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1. Voorwoord 
 
 
 

Geachte lezer, 

 

Alweer een jaartje verder. Voor u ligt ons jaarverslag 2018. 

Terwijl buiten het eerste lentezonnetje schijnt en iedereen en alles uit de winterslaap schijnt te 

ontwaken, schrijf ik met veel genoegen dit voorwoord, geïnspireerd door dat warme zonnetje. 

Deze inspiratie brengt mij er toe om met warmte terug te kijken op het jaar 2018, dat voor GIPS in 

alle opzichten een geslaagd jaar is geweest. Hier en daar vernieuwingen en aanpassingen in spel 

en werkwijze. Ook mochten we enkele nieuwe medewerkers begroeten die de leemtes opvullen 

die ontstaan zijn door vertrek en overlijden van anderen. 

We bereiden ons voor op 2019: ons jubileumjaar!  

GIPS Noord-Limburg gaat het 20e schooljaar in. Op een passende wijze zullen we al onze 

medewerkers, allemaal vrijwilligers, als dank voor hun tomeloze en belangeloze inzet, in het 

zonnetje zetten. We gaan een dagje uit met de rolstoelbus naar de Veluwe en varen op het 

Veluwemeer. We zien hier erg naar uit.  

Onze mensen hebben het verdiend. 

Mocht u, als lezer, een bijdrage willen doen ter gelegenheid van ons jubileum om daarmee ook uw 

waardering voor onze medewerkers laten blijken, stellen we dat zeer op prijs.  

Wij danken u nu alvast voor uw steun en voor de bijdrage in welke vorm dan ook die wij van u 

mochten ontvangen afgelopen jaar. 

 

Echter de meeste dank gaat uit naar al onze medewerkers, vrijwilligers.   

Ik ben er trots op voorzitter te mogen zijn van deze geweldige groep mensen. 

Bedankt allemaal en weer veel plezier in 2019! 

En voor iedereen veel leesplezier 

 

Met vriendelijke groet,  

februari 2019 
Ton Paulussen 
voorzitter GIPS Noord-Limburg
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2. De Organisatie 
 
 
Sinds januari 2000 is de Stichting GIPS Noord-Limburg actief op de basisscholen van Venlo, Blerick, 
Tegelen, Steijl of Belfeld en ook Velden. Met zo’n 20 vrijwilligers bezoeken wij op 2 opeenvolgende 
woensdagen de schoolverlaters,  leerlingen van groep 8 van de basisscholen. 
We bereiken elk jaar 17 á 18 scholen: ca 500 leerlingen per jaar. 
 
Leerlingen van groep 8 maken kennis met onze medewerkers en hun functiebeperking. Door de 
opgedane informatie raken de leerlingen vertrouwd met “handicaps”. 
 
a) De doelstelling van het GIPS project 
 
De onbekendheid van verschillende lichamelijke beperkingen en hoe er mee om te kunnen gaan 
leidt nogal eens tot vreemde situaties, vervelende pesterijen of onnodige angsten. 
Het GIPS project stelt daarom als doel: 
Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving en het 
werken aan een positieve beeldvorming over mensen met een handicap.  
Door leerlingen vertrouwd te maken met veel functiebeperkingen hopen we meer begrip te 
kweken bij hen en hun omgeving. 
 
Dit gebeurt door leerlingen te laten ervaren hoe het is om een “handicap” te hebben en meer 
informatie te geven tijdens het groepsgesprek waarin over achtergronden wordt verteld en 
leerlingen uitgebreid de kans krijgen om vragen te stellen.  
 
b) De werkwijze van het GIPS project 
 
Het project bestaat uit het infogesprek, de spellenmorgen en het kringgesprek. 
  
Het infogesprek vindt plaats tussen de leerkracht en onze scholenplanner, waarin het 
doel en de werkvorm wordt besproken. De leerkracht ontvangt aanvullende 
informatie op een USB-stick om de leerlingen voor te bereiden op ons bezoek, met 
ondermeer een smoelenboekje van de medewerkers en een filmpje. 
 
Op de spellenmorgen dragen onze medewerkers informatie over en laten zij de leerlingen ervaren, 
in de vorm van spellen, hoe het is om met een bepaalde functiebeperking te moeten leven.  

Het GIPS spel bestaat uit een speelbord, 
vergelijkbaar met het spel ganzenborden, en 
pionnen van verschillende kleuren in de vorm 
van rolstoelen. Het speelbord is voorzien van 
speciale velden die de groepjes kinderen naar 
spellen en vragen stuurt, zoals bijvoorbeeld: 
rolstoel parcours afleggen of dammen zonder 
handen. Bij de denktafel krijgen de leerlingen 
de keuze uit 25 vragen waarbij het groepje van 
meestal 3 of 4 leerlingen het antwoord moet 
bedenken en opschrijven. 
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De spelleider stuurt de groepjes naar de spellen die vrij zijn. Zo doorlopen alle leerlingen alle 
spellen, waar overal een medewerker bij zit. 

