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Wat was van belang het afgelopen jaar en wat staat ons het komende jaar te wachten?  

 

In de kranten waren het vooral negatieve berichten die de meeste aandacht kregen. Maar 

gelukkig wordt er op de werkvloer elke dag opnieuw door iedereen zijn uiterste best gedaan 

om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan een zinvolle invulling van de dag 

voor bewoners en cliënten van Vincentius. Want dat is het kompas van alle medewerkers en 

het bestuur van ASVZ.  

 

Toch bestaan er zorgen of dat, een positieve toekomst met een zinvolle dag invulling, voor 

alle bewoners mogelijk blijft. Ik verwijs naar mijn samenvatting van de Samensterk dag op 2 

december, waar is gesteld dat kwaliteit van leven het uitgangspunt dient te zijn.  

 

Medio dit jaar is het werk de coach ouders verwanten Corry van Hamond, overgenomen 

door Fred van Gijzel. Ook Rob Muselaers, manager dagbesteding, heeft afscheid genomen. 

Hij gaat met pensioen. Het komend jaar zullen Ger-Anne van Gestel en Johan Remmers 

met pensioen gaan. Maar er staat al een nieuwe lichting managers klaar om met groot 

enthousiasme te beginnen aan de uitdagingen waar de gehele sector zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking voor staat mee te maken krijgt.  

 

Vanuit ASVZ is organisatie breed al een startschot gegeven met het Visiefestival op 22 

september jl. Hopelijk vertaalt zich dat in de Zorgvisie 2023 van ASVZ. Met die gedachten in 

ons achterhoofd wens ik iedereen namens alle overige bestuursleden fijne feestdagen en 

een voorspoedig nieuw jaar.  

 

Rinie Roosen, voorzitter 

 

 
 

Data in 2023  

 

Overleg groepsvertegenwoordigers maandag 17 april en 2 oktober 2023  

Algemene Ledenvergadering FVV 22 april 2023 
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Afscheid commissielid bestuur Chris Plasier 

 

Jarenlang is Chris Plasier beschikbaar geweest voor het bestuur om zijn deskundigheid te 

laten gelden in diverse projecten zoals o.a. het zwembad 

en in de bouwcommissie voor de vele nieuwe   

woningen op het terrein. 

 

Wij danken Chris voor zijn inzet van vele jaren voor  

de Familievereniging. 

Wij hebben Chris tijdens een etentje hiervoor in de  

bloemetjes gezet. 

 

Dank Chris voor al je inzet! 

      
 

Herinnering betaling contributie  
 

Hebt u uw contributie over 2022 nog niet betaald. Maak deze dan alstublieft over op  

NL33 RABO 0332 2439 58 t.n.v. Familievereniging Vincentius. Betaalt u handmatig de 

factuur, vermeld dan graag uw naam van kind/verwant, zodat het voor ons makkelijker te 

traceren is, wie betaald heeft. 

 

Wilt u het voor u en ons wat makkelijker maken, dan kunt u een machtigingsformulier 

hiervoor invullen. Zie in de bijlage van deze mail het formulier. U kunt deze retourneren door 

een foto of scan te maken van uw ingevulde formulier met uw gegevens en versturen naar 

ons emailadres. Of wellicht kent u iemand die ons wil steunen. 

 

 
 

Contact FVV - OVV - CCR  

 

Besturen van de FVV en OVV Merwebolder Lingebolder houden elkaar op de hoogte van 

wat er speelt binnen hun verenigingen. Er zijn namelijk veel raakvlakken. Hierdoor kunnen 

we elkaar aanvullen en versterken! 7 december jl. hebben zij weer met elkaar gesproken 

o.a. over transitie gehandicaptenzorg. Tezamen voeren wij ook regelmatig overleg met de 

voorzitter van de Centrale cliëntenraad. 
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Overleg groepsvertegenwoordigers najaar 2022 

 

Afgelopen oktober is er weer een overleg geweest met de groepsvertegenwoordigers 

Brabant. Kijk voor de samenvatting hiervan op www.asvz.nl/ouders-familie/fvv 

 

