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VAN HET BESTUUR 
 
TERUGBLIK 2022 
Het jaar 2022 zit er alweer bijna op. Op donderdag 8 december jl. sloten wij het jaar af met 
de laatste bestuursvergadering van het jaar. Het bestuur en sector contactpersonen keken 
positief terug op het jaar 2022. 

     
 
Na 2 jaar van corona, konden we elkaar weer ontmoeten tijdens bijeenkomsten. Zoals de 
algemene ledenvergadering, groepsvertegenwoordigersoverleggen, maar ook weer de 
‘live’ bestuursvergaderingen.  
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Hoogtepunten voor de OVV dit jaar waren wel de poffertjesfeesten op de 
locaties Merwebolder en Lingebolder ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan.  
In samenwerking met ASVZ heeft de OVV ook het versturen van verjaardagskaarten weer 
opgepakt.  
We hebben een aantal donaties kunnen geven, waaronder de geslaagde sponsoractie 
voor de snoezelruimte op de locatie Lingebolder. Onder het item ‘nieuws uit de 
Lingebolder’ leest u meer.  
 
Het visiefestival, familiedag op de Merwebolder en de Kerstmarkten waren voor ASVZ én 
de OVV weer fijn om aanwezig te zijn. Op deze manier blijven wij op de hoogte van wat er 
speelt bij ouders/verwanten, cliënten en medewerkers.  
 

    
 
Naast het positieve zijn er ook zorgen over de kwaliteit van zorg, o.a. veroorzaakt door het 
tekort en het verloop van personeel.  
In een gezamenlijke brief namens de familievereniging Vincentius (FVV) en de OVV 
hebben wij deze zorgen geuit bij de raad van bestuur.  
Zij zullen niet meteen een passende oplossing hebben, maar we hopen dat er in 2023 nog 
meer ingezet gaat worden voor het werven van goed en gekwalificeerd personeel.  
 
We kijken ook alvast vooruit naar 2023, waarin we weer een aantal bijeenkomsten zullen 
organiseren. We hopen u daar te ontmoeten! 
Hieronder alvast wat data:  
 
-  Algemene ledenvergadering zaterdag 1 april 2023 
   Onderwerp: uitleg over het nieuwe Elektronisch Cliënten dossier ‘ONS’ 
  locatie: de Ark’ Merwebolder  
   aanvang: 10.00 uur 
-  Groepsvertegenwoordigersoverleg maandag 6 maart 2023 
    Onderwerp ‘Driekhoekskunde’ 
  locatie: Restaurant de Roef’ Merwebolder.  
  aanvang: 19.30 uur 
-  Thema-avond ‘de Kracht van Kleding’ voorjaar 2023  
  In samenwerking met CCR/Regioraden zullen er op de locaties de  
  Lage Weide te Rotterdam en de Merwebolder thema-avonden worden gehouden voor  
  alle ouders en verwanten.  
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CONTRIBUTIEFACTUUR 2023 PER MAIL      
Vanaf 2023 zullen wij de contributiefacturen per e-mail gaan versturen. Dit scheelt ons in 
tijd en portokosten! 
Leden die bij ons hebben aangegeven informatie per 
post te willen blijven ontvangen, zullen de factuur  
nog per post ontvangen.    

 
BENEFIETGALA-AVOND UNITED BY MUSIC 
Op donderdag 6 oktober jl was de OVV uitgenodigd voor het bijwonen van de 
benefietgala-avond van United by Music.  
In de spiegeltent op het terrein naast de Lockhorst genoten 10 personen uit de OVV van 
een heerlijk diner en muzikale show van internationale artiesten.  
United by Music vierde haar vijftienjarig jubileum.  
Zij geeft getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking de kans om op te treden 
voor een groot publiek.  
 

 
 
CONTACT OVV- FVV - CCR 
De besturen van de OVV en FVV (Familievereniging Vincentius) houden elkaar op de 
hoogte van wat er speelt binnen hun verenigingen. Er zijn namelijk veel raakvlakken. 
Hierdoor kunnen we elkaar aanvullen en versterken!  
Op woensdag 7 december jl. hebben de voorzitters van de FVV en OVV overleg gehad 
met Cees van der Vlist, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR).  
De landelijke ontwikkelingen, zoals het kwaliteitskompas, maar ook interne zaken werden 
besproken.  
 
