
2020Jaarverslag



1.  Voorwoord
Voor je ligt het BVKM Jaarverslag van 2020. 
Een jaar dat voor ieder de boeken in zal gaan 
als een bijzonder jaar. We werden noodge-
dwongen teruggeworpen op onszelf. Alle 
vanzelfsprekendheden waren er opeens niet 
meer. 

Het bestuur is dan ook dankbaar voor de activitei-
ten die we afgelopen jaar nog wel konden organi-
seren. We startten 2020 met de nieuwjaarsreceptie 
in Den Dolder. Op dat moment hadden we nog 
geen idee wat ons in 2020  te wachten zou staan. 

Als bestuur probeerden wij zo veel mogelijk om de 
binding te behouden met onze leden. Dit vergde 
veel creativiteit. Het jaarlijkse kaderoverleg voerden 
we in  april en november online via Zoom.  
Inhoudelijk verliep dit gelukkig goed. 

Ik ben dankbaar voor het feit dat we in september 
nog het BVKM-Weekend, de barbecue en sportdag, 
de kinderkennismakingsbijeenkomst en de ALV kon-
den organiseren. Het was een geslaagd weekend 
waar we zelfs nog een aantal internationale gasten 
konden verwelkomen. De dansavond op zaterdag 
zag er anders uit dan gebruikelijk, maar dankzij de 
‘silent disco’ was het toch een mooi feestje.

Tijdens het BVKM-weekend werd duidelijk hoe 
groot de behoefte is om elkaar fysiek te ontmoeten 
en ook hoe belangrijk dit is. Ik hoop heel erg dat 
2021 voor iedereen een positiever jaar wordt,  
waarin we elkaar weer meer kunnen ontmoeten. 

Mijn dank is groot aan alle vrijwilligers die dit jaar 
hun steentje hebben bijgedragen aan de vereni-
ging. Ook van jullie vraagt het veel om anders te 
denken en te organiseren. Het is gebleken dat we 
hier samen een weg in hebben gevonden. 

Blijf allen gezond en hopelijk tot in 2021.

Hartelijke groet,

Stephanie Hendriks
Voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL
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De BVKM heeft een verenigingsbestuur dat in het verenigingsjaar 2020 bestond uit vijf leden.  
Gedurende het jaar is er een nieuwe penningmeester toegetreden tot het bestuur. Tijdens de  
Algemene Ledenvergadering is deze penningmeester unaniem gekozen. 

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

• Communicatie
• Internationaal
• Leniefonds 

Regio- 
contactpersonen

• Regiocoördinator
• Groningen,  

Friesland en  
Drenthe

• Gelderland en  
Overijssel

• Zuid-Holland
• Noord-Holland
• Utrecht en  

Flevoland
• Noord-Brabant 

en Zeeland
• Limburg

Projectgroepen
 

• Project  
Kinderwens

Werkgroepen en 
commissies

• Adviescommissie
• Senioren- 

commissie
• Sportcommissie
• Oudercommissie 

en Jongeren- 
contactpersoon

• Werkgroep  
Participatie

• Werkgroep Zorg

Redactie

• De Vriendschap

• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Algemeen bestuurslid
• Algemeen bestuurslid
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Bestuur
Voorzitter  Stephanie Hendriks
Secretaris Ellen Brouns
Penningmeester Jilis Oudshoorn 
 Gerard Smits (interim)
Algemeen bestuurslid  Gerard Smits 
 Roos Rijnbeek

Ledenadministratie Gerard Smits 

Adviescommissie Mark de Groot 
 Michiel Sporre 
 Victor Klein 
 Lenie Matton

Sportcommissie Elise van Schöll 
 Folkert Klein 
 Manon Baljeu 
 Merel van Hoof

Oudercommissie Annelies Driessen 
 Beitske Janszon 
 Melissa Leistra 
 Carla Kwantes
Contactpersoon Jongeren Joliene Steurs

Seniorencommissie Christ Joosen 
 Arda Hoeve

Werkgroep Participatie Mark de Groot 
 Christian Leroux 
 Ingrid Suvee

Werkgroep Zorg Mark de Groot 
 Corrie van Vliet 
 Victor Klein

Contactpersoon  Roos Rijnbeek
Communicatie 

Contactpersoon  Ellen Brouns
Internationaal 

Regiocoördinator Caroline Voerman  
 Angelique van Peppen

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

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

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

Website
Coördinatie Gerard Smits  
 Mark de Groot 
 rmic | onweerstaanbare  
   marketing 

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

Voetbaltrainer Henk Jan Vos

Badmintontrainer Annie van Daal-Pothoff

Informatie- & bestellijn Arda Hoeve

Postbusbeheer Emmy van Hoogstraten- 
   van Det

3.  Actieve leden 2020
DE VERENIGING
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Per 1 januari 342 372 349 313

< 18 jaar 110 122 111 104

18 jaar of ouder 209 233 227 209

Onbekend 23 11 11 -

Per 31 december 347 350 372 316

< 18 jaar 106 119 122 110

18 jaar of ouder 206 206 233 206

Onbekend 35 25 17 -

Nieuwe leden 15 32 27 14

< 18 jaar 0 9 13 10

18 jaar of ouder 2 3 8 4

Onbekend 13 20 6 -

Aantal donateurs

Per 1 januari 77 83 82 77

Per 31 december 72 78 83 79

Nieuwe donateurs 2 4 5 5

Beëindiging lidmaatschap 14 19 8 14

Leden 10 15 4 11

Waarvan geroyeerd 1 - - -

Waarvan overleden - 2 1 -

Donateurs 4 4 4 3

Waarvan overleden 2 2

Ledenadministratie correctie 9 44 - -

Correctie leden 8 39 - -

Correctie donateurs 1 5 - -

4.  Ledenadministratie
DE VERENIGING

Aantal leden 2020 2019 2018 2017

In 2020 hebben we de ledenadministratie verder geprofessionaliseerd door middel van het gebruik van 
een professioneel ledenadministratiesysteem. Naast de ledenadministratie kan dit systeem ook het bestuur 
ondersteunen in het innen van de contributies, de contactmomenten met de leden beheren en nog veel 
meer waar we als bestuur nog lerende in zijn. 

Daarnaast zullen ook commissieleden rechtstreeks toegang hebben tot het systeem waardoor een ieder 
vanuit één en dezelfde database kan werken. Dit alles binnen de AVG regels uiteraard. 

