
Van	je	familie
moet	je	het
hebben!	

Je	kent	ze	vast	wel
die	families.	Die
ene	oom	die	altijd
alles	beter	weet	en

die	zweverige	nicht	met	die	rare	jurken.
En	die	oudtante	die	gebrouilleerd	is	met
haar	broer.		
Je	krijgt	ze	gewoon	cadeau	die	familie,
maar	je	kunt	ook	niet	zonder	ze.	Wie
organiseert	dan	dat	leuke	uitje	naar
Artis	als	familie-uitje	en	die	gezellige
oud	en	nieuw?	En	niet	te	vergeten	die
foto	waar	echt	iedereen	op	staat,	ook
die	nicht	met	die	rare	jurk.	

Nu	is	de	VGW	de	familie	die	je	zelf	hebt
gekozen,	omdat	het	zo	fijn	voelt	om
erbij	te	horen.	Samen	pret	maken	in	de
sneeuw,	urenlang	naast	elkaar	zitten	in
de	bus.	En	niet	te	vergeten	dat	biertje
aan	het	eind	van	de	dag.	Met	elkaar
herinneringen	maken.

Om	de	familie	draaiende	te	houden	zijn
er	van	die	ooms	en	nichten	nodig	die
dingen	organiseren.	De	familie	bij
elkaar	houden,	zodat	je	weet	dat	er
anderen	zijn,	die	ervoor	zorgen	dat	je
familie	blijft.	Zo	zijn	er	ooms	en	tantes
die	elk	jaar	weer	een	geweldige	week	in
de	sneeuw	verzorgen.	Die	neven	en
nichten	die	zorgen	dat	iedereen	op	de
hoogte	wordt	gehouden	van	de
perikelen	in	de	familie.	En	dat	slimme
broertje	die	alles	deelt	op	social	media.	

In	veel	families	zijn	er	broers	en
achternichten	die	het	soms	door	drukke
banen	of	kinderen,	even	geen	tijd
hebben	om	de	familie	bij	elkaar	te
houden.	Dat	maakt	het	ook	ingewikkeld,
want	wat	heb	je	eigenlijk	aan	elkaar?
Wat	mag	je	van	familieleden	vragen	en
tot	hoever	ga	je?	Ik	vind	dat	best	een
wankel	evenwicht.	In	de	meeste
families	staat	er	dan	ook	wel	iemand	op
om	die	belangrijke	taak	over	te	nemen.

Zo	is	het	ook	binnen	de	VGW-familie.
De	afgelopen	tijd	hebben	een	aantal
mensen	aangegeven	dat	ze	best	wel	bij
de	familiebijeenkomsten	willen	blijven
komen,	maar	dat	iemand	anders	dit
mag	organiseren.

Kort	gezegd,	we	zijn	dus	op	zoek	naar
die	ene	oudoom	of	kleindochter,	die	het
familiegevoel	van	de	VGW	wil
versterken.	Een	ICT	vaardige	tante/oom
die	in	de	maanden	april	t/m	juni	wat	tijd
over	heeft	voor	de	inschrijfformulieren.
Een	stoere	broer/zus	die	op	zaterdag
wil	helpen	in	Huizen	met	het
organiseren	van	de	lessen.	Dat	mogen
er	best	meer	zijn.	Die	jonge	nieuwe
schoonzus/broer	die	het	leuk	vindt	om
de	familie	bij	elkaar	te	houden	en	graag
overal	het	naadje	van	de	kous	wil
weten.	(secretariaat)

Eén	sneeuwvlokje	smelt	snel,	maar	doe
je	er	een	heleboel	samen	dan	heb	je
een	witte	piste,	dan	kunnen	we	skiën,
dan	is	het	sterk	genoeg.	Die	witte	piste,
dat	is	familie.	

Anneke	van	den	Berg

Skidata	2022

De	data	voor	volgend	jaar	(2022)	zijn	bekend:
De	volwassen	zittende	reis:	15-1-2022	t/m	22-1-
2022	
De	aangepast	staande	reis:	14-1-2022	t/m	23-1-
2022	
De	jongerenreis:	5-2-2022	t/m	12-2-2022	
De	kinderreis:	5-3-2022	t/m	12-3-	2022	
De	datum	voor	de	gevorderden	reis	was	bij	het	ter
perse	gaan	van	deze	Nieuwsbrief	nog	niet	bekend.	

