December 2020

Bekijk de webversie

Voorwoord van
de voorzitter

Beste VGW-ers,
Het is alweer december! De kerstboom
wordt neergezet, of misschien staat ie
zelfs al. Want wat extra sfeer in deze
sombere periode kunnen we wel
gebruiken. We hopen dat iedereen
uiteraard in goede gezondheid is en we
kijken uit naar een mooi 2021!

De feestdagen staan weer voor de deur en
wat doe je dan als voorzitter? Juist, ik wens
jou en de jouwen een fijne kerst en een
gelukkig nieuwjaar.

In deze nieuwsbrief delen we graag
weer de nieuwtjes rondom de VGW.
Heb je zelf nog een leuke bijdrage? Mail
dan naar pr@vgw-online.nl. Wellicht zie
je jouw bericht of foto in de volgende
editie!

Ook is het gebruikelijk om terug te blikken op
het afgelopen kalenderjaar. Dit jaar
stond/staat volledig in het teken van het
coronavirus. Het enige wat we horen is
corona, corona en nog eens corona.. Je mag
niet dit, geadviseerd wordt dat. Komt er dan
geen einde aan? Ik weet het net zo min als jij
en hoop net als jij dat er snel een oplossing
voor wordt gevonden.
Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat in
2020 al onze VGW reizen zijn doorgegaan.
Corona lag wel op de loer maar beheerste
ons leven nog niet. Wat hebben we weer
schitterende reizen gehad. Ik mocht als leraar
mee met de jongerenreis. Wat een top reis is
dit ook zeg, geweldig. Ik heb nu als voorzitter
alle reizen (behalve de staande reis, maar ja
dat wordt wat lastig) meegemaakt en ik kan
wel zeggen: alle reizen zijn top, geweldig,
gaaf, leuk etc. Alle reizen hebben hun eigen
dynamiek en eigen gezelligheid. Dit maakt de
VGW een vereniging voor jong en oud en een
unieke club.

De PR zoekt versterking
Wij zijn hard op zoek naar uitbreiding van
ons PR-team! Vind jij het leuk om een of
twee keer per jaar iemand te interviewen,
een stukje te schrijven voor onze website
en/of onze nieuwsbrief, of mee te helpen
op evenementen? Stuur dan een mailtje
naar pr@VGW-online.nl, ter attentie van
Robin en Hein. Heb je vragen? Je kunt
ons via het genoemde mailadres
bereiken.

Dus vergeet niet dat je in 2020 een heerlijke
wintersport hebt gehad. 2021 wordt helaas
anders.

Huishoudelijke
Mededelingen

Zoals je in mijn mail hebt kunnen lezen, heeft
het bestuur in overleg met alle commissies
besloten om in 2021 geen reizen te
organiseren. Helaas het is niet anders. Ook ik
had het graag anders gezien. Maar gezien
alle voorzorgsmaatregelen die getroffen
moeten worden, hebben wij gemeend dat
zelfs wanneer we alles in het werk zouden
stellen om een veilige situatie te kunnen
creëren, we niet konden instaan voor jouw
gezondheid. Lekker après skiën, lekker een
drankje en even lekker met zijn allen de dag
nog een keer beleven. Dit is wat wij dus willen
voorkomen.
Maar kom op! Er is een vaccin in aantocht en
laten we ons gaan concentreren op het
nieuwe jaar. Schouders eronder en voor je
het weet zit je weer met al je VGW vrienden
om de tafel.

Vrijwilligersdag geannuleerd
Het bestuur heeft besloten dat de voor
13 december 2020 geplande vrijwilligers
dag geen doorgang vindt. De
ontwikkelingen rond corona liggen aan
dit besluit ten grondslag.

Verlaging contributie 2021
De leden hebben inmiddels een mail
ontvangen over de eenmalige verlaging
van de contributie voor aankomend jaar.
Het coronavirus betekent dat een aantal
activiteiten geen doorgang vindt.
Daardoor zijn de onkosten voor de
vereniging zijn minder dan andere
jaren. Het bestuur heeft daarom tot de
bekendgemaakte verlaging besloten
(€30,00 bij automatische incasso, €
32,50 bij overboeking).