Met het inrichten van de nieuwe administratie zijn we ook nu weer onvolkomenheden tegengekomen die 
we hebben moeten verwerken. Zie onderaan in de volgende tabel.
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Begin 2020

Als redactie hebben we getracht de lijn van 2019 
voort te zetten. Inmiddels heeft De Vriendschap 
een eigen identiteit gekregen en vindt de lezer 
vaste rubrieken terug in het magazine.

Corona-editie

In juni stond de 2e editie van De Vriendschap  
gepland. In verband met het coronavirus zagen 
wij al, mede door de minimale kopij, dat we geen 
reguliere editie konden samenstellen.  
Om die reden zijn we gaan brainstormen over een 
thema-editie en al gauw kwamen we tot het be-
sluit om een corona-editie samen te stellen.

Deze bijzondere maar toch ook heftige tijd heeft 
voor iedereen binnen de BVKM (jongeren, ouders, 
ouderen, etc.) impact op hun leven. Daarom leek 
het ons mooi om diverse leden te vragen zijn of 
haar verhaal met de vereniging te delen. Dat re-
sulteerde in een editie die, naast de reguliere kopij, 
vooral bestond uit ‘verhalen uit de coronatijd’.  

Diverse leden en ouders deelden hun verhaal en 
vertelden hoe zij deze bijzondere tijd doorkwamen.

We hebben leuke reacties mogen ontvangen van 
de leden over deze speciale editie. Als redactie zijn 
we daar ook erg trots op!

Hier volgt een overzicht van de 4  
edities in 2020.

Dit zijn de vaste rubrieken:

 • Van de bestuurstafel:  
Stephanie Hendriks, voorzitter

 • Van de redactie:  
Dave Jacobs, hoofdredacteur

 • Inhoudsopgave
 • Puzzel & kleurplaat
 • Colofon

lees verder op de

volgende pagina

In 2020 zijn we van start gegaan met vier redactieleden: Dave Jacobs (hoofdredacteur), 
Claudia Grannetia (redactielid & redigeren), Annemarijn van Dalen (redactielid) en Lenie  
Matton (redactielid).

5.  Redactie De Vriendschap
DE VERENIGING
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3e editie van 2020:
 • Artikel over de expositie ‘Papilio’ door  
Alexandra Rouppe van der Voort

 • Artikel van de Werkgroep Participatie over 
vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 • BVKM @Work door Yvonne Hokke
 • Artikel ‘Kleine Botjes - prentenboek’ door 
Lenie Matton

 • Sneak preview (fotocompilatie)  
BVKM-weekend & Sportdag 2020

 • Artikel ‘Vince geeft presentatie over broertje 
Dex’ door Vince en Michelle van Steenbergen

 • Column ‘Mannequin op maat’ door  
Sofie van der Meulen

 • Artikel ‘Neem overal plaats met het Uitschuif-
krukje’ door Gerard Hilhorst

 • Artikel van de Werkgroep Zorg over de  
oprichting van deze Werkgroep

4e editie van 2020:
 • Dankwoord van het bestuur over het afscheid 
van Christ Joosen als regiocontactpersoon 

 • Artikel ‘Oproep aan alle pietjes en hulpsintjes’ 
door de Oudercommissie

 • Artikel van Angelique van Peppen over haar 
nieuwe functie van Regiocoördinator

 • Artikel van Tessa Jonge Poerink over het  
winnen van de Piket Kunstprijs

 • BVKM @Work door Linda Snaterse
 • Artikel van de Werkgroep Participatie, in  
gesprek met Saskia Rosmalen, directeur van 
Onbeperkt aan de slag

 • Verslag van het bestuur over het BVKM- 
weekend 2020 door Jilis Oudshoorn

 • Fotocompilatie BVKM-weekend 2020
 • Column ‘Werk aan de wereld’ door Sofie van 
der Meulen

 • Artikel ‘1 op de 20.000’ van Roos Rijnbeek in 
navolging van Dwarfism Awareness Day

Inhoud 1e editie van 2020:
 • Verslag nieuwjaarsreceptie
 • ‘Even voorstellen’ door familie Beld 
 • Regiodag Zuid-Holland door Angelique van 
Peppen 

 • Regiodag Noord-Brabant & Zeeland door 
Renata Sparacino

 • BVKM @Work door Caroline Voerman
 • Column ‘Pin Up Yourself’ door Sofie van der 
Meulen

 • Terugblik van de Sportcommissie op de  
Combi-training van 24 november 2019 door 
Merel van Hoof

 • Terugblik van de Sportcommissie op het 
zaalvoetbaltoernooi van 11 januari door  
Folkert Klein

 • Fotocompilatie nieuwjaarsreceptie 
 • Artikel ‘Het avontuurlijke leven van Jan van 
Kempen’ door Mark de Groot

 • Verslag van de tentoonstelling  
‘Bes, kleine god in het oude Egypte’ door 
Janneke Graamans

 • Artikel van de Werkgroep Participatie over 
studeren en werken met een groeistoornis

2e editie van 2020:
 • Artikel ‘75 jaar; een getal met een dubbele 
betekenis’ door Christ Joosen

 • BVKM @Work door Joliene Steurs
 • Verhalen uit de coronatijd: 

 • ‘Ons gezijn tijdens de coronatijd’ door 
Jolanda Muskens

 • ‘Een Coronabiertje drinken met BVKM-ers 
door Gerard Hilhorst

 • ‘Houden jullie het vol?’ door Ilse Bos
 • ‘Hoe blijf ik fit?’ door Tinka Klein
 • ‘Corona in Amsterdam’ door Janneke 
Graamans

 • ‘Vanaf 1 juni ga ik dus 40 uur p/w werken’ 
door Selena Praas

 • ‘Wist u dat ... ?’ door Mark & Maria
 • ‘Ik kan jullie vertellen, Dex is een topper!’ 
door Michelle van Steenbergen

 • Column ‘Dwarreldagen’ door Sofie van der 
Meulen 

 • Artikel ‘‘t Mannetje bezoek APPT’ door  
Othmane El Jamali (President l’APPT)

 • Artikel ‘De tompouce: waar komt die  
suikerbom vandaan’ door Lenie Matton
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Vooruitkijken

In het 3e kwartaal van dit jaar hebben we tijdens 
de redactievergadering voor De Vriendschap 
(editie 3) al vooruitgeblikt op 2021. We vonden als 
redactie namelijk dat we niet alleen maar kunnen 
en mogen teren op de kopij die we van de leden 
en werkgroepen krijgen. Ook willen wij De Vriend-
schap graag een soort ‘vingerafdruk’ meegeven 
d.m.v. onderwerpen die we als redactie brengen.
We besloten daarom om in november een jaarlijkse 
vergadering in te lassen waarbij we alvast zouden 
brainstormen over 2021. We planden hiervoor 25 
november in. 

