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Beste lezers,
Ik schrijf deze groet aan u allen op de avond van een heerlijke voorjaarsdag in maart
2022. Na een lange periode van corona en Lock downs is Nederland langzaam weer
opengegaan en daar zal iedereen zeker weer van genieten. Weer op bezoek en bezoek
ontvangen, wat hebben we het gemist allemaal.
Hoewel het zeker nog niet over is, met de besmettingen mogen we wel langzaamaan licht
aan het einde van de tunnel zien. Ik zag de eerste krokussen alweer opkomen, de lentezon
laat zich steeds vaker zien. We kunnen er weer op uit met de fiets, scootmobiel of auto!
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we middenin de ernstige situatie in Oekraïne. Wat
een leed treft daar de bevolking van Oekraïne maar evengoed de militairen en
goedwillende burgers van Rusland.
Laten we met elkaar hopen dat wereldleiders, maar ook onze lokale overheden het hoofd
koel houden en er een uitweg mag komen in deze humanitaire crisis die ook voor ons
relatief kleine Nederland grote zorgen geeft.
Zeker in tijden van verandering en crises blijft het ook van belang om te kijken naar de
eigen situatie in het heden en voor de toekomst. We zijn er als vereniging om dat samen
met u te doen. Zijn er vragen over uw directe gezondheid of die van uw partner? Kunnen
er verbeteringen worden aangebracht in uw levensomstandigheden of in uw
inkomenssituatie in combinatie met uw uitkeringsverzekering? Kijk dan nu ook eens
objectief naar de toekomst.
Blijf en wordt lid maar participeer vooral binnen het bestuur en help anderen, daar waar
zorgen groter of meer zijn dan die bij uzelf.
Voel u nooit geremd om contact op te nemen met een van onze bestuursleden of de
voorzitter met zaken die u bezighouden.
We gaan zo snel als mogelijk weer beginnen met onze Trefpunten, we blijven doorgaan
met het uitgeven van ons blad Bruggenhoofd waarin uw schriftelijke bijdragen meer dan
welkom zijn en natuurlijk is onze website steeds actueel.
We wensen u veel leesplezier maar hopen op een mooie zomer en een zeer snel weerzien.
Paul Colijn
Voorzitter NAH Zeeland samen verder
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Hoe blij was ik dat het leven weer een beetje normaal leek te worden. Geen mondkapjes
meer tenzij je wilt, bioscoop en terrassen open, winkel inlopen zonder na te denken.
Allemaal fijn toch merk ik dat ik wel afstand blijf houden en ik me erger wanneer iemand
loopt te hoesten zonder zijn mond af te schermen, nou ja slijt misschien wel weer maar je
hoort dit toch altijd te doen!
Toen kwam het bericht van de inval in Oekraïne, weg onbezorgdheid. Ik merk op mijn werk
(met internationale studenten) dat velen zich erg bezorgd maken en er veel hulpacties op
worden gezet, dus vanochtend een pakket samengesteld met pijnstillers verband, gaas,
thee, crème etc.
Voor de stichting ben ik aan het kijken of we Trefpunten weer kunnen starten, waar we al
welkom zijn en welke alternatieven we moeten zoeken. U hoort hier zo snel mogelijk over.
Voor nu even genieten van het mooie weer en de vrijheid waarin we hier leven.
Half mei heb ik een reünie van de eindexamenklas middelbare school. Zou eigenlijk vorig
jaar zijn, maar kon om de bekende reden niet. We hadden een hele leuke klas en houden
iedere 10 jaar een reünie waarbij het iedere keer net zo gezellig is als het in onze schooltijd
was. Grappige is dat de aankondiging van de een naar de ander ging via sociale media en
dat ik een mail kreeg van iemand die bij mij in de klas had gezeten, vragen had en is gaan
googelen. Ze kwam via mijn vermelding in het bestuur van’ Samen Verder’ bij mijn
mailadres terecht. Volgende Bruggenhoofd is de reünie denk ik geweest en horen je hoe
het is geweest.
Hopelijk tot snel.
Monique
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De boekenplank,
‘t was nacht en na wat gapen lag ik heerlijk te slapen,
toen na een donderend geraas, de boekenplank naar beneden kwam, die dwaas.
Ik krijste, gilde, was erg bang en schoot omhoog, hield de boekenplank in
bedwang. Na uit mijn bed te zijn gekropen liet hem los, hij was finaal
doormidden gebroken. De boeken en Donalds storten naar beneden. Mijn tas
was van schrik onder het bed gegleden. Niemand had mijn geschreeuw
gehoord! maar die plank had wel bijna mijn hoofd doorboord! Met bonkend
hart kwam ik bij mijn man, die begreep er natuurlijk ook niets van. Na
uitleg konden we weer gaan slapen. Slapen?? de verdere nacht heb ik
alleen maar liggen gapen. Mijn bril is gelukkig gespaard gebleven. Maar
de gezichten van onze vrienden, staan op mijn netvlies geschreven. Wat
schrokken zij toen ze de ravage zagen. Er was niet veel meer over van hun
gulle lach, ze riepen naar boven: zeg leef je nog, we kunnen het haast
niet geloven. Toen het met de schrik wat was gedaan, zijn we flink aan
het lachen gegaan. We haalden ons van alles voor de geest. Het leek
warempel wel een feest. Maar het slot van het liedje is, een nieuwe
boekenplank en die is niet mis! Een olifant kan er op staan. maar het
voornaamste: je kunt er weer rustig onder slapen gaan.
Joke van Adel.
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Beste lezers,
Tijdens het werken als voorzitter voor onze vereniging kom ik vaak in contact met mensen
en instellingen die zich met Niet aangeboren Hersenletsel bezig houden. Vanzelfsprekend
zijn er nieuwe ontwikkelingen maar ook zienswijzen over de medische aanpak van
behandeling en revalidatie.
Ik heb daarom besloten voor ons Bruggenhoofd steeds een bijdrage te maken met stukjes
die ik knip en plak uit de media en van het internet. Ik hoop dat het voor jullie allen
interessant is en ook aanleiding vormt om nog eens na te zoeken op het internet of in de
krant. Vanzelfsprekend mag u ook met ons bellen voor meer informatie.