TAUSEND	DANK!

"Tausend	Dank!!!!	Es	ist
unglaublich	und	wirklich	sehr,
sehr	großzügig,	dass	Ihr	uns	in
dieser	schweren	Zeit
unterstützt.	Wir	wissen,	dass
wirklich	sehr	zum	schätzen
und	dürfen	sehr	stolz	sein,
solche	Freunde	wie	euch	zu
haben.	Ein	riiiieeesen	großes
DANKESCHÖN	an	euch	alle
!!!!!!!	Wir	freuen	uns	von	Ihnen
zu	hören.	Herzlichste	Gruße
aus	Maria	Alm"	

Dit	is	een	greep	uit	de	reacties
die	wij	als	VGW-familie	hebben
ontvangen	van
onze	gastvrouwen	Karin	&
Karin	uit	Maria	Alm	en	Bettina
uit	Vigo	di	Fassa	van	hotel
Alpenhof.	Waarom	zijn	onze
gastvrouwen	ons	zo
dankbaar?

Wij	als	VGW-familie	hebben
onze	families	in	Oostenrijk	en
Italië	een	geldbedrag
geschonken.	Een	bedrag	van	€	2.500,	-	per	reis.	(met	uitzondering	van	de
gevorderdenreis)

Waarom?	Hoor	ik	je	vragen.	Wij,	bestuur	en	reisleiders	hebben	dit	gedaan	om	onze
gastvrouwen	te	laten	horen	en	voelen	dat	wij,	de	VGW-familie,	denken	aan	onze
families	in	Oostenrijk	en	Italië	in	deze	ongelooflijk	zware	tijd.	Op	deze	manier	laten
wij	weten	hoezeer	wij	hun	inzet	en	gastvrijheid	jaar	in	en	jaar	uit	waarderen.
Gastvrouwen	waarvoor	niets	te	gek	is,	waar	problemen	niet	bestaan,	waar	alles	kan
en	overal	een	oplossing	voor	gezocht	wordt.	En	waar	we	altijd	met	een	glimlach	en
open	armen	worden	ontvangen	en	de	hele	week	kunnen	feesten.

Het	is	mooi	dat	we	dit	kunnen	doen	als	VGW,	dit	is	waar	we	voor	staan	als	VGW:
een	grote	familie	en	denken	in	oplossingen.

De	donaties	zijn	betaald	door	onze	sponsor	van	het	Tuurfonds	en	door	de	SGW.

Met	vriendelijke	groet,

Peter	Nijman
Voorzitter	van	deze	geweldige	vereniging.

Jongerenreis	Pubquiz

Zaterdag	30	januari	was	het
eindelijk	zover.	30	teams
gingen	strijden	voor	de	eerste
prijs	in	de	VGW	Jongerenreis
online	Pubquiz.	Presentator
Job	Bakker	praatte	samen
met	Sven	Thijssen	het	geheel
aan	elkaar	en	op	afstand
werden	de	vragen	nagekeken
door	Michiel	Butter	en	Juliën
Visser	namens	team	Noord-
Korea.

In	deze	rare	tijden	hebben	we
toch	een	beetje	het	jongerenreisgevoel	met	elkaar	kunnen	beleven.	Na	7	rondjes
"adje	voor	de	sfeer"	en	vragen	over	wintersport,	Italië	en	de	VGW	kon	er	maar	een
team	de	winnaar	zijn.	Team	M.E.L.K	van	Mike,	Evelien	en	Leon	heeft	de	pubquiz
gewonnen	en	gaat	ervandoor	met	het	wintersportpakket.

Na	alle	positieve	reacties	worden	de	voorbereidingen	getroffen	voor	een	tweede
editie!	Wordt	vervolgd!

Succesvolle
online	VGW
skileraar-
bijscholing:	48
deelnemers

De	skileraren	van
onze	vereniging
hebben	regelmatig
bijscholings-
bijeenkomsten.
Helaas	kon,
vanwege	de
coronaregels	de
“live”	bijeenkomst	in
oktober,	van	de
geplande	Safety
Snow	Training	niet

doorgaan.	Dankzij	Teams	kon	het	op	17	februari	2021	online	doorgaan.