Nieuw redactielid

In de tussentijd heeft de redactie contact gehad 
met Roos Rijnbeek (Communicatie) over een nieuw 
redactielid. Anneloes van der Lans, moeder van Ru-
ben, had bij Roos aangegeven zich graag te willen 
inzetten voor de BVKM. Omdat wij als redactie 
heel graag iemand namens de ouders in ons team 
willen, was het contact snel gelegd.

Vervolgens is er tussen de Dave, Roos en Anneloes 
een verkennend gesprek geweest over de invulling 
hiervan. Hierin heeft Anneloes verteld over zichzelf 
en haar werk. Dave sprak met Anneloes af dat zij 
de jaarlijkse vergadering kon bijwonen, om kennis 
te maken met de redactie en te zien hoe onze 
vergaderingen eraan toe gaan.

Jaarlijkse vergadering

Op 25 november vond de jaarlijkse vergadering 
plaats. Normaal spreken we voor deze vergadering 
af op een centraal gelegen locatie ergens in Ne-
derland. Op die manier heb je toch wat persoonlij-
ker contact dan bijvoorbeeld via Skype. In verband 
met corona waren we genoodzaakt deze online 

te houden. Ondanks dat de verbinding niet altijd 
optimaal was, hebben we toch nog een goede 
vergadering gehad.

In deze vergadering hebbende vooral gebrain-
stormd over 2021. Vanuit alle redactieleden zijn er 
ideeën ter tafel gekomen, bijvoorbeeld over de te 
benaderen leden die we voor ogen hebben voor de 
diverse rubrieken. Daarnaast hebben we besproken 
hoe we de ouders wat meer kunnen betrekken, zij 
het door ervaringsverhalen. Hier zijn al wat concre-
te ideeën ontstaan waar we de komende tijd mee 
aan de slag kunnen.

Anneloes nam ook deel aan deze vergadering en 
na afloop bleek dat zowel de redactie als Anneloes 
erg enthousiast was over deze kennismaking en 
vergadering. Om die reden is Anneloes vanaf 2021 
redactielid van De Vriendschap. Bij deze heten wij 
Anneloes nogmaals van harte welkom! 

Vooruitblik 2021

Zoals jullie kunnen lezen, kijken we erg uit naar 
2021. We weten natuurlijk niet, mede door het 
coronavirus, hoe dat jaar eruit gaat zien. Ook de 
thema-editie, die we elk jaar willen brengen, is nog 
niet besproken, omdat vele evenementen nog on-
duidelijk zijn. We zullen te zijner tijd hopelijk meer 
weten hierover. 

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 heeft meegewerkt aan de 
inhoud van De Vriendschap – bedanken.

Namens de redactieleden, 

Dave Jacobs 
Hoofdredacteur
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6.  Contactpersoon Communicatie
DE VERENIGING

De communicatie tussen de commissies, rmic en de contactpersoon Communicatie verloopt 
goed. De leden en commissies weten nu vrij goed hoe het werkt om informatie aan te leveren 
en een aantal hebben hierin ook hun eigen manier gevonden. Zo plaatst de redactie van  
De Vriendschap zelf haar promotie op de Instagram en Facebook van de BVKM.

Nieuw concept
Ik kijk terug op een geslaagde promotie van het 
BVKM-weekend en de Dwarfism Awareness Day. 
Op 25 oktober jongstleden (Dwarfism Awareness 
Day) is het nieuwe concept ‘Een dag in het leven 
van …’ gestart. Stavros Giannakopoulos trapte dit 
project af met een leuke en informatieve video 
over zijn leven. Deze werd goed ontvangen door 
de leden en dat geeft motivatie om door te gaan 
met dit concept. Je kunt meedoen door een e-mail 
te sturen naar communicatie@bvkm.nl. 

Sociale media
Echter is de Social Mediacommissie dit jaar opge-
heven. Samen kwamen wij erachter dat deze com-
missie niet goed functioneerde. Daarom hebben 
we besloten dat Emmy van Hoogstraten en Mar-
tine Schoneveld zich vooral bezighouden met de 
verzoeken die op Facebook binnenkomen. Ik houd 
me vooral bezig met alle zaken op Instagram en 
YouTube, maar ook met de promotieberichten op 
Facebook. Elise van Schöll zou ik altijd nog kunnen 
bereiken als ik hulp nodig heb. 

Ideeën 2021
Verder ben ik samen met rmic bezig geweest met 
de afronding van de BVKM-nieuwsbrief. We hopen 
deze in het begin van 2021 te kunnen gaan sturen. 
Ook ben ik altijd alert op creatieve concepten die 
bij de vereniging zouden kunnen passen. Denk 
hierbij aan een online mini-markt waar mensen 
spullen kunnen verkopen of een Q&A-forum voor 
de meestgestelde vragen. Deze ideeën hoop ik 
verder te kunnen uitwerken in 2021. 

Mochten jullie nog leuke input hebben stuur dan 
vooral een e-mail naar communicatie@bvkm.nl, 
want alle ideeën zijn welkom!

Roos Rijnbeek
Contactpersoon Communicatie
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7.  Oudercommissie
DE VERENIGING

Het jaar begon met de nieuwjaarsreceptie: dé ge-
legenheid voor jong en oud om elkaar te zien. Het 
was ook dit jaar weer een succes! In maart kregen 
we te maken met het coronavirus en dit verander-
de de situatie. Plannen die we hadden, zoals de 
kinderbijeenkomst, de speeldag en de Sinterklaas-
bijeenkomst, gingen aan ons voorbij!

Gelukkig was er tijdens het BVKM-weekend door 
de versoepeling van de regelgeving de mogelijk- 
heid om buiten tóch een spelletjesmiddag te 
organiseren. Wat was het bijzonder om te zien dat 
er ontzettend veel behoefte was om elkaar weer 
te ontmoeten. De opkomst was boven verwach-
ting! (Het was zelfs nog even spannend, want we 
hadden rekening te houden met de maatregelen 
rondom het coronavirus, maar het kwam allemaal 
goed: iedereen die zich had aangemeld, kon erbij 
zijn!).

Door het prachtige weer konden we heerlijk buiten 
op het terrein van Hotel Ernst Sillem Hoeve een 

parcours met leuke spelletjes doen, terwijl de 
ouders met elkaar bijpraatten en genoten van alle 
stralende kinderen. De kinderen deden een zestal 
spelletjes, waardoor zij een echt BVKM-diploma 
konden verdienen. De een ging na deze spelletjes- 
middag naar huis, de ander bleef nog voor de 
barbecue. Het was geweldig om te zien hoe fijn de 
kinderen het samen hadden en om ouders  
ervaringen te zien uitwisselen!

