van de website zult merken dat je 
niet de enige bent die worstelt met vragen en dat 
je herkenning vindt in de ervaringen van andere 
kleine mensen. 

Sportdag
Op zaterdag vond de sportdag plaats. De Sport-
commissie heeft bij het organiseren van deze dag 
overal aan gedacht. Van een taxibusje dat ieder-
een vervoerde van de ene naar de andere locatie 
tot aan de lunchpakketjes. En uiteraard de sporten 
zelf. 

Elke sport werd geleid door een enthousiaste in-
structeur die met veel passie de sportclinic bege-
leidde. Het bestuur heeft heel erg genoten van hoe 
de Sportcommissie deze dag in elkaar heeft gezet. 
We zagen een volwaardig en goed draaiend team 
die voor heel veel blije gezichten heeft gezorgd 

gedurende deze dag! Als bestuur hechten wij hier 
veel waarde aan en zijn hier erg trots op.

Workshop van Carmen Vukman
Tijdens de sportdag heeft er op dezelfde locatie 
een indrukwekkende workshop plaatsgevonden: 

“Hoe kun je toch een positief zelfbeeld  
krijgen/houden ondanks de negatieve reacties 
op straat?” 

Carmen Vukman, (psycho)dramatherapeut, gaf 
deze workshop. Door de ervaringsdeskundigheid 
van Carmen en haar passie voor het vak, ontstond  
er een geweldige combinatie. De workshop werd 
bezocht door ouders en verwanten van kleine 
mensen en kleine mensen zelf. Het waren 2 in-
drukwekkende uren waarin de deelnemers zich 
opstelden en hun ervaringen deelden. Het dra-
ma-element zorgde voor plezier en confrontatie. 
Verschillende vervelende situaties werden na-
gespeeld en er werd geoefend met verschillend 
gedrag. 

Er kwamen veel emoties los tijdens de workshop; 
boosheid, verdriet en blijdschap. Het is goed en 
mooi om te zien dat ouders zich zo willen inzet-
ten voor hun kind en zich zo kwetsbaar opstellen 
richting elkaar. De oudercommissie en aanwezigen 
gaven na afloop aan dat dit onderwerp wel een 
vervolg mag krijgen, dus het belooft meer!

Dit BVKM-weekend was een mooi voorbeeld waar-
in diverse thema’s centraal stonden en er (nieuwe) 
verbindingen zijn gelegd. Hiermee hoopt de BVKM 
een bijdrage te leveren in het delen van kennis, 
ervaringen en het ontstaan van vriendschappen. 
Bovenal hopen wij dat iedereen veel plezier heeft 
beleefd en dat wij jullie volgend jaar weer mogen 
verwelkomen!
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Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELIQUE VAN PEPPEN

ANGELA TER HEEGE

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 emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

t/m sept. 2020 is jilis stagiair. tot die 
tijd blijft gerard ons contactpersoon.

mail angpep.ap@gmail.com

mail aterheege@hotmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

regioCoördinator

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

stagiair penningmeester

zuid-Holland

Utrecht & Flevoland

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
mailto:bestuurslid%40bvkm.nl?subject=
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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 2019 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.

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