 

 
 

 

Wat een geweldige dag voor onze belevingsgroepen, 

op zaterdag 22 oktober hebben zij bezoek gehad van 

de Klankreiziger en een paar miMakkers. De 

klankreiziger liet de bewoners een muzikaal avontuur 

beleven vanuit hun eigen vertrouwde omgeving. Met 

behulp van verschillende instrumenten werden de 

bewoners mee het bos ingenomen. Inspelend op de 

mogelijkheden van iedere persoon stuurde hij op 

muzikale wijze aan op interactie De bewoners hebben 

genoten.  

 

Daarnaast kwamen er ook op een ander tijdstip die 

dag miMakkers op bezoek in de divers woningen.  

 

Wat doen we nog meer.  

 

Zoals je hierboven al kunt lezen, is de Corona op de achtergrond verdwenen. Er wordt al 

weer van alles georganiseerd. Het woensdagavondcafé is van start gegaan. Elke eerste 

woensdag van de maand is de kapel overbevolkt met bewoners die meedoen aan de 

plaatjesbingo. Er zijn dan mooie prijzen te winnen. Het smartlappenkoor van Ome Jan is een 

keer komen zingen in de kapel en toen was het volle bak en werd er volop gedanst en 

meegezongen. De disco in het dorp wordt ook druk bezocht door de bewoners van ASVZ. 

Onze dj’s draaien er stevig op los.  

 

Alle clubjes (fietsclub, koor, dansclubs, toneel, handwerkclub, gym, muziekclub) draaien 

redelijk goed en hebben allemaal een wachtlijst. De clubjes worden voornamelijk gedraaid 

door vrijwilligers.  

Helaas wordt het steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen en komt het voortbestaan 

van de clubjes in gevaar.  

Voor de komende tijd staat Sinterklaas op het programma. De Sint bezoekt de online bingo 

op 24 november.  

Op zaterdag 27 november zijn er 2 voorstellingen in de kapel van toneelvereniging Trappaf.  

 

De Sint bezoekt de groepen op zaterdag 3 december.  

 

http://www.asvz.nl/ouders-familie/fvv
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Vrijdag 9 december is de kerstmarkt van 13.00 uur tot 20.00 uur. 

Er zijn allerlei kramen, artiesten, koren en volop eten en drinken 

om de kerst gezellig met elkaar te beleven.  

 

Marloes Vink. Liesbeth Doppen coördinatoren Recreatie 

 

 

    
Registreren als vrijwilliger  

 

Ouders/verwanten, die regelmatig voor de woning vrijwilligerswerk verrichten zoals meegaan 

met uitstapjes, klusjes uitvoeren op de woning etc. zou het prettig zijn als zij zich als 

vrijwilliger registreren, zodat wanneer er wat zou gebeuren met een cliënt of woning niet 

hoofdelijk aansprakelijk zijn.  

Het betekent niet dat je voor andere vrijwilligerstaken wordt ingezet. U ontvangt wel de 

nieuwsbrief en het kan zijn dat er om algemene hulp wordt gevraagd bij een festival.  

 

Vrijwaring en verzekering vrijwilligers ASVZ zoals omschreven: 

 

Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waarin schade uit voorkomt. We spreken u niet 

aan als u per ongeluk schade veroorzaakt. 

Het ligt anders als u opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld. 

 

Wij zijn verzekerd ( wettelijke aansprakelijkheid) voor schade die u tijdens het 

vrijwilligerswerk veroorzaakt hebt en voor schade die u tijdens het vrijwilligerswerk 

opgelopen hebt. De verzekering dekt ook letsel. De wettelijke aansprakelijkheid verzekering 

kan niet worden aangesproken als u opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld heeft. 

 

Als u cliënten vervoert dient u te voldoen aan de voorwaarden die staan in de 

werkinstructies vervoer met cliënten. 