Dit jaar is de Jongerencommissie, onder leiding 
van Joliene, toegevoegd aan de Oudercommissie. 
Samen denken wij onze krachten beter te kunnen 
bundelen. Ook heeft Melissa Leistra, moeder van 
van Abigail (3 jaar, achondroplasie), zich bij de 
Werkgroep gevoegd. Op die manier hebben we 
net wat meer input en handen komend jaar bij de 
organisatie van activiteiten.

Beitske, Annelies, Melissa, Joliene en Carla
Namens de Oudercommissie

Dit jaar was uiteraard een jaar dat heel anders is verlopen dan wij in januari in gedachten 
hadden. We zaten vol ideeën en plannen om elkaar te gaan ontmoeten dit jaar. We wilden  
ervoor zorgen dat ouders, jongeren, de jongsten en de ouderen elkaar weer vaak zouden  
treffen tijdens leuke bijeenkomsten.
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8.  In de media
KLEINE MENSEN

Vrouw – Donna Hofman vertelt  
in de Vrouw over de liefde én hoe 
ze haar vriend heeft ontmoet.

Zappsport – Lara Baars vertelt 
Finn (10) hoe het is om paralym-
pisch atlete te zijn en 

Quest – Folkert Klein vertelt 
over zijn groeistoornis en hoe hij 
hiermee omgaat.

AD – Manuel Uijttewaal vertelt 
over zijn rol als scheidsrechter.

Dirk Kuyt Foundation –  
Joey Lie (5-voudig Nederlands 
kampioen badminton) is te zien 
in een reclamespotje van de 
foundation.

&C – Carmen Vukman vertelt 
openhartig over haar beperking, 
haar leven én de liefde.

RTL Nieuws – Arda Hoeve  
vertelt in een interview hoe het 
is om dwerggroei te hebben.

BVKM – BVKM adopteert een 
steen voor Alexander Katan bij 
Holocaust Namenmonument.

YouTube – Lanthe Westerik 
heeft in het kader van Dwarfism 
Awareness Day een video gepost 
om bewustwording te creëren.

RTV1 – Hielke Bosch is verslag-
gever bij RTV1 en schrijft een 
column over de coronaperiode.

Facebook – Roos Rijnbeek 
heeft in het kader van Dwarfism  
Awareness Day een reportage 
gepost om bewustwording te 
creëren.
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In beeld:
Verenigingsjaar 

2020



9.  Sportcommissie
DE VERENIGING

De Sportcommissie begon dit jaar met een voetbaltoernooi in Tilburg op 11 januari in het  
sportcomplex T-Kwadraat. De BVKM werd door twee teams vertegenwoordigd. Er werden  
goede resultaten behaald. 

Op 19 februari vond de eerste combi-training van 
het jaar plaats. Bij De Hoogstraat in Utrecht speel-
den we boccia en badminton. Deze clinics werden 
gegeven door Renata (boccia) en Annie van Daal 
(badminton).

Voorbereiding
Door de komst van COVID-19 konden de geplan-
de sportactiviteiten geen doorgang meer vinden. 
Ontzettend jammer, maar de gezondheid staat 
natuurlijk voorop! 

Deze tijd hebben wij goed gebruikt om het sport-
weekend in september voor te bereiden. Met alle 
benodigde maatregelen konden wij dit weekend 
gelukkig door laten gaan. De gasten verbleven 
in Hotel Ernst Sillem Hoeve. Tijdens dit weekend 
waren ongeveer tweeëndertig Nederlanders, één 
Engelsman en tien Duitsers aanwezig! 
Op zaterdag vond de landelijke sportdag plaats in 
Amersfoort. In de ochtend kon er gekozen worden 
uit boccia, badminton en floorhockey. In de mid-
dag waren er diverse clinics van atletiek en dansen. 
De dans-clinic werd gegeven door Tinka Klein, lid 
van de BVKM. Bij Centaur Handboogschietvereni-

ging werd een clinic boogschieten gegeven.  
De dag werd afgesloten met een voetbaltoernooi 
en daarna een interland tussen Nederland en 
Duitsland. Duitsland won deze partij. 

Al met al was het een geslaagde dag! Tijdens de 
sportactiviteiten was er ook een leuke activiteit 
voor de allerkleinsten met hun ouders georga-
niseerd in het hotel. Met een zakje chips en wat 
te drinken hebben zij ook een leuke en gezellige 
middag beleefd.

Een jaar langer trainen
De World Dwarf Games zijn (als gevolg van CO-
VID-19) van 2021 verplaatst naar 2022. Er is dus 
een heel jaar langer om te trainen. De Sportcom-
missie zal weer nieuwe combi-trainingen  
organiseren als dit weer mogelijk is. 

We hopen volgend jaar de vertrouwde spor-
ters weer te zien en veel nieuwe gezichten te 
verwelkomen!

Manon, Merel, Folkert en Elise
Namens de Sportcommissie
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10.  Seniorencommissie
DE VERENIGING

Het contact met de senioren in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg neem ik (Christ Joosen) voor mijn rekening.

Telefonisch heb ik de eerste helft van 2020 meer-
dere malen, mede door de coronacrisis, 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.

Helaas heb ik door ziekte van mijn vrouw Marina in 

de tweede helft van 2020 minder gebeld met de 
senioren.

Ik (Arda Hoeve) heb dit jaar telefonisch contact ge-
had met de senioren uit de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijsel, Gelderland, Utrecht 
en Flevoland. Dit is goed verlopen.

Arda Hoeve en Christ Joosen
Seniorencommissie

11.  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 2020:
•  Michiel Sporre •  Lenie Matton1

•  Victor Klein •  Mark de Groot (voorzitter) 

Nieuwe verenigingsmissie
Nadat in 2018 de voorgestelde verenigings-
missie door de ALV akkoord is bevonden, heeft 
het bestuur deze officieel door de notaris in de 
BVKM-verenigingsstatuten laten vastleggen. Met 
de vernieuwde verenigingsmissie is een raamwerk 
geschapen dat enerzijds meer duidelijkheid en 
richting biedt, maar anderzijds voldoende ruimte 
bevat om de vereniging in de toekomst mee te 
laten veranderen met de tijdgeest. 