 
Bij het kringgesprek vertelt eenieder in ongeveer 10 minuten over het ontstaan van hun handicap 
en hun beperkingen, hoe ermee wordt omgegaan. en hoe het hun leven beïnvloedt.  

Ook laten zij soms hulpmiddelen zien. De 
leerlingen kunnen na afloop van het verhaal dan 
bij iedere persoon gerichte vragen stellen. 
De opstelling van de groep en onze medewerkers 
tijdens het kringgesprek is zodanig dat iedereen 
elkaar kan zien en horen. Afhankelijk van de 
akoestiek van de ruimte maken we gebruik van 
een eigen geluidsinstallatie, tenzij de leerling of 
onze medewerker dat niet prettig vindt.  
Na afloop van het kringgesprek krijgen de 
leerlingen een deelnamecertificaat met op de 

achterkant kennisvragen. Zij worden gestimuleerd de antwoorden en eventuele vragen via email 
op te sturen, met een aandenken als verrassing in het verschiet. 

 
c) Functiebeperkingen  
 
Wij hebben medewerkers met uiteenlopende functiebeperkingen, zoals:  
 
Blindheid en slechtziendheid 
Gehoorstoornissen en slechthorendheid 
Spasticiteit, slappe of stijve spasme 
Spierziekten  
Spraakstoornissen  
Gevolgen van brandwonden  
Hart- en vaatproblemen  
COPD – benauwdheid, kortademigheid 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) als 
gevolg van een ongeluk of een ziekte  
Ziekte van Lyme 
Turnersyndroom 
Andere functiebeperkingen kunnen ook aan 
de orde komen, zoals: afasie, astma, 
diabetes, epilepsie en reuma. 
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3. Bestuur en medewerkers 

 
Bestuur: 
Ton Paulussen   voorzitter  
Anke Panhorst  penningmeester 
Beppy Paulussen  secretaris en postadres 
Dorothé Cuijpers  contactpersoon medewerkers  
Frans Smets   scholenplanner 
Mariet van Enckevort  bestuurslid 
Aytaç Çelebi   bestuurslid  
 

Medewerkers met een functiebeperking op de scholen: 
 
Jan Wanten 
Peter van der Velden 
Leon Evers tot april 2018 
Sjaak Thiesen 
Jannie Aerts  
Aytaç Çelebi 

  
Renée Remmers 
Anne Iedema 
Frans Smets 
Jolanda Backus  
Saskia Helmink 
Annelies Breeman 

Overige medewerkers op de woensdagen voor begeleiding: 
 
Dorothé Cuijpers  
José van Leipsig  
Marian Kerkhofs  
Heidy Jacobs  
 

 
Mariet van Enckevort 
Ton Paulussen  
Jenni Iedema 
Paul Aerts  
Johanneke Bosch tot april 2018 

 

       

 
Smoelenboekje 

Het smoelenboekje is een lijst van alle medewerkers met foto en een korte beschrijving. (bijlage) 
Leerlingen kunnen zo bij de voorbereiding makkelijker vragen voor de juiste persoon bedenken.  

 

Belangstelling: 
Wij zijn altijd op zoek naar medewerkers met en zonder een functiebeperking 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met ons, kom gewoon een keer kijken!! 
Je bent altijd WELKOM 
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4. Scholenbezoek in 2018 
 

Op 35 woensdagen bezochten wij de leerlingen van groep 8 (soms ook 7) van 17  scholen:  
Dit jaar hebben meer dan 600 leerlingen het GIPS project meegemaakt. 
 
10 en 17 januari 2018  
BS School aan de Vijver – 30 leerlingen 
 
24 en 31 januari 2018  
BS De Springbeek – 29 leerlingen 
 
7 en 21 februari 2018  
BS De Regenboog – 29 leerlingen 
 
28 februari en 7 maart 2018 
OBS De Harlekijn – 33 leerlingen 
  
14 en 21 maart en 16 mei 2018 
BS Kom-Mijn – 29 + 29 leerlingen 
 
28 maart, 4 en 11 april 2018 
BS Mikado – 22 + 44 leerlingen  
 

18 en 25 april 2018 
SBS De Schans – 35 leerlingen   
 
23 en 30 mei 2018 
BS St Martinus – 27 leerlingen 
 
6 en 30 juni 2018 
BS Gemmaschool – 33 leerlingen 
 
20 en 27 juni 2018 
BS Taal en Lent – 21 leerlingen 
 
29 augustus en 5 september 2018 
BS Titus Brandsma – 37 leerlingen 
 
12 en 19 september 2018 
BS Willibrordusschool – 30 leerlingen 
 
26 september 2018 
SO de Taalbrug – 24 leerlingen 
 
10 en 24 oktober 2018 
BS  ’t Palet – 22 leerlingen 
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31 oktober en 7 november 2018 
BS Talentencampus – 34 
 