 

Meer weten kijk dan op: https://www.asvz.nl/vrijwilligers/  

 

       
Vrijwilliger in de schijnwerpers  

 

Binnen ASVZ zijn tientallen vrijwilligers dagelijks actief en 

graag wil de FVV hen danken voor hun inzet.  

Vandaar dat we in elke nieuwsbrief iemand in de schijnwerpers 

willen zetten. Dit keer Wim Brekelmans  

 

https://www.asvz.nl/vrijwilligers/
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Al een tiental jaar is Wim Brekelmans betrokken bij de fietsclub 

van ASVZ. Elke dinsdagavond trekken cliënten met vrijwilligers 

erop uit.  

In kleinere clubjes rijden ze verschillende routes. Wim is een 

fanatieke fietser en stippelt de mooiste routes uit. Afgelopen jaar 

was een elektrische duofiets aan vervanging toe en Wim aarzelde 

geen moment om aan te kloppen bij zijn oude werkgever, die elk 

jaar een fiets doneert voor een goed doel. Wim vond dat de ASVZ 

wel een nieuwe fiets kon gebruiken en diende een verzoek in. En 

ja hoor hij kreeg de fiets. De fiets staat bij de Teunisbloem 

gestald. Judith was de eerste, die met de fiets op pad mocht.  

 

Wim dank je wel voor je betrokkenheid en het regelen van een nieuwe elektrische duofiets. 

 

 
 

Visie festival bij ASVZ  
Bron portaal ASVZ  

 

September stond bij ASVZ in het teken van het ASVZ Visie 

Festival.  

Voor medewerkers, cliënten, vrijwilligers en verwanten. 

Collega’s in het zonnetje zetten, elkaar ontmoeten, mooie 

gesprekken voeren, van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Dat was het doel. En wat is het geslaagd!  

 

Ruim 3000 bezoekers bezochten het festival en namen deel 

aan de verschillende inhoudelijke workshops en activiteiten. 

En genoten van muziek, optredens, eten, drinken en 

natuurlijk het zonnetje. Want wat was het prachtig weer!  

 

In alle activiteiten kwam onze visie duidelijk naar voren; het 

leveren van menswaardige zorg waarbij begeleider en cliënt 

samen gaan voor 100%. Er was onder andere een mijmerhuis, escape room, het Triple-C 

café, een HouVast Reis en collega's vertelden enthousiast over bijvoorbeeld onze visie op 

zeggenschap en het belang van sociale netwerken. Ruimte voor beweging was er ook! Van 

het leren van de tango tot het volgen van een bootcamp. Een festival waar we met veel 

plezier en trots op terugkijken! Iedereen die op een manier zijn/haar bijdrage heeft 

geleverd…..bedankt!  

 

Kijk voor een indruk naar de after movie https://www.youtube.com/watch?v=jLHzJQvA63Q 

      

 
Update cliëntensysteem 

 

Zoals wellicht bekend is bij u, is de ingangsdatum om het nieuwe elektronische 

cliëntensysteem ONS uitgesteld naar 1 april 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLHzJQvA63Q
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Op portaal worden regelmatig infofilmpjes geplaatst.  

Deze wilde ik u niet onthouden. 

 

In dit journaal neemt Ricardo je mee in de wereld van ONS en Caren (het systeem voor 
ouders/verwanten), het nieuwe cliënt- en verwantenportaal dat gekoppeld is aan ONS. 
Ricardo raast langs de direct betrokkenen vanuit de zorg en de administratie rond de cliënt. 
 
Centraal staat Daan die naar de tandarts gaat en we zien wat Daan zijn begeleiders, zijn 
moeder Ingeborg en de dagbesteding mee krijgen van deze afspraak via ONS en Caren. 
Ook spreekt Jaap de Gruijter (RvB) ons toe over zijn verwachtingen van het samen werken 
in het gebruiksvriendelijke ONS. Projectleider Kim nodigt je nu uit om het  allereerste ONS 
journaal te bekijken! (excuses voor de reclame, die ervoor zit) 
https://www.youtube.com/watch?v=FoytTzQFb-g 

 

       
 

 

Afscheid Rob Muselaers als sectormanager dagbesteding 

 

Pensioenfeestje 

 

Na een dienstverband van ruim 36 jaar, gaat 

Rob Muselaers genieten van een 

welverdiend pensioen! 