OVV WEBSITE UIT DE LUCHT 
De website van de OVV https://ovv.asvz.nl is vervallen.  
We werken hard aan een webpagina op de website van ASVZ.  
Per 1 januari 2023 kunt u ons vinden via deze link : www.asvz.nl/ovv  
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

https://ovv.asvz.nl/
http://www.asvz.nl/ovv
http://anandsurana.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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DONATIES  
 
SPRONGBOX WIM KOS BEWEEGPLEIN MERWEBOLDER 
Op de locatie Merwebolder is het Wim Kos Beweegplein gerealiseerd. 
De OVV heeft voor dit plein een sprongbox gedoneerd. 
 

  
 

 
UITSLAG RABO CLUBSUPPORT 2022 
Op dinsdag 11 oktober jl. is de uitslag van de Rabo Club Support 2022 bekend 
gemaakt. 
De OVV heeft een bedrag van € 109,31 ontvangen. 
Dit bedrag wordt besteed aan de Wim Kos Bewegingstuin op de Locatie Merwebolder. 
 
BIJDRAGE WOONGROEPEN 
Ook in 2023 stelt de OVV een bijdrage van € 10,00 per bewoner beschikbaar voor een 
gezellige bijeenkomst met ouders/verwanten, cliënten, medewerkers en vrijwilligers.  

Informeer bij uw teamleider naar deze bijdrage.  
Op Intranet van ASVZ staat een formulier waarmee deze bijdrage kan worden 
aangevraagd.   
Dit formulier is ook op te vragen bij het secretariaat van de OVV. 
 
DONATIES DECEMBER 2022 
In de bestuursvergadering van 8 december jl. is het bestuur akkoord gegaan met de 
aanvragen voor: 
- Afvalbakken voor lunchroom B’tje Extra te Sliedrecht (zie verder onder item ‘B’tje Extra’) 
- Nintendo Switch en 2 spellen voor Filips Willemstraat 1 te Leerdam (zie verder onder  
  item ‘nieuws van de Lingebolder’)  
_____________________________________________________________________________________ 
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DEMONSTRATIE / UITLEG NACHTZzzzORG 

 
Op zaterdag 5 november jl. organiseerde de OVV in samenwerking met team Nachtdienst 
Merwebolder een voorlichting over de nachtzorg.  
Medewerkers van de Nachtdienst gaven uitleg en beantwoordden 
vragen van ouders en verwanten.  
Ook werd de werking van het uitluistersysteem gedemonstreerd. 
Zo kregen de aanwezigen een goed beeld hoe de Nachtzorg 
werkt.  
 
In het voorjaar van 2023 zullen we weer een voorlichting organiseren.  
_____________________________________________________________________________________ 

 
GROEPSVERTEGENWOORDIGERSOVERLEG 

GROEPSVERTEGENWOORDIGERSOVERLEG 7 NOVEMBER JL. 
Tijdens dit overleg gaven de client vertrouwenspersonen Esther Meppelink en Nazma van 
Belle uitleg over de ‘Wet zorg en dwang’. Esther en Nazma zijn namens Adviespunt 
Zorgbelang voor ASVZ onafhankelijke client vertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang.  
Ze gaven uitleg over hun rol en functie, maar ook wat zij voor ouders en verwanten 
kunnen betekenen. (zie bijgaande flyer).  
Ouders en verwanten gingen in groepen uiteen om 3 (anonieme) voorbeelden van 
casussen te bespreken. Hierdoor ontstonden interessante discussies.  
 
Volgend overleg is op maandag 6 maart a.s.   
Onderwerp: Driehoekskunde  
 
Naast groepsvertegenwoordigers zijn ook leden van de OVV en teamleiders van harte 
welkom! 
Wilt u deze avond bijwonen? Meld u per mail aan bij secretariaat van de OVV. 
_______________________________________________________________________ 

 
ALGEMEEN NIEUWS ASVZ 
 
Bron: Portaal ASVZ 
 
ASVZ VISIEFESTIVAL 
Van woensdag 21 t/m vrijdag 23 september a.s. vond het ASVZ Visiefestival plaats op het 
terrein van de Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht.  
Een festival voor alle medewerkers van ASVZ, maar ook voor alle geïnteresseerde 
cliënten, vrijwilligers en ouders/verwanten. Elkaar ontmoeten, mooie gesprekken voeren, 
van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat was het doel. 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.  
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De OVV was vertegenwoordigd in de stand 
‘Medezeggenschap’.  

