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SAMEN.
Informatieblad van de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort en omstreken 

Als de nieuwe SAMEN weer op de voordeurmat ligt dan hebben we 
hopelijk het ergste weer gehad. En dan bedoel ik de dreiging van het 
Corona-virus. Zo’n wereldwijde verspreiding zorgt voor veel ongemak en 
leed. Denk eens aan die gesloten steden in China, maar op dit moment 
zelfs dichter bij huis in Italië of zelfs ons eigen Brabant. Steden op 
slot, fabrieken die stilliggen, scholen gesloten en dan verplicht binnen 
blijven.

Ik hoop dat we met z’n allen beseffen dat gezondheid een groot goed is 
en dat je zomaar geconfronteerd kan worden met een situatie dat het 
leven een andere wending neemt dan je zelf hoopt en verwacht. Of alle 
toernooien en wedstrijden door kunnen gaan is op dit moment nog niet 
te zeggen. Wel weet ik dat als een toernooi wordt afgelast dat het dan 
gebeurt om iedereen gezond te kunnen houden.

Binnenkort hebben we weer de Algemene Ledenvergadering en daar 
wordt dit keer een voorstel in stemming gebracht over een aanpassing 
van de contributie. Als bestuur zullen we er voor moeten zorgen dat 
er een gezonde financiele basis is en blijft. Daardoor zal het mogelijk 
blijven om iedereen de kans te geven om tegen een schappelijke 
contributie te kunnen sporten. 

Dankzij een bijdrage van de Diaconie van de PKN in Amersfoort is in 
ieder geval het onderhoud van onze nieuwe bussen voor een aantal 
jaren gegarandeerd. Wij zijn hen dankbaar voor een dergelijke bijdrage, 
want dat geeft jullie de mogelijkheid om naar de sport te komen. Of 

Van de voorzitter dat nu sporthal Rustenburg, Zielhorst of het zwembad Hoogland is. En 
natuurlijk niet te vergeten de reis naar en van de toernooien in het land.

Naschrift redactie: bij het naar de drukker gaan van de kopij van deze Samen 
was er nog geen einde aan de virus ellende. Het bestuur heeft daarom besloten 
de Algemene Ledenvergadering van 16 april uit te stellen. 

Fred van den Broek
voorzitter GSVA

Bij BS Online - Offline 
kunt u terecht voor:
• Vormgeving en ontwerp
• Video animatie en montage 
• Websites en onderhoud

Albast 4, 3831 VX Leusden  •  T 06 - 1111 62 73 
bianca@bsonline-offline.nl  •  www.bsonline-offline.nl
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Van de redactie

Bij de afronding van deze Samen worden de ingrijpende maatregelen 
bekend rond de bestrijding van het virus. We hadden al de nodige 
signalen natuurlijk: het paratoernooi in Duiven was al afgelast en er was 
de aankondiging dat ook het Ubels toernooi in Deventer niet door zou 
gaan. Ook de trainingen vervielen en van SRO kwam de mededeling dat 
de sporthallen dicht gingen. Allemaal heel vervelende ontwikkelingen en 
dan druk ik me voorzichtig uit. Hoe dan ook, de afronding van deze Samen 
kon beginnen want nieuwe verslagen van toernooien zouden er niet komen. 
Gelukkig lagen er al bijdragen over het eerste Ubelstoernooi in Lochem en 
het ranglijsttoernooi in Zoetermeer. 

In deze Samen ook een kennismaking (zij het op papier) met twee nieuwe 
bestuursleden. Althans, het is de bedoeling dat ze bestuurslid worden. Die 
benoeming had moeten plaats vinden in de ledenvergadering die gepland 
stond op 16 april. Maar gelet op alle gezondheidszaken die spelen en er op 
dit moment (medio maart) nog geen zicht is op een einde is het verstandig 
om deze vergadering uit te stellen.

