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VTV DELFT - STICHTING VRIJE TIJD, THUISHULP EN VORMINGSACTIVITEITEN
Beste vrijwilligers en deelnemers van het VTV

Het is alweer december.
De tijd vliegt. De feestdagen
staan voor de deur en dat
betekent natuurlijk ook
een nieuwe nieuwsbrief.
Daarom is in overleg met
de architect besloten om
na de kerstvakantie de
clubs in De Wipmolen vier
weken stil te leggen. De clubs
beginnen weer in de week van
3 februari. Iedereen krijgt hier ook nog
een brief over. Ook de kerstborrel voor vrijwilligers
wordt verzet naar het moment dat het pand af is en
dan maken we er meteen een housewarming party
van. Op dat moment zullen ook de kerstattenties
voor de vrijwilligers worden uitgereikt.

In deze nieuwsbrief informatie
over de verbouwing, de activiteiten van de afgelopen maanden en
de plannen voor het nieuwe jaar.
Alle vrijwilligers hebben een (digitale) uitnodiging
ontvangen om een tevredenheidsonderzoek in te
vullen. Door deze enquête in te vullen helpen jullie ons
de kwaliteit van het VT(V) te verbeteren.
Degene die in De Wipmolen naar de clubs gaan of
clubs begeleiden hebben waarschijnlijk al gemerkt dat
de verbouwing is begonnen. Tot nu toe hebben we alle
clubs gewoon door kunnen laten gaan en hebben we
er nog niet echt last van gehad. De computerclub is
verplaatst naar een tijdelijke plek in de ontmoetingsruimte, maar dat gaat eigenlijk prima!

We willen dit jaar afsluiten met alle vrijwilligers
ontzettend te bedanken voor hun fantastische inzet dit
jaar. Jullie hebben ieder op je eigen manier heel veel
positiviteit in het leven van onze deelnemers gebracht!
Daarvoor onze dank. Rest ons iedereen hele fijne
feestdagen toe te wensen en natuurlijk alle goeds en
gezondheid voor het nieuwe jaar.

Na de kerstvakantie gaan ze aan de ontmoetingsruimte
beginnen met verbouwen. Dat heeft wel veel invloed
op het kunnen draaien van clubs.

Team VTV Delft.

Vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp (VT) opgelet!
Wij zoeken vrijwilligers die willen
deelnemen aan de VTV vrijwilligersraad. Wil je meepraten over de
positie van vrijwilligers, de behoefte
aan ondersteuning, communicatie
en de waardering van vrijwilligers?

En dit specifiek ook voor vrijwilligers
die 1 op 1 werkzaam zijn en
gekoppeld zijn aan een maatje?
Monique Hazewinkel heeft zich
de afgelopen periode ingezet.
Waarvoor veel dank!
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Wie neemt het stokje van haar over?
Heb je interesse en wil je meer
informatie? Neem dan contact op
met Corrie Brocken voor meer
informatie: 015-2618648,
c.brocken@vtvzhn.nl

Nieuws beweegcoaches
Special Olympics
Van 12 t/m 14 juni 2020 worden de
Special Olympics georganiseerd in
Den Haag. Ruim 2.000 sporters met
een verstandelijke beperking zullen
drie dagen lang aan wedstrijden
meedoen in maar liefst achttien
takken van sport.
Op de Special Olympics Nationale Spelen 2020 zijn alle sporters
met een verstandelijke beperking
welkom, ongeacht niveau of eerdere
prestaties. Ga voor meer informatie
over de special Olympics naar
www.specialolympics2020.nl
Uniek Sporten
Uniek Sporten helpt je bij het zoeken
naar een sportaanbieder bij jou
in de buurt. De beweegcoaches
hebben ervoor gezorgd dat al het
sportaanbod voor mensen met een
beperking op de website Uniek Sporten staat. De Uniek Sporten zoekmachine is ook op de website van
beweegcoach Pijnacker-Nootdorp
en Westland geplaatst. Op deze
manier kun je snel en handig opzoek
gaan naar een sport voor jou!
Kom je er via de website toch niet
uit? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de Beweegcoach
en gaan we samen kijken waar jij
aan de slag kunt!