Na	een	aantal	huishoudelijke	mededelingen	en	een	introductie	door	Oscar	over	de
SharePoint	omgeving	die	onze	vereniging	gaat	gebruiken	voor	onder	andere
leerling	dossiers,	kon	Frank	Eerland	van	Snowsafety.nl	aan	de	slag.

Frank	hield	een	boeiende	presentatie	over	dat	bijzondere	goedje	waar	we	allemaal
zo	van	houden:	sneeuw.	Veel	aandacht	over	hoe	sneeuw	zich	opstapelt,	bij	wind,
kou	en	warmte,	hoe	sneeuw	zich	hecht	aan	de	onderlaag,	of	juist	niet	en	wat	dat
dan	betekent	voor	de	veiligheid,	vooral	off-piste	(direct	naast	de	officiële
gemarkeerde	piste).

Wij	leerden	over	hoe	lawines	ontstaan.	De	belangrijkste	veroorzaker	is,	naast	de
hellingshoek,	sneeuw	stapeling,	temperatuurswisselingen	en	de	wind	vaak	toch	de
mens.

Bij	het	plannen	van	een	off-piste	trip	spelen	drie	dingen	een	grote	rol:	weer,	terrein
en	mens.	Je	moet	je	hier	thuis	al	op	voorbereiden,	later	ook	in	het	skigebied,	en
tenslotte	op	de	helling.

We	sloten	deze	succesvolle	avond	af	met	een	Kahoot!	quiz,	die	na	een	felle	strijd
werd	gewonnen	door	Maarten,	met	Birgit	als	tweede	en	Renate	eindigde	als
nummer	drie.

Wil	je	meer	weten?	Bezoek	de	website	van	snowsafety.nl.	

Heb	je	vragen	over	deze	bijscholing	en	de	presentatie?	Stuur	een	mailtje	naar
skileraren@vgw-online.nl.

Sandra	Titulaer

Nieuwe	reisleiders
gevorderden	reis.

Op	de	valreep	zijn	er	twee	nieuwe
reisleiders	voor	de	gevorderden
reis	gevonden.	Dit	zijn	Bas	Peek
en	Fleur	Pieterse.	In	de	volgende
nieuwsbrief	stellen	zij	zich	voor.

“Ik	voel	me	een	echt	onderdeel
van	de	VGW-familie!”

In	gesprek	met	Cynthia	van	der
Winden

Zeventien	jaar
Cynthia	van	der	Winden	(27)	is	voor
velen	een	bekende.	Ze	gaat	al
zeventien	jaar	mee	met	de
wintersportreizen	van	de	VGW.	In
haar	dagelijks	leven	werkt	zij	bij
Rijkswaterstaat	als	adviseur	rond	de
Stormvloedkeringen.	Ze	houdt	zich
vooral	bezig	met	het	versterken	en
borgen	van	de	benodigde	kennis	in
dat	werkveld:	“Het	is	een	functie	met
veel	verschillende	soorten
werkzaamheden	en	dat	maakt	het
erg	leuk.”

Meedenken	met	organisaties
Cynthia	heeft	een	andere	opleiding
gedaan	dan	het	vak	dat	ze	nu
uitoefent.	Al	tijdens	haar	studie
Maatschappelijk	Werk	en
Dienstverlening	trokken	het
meedenken	met	organisaties,	het
coördineren	en	schrijven	haar.	Via	de
Banenafspraak	(deze	verplicht
werkgevers	om	mensen	met	een
arbeidsbeperking	in	dienst	te	nemen)

kreeg	ze	de	kans	om	als	Projectondersteuner	van	de	Zorgplicht	Primaire
Waterkeringen	bij	Rijkswaterstaat	aan	de	slag	te	gaan.	Het	betrof	een	aanstelling
voor	drie	jaar,	waarna	zij	kon	doorgroeien	in	een	vaste	functie.
		
Een	beperking,	geen	handicap
Cynthia	heeft	een	lichte	lichamelijke	beperking,	veroorzaakt	door	zuurstoftekort	bij
de	geboorte.	Dit	beperkt	haar	helemaal	niet	in	het	ondernemen	van	allerlei
activiteiten	met	familie,	vrienden	en	niet	in	de	laatste	plaats	met	Eric,	met	wie	ze	nu
heel	gelukkig	samenwoont.