 

 

 

In alle activiteiten kwam de visie van ASVZ duidelijk naar voren. Het was een geslaagd 
festival! 
 
PROJECT ‘CASHLESS’ 
In het najaar 2022 is gestart met de uitrol van Project Cashless.  
Doel is om geen contact geld meer op de woning te hebben, alleen maar bankpasjes.  
Op het bankafschrift kan men zien welk geld waaraan wordt uitgegeven.  
Dit geeft minder regeldruk en nooit meer een kas, die niet klopt.  
 
AANPASSING TERREIN MERWEBOLDER 
Op en rond de Merwebolder is afgelopen 1,5 jaar veel aan de buitenruimte gewerkt: 

·         Er is een vrij liggend fietspad langs de Craijensteijn gemaakt  

·         In het park worden 3 nieuwe woningen gebouwd  

·         Bij de fysio is de Wim Kos beweeg- en oefentuin gerealiseerd  

·         De hoofdentree wordt aangepast  
  
Ook zijn er nog werkzaamheden in voorbereiding.  

·         Er komt een nieuwe westelijke entree  

·         Het park bij de 3 nieuwe woningen wordt opnieuw ingericht *) 

·         Parkeren bij de Zeeldraaier – Twijndershoek wordt aangepast  

·         Er wordt een plan gemaakt om de buitenruimte bij de Zeeldraaier aan te passen  
 

De OVV houdt alle ontwikkelingen in de gaten.  
 
*) Dit houdt ook in, dat de gedenkmuur wordt verplaatst. Het bestuur heeft hierover contact 
met Ronald Jongejan, senior Projectleider Huisvesting ASVZ. 
      
NIEUW DIGITAAL ‘ONS’ 
Per 1 april 2023 stapt ASVZ over van PlanCare2 op ‘ONS’, het nieuw Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD). 
Hierin worden alle persoonsgegevens, medische gegevens, zorgplan, documenten en 
behandelinformatie bijgehouden. ONS ondersteunt bij het centraal zetten van de behoefte 
van de cliënt.  
Tijdens de ledenvergadering van de OVV op zaterdag 1 april a.s. zal het nieuwe systeem 
worden uitgelegd.  
________________________________________________________________________ 
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NIEUWS VAN DE LINGEBOLDER 

 
SPONSORACTIE SNOEZELRUIMTE LINGEBOLDER  
De snoezelruimte is gerealiseerd. De bewoners zijn er erg blij mee!  
 

 
 
ONTMOETINGSAVOND OVV – REGIORAAD 
Twee keer per jaar is er op de locatie Lingebolder een ontmoetingsavond voor ouders, 
verwanten en overige belangstellenden.  
Tijdens deze avonden is er de mogelijkheid om met de managers wonen / dagbesteding in 
gesprek te gaan over het wonen en werken op de Lingebolder.  
Op dinsdag 18 oktober jl. was er weer een bijeenkomst. Het was een goede avond waarin 
veel met elkaar gedeeld en besproken is. 
In de nieuwsbrief van oktober 2022 van de locatie Lingebolder is een uitgebreid verslag te 
lezen.  
 
In het voorjaar van 2023 wordt er weer een ontmoetingsavond georganiseerd.  
Heeft u belangstelling deze avond bij te wonen? Mail dan naar Marjo de Bot:  
jmedebot@gmail.com      
 
NINTENDO SWITCH VOOR FILIPS WILLEMSTRAAT 1 
Via Eureka heeft de leiding van Filips Willemstraat 1 een Nintendo Switch geleend.  
Tijdens het spelen op deze spelcomputer ontstond een leuke interactie tussen de 
bewoners. Daarom besloot de teamleiding om deze Nintendo zelf aan te schaffen.  
Zij hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij de OVV.  
Op 16 december jl. heeft penningmeester Nico van Delft de spelcomputer en 2 spellen 
overhandigd aan de bewoners! 
 