In de ochtend waren de scholen
voor Speciaal onderwijs uitgenodigd.
De hele ochtend werd er fanatiek
gesport door de leerlingen. Er kon
niet alleen meegedaan worden aan
teamsporten zoals hockey, (rolstoel)
handbal en voetbal, maar ook aan
kickboksen en judo.
’s Middags was iedereen met een beperking uitgenodigd om kennis met
de verschillende sporten te maken.
Ruim 30 personen uit verschillende
woonvoorzieningen hebben een
leuke sportieve middag gehad.
Een mooi evenement waar met
veel plezier op terug gekeken kan
worden. Volgend jaar zal er weer
een sportdag
Aangepast
sporten georganiseerd
worden en
dan in de
gemeente
Vlaardingen.
Sportakkoord
Afgelopen maanden zijn verschillende partijen in Vlaardingen bezig
geweest met het formeren van een
lokaal sportakkoord. Zaterdag 2 november was het dan zover. 24 Partijen hebben het lokale sportakkoord
ondertekend. Ook de beweegcoach
aangepast sporten heeft haar handtekening onder het akkoord gezet.
De focus van de beweegcoach komt

met name te liggen op het “inclusief”
sporten, wat inhoudt dat iedereen,
groot, klein, arm, rijk, met of zonder
beperking moet kunnen sporten.
(foto ondertekening sportakkoord)

Maassluis

Sportakkoord
In Maassluis is op 25 november een
bijeenkomst georganiseerd waarbij
sportverenigingen, maatschappelijke
organisaties en het onderwijs zijn
uitgenodigd om mee te denken over
de invulling van het lokale sportakkoord. De opkomst was erg groot en
er zijn mooie ideeën opgehaald. In
januari zal een vervolg bijeenkomst
zijn om de ideeën verder vorm te geven. Goed om te zien dat sport leeft
in Maassluis en dat veel verschillende partijen zich in willen zetten voor
een goed sportklimaat.
Zwemvierdaagse
Op donderdagavond wordt er in het
zwembad in Maassluis gezwommen
door mensen met een beperking. Al
vele jaren is in de maand november
de zwemvierdaagse. Vier donderdagen staan in het teken van de
vierdaagse, met op de laatste avond
een beloning in de vorm van een
medaille. Donderdag 28 november
was de afsluiting. Mooi om te zien
dat iedereen op zijn of haar eigen
manier geniet van de zwemsport.
Sommige zijn zeer fanatiek in het

Vlaardingen

Sportdag aangepast sporten MVS
Op vrijdag 20 september werd in de
Margriethal in Schiedam de sportdag aangepast sporten gehouden
voor de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam Deze dag
was georganiseerd door VTV, ViB en
SportMEE.

Vervolg >
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Nieuws beweegcoaches

Vervolg >

zwemmen van baantjes, anderen
vinden het heerlijk om in het warme
water te drijven.
Tijdens de les wordt er voor degenen
die hier zin in hebben een kwartiertje aquarobics gedaan. Dit keer was
het wel heel gezellig wat een aantal
Pieten kwamen de afsluiting van de
zwemvierdaagse meevieren en vanaf
de kant deden zij fanatiek mee met
de aerobicoefeningen.
De medailles en een klein presentje
werden dit jaar uitgereikt door de
wethouder, die iedereen feliciteerde met de behaalde prestatie. Er
waren zwemmers bij die al voor de
16e keer mee hebben gedaan aan
de Zwemvierdaagse. Om het feest
helemaal compleet te maken had
het zwembad gezorgd voor een hele
grote taart waar alle zwemmers op
getrakteerd werden. Het drankje
was beschikbaar gesteld door Fonds
Schiedam Vlaardingen. Ook de
vrijwilligers werden in het zonnetje
gezet en zij ontvingen een heerlijke
chocoladeletter.
De afsluiting van de zwemvierdaagse was een hele happening. Het is
niet iedere week zo’n groot feest,
maar wel altijd heel gezellig. Ben

Meldingen
Contributie 2020

De contributies zullen in 2020
verhoogd worden.
De basiscontributie gaat omhoog
naar € 25,00 per jaar en de kwartaal
kosten per club gaan omhoog met
2 ½ %. Dit is conform de prijsindexering.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum

je enthousiast geworden door dit
verhaal en woon je in of in de buurt
van Maassluis, dan ben je van harte
welkom om een keer mee te komen
zwemmen. De activiteit is op donderdag van 19.15 uur tot 20.00 uur in
Zwembad Dol-fijn in Maassluis.