Ook zijn er drie kernwaarden geformuleerd. Kern-
waarden kun je zien als levensmotto’s of lijfspreu-

ken die heel goed bij je passen. De waarden die 
voor de BVKM kenmerkend zijn, luiden als volgt:  
Vertellen, verbinden en versterken.

Nieuwe rol
In 2019 is in overleg met het bestuur besloten om 
de Adviescommissie een nieuwe rol te geven. De 
Adviescommissie krijgt hierbij de rol van denktank. 
Bestuur en vereniging kunnen aan de Adviescom-
missie concrete vraagstukken voorleggen waar 
nader onderzoek voor nodig is. De Adviescommissie 
kan na onderzoek haar conclusies met het bestuur 
en de vereniging delen en met aanbevelingen 
komen.

Mark de groot
Namens de Adviescommissie

1 Lenie Matton ziet erop toe dat de uitgebrachte adviezen voor iedereen te begrijpen zijn.
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12.  Groningen, Drenthe en Friesland

12.1  Noord-Holland

REGIO

REGIO

Begin dit jaar ben ik flink aan het brainstormen geweest voor een leuke bijeenkomst voor regio 
Noord. Omdat het ledenaantal in het noorden niet hoog is en de opkomst vaak niet groot is bij 
de bijeenkomsten, wilde ik iets bedenken dat voor iedereen leuk en haalbaar zou zijn.

Eind 2018 heb ik het stokje overgenomen en werd ik regiocontactpersoon Noord-Holland.  
Ik had vaak als bestuurslid van de BVKM uitjes en bijeenkomsten geregeld en hoopte dat met 
mijn regio ook te kunnen doen.

Roet in het eten
Ik kwam op het idee om een barbecue te orga-
niseren bij ons in de tuin. We wonen vlakbij een 
treinstation en bij ons huis is voldoende parkeerge-
legenheid. Helaas heeft COVID-19 roet in het eten 
gegooid en is er niets terechtgekomen van deze 
plannen. 

Ik hoop dat deze plannen in 2021 wel gerealiseerd 
kunnen worden en dat we elkaar kunnen ontmoe-
ten tijdens een hapje en een drankje in een  
ontspannen sfeer.

Yvette Pama
Regiocontactpersoon

Ik merkte al snel dat dit een stuk lastiger was. Het 
feit dat er in 2019 niets georganiseerd werd, heeft 
ook deels met mijn laksheid te maken. Voor 2020 
had ik toch een leuk uitje bedacht. Ikzelf ben gek 
op bossen en duinen en die hebben wij hier in 
Noord-Holland best wel veel. 

Moedertje Groen
Mijn idee was om met de regioleden een goed 
begaanbare route door het bos en de duinen te 
lopen onder begeleiding van natuurgids  
Moedertje Groen. 

Middels een quiz voor jong en oud zou zij ons wat 
leren over de natuur om ons heen. Na afloop zou-

den wij bij het beginpunt in het pannenkoekenres-
taurant nog een lekkere pannenkoek eten. Helaas 
gooide COVID-19 roet over de pannenkoeken… 
Maar: wat in het vat zit, verzuurt niet! 

Dus regioleden van Noord-Holland: mochten jullie 
volgend jaar mee willen, kijk dan op de website 
www.moedertjegroen.nl en kom alvast in de 
stemming!

Emmy van Hoogstraten-van Det
Regiocontactpersoon
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12.2  Zuid-Holland
REGIO

Een heel nieuw jaar, 2020, om in te vullen als nieuw regiocontactpersoon voor Zuid-Holland. 
De weersomstandigheden waren wat heftig qua stormen in de eerste twee maanden van het 
jaar.

Mijn regiomiddag vond plaats op zondagmiddag 
23 februari jongstleden: een samenzijn in mijn 
huiskamer. Omdat ik ruim zestig leden telde, had 
ik voor dat moment alleen de 50-plussers uitge-
nodigd, met in het vooruitzicht dat ik later het jaar 
andere leeftijdsgroepen zou plannen. 

Huiskamermiddag
De huiskamermiddag was erg gezellig. Door de 
weersituatie waren er wel wat afzeggingen, maar 
we waren toch nog met z’n zevenen. Heerlijk ge-
kletst met elkaar, fijn!  
Door het jaar heen nam ik zo af en toe telefonisch 
contact op met mijn leden. Dat ervoer ik als fijn, 
over en weer! Door de COVID-19-situatie bleef het 
een stil jaar. 

Gelukkig was er aan het einde van 2020 weer een 
contactmomentje via een persoonlijk geschreven 
kerstkaartje naar de leden!

Angelique van Peppen
Regiocontactpersoon

12.3  Gelderland en Overijssel
REGIO

Door COVID-19 heb ik helaas geen activiteit kunnen organiseren.

Mijn plan was om leden boven de 16 uit te nodigen voor een huiskamerparty, en voor de jonge leden was 
ik nog bezig met het bedenken van een idee. Wel heb ik met enkele leden telefonisch contact gehad. 
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om een activiteit te organiseren.  

Arda Hoeve
Regiocontactpersoon
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12.5  Limburg
REGIO

In 2020 was ik van plan om een tuinfeestje voor de regioleden te organiseren. Het idee was 
om hierbij een barbecue klaar te zetten en de deelnemers uit de regio ook iets mee te laten 
nemen, zoals een drankje of een salade.

Het doel van dit tuinfeestje: de regioleden de 
gelegenheid te bieden om met elkaar kennis te 
maken. Helaas kon dit als gevolg van de corona-
maatregelen niet doorgaan. Maar, wat in het vat 
zit, verzuurt niet. De activiteit staat nog op het 
lijstje voor 2021.

Jan van Kempen
Wel heb ik, voordat de coronacrisis begon, nader 
kennis mogen met Jan van Kempen, het oudste lid 
uit de regio Limburg. Jan nodigde mij thuis bij hem 
uit. Onder het genot van koffie en koek heb ik mo-
gen luisteren naar zijn mooie levensverhalen. Ook 
heb ik diverse fotoboeken mogen bekijken. Met in-
stemming van Jan heb ik een verslag gemaakt van 
mijn bezoek en zijn verhalen voor De Vriendschap 
mogen optekenen.

Op deze plaats wil ik Jan nogmaals bedanken voor 
zijn gastvrijheid en prachtige verhalen.

Mark de Groot
Regiocontactpersoon

12.4  Noord-Brabant en Zeeland
REGIO

Op zondagmiddag 5 april 2020 was de regiomiddag voor de leden tot 16 jaar met hun ouders, 
broertjes en zusjes uit Noord-Brabant, Zeeland en België gepland in het Zwembad Van Geloof 
in Made.