Rob heeft veel betekend voor de sector 

Dagbesteding. 

Daarom was er op donderdag 15 december 

gelegenheid in het Rectoraat om samen met 

Rob te toosten op een mooie toekomst en te 

gaan genieten van zijn pensioen. 

. 

Enkele bestuursleden van de FVV hebben hem tijdens het drukbezochte feestje bedankt 

voor zijn jarenlange inzet als sectormanager dagbesteding.  

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FoytTzQFb-g
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Sectormanagers Brabant 

 

Hoewel we afscheid hebben genomen van Rob Muselaers, omdat hij met pensioen is 

gegaan, zijn er bekende en nieuwe gezichten binnen het sectormanagement Brabant. 

 

Onderstaand een overzichtje 

 

 
 

       
 
 
Nieuwe coach ouders/verwanten 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is Fred van Gijzel en sinds 1 oktober ben ik coach ouders en verwanten bij ASVZ 
voor de regio midden en west Brabant. 
Ik werk ondertussen ruim 30 jaar in de zorg waarvan de laatste 14 jaar bij ASVZ. De eerste 
10 jaar als teamleider van diverse woningen en de laatste 4 jaar als zorgbemiddelaar bij de 
afdeling klantadvies. 
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Als coach ouders en verwanten geef ik informatie, voorlichting, 
ondersteuning en coaching aan cliënten, ouders, verwanten en 
medewerkers over hele uiteenlopende onderwerpen zoals; werk en 
inkomen, wettelijke vertegenwoordiging, samenwerking tussen 
teams en familie, enz.,  
Het uitgangspunt van mijn betrokkenheid is het samen doen, als 
coach wil ik met alle partijen samenwerken in het belang van de 
client.  
 
Iedereen mag altijd rechtstreeks contact met mij opnemen waarna 
we samen bespreken op welke manier ik een bijdrage kan leveren. 
Mijn mail adres is fvgijzel@asvz.nl en telefoonnummer is 06-
10248529. 
De meeste werkdagen ben ik aanwezig op locatie Vincentius in Udenhout. 
 

 
Opening dagbesteding  
bron portaal 

 

Wat een feest en zo’n grote opkomst bij de opening van dagbestedingsgebouw Beleving in 

Udenhout. 

Trots en blij, zijn de eerste woorden die bij manager Rob opkomen als hij iedereen 

toespreekt. Een belangrijk moment. De opening van deze dagbestedingslocatie is een van 

de laatste op Vincentius in Udenhout. 

Met dit nieuwe gebouw zijn we klaar voor de 

toekomst en bieden we cliënten een veilige 

omgeving met passende dagbesteding. Veel 

ouders en verwanten zijn aanwezig bij deze 

opening om het nieuwe gebouw te bekijken, 

maar ook te beleven. Nadat met een druk op de 

knop de confettislingers de lucht in zijn 

geschoten en zowel de oudste (81) als jongste 

(14) bewoner een lint hebben doorgeknipt, is 

het gebouw Beleving officieel geopend. 

      

 
 

 

Voor de kerst zal de AanZet weer op uw deurmat liggen.   

 

Ontvangt u de AanZet niet? Neem dan contact op met de afdeling PR & 

Communicatie: communicatie@asvz.nl  

      

 

 

 

   

mailto:fvgijzel@asvz.nl
mailto:communicatie@asvz.nl
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Vernieuwde website ASVZ 

 

Op de website van ASVZ kunt u allerlei actuele zaken terugvinden zoals actueel nieuws  

https://www.asvz.nl of info over de FVV op https://www.asvz.nl/ouders-familie/fvv 

 

 

 

 

 

  

Vanuit KansPlus ontvingen wij onderstaande info 

 