Pijnacker-Nootdorp

Sportakkoord
De gemeente Pijnacker-Nootdorp
vindt het belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen met plezier kunnen
sporten en bewegen. Daarom is er
in de gemeente een sportakkoord
afgesproken waar wethouder Peter
Hennevanger en vertegenwoordigers
van 12 verenigingen/organisaties
hun handtekening onder hebben
gezet. De partijen gaan meer samen
werken, zodat er nog meer mensen
kunnen gaan sporten, zoals mensen
met een beperking.

In de groepsfase speelt Nederland
tegen regerend kampioen Portugal
en Slovenië. De nummers 1 en 2
van beide poules gaan door naar de
halve finale.

Delft

Rachel
Het afgelopen jaar heeft Rachel met
veel plezier gewerkt als Beweegcoach bij het VTV.
Ze is nu lekker op reis naar Cuba en
zal daarna helaas niet meer bij het
VTV komen werken.
In januari komt er een nieuwe collega die zich in de volgende nieuwsbrief zal voorstellen.
Rachel, heel erg bedankt voor al het
werk dat je hebt gedaan!

Westland

Rolstoelhandbal
Het Nederlands rolstoelhandbalteam is met maar liefst acht spelers
van Quintus naar Kroatië, voor een
zeslandentoernooi.
Het toernooi is gehouden op
zaterdag 14 en zondag 15 december.

dezelfde privacywetgeving geldt in
de hele Europese Unie (EU).
Je ontvangt onze nieuwsbrieven en
uitnodigingen omdat je deelnemer
bent van VTV, begeleider, of deelnemers in je organisatie wonen, of
aangegeven hebt de nieuwsbrief te
willen ontvangen.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om
met je gegevens. Dat deden wij al en
dat blijven wij ook doen.

Facebook

Regelmatig zien we foto’s
van deelnemers langskomen op
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Facebook. Dit is vaak erg leuk en
we begrijpen dat dit met de nieuwe
media bijna niet is tegen te houden,
maar houd allemaal alsjeblieft rekening met het feit dat sommige van
onze deelnemers niet op de foto
mogen die voor de buitenwereld
worden gebruikt. Check dit eventueel bij ons voordat je iets plaatst.
Ook willen we alle ouders en/of
begeleiders wederom verzoeken om
aan ons door te geven als je niet wilt
dat iemands’ foto hiervoor gebruikt
wordt, zodat wij de gegevens up tot
date hebben.

JAARVERSLAG
VRIJWILLIGERSRAAD 2019

Voor u ligt het jaarverslag van de Vrijwilligersraad.
In dit jaarverslag vertellen we wat we afgelopen jaar hebben gedaan,
bereikt en niet hebben bereikt.
VTV en VT heeft haar vrijwilligers
hoog in het vaandel staan en willen
graag dat de vrijwilliger wordt
gehoord en betrokken is. Door het
vertrek van medewerkers en reorganisatie is er behoefte ontstaan
om een kern van vrijwilligers te
hebben waar de medewerkers van
de VTV en VT op kunnen terugvallen
en die als klankbord kunnen dienen
tussen de medewerkers en de
vrijwilligers.
Hierdoor is de Vrijwilligersraad
(hierna te noemen VR) op 7 maart
2019 ontstaan.
De raad bestaat uit:
De VR heeft als doel de VTV en
VT-medewerkers te adviseren en
voor de vrijwilligers een klankbord
te zijn.
- Voorzitter: Veronique de Hamer
- Vice voorzitter: Bianca Hoogendam
- Secretaris: Miranda le Duc (VTV) Monique Hazewinkel (VT)
- Bestuurslid: Dirk van Amerongen
De VR wordt door Xtra ondersteund
op het gebied van tips en trucs,
e-mailvoorzieningen.
Op 6 mei 2019 is de 1e officiële
vergadering van start gegaan.
De VR heeft 4x per jaar vergaderd
en de notulen naar het management verzonden.