Kinderfeestje
Toen	ze	ongeveer	acht	jaar	was,	had	ze	een	kinderfeestje	van	een	klasgenoot.	Dat
feestje	was	in	Snowworld.	Samen	met	haar	moeder	ging	ze	naar	Zoetermeer.	Het
was	voor	haar	een	mogelijkheid	om	te	kijken	of	ze	op	ski’s	zou	kunnen	staan.	Dat
bleek	goed	te	gaan	en	die	positieve	ervaring	vertelde	ze	aan	haar	revalidatiearts.
De	arts	gaf	aan	dat	de	kinderreis	van	de	VGW	een	heel	leuke	optie	kon	zijn.	Van	het
een	kwam	het	ander.	Cynthia:	“De	revalidatiearts	(Sandra	Titulaer)	heeft	overigens
veel	kinderen	met	het	VGW-virus	besmet.”

Lid	van	de	VGW-familie
Cynthia	is	een	echt	lid	van	de	VGW-familie.	Zo	is	ze	betrokken	bij	de	PR-
commissie,	waarvan	ze	een	tijd	actief	lid	is	geweest.	Nu	doet	ze	in	samenwerking
met	die	commissie	een	deel	van	de	public	relations	voor	de	VGW.	Zo	staat	ze	op
beurzen	en	je	zou	bijna	zeggen,	uiteraard:	ze	is	actief	aanwezig	op	de	Open	Dag
van	de	VGW.	Ze	draagt	haar	enthousiasme	graag	over	op	nieuwe	leden	(van	wie	ik
er	een	was,	en	nu	ook	besmet/Hein).

Op	weg	naar	een	‘inclusieve	samenleving’
Cynthia	mag	zich	inmiddels	ervaringsdeskundige	noemen	wanneer	het	gaat	om	de
‘inclusieve	samenleving’,	een	samenleving	waarin	iedereen	kan	en	mag	meedoen:
“Je	moet	naar	de	persoon	kijken	in	plaats	van	naar	de	beperking.	Denken	in
mogelijkheden	is	daarin	voor	mij	een	hele	belangrijke,	en	de	VGW	is	voor	mij	hét
voorbeeld	wanneer	het	over	inclusie	gaat.	Bij	de	VGW	ervaar	ik	hoe	fijn	en	vrij	ik	mij
kan	voelen,	simpelweg	omdat	ik	mij	niet	hoef	te	bewijzen	en	een	keer	niet	hoef	uit	te
leggen	waarom	sommige	dingen	lastig	zijn	voor	mij.	Die	ervaringen	zou	ik	meer
mensen	gunnen	op	meer	plekken	in	de	samenleving.”	Hiervoor	heeft	ze	veel	gemak
van	de	ervaringen	die	ze	heeft	opgedaan	tijdens	haar	werk	in	het	team	Wij	staan
op!

“Wij	staan	op!”
Vijfeneenhalf	jaar	was	Cynthia	lid	van	het	team	dat	opereert	onder	de	krachtige
naam	Wij	staan	op!

"Het	inzetten	voor	de	inclusieve	samenleving	als	ervaringsdeskundige	is	iets	dat	ik
bij	Wij	Staan	Op!	heb	geleerd.	Samen	met	dit	team	heb	ik	me	ingezet	voor	de
ratificatie	en	implementatie	van	het	VN-Verdrag	inzake	de	rechten	van	personen
met	een	handicap.	Dit	deden	we	door	constructief	het	gesprek	aan	te	gaan,	onder
andere	met	politiek	Den	Haag.	Door	vanuit	eigen	ervaringen	advies	te	kunnen
geven,	kun	je	veel	betekenen	op	dit	gebied.	Daar	ben	ik	door	Wij	Staan	Op!	wel
achter	gekomen.	Hierbij	is	het	gebruik	van	ervaringsdeskundigheid	cruciaal	om	een
inclusieve	samenleving	goed	in	te	kunnen	richten.	De	visie	van	Wij	Staan	Op!	is:
Iedereen	is	gelijk	in	het	anders	zijn.”