Ondanks alles, toch leesplezier gewenst.
Peter van der Vlist
redacteur Samen 
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Ranglijsttoernooi Zoetermeer 
op 18 januari 2020

Van de vorige editie van dit 
toernooi wisten we dat we met de 
bus niet tot bij de sporthal moesten 
komen. Er heen rijden zou lukken, 
achteruit zou aanzienlijk lastiger 
worden. Het gezelschap bestond 
dit keer uit Aniek en Anouk (het 
duo schuivers), Frank, Alma, 
Henriette en Peter en deze club 
stapte op enige afstand van de 
sporthal uit waarna de bus een 
stuk verder in de wijk geparkeerd 
kon worden. In de hal waren 16 
tafels opgesteld, waarbij in de loop 
van de morgen twee schuiftafels 
beschikbaar kwamen. Alma begon 
tegen een tegenstander die uit 
de zesde naar de vijfde klasse was 
gepromoveerd en dat werd toch 
best moeilijk. Uiteindelijk stond er 
een 2-2 op het bord maar Alma kon 
tevreden zijn met de 3-2. Sjoerd 
had al opgemerkt dat het niet zijn 
dag was. Frank kon niet anders dan 

Het eerste toernooi in het nieuwe jaar. En gelukkig geen sneeuw of andere 
winterse ellende. Sterker, het was mooi weer en Wil Cattie vond het een goede 
gelegenheid om met de nieuwe bus kennis te maken. Rijden op een wat langere 
afstand. En dat is goed bevallen: we stonden mooi op tijd in Zoetermeer.

twee vijfsetters achter elkaar spelen, 
maar toen de derde ‘dreigde’ 
vond hij dat een rustmomentje 
hem wel gegund mocht worden. 
Sjoerd kwam in de troostronde 
terecht en kon na het 3-1 verlies 
toch opmerken dat het een leuke 
dag was geweest. In de hoofdronde 
ging ook Alma met 3-1 ten onder. 
Frank (in de troostronde) kwam 
weliswaar tot 2-2 maar moest na 
een gelijk opgaande strijd toch 
ook (met 3-2) buigen voor de 
tegenstander. Henriette speelde 
wisselend, kwam in de troostronde 
terecht en moest ook daar de eer 
aan de tegenstander laten. Het 
schuiven bij de Amersfoortse dames 
was zeker ook spectaculair: alleen 
al de eindstand 17-15 die Aniek 
op het telbord kreeg zegt genoeg. 
Ook Anouk was op haar best maar 
moest het toch afleggen tegen 
haar tegenstander. De opgedane 
ervaring zal ze goed kunnen 
gebruiken in een volgend toernooi.

Onze schuifsters in afwachting
HYPOTHEKEN & ASSURANTIËN

VAN DEN BROEK

“Ik zit vol toekomstdromen. 
Maar dat moeten geen 
nachtmerries worden.”

Van den Broek Hypotheken en Assurantiën is financieel adviseur. Persoonlijk,  

betrokken en kundig. Van den Broek is niet verbonden aan een financiële instelling 

en zoekt altijd naar de oplossing die het best aansluit bij jouw mogelijkheden.  

En jouw wensen. Van wonen tot verzekeren en van beleggen tot sparen.  

Maar wel met een realistische kijk op de zaak. Want toekomstdromen moeten  

geen nachtmerries worden. Meer weten? Maak dan nu een afspraak.

Burgemeester de Beaufortweg 18  Postbus 14  3830 AA  Leusden  033 434 08 05 
info@fvandenbroek.nl  www.fvandenbroek.nl

Bij grote financiële beslissingen  
kies je juist niet voor het avontuur.

BROEK004_ADV a5_GSVA_adres.indd   1 13-05-14   11:43



Jan Ubels toernooi 
1 februari 2020

Het uitgangspunt bij dit toernooi 
-dat zich afspeelt in 4 plaatsen 
over 4 verschillende dagen- is een 
gezellige maar sportieve competitie 
waarbij de teams ingedeeld worden 
naar sterkte in een A, B en C-poule. 
Elk team moet eigenlijk minimaal 3 
spelers beschikbaar hebben om bij 
verhindering toch met 2 spelers aan 
de wedstrijd deel te kunnen nemen. 
Dat is nog niet eenvoudig want 
we kampen helaas veelvuldig met 
blessures. Voor dit jaar konden we 
slechts één team samenstellen voor 
de A- en één team voor de C-poule. 
Ook doen er schuivers mee maar 
die hebben hun eigen poule.