Soms is het Goed om over de grens te kijken naar mogelijkheden. Wij hebben persoonlijk
zeer goede ervaringen met REVARTE in Antwerpen. Ze werken daar met uiterst moderne
hulpmiddelen. Kijk zeker eens op de website van REVARTE.BE

Er zijn hulpmiddelen in vele soorten en maten.
Altijd is het maatwerk, maar tegenwoordig helpen moderne robotica met gestuurde armen
het leven meer zelfstandig en aangenaam te maken.
Zie voor deze hulpmiddelen de website: www.focalmedisch.nl
5
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Niet zelden blijven er na opgelopen Hersenletsel visuele problemen bestaan.
Minder zicht of een Neglect (deel van het beeldveld wordt niet waargenomen).
Een goed specialistisch onderzoek en mogelijke training kunnen uitkomst bieden. Er zijn
meer aanbieders, maar kijk eens bij Bartimeus.nl
Visuele problemen na hersenletsel
U heeft problemen met zien en de oorzaak ligt mogelijk in uw hersenen. De informatie die
via uw ogen binnenkomt wordt door een hersenbeschadiging niet goed verwerkt. Deze
beschadiging kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door een herseninfarct, een hersenbloeding,
een ongeluk of ziekte. Veelgehoorde klachten zijn in zo’n geval:
•
Wazig of dubbel zien
•
Hinder hebben van licht
•
Moeite met de overgang van licht naar donker
(en vice versa)
•
Vermoeidheid bij het kijken
•
Een onrustig beeld
•
Leesproblemen
•
Gezichtsvelduitval (bijvoorbeeld hemianopsie of kwadrantanopsie)
6
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Bartiméus is specialist op het gebied van slechtziend- en blindheid. Naast de
oogheelkundige problematiek hebben we veel kennis van visuele problemen na niet
aangeboren hersenletsel (NAH). U kunt bij ons terecht met een verwijzing van een
specialist. Bijvoorbeeld een oogarts of een neuroloog.
Onderzoek en intake
Het onderzoek vindt plaats op een van onze locaties in Nederland. De kosten van het
onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering. We proberen in één dagdeel uw visueel
functioneren in kaart te brengen, inclusief een intake. Daarin komen eventuele
hulpmiddelen, trainingen en vormen van begeleiding aan bod. Altijd passend bij uw
situatie. Denk aan problemen met lezen, mobiliteit of verlichting thuis.
Kijktraining
Wanneer er bij u sprake is van gezichtsvelduitval, zullen we de mogelijkheid van
kijktraining bespreken tijdens de intake. Gezichtsvelduitval is een probleem dat kan
optreden na hersenletsel. Door de speciale training die we hebben ontwikkeld, leert u de
omgeving te scannen en gerichter te kijken. Deelnemers geven aan dat ze dankzij deze
kijktraining mobieler zijn en zich beter kunnen oriënteren. Het geeft ze bovendien
zelfvertrouwen (terug). De training duurt gemiddeld 10 weken en vindt plaats op een
locatie van Bartiméus. Als het nodig is, trainen we daarna bij u thuis verder.
Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn.
Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door
bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de
professionals om hen heen. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen
met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen
ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je
leeft.
Bartiméus. 100% leven.
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Toelichting op financiële jaarrekening 2021 en begroting 2022.
Op 1 januari 2014 zijn wij weer opnieuw gestart met onze eigen Zeeuwse CVA vereniging.
Dat betekende ook dat wij financieel weer opnieuw moesten beginnen met saldo € 0, 00.
Op 29 januari 2019 is de CVA ver. Samen Verder, Zeeland officieel omgezet naar NAH ver.
Samen Verder, Zeeland.
Ontvangsten:
Op 1 januari 2021 hadden wij een reserve van € 4538,00