Dus: Houd je goed, geniet van de feestdagen
en kijk vol goede moed uit naar dat wat
komen gaat.

Wintersport op eigen houtje
De VGW heeft, zoals jullie weten, alle
wintersportreizen, georganiseerd door de
VGW, gecancelled. Dit houdt in dat er
geen enkele wintersportreis onder
auspiciën van de VGW plaatsvindt, noch
mag iemand onder de vlag van de VGW
gaan wintersporten. De VGW draagt
geen enkele verantwoordelijkheid voor
welke initiatieven op dit terrein ook.

Openstaande Vacatures
Binnen de VGW hebben we een aantal openstaande vacatures. Ben jij geinteresseerd in een
functie binnen de VGW? Check dan de vacaturepagina op onze website.

Rob Reijmers, dertig jaar
actief binnen de VGW
Afgelopen oktober ontving Rob
Reijmers (64) het erelidmaatschap
van onze vereniging. Een mijlpaal
in zijn lange VGW-carrière. Reden
temeer om met deze oudparalympiër in gesprek te gaan. In
een geanimeerd
beeldbellenhalfuurtje slalomt Rob,
nog herstellende van een
chemokuur, door zijn skileven na
de partiële dwarslaesie.

Angela Groothuizen
In 1989 maakte hij contact met onze vereniging. Het jaar erna maakte hij zijn eerste ski reis. Hij
kon zijn ski-ervaring uit het verleden goed gebruiken. De zomer van dat jaar deed hij mee aan
de tv-serie ‘De uitdaging’, waarin Angela Groothuizen met een groep gehandicapten ging skiën
in Zwitserland. De inspirator en animator van dat geheel sprak hem aan met de woorden: “Jij
moet gaan wedstrijd skiën!”.

Paralympics
In 1992 nam Rob deel aan de Paralympics in Albertville, gevolgd door in 1994 de Paralympics
in Lillehammer Ook heeft hij deelgenomen in 1996 aan de Wereldkampioenschappen in Lech.
Dat was zijn laatste grote wedstrijd. Tijdens de voorbereidingen voor de Paralympics in Nagano
werd hij (adoptie)vader van een dochter (uit China) en stopte hij met wedstrijd skiën. Een paar
jaar later reisde hij weer naar China af om een tweede dochter te verwelkomen.

Aan de wieg van de professionalisering VGW
in diezelfde periode plaatste Rob zijn voetafdruk binnen onze vereniging. Van het begin af aan
had hij nogal wat commentaar op de inhoud van de skilessen en de manier waarop die gegeven
werden. Hij ging zelf lesgeven en breidde dat pakket zowel inhoudelijk als met anderen uit, de
basis voor de skileraren(opleiding). Later schreef hij een handleiding voor de opleiding van
skileraren. Met deze activiteiten stond hij aan de wieg van de professionalisering van de VGW.

Reizen voor kinderen+ en jongeren+
Daar bleef het niet bij. Hij werd lid van het bestuur. Tot 1995 algemeen bestuurslid en vanaf dat
jaar beheerde hij de penningen der vereniging. In 2004 stopte hij als bestuurslid maar bleef niet
stilzitten. Mede geholpen door de Johan Cruyff foundation wist hij de ‘kinderen+’ en de
‘jongeren+’ van de grond te tillen. De VGW kreeg geld om materialen te bekostigen en de reizen
met kinderen en jongeren op te kunnen zetten. En die bestaan nog steeds binnen de VGW. Een
deel van het geld mocht gebruikt worden om voor meerderen een opleiding tot skileraar in
Oostenrijk te realiseren.

Algemeen bestuurslid: projectjes draaien
Rob kon het besturen niet laten: in 2008 trad hij weer toe tot het bestuur van de VGW, wederom
als algemeen bestuurslid. In de periode tot 2019 heeft hij, zoals hij zelf zegt “allerlei klusjes
gedaan en projectjes gedraaid”: het opzetten van trainingsfaciliteiten voor gevorderden in
Landgraaf (beloften teams) en het samen met de NSkiV starten met een project voor visueel
gehandicapten. Altijd investeren in het lesgeven en het geven van goede trainingen.