U bent er waarschijnlijk bekend mee dat KansPlus al langere tijd strijd voor het mogen 

gebruiken van het DigiD van uw verstandelijk beperkte naaste als men door de rechter 

benoemd is als curator, mentor en of bewindvoerder.We hebben er de laatste jaren diverse 

publicaties over doen verschijnen. Deze zijn terug te vinden op 

https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/ 

 

Vijf belangenbehartigers: KansPlus, EMB Nederland, Sien, dit Koningskind en de LFB 

hebben het laatste jaar hun krachten gebundeld. Het NRC heeft ons geïnterviewd en een 

artikel gepubliceerd: ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’. Vervolgens hebben wij steun en 

support gekregen van een aantal fracties in de Tweede Kamer die vragen hebben gesteld. 

 

Mevrouw van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, heeft daarop in de brief 

aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een toestemming is om het DigiD te gebruiken. 

Let wel: hoewel het gebruik van het DigiD van een ander wettelijk niet mag, is besloten om 

tijdens een bepaalde termijn niet op te treden tegen het gebruik van het DigiD. Deze 

toestemming is beperkt tot door de rechter benoemde familie curatoren, bewindvoerders en 

mentoren van hun verstandelijke beperkte naaste. En deze toestemming is beperkt totdat de 

overheid het gebruik formeel geregeld heeft. Daarover krijgt u te zijner tijd  bericht van de 

overheid is ons toegezegd. 

 

Dat misbruik van deze situatie niet wordt toegestaan vinden wij vanzelfsprekend. 

 

Wij doen u deze melding met veel trots toekomen. Wij hebben er lang voor gestreden en het 

stemt tot tevredenheid dat wij deze mededeling aan u kunnen doen. 

 

U mag dus het DigiD van uw naaste gebruiken mits u benoemd bent door de rechtbank als 

wettelijk vertegenwoordiger! 

 

Bron KansPlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asvz.nl/
https://www.asvz.nl/ouders-familie/fvv
https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/
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Doorgeven van uw adreswijziging 

 

Zijn uw contactgegevens (zoals email) veranderd of bent u verhuisd? Meld dit via ons 

emailadres. 

Zo houden wij onze ledenadministratie up-to-date en ontvangt u op het juiste adres 

informatie vanuit onze vereniging. 

  

       
Reactie op FVV-nieuws: 

 

Hebt u opmerkingen en/of tips, wat u mist in deze nieuwsbrief, laat het ons 

weten via familieverenigingvincentius@asvz.nl 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Het secretariaat van de Familievereniging Vincentius is 

tijdens de kerst/oud en nieuw van  

23 december t/m 11 januari beperkt bereikbaar. De 

mails worden niet dagelijks gelezen, dus het kan enige 

tijd duren, voordat u een reactie ontvangt.  

 

 

 

 

mailto:familieverenigingvincentius@asvz.nl
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Algemene informatie FVV 

 

Bestuur: 

Rinie Roosen, voorzitter/secretaris 

Will van Roessel, penningmeester 

Annemieke van Bommel, bestuurslid 

Jan Straver, bestuurslid 

Elly Twilt, bestuurslid 

Marieke Vermue, bestuurslid 

 

Secretariaat, Monique Verboven 

Aanwezig op woensdag- en,vrijdagmiddag 

Telefoon: 06-83147467 

Of bereikbaar via: familieverenigingvincentius@asvz.nl 

 

       
 

Aan- of afmelden FVV-nieuws 

 

U kunt zich aan- of afmelden door een mail te sturen naar 

familieverenigingvincentius@asvz.nl. 

 

 

 

FVV-nieuws is een uitgave van: 

 

Familievereniging Vincentius (FVV) 

Telefoon: 06-83147467 

Email: familieverenigingvincentius@asvz.nl 

Website: https://www.asvz.nl/ouders-familie/fvv 

 

      

 

mailto:familieverenigingvincentius@asvz.nl
mailto:familieverenigingvincentius@asvz.nl
mailto:familieverenigingvincentius@asvz.nl
https://www.asvz.nl/ouders-familie/fvv