Eigen	website
Sinds	1	januari	is	Cynthia	niet	meer	verbonden	aan	Wij	Staan	Op!.	Ze	wil	haar
energie	nog	meer	steken	in	haar	werk	bij	Rijkswaterstaat.	Echter	blijft	Cynthia	actief
in	haar	rol	als	ervaringsdeskundige,	op	het	gebied	van	de	inclusieve	samenleving
heeft	zij	sinds	kort	haar	eigen	website:	www.cynthiaspreekt.nl.	Via	deze	site	richt	zij
zich	vooral	op	de	inclusieve	arbeidsmarkt:	“Daar	kan	ik	met	mijn	achtergrond	heel
veel	betekenen.”	

Toekomstplannen
“Eric	en	ik	willen	de	komende	jaren	ons	leven	samen	nog	verder	opbouwen.	We
leerden	elkaar	kennen	in	november	2019,	dus	net	voor	de	coronacrisis.	We	wonen
nu	samen	in	een	studio	van	45m2.	Dat	is	ook	niet	alles.	We	willen	graag	wat	ruimer
gaan	wonen.	Dat	is	een	grote	wens.
Ook	willen	we	samen	graag	veel	van	de	wereld	zien.	Het	maken	van	mooie	reizen
staat	hoog	op	ons	verlanglijstje.”
	

Nieuw	Materieel

Eind	2020	heeft	de	Stichting	voor
Gehandicapte	Wintersporters,	met	hulp	van
de	Johan	Cruyff	Foundation,	vijf	nieuwe
Dynamique	zitski’s	aangeschaft.	Dit	type
zitski	is	in	een	korte	tijd	heel	populair
geworden.	Met	deze	aanschaf	zijn	we	beter
is	staat	om	te	voldoen	aan	de	wensen	en
behoeften	van	onze	zittend	skiënde	leden.	

	

Ook	krijgt	onze
vereniging	in	december
2021	de	beschikking
over	een	nieuwe	zitski,
speciaal	voor	mensen
met	geen	of	een	sterk
verminderde	kracht	in
de	armen	en/of	handen
(zoals	bij	hoge
dwarslaesie).	Deze	ski,
de	TetraSki,	maakt	het
ook	voor	hen	mogelijk
om	vrijwel	zelfstandig	te
skiën.	

Vijf	jaar	geleden	is	de	TetraSki	op	de	universiteit	van	Utah	(VS)	ontwikkeld	(Bekijk
hier	het	online	PDF	of	de	website	van	TetraSki).	Onze	vereniging	zal	deze	TetraSki
zo	optimaal	mogelijk	ter	beschikking	stellen	voor	de	doelgroep.	

Wil	jij	meer	informatie	over	deze	TetraSki	of	deze	een	keer	proberen?	Stuur	dan	een
bericht	naar	materiaal@vgw-online.nl	of	bel	Luc	op	0651390675.	

De	materiaal	commissie	heeft,	ondanks
dat	er	geen	reizen	plaats	vonden,	de	tijd
nuttig	besteed.	Met	name	Marjolein
Reiss	in	samenwerking	met	Luc
Flamand	en	Erik	van	Winkoop	hebben
de	Skiosk	en	alle	materialen	zodanig	op
orde	dat	je	trots	wordt	als	je	hier	binnen
komt.	Top	Team!	

Facebook Website Instagram

December	2020 Bekijk	de	webversie

Voorwoord	vanVoorwoord	van
de	secretarisde	secretaris

Beste	VGW-ers,

Dit	is	de	eerste	nieuwsbrief	voor	de
VGW-ers	van	2021.	In	deze
nieuwsbrief	praten	we	jullie	weer
bij	van	het	wel	en	wee	binnen	de
vereniging.	We	delen	ook	weer	de
nieuwtjes	rondom	de	VGW.	Zo	zijn
de	data	voor	2022	bekend.	Noteer
ze	in	je	agenda!	Het	fenomeen
quiz	komt	ruim	aan	bod	in	dit
nummer.	Ook	interviews	met
bekende	en	onbekende	VGW-ers
ontbreken	niet.
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!

	

Openstaande	Vacatures

Binnen	de	VGW	hebben	we	nog
steeds	een	aantal	openstaande
vacatures:
	
Secretaris	van	de	vereniging.
Anneke	legt,	na	heel	wat
jaren	actief	te	zijn	geweest	op
diverse	posten	binnen	de
vereniging,	haar
werkzaamheden	neer.	Zoals	ze
het	zelf	zegt:	“Het	is	tijd	voor
een	opvolger.”	Voordat	Anneke
vertrekt	wil	ze	haar	opvolger
graag	inwerken.	
	