Het was al even geleden dat ik 
erbij was omdat voorheen de teams 
compleet waren en er onvoldoende 

Hoewel het aantal leden van G.S.V.A. langzaam terugloopt, proberen we toch 
elk jaar weer teams te formeren om mee te doen aan het recreatieve Jan Ubels 
toernooi. 

deelnemers waren om een extra 
A-team te formeren. Nu was die 
gelegenheid er wel waarbij team 1 
bestond uit Alma van Gils, Gertjan 
Bolle en ondergetekende én als 
invaller voor noodgevallen Harry 
Elsendoorn. De eerste speeldag 
zou plaatsvinden in Lochem 
waarbij Alma en ik het spits 
zouden afbijten. Team 2 bestond 
uit Sabine van der Vlist, Frank 
Drieman en nieuwkomer Martin 
de Groot. Of Coby Stitselaar zou 
spelen was afhankelijk van haar 
thuissituatie. Daarnaast hadden 
we ook nog 2 deelnemers aan het 
schuiftafeltennis, Aniek Mulder en 
Anouk van der Veen.

We zouden die ochtend om half 
9 vertrekken vanaf het adres van 
Alma maar onze chauffeur Peter 
van der Vlist had een kwartier 
vertraging opgelopen toen hij 
Anouk op ging halen. Zij zat nog 
rustig op haar kamer een broodje 
te eten. Nadat iedereen was 
“ingeladen”, zoefden wij met de 

nieuwe G.S.V.A.-bus snel en bijna 
geruisloos over de A1 richting de 
Achterhoek. Peter verkoos op het 
laatst de toeristische route rond 
Lochem waardoor we rond kwart 
voor tien aankwamen. 

Tijden veranderen, ook in Lochem; 
geen hakende dames achter de 
kassa maar wel waren er achterin 
de kantine nog steeds muntjes te 
koop. Ik maakte gebruik van de 
spannende aanbieding: 7 voor 10 
euro en besloot vast koffie en thee 
voor iedereen te bestellen want 
anders liep alles veel te ver uit. Toen 
de meesten waren voorzien opende 
Wim van der Zwan het toernooi 
en wenste iedereen veel plezier en 
succes. Gelukkig stond er geen druk 
op de speeltijden. Na de eerste 
consumptie begaf iedereen zich 
naar de speeltafels. Deze speeldag 
zou voor G.S.V.A. tot aan de middag 
duren want team 1 en 2 waren ’s 
middags vrij. Een doorslaand succes 
werd het helaas niet: GSVA 1 mocht 
spelen tegen DE TOEKOMST 
maar het ging bijna gelijk op: 10 - 
11 werd de einduitslag en team 1 
kwam daardoor op een 6e plaats. 
Dit was geflatteerd want anderen 
hadden ’s middags ook punten 

behaald. Ook ons tweede team kon 
geen potten breken: GSVA 2 - DE 
PEPERBUS: 3 – 12 (een 7e, laatste 
plaats). Hopelijk gaan we dit in 
Bentelo ophalen. Aniek veroverde 
de derde plaats bij het schuiven 
tot nu toe met 11 punten; Anouk 
kwam met 3 punten niet verder dan 
een 8e plaats.

De soep, de broodjes bal en/of - 
kroket vonden zoals altijd gretig 
aftrek. Voor Martin was zijn eerste, 
leerzame toernooi in meerdere 
opzichten een verrassing. Nadat hij 
een broodje kroket besteld had, 
leunde hij achteruit en begaf het 
steunwieltje van zijn rolstoel het! 
Gelukkig kwam hij met de schrik 
vrij en vroeg onverstoorbaar of 
zijn broodje al klaar was ☺. Nadat 
de schuivers hun programma 
beëindigd hadden konden we 
vertrekken. Het was aanvankelijk 
een bewolkte dag, echt geschikt om 
binnen te spelen. Toch brak voor 
iedereen de zon even door toen we 
om 14:45 uur weer naar Amersfoort 
vertrokken. 