De notulen zijn openbaar en kunnen desgewenst alsnog worden
verzonden naar een ieder die hier
behoefte aan heeft.
De VR heeft voor het 1e jaar bewust
gekozen om de notulen nog niet
aan de vrijwilliger te versturen ivm
de juiste opzet van de raad te kunnen vormen.
Wat hebben we gedaan en
bereikt:
- De VR heeft geadviseerd om de
protocollen te updaten en bij nieuwe vrijwilligers onder de aandacht
te brengen. Dit heeft geresulteerd
in een hand-out die wordt uitgereikt en een avond met nieuwe
vrijwilligers.
- VTV heeft advies gevraagd mbt
het 60-jarig bestaan.
- De leden van de VR hebben een
eigen mailadres binnen Xtra
Op dit mailadres is 1x een mail
binnen gekomen met een
algemene vraag.
- De VR is aangesloten bij de verbouwing van het pand en heeft
een aantal wensen doorgegeven.

Wat willen we in 2020 bereiken:
- Meer zichtbaarheid en betrokkenheid vergroten onder de vrijwilligers
- Een leuke activiteit voor de vrijwilligers organiseren
- Protocollen onder de aandacht
van alle vrijwilligers brengen
- Een algemene vergadering voor de
vrijwilligers organiseren
- De notulen van de VR vergaderingen versturen naar de vrijwilligers
Vacature:
Helaas heeft Monique Hazewinkel
(VT) haar functie moeten neerleggen door privé omstandigheden.
Hierdoor is er een vacature ontstaan. Wij zoeken:
- 2 bestuursleden van de VT die een
verbindende factor kunnen zijn
voor de vrijwilligers van de VT.
Voor aanmeldingen voor
bovenstaande vacature of andere
vragen en ideeën kun je een
berichtje sturen naar het onderstaande mailadres:
vrijwilligersraaddelft@vtvzhn.nl

Wat is niet gelukt:
- De VR heeft geprobeerd om meer
jongeren te integreren bij de activiteiten van de VTV
- VR is nog niet zichtbaar genoeg bij
de vrijwilligers.

4

van de
n
e
d
e
sl
r
u
u
st
e
b
Alle
ensen
w
d
a
a
sr
r
e
g
i
ll
i
Vrijw
stisch
a
t
n
a
f
n
e
e
e
i
ll
ju
en gezond 2020.

Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers
Zaterdag 7 december heeft de
workshop EHBO light plaatsgevonden.
Zo’n 20 vrijwilligers uit de verschillende regio’s hadden zich aangemeld voor de deskundigheidsbevordering “EHBO-light”.
De training vond plaats in Parkoers.
Vanaf 12.30 uur werd iedereen
verwelkomt met een lunch, zodat er
alvast onderling en met de cursusleidster en Lotus kennis gemaakt
kon worden.
De naam van de workshop zegt
het al, geen volledige EHBO cursus,
maar een training waar wordt
ingegaan op alledaagse ongelukjes
en hoe daarop te reageren.
Allereerst kwam de Lotus binnen
met een lelijke schaafwond en werd
verteld hoe je deze het best kunt
verbinden en welke verdere actie
ondernomen moet worden.
Zo kwamen vele onderwerpen zoals
verslikking, het hard stoten van het
hoofd, beroerte, hartinfarct en een
flauwte aan bod. Doordat er een
Lotus aanwezig was, werd het een
zeer interactieve bijeenkomst.
Na de pauze werden nog wat
filmpjes vertoond van verschillende
epileptische aanvallen en volgde
de uitleg hoe je kunt handelen. Tot
slot werd nog geoefend met het
aanleggen van een drukverband en
werden handige tips gegeven voor
het plakken van een pleister.
Voordat iedereen er erg in had was
de middag voorbij en gingen de vrijwilligers met een rugzak met handige tips op het gebied van EHBO
naar huis. Een leerzame middag die
zeker voor herhaling vatbaar is.

Introductie cursus voor nieuwe
vrijwilligers.
De eerste introductie cursus voor
nieuwe vrijwilligers heeft plaatsgevonden op 6 november.

De handleiding is vastgelegd in een
stappenplan, dat van toepassing is
in de volgende twee situaties:
- Een cliënt is het (vermoedelijke)
slachtoffer van mishandeling of
misbruik.
- Een cliënt is de (vermoedelijke) dader van mishandeling of misbruik.
Kern van het stappenplan is dat
elke medewerker en vrijwilliger
een interne meldingsplicht heeft,
waarna vervolgens in samenwerking met anderen bepaald
wordt of en op welke wijze moet
worden gehandeld.