Helaas kon deze middag door de coronacrisis niet 
doorgaan. Ik heb alle ouders van de leden tot 16 
jaar telefonisch laten weten dat de activiteit niet 
door kon gaan en gelijk een praatje gemaakt. 
Ook de gebruikelijke regiomiddag voor de leden 
vanaf 16 jaar kon dit jaar niet doorgaan door de 
coronacrisis.

Luisterend oor
Verder heb ik de leden gebeld. Ook heb ik gebeld 
en/of een kaartje gestuurd bij ziekte of andere ge-
legenheden. Uiteraard kan ik dat alleen doen als ik 

op de hoogte ben van het een en ander.  
Daarnaast zijn dit jaar weer de gebruikelijke kerst- 
en verjaardagskaarten verstuurd middels post, 
e-mail en/of Facebook. 

In de tweede helft van het jaar heb ik helaas door 
ziekte van mijn vrouw Marina minder contact  
gehad met de regioleden.

Christ Joosen
Regiocontactpersoon
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13.  Contactpersoon Internationaal
DE VERENIGING

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van COVID-19. Toch kan de BVKM op internationaal 
vlak terugkijken op een succesvol jaar. In februari van dit jaar vond er een bijeenkomst plaats 
in Madrid, waarbij de BVKM ook aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst werd er voortgebor-
duurd op de interviews die in 2019 in zeven verschillende landen in Europa zijn afgenomen.

Project: Nearer Europe 

Dit heeft geresulteerd in de start van een bijzonder 
project. In dit artikel neem ik jullie graag mee in 
het verloop van dit project. 
In dit artikel spreek ik over de ASDD-gemeenschap. 
Hiermee wordt de doelgroep van het project 
aangeduid. ASDD staat voor Achondroplasia and 
other Skeletal Dysplasias with Dwarfism, ofwel: 
Achondroplasie en andere skeletdysplasieën met 
dwerggroei.

Wat is de aanleiding voor het project ‘Nearer 
Europe’?
 • De ASDD-gemeenschap wordt geconfronteerd 
met verschillende zorgen en behoeften in Euro-
pa, gezien de ongelijke nationale regelgevings-
kaders die te maken hebben met sociaal beleid, 
gezondheidszorg, beperkingen en de situatie 
van de ASDD-gemeenschap in elk land. 

 • Ondanks deze verschillen kunnen gemeenschap-
pelijke trends worden waargenomen en vergele-
ken tussen Europese landen. 

 • In het algemeen wordt in veel behoeften van 
mensen met ASDD niet voorzien en deze behoef-
ten worden vaak niet vertegenwoordigd in de 
relevante beleidsdebatten. 

 • De ASDD-gemeenschap is nog niet als geheel 
vertegenwoordigd op Europees niveau. 

Bijeenkomst in Madrid
In 2020 deelden zeven Europese verenigingen die 
zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van mensen met ASDD hun mening over 
de uitdagingen en behoeften van de gemeenschap. 
Verenigingen uit Bulgarije (Little People of Bulgaria),  
Frankrijk (APPT), het Verenigd Koninkrijk (FEST), 
Spanje (ALPE), Slowakije (Palčekovia), Finland 
(Lyhytkasvuiset) en Nederland (BVKM), werden zich 
bewust van de overeenkomsten in hun onvervulde 
behoeften binnen de sociale mensenrechten,  

vooroordelen en toegankelijkheid.  
Alle verenigingen waren het eens over het belang 
van samenwerking met als gevolg dat er een 
samenwerkingsverband is ontstaan om dergelijke 
ongelijkheden het hoofd te bieden.

Fase 1: Uitwerking van een 
consensusdocument 
Deze eerste fase zal zich richten op het opzetten 
van een gezamenlijke discussie tussen experts op 
het gebied van ASDD over de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het projectrapport Nearer Europe. 
Het resultaat van deze discussie zal een consen-
susdocument zijn dat de gemeenschappelijke 
uitdagingen op het gebied van ASDD identificeert, 
een objectief beeld geeft van de huidige situatie 
in Europa en brede beleidsaanbevelingen doet om 
het EU-beleid te helpen te voorzien in de behoef-
ten van mensen met ASDD. 

Fase 2: Ontwikkeling contactprogramma 
beleidsbepalers 
Deze fase staat in het teken van ervoor zorgen 
dat relevante beleidsmakers op het niveau van de 
Europese Unie zich ertoe verbinden in deze kwestie 
actie te ondernemen.

Fase 3: Het organiseren van een evenement 
en de wetgevende follow-up  
Het project wordt afgerond met het organiseren 
van een groot evenement. De belangrijkste  
redenen voor het evenement zijn: 
1. het kunnen presenteren van de consensusnota;
2. een forum bieden voor politieke uitwisseling 

over ASDD, reflectie over de huidige realiteit en 
tekortkomingen van de EU, en consensus met 
beleidsmakers over de volgende stappen. 

De lancering van de consensusnota zal een grond-
slag vormen voor de belangenbehartiging van 
ASDD op EU-niveau. Het evenement zal belang-
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hebbenden, beleidsmakers, belangrijke opinielei-
ders en journalisten samenbrengen om ervoor te 
zorgen dat ASDD-behoeften vanaf dat moment 
op de politieke agenda van de EU worden op-
genomen. Het evenement kan virtueel of fysiek 
plaatsvinden. 

De projectgroep zal worden beheerd door een 
secretariaat: RPP-group. Dit is een adviesbureau 
voor openbare aangelegenheden dat gespecia-
liseerd is in het stimuleren van gezondheids- en 
sociaal beleid op EU-niveau. Om dit initiatief te 
ondersteunen, is elke deelnemende vereniging (elk 
land) verantwoordelijk voor het werven van finan-
ciering om het consensusdocument te ontwikkelen 
en het institutionele evenement te organiseren. 
Voor het werven van deze financiering hebben 
de deelnemende verenigingen de RPP-group de 
goedkeuring gegeven om op zoek te gaan naar 
sponsorpartners. 

Onlangs heeft RPP-group al een sponsorpartner 
definitief weten te bemachtigen, is zij in afwach-
ting van de definitieve bevestiging van een sponsor 
en zijn er verschillende andere geïnteresseerden. 
Met het reeds ondertekende bedrag kunnen we 
fase 1 van het project volledig dekken, wat be-
tekent dat we aan de slag kunnen. Dit is goed 
nieuws!  