mailto:jmedebot@gmail.com
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 Nintendo switch en twee spellen 
________________________________________________________________________ 
 

‘OUDERS VOOR OUDERS’ 
 
Heeft u een kind of familielid dat begeleiding krijgt van ASVZ? Dan kan het fijn zijn om met 
een andere ouder, zus of broer te praten. Iemand die vergelijkbare dingen meemaakt en 
begrijpt waar u het over hebt. Ouders voor Ouders kan u hierbij helpen!  
Kijk voor meer informatie https://www.asvz.nl/ouders-familie/ouders-voor-ouders/ 
________________________________________________________________________ 

 
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 
VGN LANCEERT KWALITEITSKOMPAS GEHANDICAPTENZORG 
 
Bron: nieuwsbrief VraagRaak november 2022 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het Kwaliteitskompas 
Gehandicaptenzorg 2023-2028 gepresenteerd. Het Kwaliteitskompas is de opvolger van 
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de 
sector. 

Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid 

Evenals het Kwaliteitskader gaat het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg over goede 
zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over 
kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. Vergeleken met het Kwaliteitskader is 
het Kwaliteitskompas minder instrumenteel, sluit het beter aan op de praktijk en is er meer 
aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Daarbij is er aandacht voor het sociaal netwerk 
van mensen met een beperking, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen. 

Wat is goede zorg? 

De veranderingen zijn ingegeven door de input van ervaringsdeskundigen en hun naasten. 
Tijdens een bijeenkomst in maart jongstleden, georganiseerd door VGN, praatten zij mee 
over wat goede zorg voor hen betekent. Zorginstituut Nederland heeft recent definitief 
groen licht gegeven voor het Kwaliteitskompas en het meteen opgenomen in zijn 
kwaliteitsregister. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in 
gebruik genomen tot aan 2028. 
 

https://www.asvz.nl/ouders-familie/ouders-voor-ouders/
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BESTUURLIJKE AKKOORD ZN EN VGN 
‘TRANSITIE NAAR EEN TOEKOMSTIGE GEHANDICAPTENZORG’  
 
In 2022 is een akkoord gesloten tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Omdat de zorg duurder wordt en er minder 
personeel is. Het gaat over de toekomst van de gehandicaptenzorg. 
Er moeten oplossingen bedacht worden. Het leven van mensen met een verstandelijke 
beperking moet goed zijn. Dit akkoord gaat een rol spelen bij de zorginkoop.  
 
1. Een goed leven  
‘Niet over ons, maar met ons’. Cliëntenraden en verwantenraden moeten beslissen. 
Kwaliteit van leven is belangrijk bij het nemen van een beslissing. Het mag niet alleen 
gaan om de kosten of personeel.  
 
2. Technologie  
Gebruik van technologie, bijvoorbeeld beeldzorg, moet altijd in samenspraak met de 
persoon en zijn familie gebeuren. Dit moet onderdeel zijn van het persoonlijke 
ondersteuningsplan.  
 
3. Goede dagbesteding  
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen met de zorgaanbieder afspraken maken. Over 
hoe eventueel dagbesteding op de woning gegeven kan worden. Ook de lokale raad en 
vertegenwoordigers van de bewoners moeten hierover kunnen meepraten.  
 
4. Zorg voor naasten  
Naasten kunnen helpen in de ondersteuning. Als ze dat kunnen en willen. En als de client/ 
bewoner met beperking dat wil. Cliëntenraden en verwantenraden kunnen aangeven hoe 
je dat regelt.  
 
5. De juiste zorg op de juiste plaats  
Cliëntenraden en verwantenraden moeten afspraken maken en mee kunnen beslissen 
over verhuizingen. 
 
 6. Zorgpersoneel  
Begeleiders moeten hun werk met plezier en goed kunnen doen. Cliëntenraden en 
verwantenraden kunnen hierover meepraten. Ook met de ondernemingsraad.  
 
7. Wat kost het?  
Zorg en ondersteuning geven kost geld. Ook het regelen van zorg en ondersteuning kost 
geld. Dit heet overheadkosten. Cliëntenraden en verwantenraden kunnen bij het praten 
over de begroting en de jaarrekening vragen wat deze kosten zijn.  
 