Tot slot
Rob heeft bijna alle activiteiten binnen de vereniging stopgezet. Maar nog niet alles. Zoals
iedereen weet bestaat naast de VGW de SGW, de Stichting. Rob is en blijft hier
penningmeester.

Liebe Grüßen von alle VGW-ers
Het bestuur heeft onze gastvrouwen in Oostenrijk en
Italië namens alle VGW-ers een kerstpakket gestuurd
met allerlei Nederlandse producten. Van poffertjesmix
tot ovenwant en van Haagse Hopjes tot een tafelkleed.
Als pleister op de wonden, ‘doekje voor het bloeden’,
dat er komend jaar vanwege het coronavirus geen
groepen zullen komen.

Eva Eikhout is al jaren lid van de
VGW, ze maakte jaren geleden haar
reisdebuut bij de kinderreis en gaat
inmiddels al een aantal jaren mee met
de jongerenreis. Onlangs maakte ze
ook haar debuut in de wereld van de
spotlights. Met haar eigen programma
Weet Wat Je Date laat ze Nederland
de struggles van de liefde zien en
onderzoekt ze of er “op elk potje wel
een dekseltje past”. We interviewden
haar over wat de VGW voor haar
betekent en over de rollercoaster
rondom haar nieuwe programma.
Eva vertelt dat ze al jaren mee gaat
met de VGW. “Mijn eerste reis was met
de kinderreis. Dit was super leuk. Op
dinsdag of woensdag was er standaard
een feestje, dat was echt vet.” Toen ze zestien werd was ze oud genoeg om met de
jongerenreis mee te gaan. “ik twijfelde eerst wel of ik mee wilde. Of de sfeer wel echt iets voor
mij was.” Het skiën vond Eva heel tof, dus ze schreef zich samen met een reismaatje in. “Toen
ik de bus instapte dacht ik “huh?!”, het was zo anders dan ik had verwacht. Je kunt aan
niemand uitleggen wat het is, als je niet zelf bent mee geweest. Ik heb, door de jaren heen,
verschillende reisgenootjes meegenomen, maar ze zeggen allemaal: “je hebt hier al honderd
keer over verteld, maar als je mee bent geweest kun je pas zeggen hoe het echt is.” Er gaan
zoveel verschillende types mee, dat is heel tekenend voor de reis. Het is lastig om er een
voorstelling van te maken of het uit te leggen.”
Eva geeft aan dat iedereen als gelijk aanvoelt tijdens zo een reis. “Je kunt er goed inblenden.”
“Ik weet nog heel goed dat ik voor de allereerste keer meeging met de jongerenreis. Toen zei
iemand: “zo, wie gaat er mee stappen?” Ze had verwacht dat je misschien één of twee keer
tijdens de reis op stap ging. “ Toen dacht ik “YESS, gaan we nu al?” Iedereen gaat echt volle
bak en echt iedereen geeft gewoon alles in die week. Je komt thuis met verhalen, dat beleef je
echt nergens.”
“De VGW heeft een mega speciaal plekje in mijn hart. Wij voldoen niet aan het beeld wat men in
eerst instantie van zo een reis heeft en dat is extra vet. Het voelt heel eigen en iedereen komt
echt tot zijn of haar recht”. Eva vertelt dat je met een beperking niet altijd mee kunt doen met de
rest en tijdens een reis is gewoon iedereen “mega gelijk”.
Eva heeft afgelopen jaar haar eigen succesvolle programma gemaakt, dat vanaf oktober te zien
is op YouTube. Nadat haar werkzaamheden bij DWDD (De Wereld Draait Door) afliepen kreeg
ze de kans om een eigen programma te schrijven. In april 2020 bedacht ze de eerste versie van
het huidige Weet Wat Je Date en ging het balletje rollen. “De liefde vond ik altijd een leuk,
interessant en prikkelend onderwerp. En ik merkte dat het bij mij anders was.” Maar Eva vertelt
dat ook bij haar vrienden de liefde niet verliep zoals gepland. “Iedereen struggled mega in de
liefde, ongeacht of je een lichamelijke beperking hebt, lesbisch bent, ziek bent of noem het maar
op. Ik wilde vooral laten zien dat er veel aspecten zijn aan de liefde die het heel ingewikkeld
maken. Het programma is breder dan alleen liefde met een beperking.”
En dan is het programma af en wordt het daadwerkelijk uitgezonden. “Ik had alles bedacht,
gepresenteerd en heel veel in de editing gezien.” In vijf maanden tijd stond alles! Eva vertelt dat
je op een gegeven moment niet meer weet of mensen het leuk gaan vinden óf het aan gaat
slaan. Dan komt de onzekerheid. Ter promotie van het programma was ze te gast bij Eva Jinek
“Toen het afgelopen was ontplofte mijn telefoon. Ik hoorde om me heen dat iedereen het wilde
zien.” Een dag na de uitzending bij Jinek kwam de eerste aflevering online. “Mijn telefoon bleef
maar gaan. het was echt insane. Echt heel cool dat het zo goed is ontvangen.”
Wil je Weet Wat Je Date terugkijken? Dat kan via onderstaande button!