Het voornemen is om in april de
volgende te houden. Nieuwe
vrijwilligers zullen hiervoor
uitgenodigd worden. Mocht je al
een tijdje vrijwilligerswerk doen en
belangstelling hebben voor deze
cursus, dan ben je ook van harte
welkom.
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Helaas komt het voor dat kinderen of volwassen mishandeld of
misbruikt worden. De
vrijwilligers van het VTV
kunnen hier ook mee
in aanraking komen of
signaleren tijdens hun
vrijwilligerswerk. Met
een protocol van Xtra
biedt VTV haar werknemers en vrijwilligers
een handleiding over de
wijze waarop zij dienen
te handelen wanneer er
sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of misbruik van
of door een cliënt. Het
handelen is erop gericht
de mishandeling of het
misbruik te beëindigen
en het slachtoffer veilig
te stellen.
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Infographic
Er is een nieuwe hand-out waarop
kort stappen worden beschreven
wat je moet doen in een noodsituatie. Iedere nieuwe vrijwilliger
zal deze voortaan ontvangen.
Ook hangt deze al in VC De Wipmolen. In deze nieuwsbrief zullen we
de Delftse versie plaatsen, maar
er zijn per gemeente verschillende versies gemaakt. Mocht je hier
behoefte aan hebben laat ons dat
dan weten, dan sturen we de juiste
versie naar je toe.

!

Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers
VT
Roos is in het Westland gekoppeld
aan een 21 jarige jonge meid.
Er zijn studenten gematcht aan
verschillende hulpvragers in de
regio.
VTV
Fabiola komt het bar-team op de
donderdag versterken
Anita
gaat op donderdagavond
helpen bij het koken
Heleen komt op donderdag
helpen. Waar precies is
nog niet zeker.
Lisanne gaat dit jaar stage bij ons
lopen. Ze doet dat bij
verschillende clubs
Rick
loopt stage bij bowlen
Zoetermeer.
Chantal (ook VTV deelnemer) is
enthousiast en helpt het
keukenteam van het
eetcafé met koken.
We hopen dat jullie een hele leuke
tijd bij VTV en VT gaan hebben.

Vrijwilligers
gevraagd:
Vrijwilliger voor het bowlen in
Delft (aanmelden bij Monica van
Houwelingen)
Vrijwilliger(s) voor vriendengroep
Lansingerland, Pijnacker/Nootdorp,
(aanmelden bij Kristel v.d. Berg)
Vrijwilliger(s) eetcafé Delft op
zondag (aanmelden bij Kristel v.d.
Berg)
En natuurlijk kunnen we altijd
vrijwilligers voor de Vrijwillige
Thuishulp gebruiken.

Verbouwing
Sluiting VC De Wipmolen in
verband met verbouwing

Denk bijvoorbeeld aan: samen naar
evenementen, bioscoop, wandelen,
vissen. Al met een paar uurtjes per
maand maak je iemand blij! (aanmelden bij Kristel v.d. Berg)

Joke Graafland 25
jaar vrijwilliger

Wat een prestatie! Joke is in
december al 25 jaar betrokken bij
de clubs!
Al jaren verzint ze de meest
geweldige dingen om te knutselen
en begeleidt zij het handwerken
met grote vakkundigheid. Joke is
niet weg te denken bij de clubs;
altijd bereidt om te helpen met het
organiseren van een feest of bij
activiteiten. Ook heeft ze in de
afgelopen jaren verschillende
andere clubs gedraaid zoals het
koken voor jongeren.
Er komt nog een moment om
haar officieel te bedanken, maar
we wilden het hier ook heel graag
melden.

Deelnemers!

Bij een aantal groepsactiviteiten van
VTV zijn nog plekken vrij!
Misschien kennen jullie nog mensen die mee willen doen?
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers bij:
• Tekenen en schilderen op dinsdag
• Koken in Schipluiden 1 keer in de
maand op woensdag
• Make up club donderdagavond
• Aerobic op donderdagavond
• Koken voor jongeren met autisme
(normale intelligentie) op zaterdag
• Samen Leren Programmeren voor
jongeren met autisme (normale
intelligentie) op zaterdag
• Vriendengroep Lansingerland/
Pijnacker/Nootdorp
Neem bij interesse contact op met
het VTV, dan kijken we samen wat
het beste bij de (nieuwe) deelnemer
past.