Zoals reeds uitgelegd is fase 1 de ontwikkeling van 
een consensusverklaring. De consensusverklaring 
behandelt de volgende onderwerpen: 
 • Sociaal stigma en de gevolgen daarvan; 

 • Toegankelijkheid en herkenning van de 
groeistoornis; 

 • Recht op gezondheidszorg: zorg voor jonge  
kinderen en volwassenen; 

 • Toegang tot essentiële diensten in het dagelijks 
leven; 

 • Gelijke onderwijskansen; 
 • Ondersteuning van werkgelegenheid en 
arbeidsmarkt.

Onze eerste stappen in het opstellen van de con-
sensusverklaring zijn het verzamelen van relevante 
experts en informatie met betrekking tot boven-
staande gebieden. Daarom dient elke vereniging 
minimaal twee experts aan te dragen die kunnen 
worden geïnterviewd om input aan te leveren voor 
de consensusverklaring. Ook relevante informatie, 
zoals documenten, studies of artikelen dienen te 
worden aangeleverd. Deze input is cruciaal om het 
project verder te kunnen voortzetten in 2021.

Ik hoop jullie hiermee een helder inkijkje te hebben 
gegeven in dit project.
 

Mocht je vragen hebben of het leuk vinden om 
hierover mee te denken, schroom dan niet en 
stuur een e-mail naar international@bvkm.nl

Ellen Brouns
Contactpersoon Internationaal
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14.  Werkgroep Participatie
DE VERENIGING

De Werkgroep is 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 het volledig meedoen door kleine 
mensen mogelijk moet maken. 

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Ingrid Suvee
 • Christian Leroux
 • Mark de Groot

Op de (publieke) agenda zetten 
Wij merkten dat het vanwege coronacrisis net 
even lastiger was om dingen goed van de grond 
te krijgen. Zo wilden wij graag een beeld vormen 
hoe leden hun mogelijkheden om gelijkwaardig te 
participeren, ervaren. Ons doel hiervan was om de 
belemmeringen die kleine mensen tegenkomen op 
dit terrein op de (publieke) agenda te zetten. 

Daarnaast waren wij van plan om in samenspraak 
met het bestuur een actie op te zetten tijdens 
World Dwarfism Awareness Day, om de BVKM op 
een positieve manier op de kaart zetten in de me-
dia. Dit gegeven is voor ons de aanleiding om op 
korte termijn met het bestuur om de tafel te zitten. 
Op die manier willen wij de organisatie m.b.t. jaar-
lijkse terugkerende activiteiten die wij namens de 
vereniging gaan uitvoeren beter borgen.

Publicaties
Wel heeft de Werkgroep een aantal artikelen 
gepubliceerd in De Vriendschap. Zo schreef Ingrid 
Suvee over de mogelijkheden van een coachings-
traject om jongeren, die met zichzelf in de knoop 
zitten, op een positieve manier te ondersteunen bij 
het uitstippelen van hun toekomstplannen, bijvoor-
beeld bij het vinden van een passende studie of 
werk. Hierbij wordt altijd uitgegaan van wat er (al) 
wel goed gaat en waar je trots op kunt zijn.

Christian Leroux schreef een artikel over de vergoe-
dingsmogelijkheden voor het woon-werkverkeer 
die met name voor kleine mensen belangrijk kun-
nen zijn. Tot slot heeft de Werkgroep Participatie 
verslag gedaan van een interessante gedachtewis-
seling met Saskia Rosmalen, directeur van Onbe-
perkt aan de Slag. Beeldvorming, zelfredzaamheid 
en de Participatiewet passeerden hierin de revue.

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
Namens de Werkgroep Participatie
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15.  Werkgroep Zorg
DE VERENIGING

In 2020 is de Werkgroep Zorg opgericht en toegevoegd aan de BVKM-verenigingsstructuur. 
De Werkgroep Zorg is een netwerksamenwerking tussen de BVKM en leden van het  
Skeletdysplasieteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

De Werkgroep heeft als doel:
Samenwerking in delen en verspreiden van medi-
sche kennis, waardoor de zorg en het onderzoek 
ten behoeve van mensen met groeistoornissen 
wordt verbeterd.

Zo wil de Werkgroep Zorg werken aan vragen als:
 • Waar kun je heen voor welke klacht?
 • Hoe kan betrouwbare informatie beter toegan-
kelijk worden gemaakt?

 • Hoe vergroten we de bekendheid van mogelijke 
klachten en ons bewustzijn van deze klachten?

 • Welke behandelmethoden zijn er?

Verder wil de Werkgroep Zorg onderzoek stimule-
ren naar verbetering van behandelmethoden voor 
mensen met groeistoornissen. 

Behoefte
Veel leden die vragen hebben over hun klachten 
die te maken hebben met de eigen groeistoornis 
moesten grotendeels zelf op zoek naar informatie. 
De BVKM beschikte in het verleden wel over een 
Medische Informatiemap, maar het bleek in de 
praktijk erg ingewikkeld om de ontwikkelingen op 
medisch terrein bij te houden.

In de BVKM-Facebookgroep worden al enige tijd 
medische vragen en reacties met elkaar gedeeld 
en hieruit bleek dat er behoefte was aan gestruc-
tureerde informatie.
Daarnaast was er ook behoefte om de behandel-
methoden bij klachten die kenmerkend zijn voor 
kleine mensen verder te verbeteren.

Oprichting
Op 4 maart 2020 heeft een afvaardiging van de 
BVKM om tafel gezeten met het Skeletdysplasie- 
team van het WKZ. Tijdens dit bewuste overleg is 
besloten tot de oprichting van de Werkgroep Zorg. 
In de Werkgroep Zorg gaan de BVKM en het WKZ 
Skeletdysplasieteam samenwerken op het gebied 
van medische vraagstukken.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 
september is de oprichting van de Werkgroep Zorg 
officieel bekrachtigd.

Leden Werkgroep Zorg

Namens de BVKM:
•  Corrie van Vliet
•  Victor Klein
•  Mark de Groot

Namens het Skeletdysplasieteam van het 
WKZ:
•  Wouter Nijhuizen – Kinderorthopedisch  
   chirurg (mede namens Dr. Ralph Sakkers)
•  Atty van Dijk – Kinderarts 
•  Marjolein Verhoef – Kinderrevalidatiearts 
•  Angelique Goverde – Gynaecoloog
•  Pauline Terhal – Klinisch Geneticus

Mark de groot
Namens de Werkgroep Zorg
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16.  Nieuwjaarsreceptie
ACTIVITEIT

Op 25 januari heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden in Hotel Ernst Sillem Hoeve in  
Den Dolder. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie, waarbij onze leden  
in een fijne en ongedwongen sfeer elkaar konden ontmoeten en bovenal gezellig konden 
bijpraten.