Tot een volgende keer,
Gerard Rutting

Aniek is tevreden Martin in actie GSVA Team 2

GSVA speelt en houdt toezicht
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Introductie van 
Dick van der Stoep 

Als kandidaat-bestuurslid wil ik 
me graag kort voorstellen aan de 
vereniging.

Mijn naam is Dick van der Stoep, 
ik woon met mijn gezin (vrouw en 
één van mijn drie dochters) in de 
wijk Zielhorst in Amersfoort.
Mijn werkzame leven speelde zich 
af in de zorg, eerst de psychiatrie 
en aansluitend de zorg voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik heb met veel plezier 
diverse managementfuncties 
vervuld.

Sinds mijn pensionering heb ik de ruimte om veel te sporten en om 
nuttig vrijwilligerswerk te doen.
Naast werkzaamheden bij de Voedselbank wil ik me nu ook graag inzetten 
voor de GSVA, als lid van het bestuur.
Ik hoop me snel in te werken en ik verheug me op het ontmoeten van 
veel leden

Dick van der Stoep

Introductie van
Harry Wiggers 
Mag ik mij even voorstellen…
Ik ben Harry Wiggers en heb een 
poosje geleden contact gezocht 
met GSVA Ik heb namelijk tijd over 
om mij op vrijwilliger basis ergens 
voor in te zetten. Ik heb in het 
verleden al enig vrijwilligerswerk 
verricht. Zo ben ik kaderlid 
geweest van de Fietsersbond, 
afdeling Amersfoort. Een van 
de resultaten van mijn inzet, in 
samenwerking met de gemeente, is 
de veel veiliger vierkante rotonde 
Holkerweg / Paladijnenweg. Maar 
denk ook aan het ontwerp van 
een nieuwe fietsparkeerkelder 
bij het CS van Amersfoort. Ik ben 
bestuurslid geweest bij de stichting Keistad Tandemtochten, die voor de 
visueel beperkte mensen eens per jaar een tandemtocht in de omgeving 
Amersfoort organiseert. Ook heb ik bij de Stichting Arteganza, al wat 
langer geleden, een muziekfestival georganiseerd, een weekend lang op 
vier pleinen in de binnenstad van Amersfoort. Ik woon in Amersfoort 
Zielhorst. Ik ben verkeerskundige, bedrijfskundige en ICT manager. 
Mijn hobby’s zijn: volleyballen, saxofoon spelen en lezen. Als aspirant 
bestuurslid wil ik mij graag inzetten voor de verening. Sport verbroedert. 
Soms gaat het om de prestatie maar het meedoen is net zo belangrijk. 
Laat dat het uitgangspunt zijn van een sportief 2020! Ik reken op veel 
plezier en inspiratie. Samen met jullie! Dat gaat lukken!

Harry Wiggers.
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Algemene verordening 
gegevensbescherming
AVG zoals het in de wandelgangen wordt genoemd is een wetgeving die onze 
privacy beschermt. Ook als vereniging hebben wij daar mee te maken en daarom 
een artikel over de reikwijdte binnen GSVA.

Over het algemeen wil je niet dat al jouw gegevens op straat komen te 
liggen en toch moet je voor veel zaken je persoonlijke gegevens ergens 
achterlaten. Denk maar aan een bestelling via internet, of voor het 
boeken van een concertkaartje. Voor het lidmaatschap van een vereniging 
geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet je naam, adres en woonplaats opgeven. 
Je geboortedatum, je rekeningnummer en emailadres. Daar gaan wij 
natuurlijk zeer zorgvuldig mee om, maar toch je legt veel zaken vast bij 
een instantie waarvan je mag verwachten dat zij er voor zorgt dat jouw 
gegevens niet op straat komen te liggen.