Het aantal leden/donateurs is in de loop van 2021 gedaald van 96 naar 92.
Wij hebben minder contributie ontvangen omdat de begroting 2021 opgezet is in oktober
2020 en in 2021zijn er 5 overlijdens en 2 opzeggingen geweest. Door de corona
maatregelen hebben wij maar 1 bijeenkomsten gehouden en waren er maar 3 nieuwe
leden te noteren.
Voor 2022 hopen wij op een lichte stijging van het aantal leden.
Giften/donaties zijn een bijdrage vanuit de Rabo Club Support actie van € 92,36 en uit de
Support Actie € 61,60 en div. giften voor € 120,00. c
Voor advertenties zijn wij nog opzoek naar 2 voor een ¼ pag. adverteerders en 1 voor een
hele pagina. Wie van de leden weet iemand die wil adverteren in Bruggenhoofd?
Uitgaven:
-De ledenbijeenkomsten en NAH Trefpunten, hebben voor ons geringe kosten, doordat wij
dit samen doen met de verpleeghuizen Cornelia Allévo te Zierikzee, Ter Valcke te Goes,
’t Gasthuis te Middelburg en Curamus en ZorgSaam uit Zeeuws Vlaanderen en Vrijwillige
Thuiszorg/Steunpunt Mantelzorg Tholen. Helaas hebben wij door de corona maatregelen
maar 1 bijeenkomsten kunnen houden in oktober, tevens de Alg. Leden Vergadering.
Voor onze bestuursvergaderingen kunnen wij gratis gebruikmaken van de faciliteiten,
vergaderruimte en consumpties, van het revalidatiecentrum Revant, locatie Lindenhof in
Goes, helaas door de corona maar 1 keer en 3 maal one-line en 1 maal in de Koploper
vergaderd voor € 80,-- ( betaald in 2022 ).
De kosten voor ons ledenblad Bruggenhoofd is meer dan de begroting, het is inclusief
porto voor 2022 van € 190,00. De porto kosten voor het Bruggenhoofd en de uitnodigingen
voor de NAH Trefpunten is voor de vereniging een belangrijke uitgavenpost. In december
hebben wij i.v.m. tariefsverhoging extra zegels gekocht voor 2022.
-De post Belangenbehartiging zijn hoofdzakelijk reiskosten voor het NAH overleg. Deze zijn
door de diverse bestuursleden uit eigen zal betaald.
Omdat wij geen eigen NAH folders en posters hadden, vond het bestuur, gezien de
kasmiddelen, om die te laten drukken voor € 620,48. Ook hadden wij nog € 60,00 aan
contributie tegoed van de leden. We sluiten de jaarrekening 2021 af met een positief saldo
van € 3548,00 zodat het eigen vermogen per 31-12-2021 € 5185,00 -- bedroeg.
In december hadden wij nog een attentie naar de leden willen sturen, maar dat is door
omstandigheden niet meer gelukt, dat is nu gedaan januari 2022 voor € 563,--.
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Begroting 2022.
-Op 30 oktober 2021 heeft het bestuur de begroting 2022 van de NAH vereniging
Samen Verder, Zeeland vastgesteld ter goedkeuring van de Algemene Leden
Vergadering.
-In de begroting is uitgegaan van een gelijk aantal NAH leden/donateurs.
- De overige posten worden ongeveer begroot zoals in 2021. Omdat wij dringend behoefte
hebben aan secretariële ondersteuning is een extra post opgenomen van € 600,00. De
begroting sluit daardoor met een negatief saldo van € 500,00 dat uit de algemene
middelen kan worden betaald.
Heeft u vragen hierover, stel ze op de Algemene Ledenvergadering of aan de
penningmeester.
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Ledenbestand over 2021.
Per 1 januari 2021 zijn we gestart met 95 leden en 1 donateur.
Via Bruggenhoofd hebben wij u op de hoogte gehouden van het verloop in het bestand. In
de loop van het jaar kregen wij 2 opzeggingen en 5 overlijdens.
Evenals voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar geen complete ledenlijst in het jaarverslag
opnemen, omdat sommige leden hebben aangegeven daar bezwaar tegen te hebben. Met
de wet op de persoonsregistratie moeten wij dit als bestuur en vereniging respecteren.
Het leden bestand resumerend:
Aantal leden per 01-01-2020