Weet Wat Je Date terugkijken? Klik hier!

Algemene Ledenvergadering 2020
De ALV kende een novum: digitaal vergaderen. Aanvankelijk was het de bedoeling ‘gewoon’ bij
elkaar te komen, en wel in Leiden. Alles rond corona stak een spaak in het wiel. Het werd
digitaal vergaderen. 24 mensen hadden ingelogd in teams. Het digitaal vergaderen viel mee.
Onder leiding van onze voorzitter werd een flink aantal punten behandeld. Zo is het verslag van
de ALV van 2019 vastgesteld en inmiddels op de site geplaatst onder het kopje ‘Over de VGW’
onder ‘Documenten en links’. Het jaarverslag is vastgesteld.
De penningmeester werd decharge verleend voor zijn gevoerde financiële beleid. Ook werd de
begroting voor 2021 besproken. Dit was lastig aangezien er nog geen begroting was waarin alle
wijzigingen (geen reizen, geen lessen) verwerkt waren. De nieuwe kascontrolecommissie
bestaat uit Leo Endeveld en Bas Peek
Belangrijke onderwerpen waarop nog geen beslissing is genomen zijn de samenwerkings- dan
wel vrijwilligersovereenkomst (het bestuur beraadt zich over de procedure) en de toekomst van
onze vereniging (doorgeschoven naar de ALV van 30 mei 2021).
Rob Reijmers werd in de bloemetjes gezet en vanwege zijn vele verdiensten gedurende een
lange periode voor onze vereniging benoemd tot erelid van onze vereniging. Het conceptverslag van deze ALV is op de website (www.vgw-online.nl) opgenomen onder het kopje ‘Over
de VGW’ onder ‘Documenten en links’.

Algemene Ledenvergadering 2021
Noteer alvast de volgende data in je agenda voor de Algemene
Ledenvergadering in 2021: 30 mei 2021 en 10 oktober 2021
De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Op de vergadering van 30
mei staat, zoals in het ALV-verslag is aangegeven, de toekomst van de
vereniging centraal: de leden en het bestuur met elkaar in gesprek over de
toekomst van de VGW. Voorshands gaat deze bijeenkomst alleen door
wanneer dit live kan. De vergadering van 10 oktober is de reguliere
jaarlijkse ALV.