Omdat de wet voorschrijft dat je niet zomaar zaken mag delen, en dat 
gaat heel ver, vragen wij tegenwoordig bij de aanmelding als lid op het 
registratieformulier om toestemming. Heel specifiek voor het gebruik van 
foto’s en/of video. 

Die vraag stellen wij pas sinds vorig jaar, maar uiteraard zou die vraag aan 
alle leden die voor die tijd al lid waren ook gesteld moeten worden. Om 
nu er voor te zorgen dat wij gebruik kunnen maken van foto’s waar jij op 
staat vragen wij om het secretariaat op de hoogte te brengen als je dat niet 
wilt toestaan. Wij zullen er dan zo goed als mogelijk is voor zorgen dat wij 
dan geen foto’s waar jij op staat zullen publiceren.

Vaak zie je ook bij sportevenementen dat er bij de ingang wordt gemeld 
dat er foto’s worden gemaakt. Ook daar kun je dan aangeven dat je daar 
niet aan mee wilt werken.

Privacy en foto’s.
Als sportvereniging treden wij naar buiten bij trainingen en 
wedstrijden. Hierbij zullen foto’s worden gemaakt van de sporter. 
Deze foto’s gebruiken wij ook als PR-materiaal om de sport onder de 
aandacht te brengen. Wij doen onze uiterste best om zorgvuldig met 
foto’s om te gaan en publiceren geen namen van individuele leden 
bij deze foto’s. Hierbij geef ik toestemming voor het publiceren en 
gebruiken van foto’s ja / nee

En het privacyreglement wat de vereniging heeft is ook bij het secretariaat 
op te vragen: secretariaat@gsva.info 

Om iedereen nog even te laten weten wat er op het registratieformulier 
staat hieronder de tekst waar je bij aangeeft of je al dan niet toestemming 
verleent.

Brankomedia.nl voor websites, logo of huisstijl.

• Responsive webdesign. Een website geschikt voor elk beeldscherm,  
 van desktop computerschermen tot mobiele telefoons.
• Eenvoudig zelf uw website beheren.

• Een logo en/of huisstijl waarmee u een verpletterende indruk maakt!

06 - 435 66 494 | info@brankomedia.nl | www.brankomedia.nl
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Verjaardagen
Mei
04 Harry Wiggers
05 Cobi Stitselaar
06 Maarten v.d. Linde
11 Martijn Knotter
12 John Leijenhorst
13 André v.d. Beek
17 Hugo van Asch
24 Simon Bos
25 Julian Hendriks
27 Wilma Damhaar
27 Martin Slegt
28 Sabine v.d. Vlist

Juni
03 Marian v.d. Berg
04 Erik Goudriaan
05 Ank v.d. Beek
20 Derk Hoornweg
22 Sjoerd Koetsier
24 Hamide Kilinc
25 Michiel Schrijvers
29 Sarah de Weerd

Juli
03 Erik Cijfer
12 Bart Aalberts
13 Peter v.d. Vlist
19 Gerhard Evers
20 Bas Dohmen

Agenda

Tafeltennis
11 april   Ranglijst Tafeltennistoernooi ISBV Venray
18 april  Afsluitende editie Jan Ubels Toernooi in Amersfoort 
2 mei   Ranglijsttoernooi Taverzo Zoetermeer 
9 mei   Recreatief Tafeltennistoernooi A.L.T.C. ‘De Toekomst’ 
6 juni  NK Paratafeltennis 
 
E-hockey
Zaterdag 18 april  4e competitiedag in Arnhem
Zaterdag 23 mei  5e competitiedag in Drachten

H-hockey 
zaterdag 18 april  Rijswijk OF 
zaterdag 2 mei Waalwijk
zaterdag 13 juni  Noordwijk

Het doorgaan van deze evenementen hangt uiteraard af van de 
ontwikkelingen rond de bestrijding van het Corona virus