95

Aantal donateurs per 01-01-2020

1

Totaal per 01-01-2020
Af: wegens opzegging
Overleden

96
2
5

7
89

Bij: nieuwe leden

3

Totaal per 31-12-2020

92 ( incl. 1 donateurs)

De leden/donateurs staan geregistreerd op 66 verschillende adressen.
Schouwen-Duiveland

10 leden/don.

6 adressen

Walcheren

36

“

25

“

N. en Z. Beveland

35

“

24

“

Zeeuws Vlaanderen

8

“

6

“

Tholen/St, Philipsland

3

“

3

“

92 “

64

“

Totaal

Wij hopen in 2022 op enige groei in leden aantal. Daar moeten wij met zijn allen SAMEN
aan werken.
We mogen vaststellen dat de vereniging in een behoefte voorziet en daarom blijven wij
streven om SAMEN VERDER te gaan en elkaar tot steun en hulp te zijn.
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De NAH Zeeland ‘Samen Verder’ is op korte termijn op zoek naar een:

Penningmeester
De werkzaamheden zullen onder andere het volgende inhouden:
•
De penningmeester maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur.
•
•

Incasseren van de contributies rappelleren aan betalingen. Het doen van betalingen
namens de vereniging.
Het innen van de overige inkomsten uit advertenties sponsoring en giften.

•

Bijhouden van een ledenlijst en de wijzigingen daarop .

•

Opstellen van de begroting voor het toekomstige jaar in sept./okt.
ter vaststelling door het bestuur

•

Per 31 dec. jaarrekening afsluiten en opmaken van de balans ter vaststelling
door het bestuur en tijdig aanleveren financiële stukken voor het jaarverslag voor de
Alg. Vergadering in mei/juni

•

Aanbieden stukken aan Kascommissie ter controle.

Het bestuur vergaderd 6x per jaar. De administratieve taken kunnen thuis worden uitgevoerd. Gemaakte
onkosten (zoals bijv. reiskosten) kunnen worden gedeclareerd.
Heeft u interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag per e-mail uw reactie. U kunt uw reactie sturen naar
NAH vereniging ‘samen verder’ Zeeland e-mail: nahzeeland@zeelandnet.nl onder vermelding van “sollicitatie
bestuur”

is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en
mantelzorgers. De vereniging verzorgt informatie bijeenkomsten (genoemd Trefpunten) waarbij een spreker
wordt uitgenodigd over een specifiek onderwerp. Tevens organiseert de vereniging een zomer en winter activiteit
voor haar leden en lotgenoten.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Colijn, voorzitter.
Tel 06-50691857
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De NAH Zeeland ‘Samen Verder’ is op korte termijn op zoek naar een

Bestuurslid van de vereniging
Met als bijzondere taak de ondersteuning van het secretariaat
De werkzaamheden zullen onder andere het volgende inhouden:
•
•
•
•