Sanne Thijssen (25 jaar) is sinds kort
coördinator van de begeleiders
commissie van de VGW. Ze is in het
dagelijks leven ergotherapeut en geeft
skiles bij een borstelbaan. We spraken
Sanne over haar nieuwe functie binnen de
VGW.
Hoelang ben je actief bij de VGW?
Inmiddels ga ik al 14 jaar mee met de
reizen van de VGW. Eerst met de
kinderreis, als zus van Sarah. Zodra het
kon ben ik zelf de begeleiderscursus gaan
volgen. Ook heb ik de interne
docentenopleiding afgerond en geef ik nu
les aan de staande skiërs.
Al een aantal jaren ga ik mee met de
jongerenreis. Mijn vader (Rob Thijssen)
was voorheen reisleider van de
jongerenreis. Vlak voor de reis viel er een
vrijwilliger uit. Ik zat dat jaar al in Oostenrijk, om een seizoen les te geven, in Tirol. Toen mijn
vader vroeg of ik last-minute kon invallen, was dat een makkelijke keus.
Wat maakt de VGW zo bijzonder?
De VGW voelt voor mij echt als een grote familie. Iedereen helpt elkaar en de sfeer is altijd
gezellig. Alles is mogelijk en we maken ook alles met elkaar mogelijk.
Hoe ben je bij de begeleiders commissie gekomen?
In het verleden heb ik bij onder andere mijn studievereniging en in mijn stages organisatorische
taken gehad. Dit heb ik altijd als heel leuk ervaren. Ik vond dat het wel tijd werd voor iets
nieuws, toen kwam de functie van coördinator beschikbaar bij de begeleiders commissie. Ik
moest hier wel even over nadenken, omdat ik vorig jaar ben afgestudeerd en net was begonnen
als ZZP-er, ook heb ik net een huis gekocht en ben druk bezig met verbouwen. Ondanks mijn
drukke privé leven wilde ik toch graag aansluiten bij de commissie. Komende tijd word ik vooral
ingewerkt door Fred en leer ik hoe alles precies werkt. Ik heb er onwijs veel zin in en hoop
natuurlijk op een actiever en mooier 2021!

MS-dag
Ieder jaar is er een beurs voor mensen die op
de een of andere manier met MS te maken
hebben. De VGW doet hier aan mee, samen
met andere verenigingen of stichtingen, die het
positieve willen halen uit mensen met een
handicap. Onze vereniging laat de
mogelijkheden zien om te kunnen (zit)skiën
voor mensen met een handicap.
Dit jaar was het een bijzondere editie, een
online gebeuren. Meer dan 1.500 mensen
waren op 8 november online. Eric Hoet heeft op
de achtste november namens de VGW de hele middag aan het scherm gekluisterd gezeten.
Eric heeft met plezier meegedaan. Hij vond wel dat het in hoofdzaak ging over de handicap op
zich, waarschijnlijk mede ingegeven door het coronavirus en de besmettingskans van de
doelgroep, en veel te weinig over de sportieve mogelijkheden en hobby’s.
Onderwerpen die zeer van belang zijn, zeker in deze tijd van toch beperkingen. Hij wil hiervoor
een lans breken en vraagt ook om positieve actie richting de organisatie te ondernemen.
Volgend jaar hopelijk weer gewoon op een echte beurs.

PR-lid, Hein van der Zande, zet zich nu bijna
een jaar in als vrijwilliger voor de VGW. De
Leiderdorper moest twee jaar geleden zijn
been amputeren als gevolge van een
bacteriële infectie. Zodoende kwam hij bij
zitskiën uit en is hij niet meer weg te slaan bij
de vereniging. KorterMaarKrachtig, de
landelijke vereniging voor mensen met een
amputatie en/of aangeboren reductie van een
ledemaat, interiewde Hein en zijn vrouw, Els.
Ben je benieuwd naar zijn verhaal? Lees het
interview van Hein hieronder.

Klik hier om het interview met Hein te lezen in KorterMaarKrachtig!

Speciaal voor onze VGW-leden maakte Noor (links) en Otje & Ines (rechts) deze mooie
tekeningen om iedereen een fijne feestdagen te wensen. Bedankt voor de mooie tekeningen!

Heb je vragen over deze editie of heb je zelf een leuk onderwerp voor in de volgende editie?
Neem dan contact op met pr@vgw-online.nl

Facebook

Website

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Pr@vgw-online.nl toe aan uw adresboek.