Nieuwe leden
H-hockey
- Tom de Boevere
- Noor Veijgen

Zwemmen
- Jannette Lijnsveld

RBB
- Bart Aalberts

E-hockey
- Corina v.d. Mheen

Kopy sluiting 
volgende nummers:
20 augustus 2020 
Samen verschijnt medio juli 2020

20 september 2020 
Samen verschijnt medio oktober 2020

20 december 2020 
samen verschijnt medio januari 2021
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Contact 
Gehandicapten Sport 
Vereniging Amersfoort 
en Omstreken
Postbus 34
3800 AA Amersfoort

Website: www.gsva.info
E-mail: info@gsva.info

KvK Amersfoort: 40506870
IBAN: NL19 SNSB 09 5124 0889

Ledenadministratie 
• Wil Cattie  

033 472 95 02  
ledenadministratie@gsva.info

 Romeostraat 103
 3816 SB Amersfoort
 
Website 
• Branko Scheggetman, 
 06 43 566 494
 webmaster@gsva.info

Bestuur
• Voorzitter 
 Fred van den Broek, 033 475 13 62
 voorzitter@gsva.info

• Secretaris 
 Ank van de Beek, 06 49 140 070 

secretariaat@gsva.info

• Penningmeester 
 vacature 

• Bestuurslid 
 Peter van der Vlist,
 06 22 611 661
 bestuurslidpeter@gsva.info

• Bestuurslid 
 Gertjan Bolle,
 06 20 078 558
 bestuurslidgertjan@gsva.info

Redactie Samen
• Peter van der Vlist  

redactie@gsva.info

Vervoer
• Vervoerscoördinator
 Joop Bos, 06 16 513 753  

vervoer@gsva.info

Sectievertegenwoordigers
• Zwemmen 

Gilbert Verwij, 033 432 41 91 
zwemmen@gsva.info

• Rolstoelbasketbal 
Hannes Waterman, 06 14 467 266 
rbb@gsva.info

• Para-tafeltennis  
Carel van der Heijden,

 033 472 95 77 
tafeltennis@gsva.info

• Rolstoelhockey  
Ank van de Beek, 06 49 140 070  
hockey@gsva.info 

Vertrouwenscontactpersonen
• Ank van de Beek, 06 49 140 070
 ma-za; 19.00u-20.30u
 vcp.ank@gsva.info

• Sarah Muller, 06 41 804 223 
 ma-za; 19.00u-20.30u 
 vcp.sarah@gsva.info

Sportlocaties
• Sporthal Rustenburg
 Fürglerplein 3
 3815 KZ Amersfoort

• Zwembad Hoogland
 Sportlaan 15
 3828 AZ Hoogland
 033 433 11 11

• Sporthal Zielhorst
 Trompetstraat 3
 3818 DN Amersfoort

Lidmaatschap en contributie
De contributie is met ingang
van 1 juli 2015 als volgt:
Junior lid < 18 jaar = € 27,50 per 
kwartaal voor 1 sport.Voor elke 
volgende sport is de bijdrage per 
extra sport € 17,50.

Senior lid > 18 jaar = € 32,50 per
kwartaal voor 1 sport. 
Voor elke volgende sport is de 
bijdrage per extra sport € 17,50.

Bij de 18e verjaardag wordt 
het junior-lidmaatschap 
automatisch omgezet in een 
seniorlidmaatschap.
GSVA stelt er prijs op dat 
aspirant-leden een kennis-
makingstraining bijwonen 
voor zij zich als lid laten 
registreren. Inschrijfformulieren 
worden verstrekt bij de 
betreffende sportsectie. 
Betaling van contributie 
geschiedt bij voorkeur middels 
incasso. Machtigingskaarten 
zijn te verkrijgen bij de 
afdelingsbegeleider. Bij de 
(uitsluitend schriftelijke) 
uitschrijving als lid is de 
contributie van het lopende 
kwartaal nog verschuldigd.  
Meer informatie: 
ledenadministratie@gsva.info  
of 033 472 95 02.
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