Het bijhouden van de ledenadministratie i.s.m. de penningmeester
Maken van verslagen bestuursvergaderingen
Het bijhouden van de agenda en uitschrijven vergaderingen in overleg voorzitter
Uitnodigingen versturen voor activiteiten zoals en bijeenkomsten

Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd. De administratieve taken kunnen thuis worden uitgevoerd. Daarnaast
stellen we het op prijs als je de onderstaande werkzaamheden periodiek en in samenspraak met het overige
bestuur wil uitvoeren.
•

Gastheer- of gastvrouw bij activiteiten en bijeenkomsten

•

Aanwezigheid c.q. bemensing van de informatiestand tijdens regionale beurzen en congressen. Dit
gebeurt per toerbeurt.
Afvaardiging naar samenwerkende instanties zoals procesgroep Hersenletsel Zeeuwse Zorgschakels

•

is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en
mantelzorgers. De vereniging verzorgt informatie bijeenkomsten (genoemd Trefpunten) waarbij een spreker
wordt uitgenodigd over een specifiek onderwerp. Tevens organiseert de vereniging een zomer en winter
activiteit voor haar leden en lotgenoten.
Voor de secretariële werkzaamheden is een passende vergoeding beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Colijn, voorzitter.
Tel 06-50691857
Heeft u interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag per e-mail uw reactie. U kunt uw reactie sturen
naar NAH vereniging ‘samen verder’ Zeeland e-mail: nahzeeland@zeelandnet.nl onder vermelding van
“sollicitatie bestuur”
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De NAH vereniging Zeeland ‘Samen Verder’ Zeeland is op korte termijn op zoek naar een

Bestuurslid van de vereniging
Met als bijzonder taakveld Communicatie
•

Hij/zij is onder begeleiding van de overige bestuursleden in staat om invulling te
geven aan het communicatiebeleid van onze vereniging.
Proactief meedenken en doen in het zoeken naar kansen en mogelijkheden om
de vereniging ander de aandacht te brengen en te houden van maatschappelijke
partners en zorgpartners, maar juist ook aansluiting te zoeken en te houden met onze
leden, potentiële leden en donateurs is de algemene taakstelling.

•

Vaardigheden in het effectief gebruik van sociale media en het bijhouden van onze
geautomatiseerde website zijn vereist. Op het gebied van scholing kunnen faciliteiten
worden geboden. Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd, data- en tijdstippen worden in
overleg met alle bestuursleden vastgesteld. De administratieve taken kunnen thuis
worden uitgevoerd. Daarnaast kun je worden gevraagd voor:

•

Aanwezigheid c.q. bemensing van de informatiestand tijdens regionale beurzen
en congressen. Dit gebeurt per toerbeurt.

•

Gastheer- of gastvrouw bij activiteiten en bijeenkomsten

•

Afvaardiging naar samenwerkende instanties zoals procesgroep Hersenletsel
Zeeuwse Zorgschakels
is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en mantelzorgers.
De vereniging verzorgt informatiebijeenkomsten (genoemd Trefpunten) waarbij een spreker wordt uitgenodigd
over een specifiek onderwerp. Tevens organiseert de vereniging een zomer- en winteractiviteit voor haar leden
en lotgenoten. Voor de werkzaamheden is een passende onkostenvergoeding beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Colijn, voorzitter, tel 06-50691857
Heeft u interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag per e-mail uw reactie.
U kunt uw reactie sturen naar NAH vereniging ‘samen verder’ Zeeland e-mail:
nahzeeland@zeelandnet.nl onder vermelding van “sollicitatie bestuur”
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VUL WANNEER U EEN WIJZIGING TE MELDEN HEBT ONDERSTAANDE STROOK IN
Juiste adressering
Naam

:…………………………………………………………………………………………………..

Adres

:…………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats

:……………………………………………………………………………………………………

Postcode

:……………………………………………………………………………………………………

Telefoon

:……………………………………………………………………………………………………

Wilt u bij gewijzigde of onjuiste adressering deze strook in zijn geheel ingevuld
retourneren aan:

NAH-vereniging “Samen Verder”, Zeeland
Ledenadministratie
De Walestraat 19
4371 CE KOUDEKERKE
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Foto omslag: Bron: www.beeldbank.zeeland.nl