Assistent	voor	de	organisatie
in	Huizen	(Skibaan	Wolfskamer
Wintersport).	Graag	een
ambulant	iemand	zijn.
	
Coördinator
inschrijvingen	voor	skilessen
Huizen.	Iemand	die	de
formulieren	die	voor	inschrijven
gelden,	bijhoudt	en	indeelt,
samen	met	de	betrokkenen.	
	
Beheerder	Formdesk
De	VGW	maakt	gebruik	van
online	platform	formdesk.		De
basis	formulieren	hiervoor	zijn
aangemaakt,	maar	voor	het
beheer	hiervan	zijn	we	op	zoek
naar	iemand	die	secuur	en
vaardig	is	met	de	computer.	
	
Versterking	PR
Hierboven	heb	je	al	kunnen
lezen,	dat	ook	de	PR-
Commissie	op	zoek	is	naar
uitbreiding.	Lijkt	het	je	leuk	om
twee	a	drie	keer	per	jaar	een
interview	af	te	nemen?	Of	mee
te	helpen	of	events?	Dan	zien
we	je	mail	graag	tegemoet!	

Lees	hier	de	vacatureteksten	of
mail	voor	meer	informatie
naar	info@vgw-online.nl

Algemene	Ledenvergadering	30	mei	gaat	niet	door!

In	de	concept-notulen	van	de	afgelopen	Algemene	Ledenvergadering	(ALV)	staat
dat	het	bestuur	graag	een	tussentijdse	ALV	zou	willen	houden	op	30	mei.	Dit	gaat
over	het	punt	‘VGW	nieuwe	stijl’.	Dit	punt	is	in	de	ALV	doorgeschoven	naar	de
tussentijdse	ALV.	
Het	bestuur	vindt	het	belangrijk	dat	er	over	dit	punt	een	goede	discussie	kan	worden
gevoerd.	De	huidige	maatregelen	omtrent	het	coronavirus	laten	niet	toe	dat	de
leden	van	de	VGW	bij	elkaar	komen.	De	verwachting	is	dat	dit	ook	niet	kan	op	30
mei	aanstaande.	Het	bestuur	vindt	het	belangrijk	dat	wij	allemaal	veilig	bij	elkaar
kunnen	komen.
	
De	geplande	tussentijdse	ALV	van	30	mei	gaat	dus	niet	door.	Zodra	de
omstandigheden	het	toelaten	komt	het	bestuur	met	een	nieuw	voorstel	voor	deze
tussentijdse	ALV.	

Het	bestuur	van	de	VGW

Automatische	Incasso

De	VGW	stimuleert	het	gebruik	van	de	incasso	voor	de	betaling	van	de	contributie.
Veel	leden	maken	hiervan	al	gebruik.		Het	bestuur	heeft	besloten	tot	een	volledige
incasso	over	te	gaan.	Het	bestuur	heeft	diegenen	die	nog	niet	van	deze	methode
van	betalen	gebruikmaken,	een	brief	gestuurd.	Deze	willen	we	niet	onvermeld	laten
in	deze	nieuwsbrief:

Onze	penningmeester	verzorgt	momenteel	de	incasso's.	Het	kost	hem	veel	tijd	en
het	kost	de	vereniging	extra	geld.	De	penningmeester	wil	bevorderen	dat	iedereen
de	contributiebetaling	omzet	naar	een	automatische	incasso.	Het	bestuur	van	onze
vereniging	ondersteunt	dit	verzoek	van	harte.		

Op	dit	moment	bedraag	de	jaarlijkse	contributie	voor	het	lidmaatschap	€45,-.	Het
bestuur	heeft	besloten	om,	wanneer	je	zelf	de	jaarlijkse	contributie	wenst	over	te
blijven	maken,	hiervoor	extra	onkosten	in	rekening	te	brengen	van	€10,-.	

Je	betaalt	dan	€55,-	voor	het	lidmaatschap.	Om	over	te	gaan	tot	automatische
incasso	heeft	de	penningmeester	jouw	toestemming	nodig.	Via	onderstaand
formulier	kun	je	de	VGW	machtigen	voor	de	automatische	incasso.

	

Toestemming	automatische	incasso

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	

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.
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