In Memoriam
Jacky van Loon
In november bereikte ons het
droevige bericht dat Jacky van
Loon is overleden.
Jacky was al jaren een vaste
bezoeker van VTV. We zullen
hem allemaal heel erg missen.

Gefeliciteerd en ontzettend
bedankt Joke!

Omdat er in het pand verbouwd
wordt en dit na de kerstvakantie
overlast gaat geven voor de deelnemers zijn we aansluitend op de
kerstvakantie 4 weken dicht.
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We starten weer in de week van
3 februari hopelijk in en mooi
opgeknapt gebouw!
Vergeet niet de taxi af te zeggen
voor deze weken!

Feesten
De afgelopen periode hebben we weer een paar mooie feesten gevierd. In oktober hadden we een
heerlijk herfstfeest en eind november kwam Sinterklaas bij ons langs.

Herfstfeest

Sinterklaasfeest
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Dat is leuk om als
vrijwilliger bij deze
Vriendengroep
betrokken te zijn!
Heb je 1 keer in de maand een
paar uurtjes vrij in het weekend?
En zie je het wel zitten om mee
op stap te gaan?
Dan help je het VTV en deze
groep enorm! Dit is ook een leuke
werkervaringsplek voor studenten.
Heb je interesse of wil je meer
informatie?
Neem dan contact op met
Kristel van den Berg, 06-10675106,
k.vandenberg@vtvzhn.nl

Studenten ingezet de
Vrijwillige Thuishulp
Dit jaar zijn er weer studenten gestart bij de Vrijwillige Thuishulp. De
studenten volgen de opleiding HBO
Social Work of HBO Verpleegkunde.
Jonge enthousiaste mensen die,

Dag Lieselotte!

door een paar uurtjes van hun tijd
met 1 van onze hulpvragers door te
brengen een groot verschil kunnen
gaan maken!
De studenten hebben deelgenomen
aan de VTV introductiecursus en de
MEE workshops “Autisme”

Lieselotte Obbes is het afgelopen half jaar werkzaam
geweest voor Vrijwillige Thuishulp. Lieselotte gaat
verhuizen naar Arnhem en is vanaf januari niet meer
werkzaam voor Vrijwillige Thuishulp.

en “Licht Verstandelijke Beperking”
zodat ze goed voorbereid aan hun
maatjeswerk kunnen beginnen!
Welkom:
Judith, Harun, Diederik, Abdulsamet, Wijnand, Nienke, Marit, Julie
We hopen dat jullie een leerzame en
leuke periode hebben bij het VTV!
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VAKANTIES VTV DELFT
Kerstvakantie

Maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Dicht door verbouwing!

Maandag 6 januari t/m zondag 2 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari t/m zondag 1 maart

Paasweekend

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april

Meivakantie

Maandag 27 april t/m zondag 10 mei

Hemelvaart

Donderdag 21 mei

Pinksteren

Zondag 31 mei en maandag 1 juni

Zomervakantie

Maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus

Herfstvakantie

Maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober

Kerstvakantie

Maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Vakanties VTV Delft

2020

CONTACT
4 VTV
Prof. Krausstraat 71b, 2628 KG Delft

%

Tel. 015 26 18 648
vtvdelft@vtvzhn.nl

* https://www.wijzijnvtv.nl/
* http://www.vrijwilligethuishulp.nl/
https://www.facebook.com/vtvdelft
http://instagram.com/vtvdelft
https://twitter.com/vtdelft

GEGEVENS CONSULENTEN
VTV

Corrie Brocken

tel. 06 10648478

c.brocken@vtvzhn.nl

VT

Kristel van den Berg

tel. 06 10675106

k.vandenberg@vtvzhn.nl

Petra van der Meer

tel. 06 10787379

p.vandermeer@vtvzhn.nl

Linda van Etten

tel. 06 10754891

l.vanetten@vtvzhn.nl

Monica van Houwelingen

tel. 06 10744746

m.vanhouwelingen@vtvzhn.nl

Secretariaat

Els Roozenburg

tel. 015 2618648

vtvdelft@vtvzhn.nl

Manager

Agnette Overdevest

tel. 06 23005159

a.overdevest@meezhn.nl

Beweegcoach
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