 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
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KERKDIENSTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN  
 
Kerkdiensten op de Merwebolder 

Op de laatste zondag van de maand is er in de Ark een kerkdienst.  
We beginnen om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom (woonachtig op de 
Merwebolder of daarbuiten).  
Na de dienst is er koffie/thee/limonade en ruimte voor ontmoeting. 

 
 

Data in 2023:  
29 januari 
26 februari 
26 maart 
30 april 

 
BolderKoor 
Samen christelijke liederen zingen. Van harte welkom! 
Donderdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Ark.  
 
 

 
           Bijbelclub 

Iedere 2 weken op maandag in ‘Bakboord soos’,  
hoofdgebouw van 19.00 - 20.00 uur. 

 
 
Kerkdienst in het dorp 
Door de plaatselijke kerken van Sliedrecht worden er 6x per jaar kerkdiensten  
voor mensen met een beperking georganiseerd.   
Deze diensten worden gehouden in de Maranathakerk, Lijsterweg 2.  
Vanaf 14.15 uur is er samenzang en om 14.30 uur begint de dienst. 
 

Er wordt gezamenlijk busvervoer vanaf de Merwebolder georganiseerd.  
Informeer hiernaar bij de teamleiding! 
 

Kerkdiensten op de Lingebolder 
 

Viering 
Op de eerste zondag van de maand is er in de grote zaal een sfeerviering. 
Rustige sfeer, muziek, een Bijbelverhaal, een kleine groep. 
We beginnen om 18.30 en na de dienst is er koffie/thee en ruimte voor ontmoeting. 
 
23 december (Kerstviering, 19.30 uur) 
5 februari 
5 maart 
7/8 april – week later dan gewoon (Paasviering) 
________________________________________________________________________ 
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LUNCHROOM B’TJE EXTRA 
 
Lunchroom B’tje Extra is een lunchroom aan de Stationsweg 7 te Sliedrecht.  
Deze lunchroom is een initiatief van ASVZ en horecaondernemer Leon Boer.  
Gasten kunnen genieten van een vers gemaakte lunch of een kop koffie met 
gebak uit eigen bakkerij.  
Ook kunt u kleine unieke cadeautjes kopen.  
Lunchroom B’tje Extra is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.  
 
Elke woensdag en vrijdag van 11.30 – 14.00 uur is er een All you can eat lunchbuffet.  
Onbeperkt lunchen voor € 10,95.  
Wel graag reserveren! Tel. 06-13338766 of mail: info@lunchroom-beetje-extra.nl  
 
DONATIE AFVALBAKKEN  
De lunchroom wil graag verduurzamen door meer afval te scheiden. Hiervoor heeft de 
OVV 6 afvalbakken geschonken in verschillende kleuren.  
 

 
_______________________________________________________________________ 

 
ADRESWIJZIGING DOORGEVEN 

 
In verband met de wet op de privacy, worden adreswijzigingen van ouders/verwanten niet 
door ASVZ aan ons doorgegeven.  
Zijn uw contactgegevens veranderd of bent u verhuisd?  
Meld dit bij ons secretariaat: ovv@asvz.nl  
Zo houden wij onze ledenadministratie op orde en ontvangt u op het juiste adres 
informatie vanuit onze vereniging.  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lunchroom-beetje-extra.nl
mailto:ovv@asvz.nl
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AGENDA OVV 

 
▪ Maandag 16 januari 2023 om 13.30 uur  
  Overleg dagelijks bestuur OVV 
 
▪ Donderdag 26 januari 2023 om 19.00 uur: 
  Bestuursvergadering met sector contactpersonen  
 
▪ Maandag 27 februari 2023: 
  13.30 uur: Overleg dagelijks bestuur OVV 
  16.00 uur: Overleg met raad van bestuur  
 
▪ Dinsdag 14 februari 2023 om 13.00 uur: 
  Halfjaarlijks overleg met afdeling Klantadvies ASVZ 
 
▪ Donderdag 2 maart 2023 om 19.00 uur: 
  Bestuursvergadering met sector contactpersonen 
 