Tussen de gezellige gesprekken en de obers door, 
die met lekkere hapjes rondliepen, raasden de jon-
ge kinderen op hun fietsjes langs. Ze hadden veel 
plezier samen!

Nieuwe locatie
Dit evenement vond plaats op een nieuwe locatie, 
daar het tijd was voor een beetje verfrissing.  
De BVKM is altijd goed ontvangen in De Markies in 
Woerden, maar als bestuur waren we op zoek naar 
een andere locatie die meer ruimte en andere 
mogelijkheden bood. Zo was er gedurende de hele 
middag de gelegenheid om te zwemmen. De jon-
ge kinderen hebben hier met veel plezier gebruik 
van gemaakt. 

World Dwarf Games
Daarnaast werd er in een nabijgelegen ruimte een 
presentatie gegeven door de Sportcommissie over 
de aanstaande World Dwarf Games in Duitsland. 

De ervaringen van de World Dwarf Games in Ca-
nada werden met de luisteraars gedeeld, middels 
een mooie videocompilatie. Er werd informatie 
gedeeld over wat men kan verwachten van dit 
internationale evenement en de manier waarop de 
BVKM zich hierop gaat voorbereiden. 

Helaas zijn de World Dwarf Games door COVID-19 
verschoven naar 2022. Vanuit een positieve blik 
betekent dit dat er een jaar langer getraind kan 
worden. De Sportcommissie hoopt in 2021 nieuwe 
combi-trainingen te kunnen organiseren. 

Schroom niet om de Sportcommissie of ervarings-
deskundigen persoonlijk te benaderen, indien je 
vragen hebt.

Bestuur BVKM

Jaarverslag 2020 24



Vrijdag 18 september was het weer zover. De BVKM nam haar intrek in Hotel Ernst Sillem Hoeve 
in Den Dolder: de uitvalsbasis voor het BVKM-sportweekend 2020. Hoewel iets minder massaal 
dan anders, door bekende redenen, konden we toch spreken over een goede opkomst.  
Met tweeëndertig Nederlandse en tien Duitse, overwegend jongere, deelnemers was het een 
gezellige club!

Terwijl de organisatie nog bezig was de laat-
ste puntjes op de i te zetten kwamen de eerste 
mensen al binnendruppelen. Ietwat onwennig 
over hoe alle coronamaatregelen zouden worden 
uitgevoerd, maar erg blij en enthousiast elkaar 
weer in levende lijve te kunnen zien, hetzij wel met 
afstand.

Pubquiz
Tijdens het diner op vrijdagavond werd het nog 
even spannend. Er werden nieuwe coronamaat-
regelen aangekondigd in een persconferentie. 
Gelukkig gingen deze pas vanaf zondag 18.00 uur 
in. Tijd om echt te ontspannen. Hiervoor had Roos 
een professionele pubquiz voorbereid, compleet 
met galmmicrofoon en intromuziek. 

Jaarlijkse sportdag
Zaterdag was een dag om eens lekker te zweten. 
Niet alleen vanwege het mooie weer, maar vooral 
omdat het tijd was voor de jaarlijkse BVKM-sport-
dag. Deze vond ook dit keer weer plaats in Amers-
foort. Tijdens meerdere clinics werden wij weer 
eens goed aan het werk gezet. Het is altijd fijn om 
weer even lekker te kunnen sporten tegen gelijken. 
Het was gaaf om te zien hoe iedereen het naar 
zijn/haar zin had op deze sportieve dag, zowel als 
sporter als supporter. Ook die zijn natuurlijk hard 
nodig op een dag als deze!

Tijdens deze sportdag was er bij het hotel een 
middag georganiseerd door de Oudercommissie.  
In de tuin van het hotel was het goed vertoeven. 
Bij deze activiteit waren ongeveer vijfendertig ou-
ders aanwezig. Terwijl de ouders gezellig kletsten, 
speelden de kinderen heerlijk met elkaar of deden 
mee aan een soort hindernis-spelletjesbaan. Ze 
konden lekker rennen, springen, koekhappen en 
zich laten schminken. De kinderen kregen zelfs een 
heus certificaat van deelname!

Beruchte feestavond
Na de traditionele BVKM-sportdag-barbecue zou 
je verwachten dat iedereen moe is van zo’n drukke 
en sportieve dag. Daar was echter helemaal niets 
van te merken. Inmiddels stond de beruchte feest-
avond weer op de planning. Deze avond, waarop 
iedereen zich eerst nog eventjes opdoft om vervol-
gens helemaal los te gaan, verliep dit keer wel iets 
anders dan andere jaren. 

De ruimschoots van tevoren geboekte dj werd 
afgezegd en maakte plaats voor een Silent Disco. 
De bedoeling was dat men op zijn of haar plaats 
bleef zitten/staan en daar lekker zou gaan feesten 
met de muziek van zijn of haar keuze. Dit concept 
bleek in de praktijk al snel wel heel erg moeilijk.  
Zo zag je her en der in de zaal toch wat mensen 
losgaan. Zelfs andere bezoekers van het hotel  
deden gezellig mee!

Erelid
Zondag werd het weekend afgesloten met de 
jaarlijkse ALV, waarbij ons lid Christ Joosen werd 
benoemd tot erelid van de BVKM. Het was goed 
om alle ins en outs van de vereniging weer even 
grondig door te nemen.

Het bestuur kijkt terug op een fantastisch weekend 
waarop nieuwe contacten zijn gelegd en bestaan-
de contacten nog even wat extra zijn aangehaald. 
We zijn trots op de organisatie die in deze corona-
tijd een geweldig evenement heeft kunnen  
neerzetten dat ook voldeed aan alle richtlijnen.

Het bestuur bedankt iedereen die aan dit  
evenement heeft meegewerkt.

Bestuur BVKM
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Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

ANGELIQUE VAN PEPPEN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELIQUE VAN PEPPEN

ANGELA TER HEEGE ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

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

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail penningmeester@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

penningmeester

zuid-Holland

Utrecht & Flevoland Gelderland & Overijssel

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
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drukwerk & nijmegen | www.rmic.nl
verzending
E-mail redactie@bvkm.nl
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 Dankwoord

Het bestuur dankt allen die zich hebben ingezet voor 
de vereniging in het jaar 2020 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 SCHÖLLARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

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.nlmail senioren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissieseniorencommissie

Ereleden Lid van verdienste

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

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

JOLIENE STEURS
mail jongeren@bvkm.nl

contactpersoon jongeren