▪ Maandag 6 maart 2023 om 19.30 uur: 
  Groepsvertegenwoordigersoverleg 
 
▪ Dinsdag 21 maart 2023 om 13.30 uur: 
  Overleg Opleidingsteam OVV met afdeling Talentonwikkeling ASVZ 
 
▪ Zaterdag 1 april 2023 om 10.00 uur: 
  Algemene Ledenvergadering 
 

LESMODULE ‘OUDERPARTICIPATIE’ 
Het Opleidingsteam van de OVV geeft gastlessen bij het opleiden van medewerkers van 
ASVZ (persoonlijk begeleiders, startende teamleiders enz.).  
Tijdens deze gastlessen vertellen ouders en/of zussen het levensverhaal van hun kind / 
broer of zus. Zij laten zien hoe het is om de zorg te moeten overdragen als hij/zij bij ASVZ 
gaat wonen. Dit alles wordt gevolgd door een discussie aan de hand van 
praktijkvoorbeelden.   
 
De volgende lessen staan gepland: 
 
- 25 januari 2023:  
  Opleiding ASVZ door Cobi Haag en Roeline van Vlaardingen 
 
- 17 februari 2023: 
  Opleiding ASVZ door Anne Besseling en Roeline van Vlaardingen 
 
- 13 maart 2023: 
  Startende teamleiders ASVZ door Marjo de Bot en Cobi Haag 
________________________________________________________________________ 
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TOT SLOT 
 
De OVV is al 45 jaar een actieve vereniging door én voor ouders, familie, verwanten en 
bezoekvrijwilligers. Hoe groter de vereniging, hoe meer wij kunnen betekenen, ook voor de 
cliënten / bewoners.  
Kent u iemand in uw omgeving die lid wil worden óf bent u zelf nog geen lid? 
Meld u aan! Contributie is € 34,00 per jaar. 
 
VRAGEN EN OPMERKINGEN?  
Een belangrijke taak van de OVV is de signalerende functie.  
Heeft u een vraag? Vallen u dingen op? Zit u ergens mee? Wilt u iets aan de orde stellen?  
Neem contact met ons op!  
We denken graag met u mee, bieden een luisterend oor of gaan met u in gesprek.  
Graag ontvangen wij uw reacties via : ovv@asvz.nl 
 
HET BESTUUR WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2023! 
 

   
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovv@asvz.nl
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
Bestuur: 
▪ Nico Koorn – voorzitter 
▪ Marthy Wachtberger - secretaris 
▪ Nico van Delft - penningmeester 
▪ Marjo de Bot – bestuurslid 
 
Sector contactpersonen: 
▪ Herman Klaver: sector Peter van Hofwegen 
▪ Jennie Stam: sector Ivar Simonse en Annet Hanegraaf 
▪ Letty Dolleman: sector Dagbesteding Corine van Gasteren 
▪ Richard van Vlaardingen: sector Yildiz Sletterink en Miranda van Someren 
▪ Marjo de Bot: sector Lingebolder en sector Bas Borsje Merwebolder 
▪ Els van Delft, sector Bas Teeuwisse, Remco Gillissen, Fatima Huidar (Merwebolder) 

en Paul Rijken 
▪ Marthy Wachtberger: sector Martine Huijer, Michel van Bijnen en Saskia Kleefman 
 
Opleidingsteam OVV: 
▪ Jennie Stam 
▪ Cobi Haag 
▪ Marjo de Bot 
▪ Roeline van Vlaardingen 
▪ Anne Besseling 
 
Redactie OVV-Nieuws: 
▪ Nico Koorn 
▪ Marthy Wachtberger 
▪ Linda de Rooij-de Jong 
 
Secretariaat ouder-verwantenvereniging: 
▪ Linda de Rooij-de Jong 

aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag  
 
 

Aan- of afmelden OVV-Nieuws 
U kunt zich aan- of afmelden door een mail te sturen naar ovv@asvz.nl 
Graag uw adres vermelden! 
 
 

 
  OVV-NIEUWS is een uitgave van de  
  Ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder 
  Postbus 121 
  3360 AC  SLIEDRECHT 
  tel. 06 – 23 20 46 19 
  e-mail: ovv@asvz.nl  
  website: www.asvz.nl/ovv 
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