14 en 21 november 2018 
OJBS De Toermalijn – 33 leerlingen 
 
28 november en 12 en 19 dec. 2018 
BS Passe Partout – 87 leerlingen 
 

 

 

 
1. Verschillende scholen zijn gaan fuseren en hebben vaak 2 of 3 combinatieklassen 7/8, 

daarom kan het zijn dat we in één schooljaar een school meerdere keren bezoeken. 
2. Omdat elke school eens in de 2 jaar door ons wordt bezocht, hopen wij zoveel mogelijk  

schoolkinderen uit de Gemeente Venlo te bereiken met ons GIPS-project.  
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5. Reacties van leerlingen  -  van scholen   
  

 
Basisscholen vulden evaluatieformulieren in.  
 
Een greep uit de diverse opmerkingen van de leerkrachten 

- Veel betrokkenheid / jammer dat het project maar 1 keer in de 2 jaar is. 
- Het was super, leerlingen vonden het indrukwekkend 
- De leerlingen hebben de ochtenden als zeer waardevol ervaren 
- De usb-stick is helemaal bekeken, dat was een fijne manier bij de voorbereiding 
- Zeer waardevol voor de bewustwording van het gezonde lichaam van de leerlingen en dat 

ze daarvan moeten genieten. 
- Erg enthousiast, onder de indruk van de verhalen. 
- Het meest opvallende is jullie optimisme en positieve levensinstelling 
- Bij het kringgesprek moeten leerlingen lang geconcentreerd blijven, wonderwel blijven ze 

toch geboeid luisteren. 
  

 

Leerlingen stuurden vragen via mail of schriftelijk 
 

- Beste Anne ik heb een vraag voor jou: wat heb je het meest gemist sinds je alles opnieuw 
moest leren  

- Vraag voor Peter: Welke kleur zie je als je blind bent 
- Vraag voor Renee: Met uw handicap kunt u dan ook gewoon nog naar pretparken en leuke 

dingen doen? 
- Vraag voor iedereen: Hoe vinden jullie het om anders te zijn dat andere mensen? En 

denken jullie soms dat je er niet bij hoort? 
- Mijn vraag was voor Jannie hoe ze de poep van haar hond opruimt . Bij voorbaat dank ik u 

voor een reactie Met vriendelijke groet 
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Leerlingen sparen soms ook doppen, cartridges en oude mobiele telefoons 
 
Onze medewerker Jannie verzamelt dit alles en ook leerlingen en scholen helpen soms mee met 
verzamelen. De opbrengst hiervan gaat naar het opleiden van geleidehonden. 
 
De stichting KNGF Geleidehonden zorgt voor fokken, socialiseren en opleiden van blindengeleide 
honden, assistentiehonden, autismegeleidehonden en buddyhonden.  

Het is hun missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een 
speciaal opgeleide hond. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.  
De stichting KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Hier zien we de geleidehonden die op woensdag bij GIPS betrokken zijn. 
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6. Ontwikkelingen in 2018 
 
a. Bestuur  
 
Het bestuur bestond uit 7 leden. Ieder lid had zijn eigen taak binnen de organisatie. Samen werd 
getracht zo professioneel mogelijk bezig te blijven. In 2018 is het beheer, vervoer en onderhoud 
van de meeste materialen overgegaan van Ton Paulussen naar Paul Aerts, een van onze 
medewerkers.   
In 2018 vergaderde het bestuur 6 keer, waarvan één jaarvergadering. Daarin werd volgens het 
huishoudelijk reglement het inhoudelijke en financiële jaarplan, de kascontrole en de volgorde van 
aftreden behandeld. De bestuursleden Ton, Mariet en Aytaç waren aan de beurt en zijn herkozen. 
 
b. Medewerkers 
 
Onze jaarlijkse evaluatiebijeenkomst voor alle medewerkers was dit jaar op dinsdag 10 april.  
Afspraken werden getoetst en bijgesteld. Nieuwe ideeën, aanschaf van nieuw materiaal waren 
duidelijke  agendapunten. Zinvolle besteding van ontvangen donaties werd uitvoerig besproken. 
De inbreng van iedereen was groot en erg belangrijk. Op deze manier was er duidelijk sprake van 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van ons project.   
 

 
 
Op woensdag 27 juni  hadden we onze traditionele afsluiting van het schooljaar bij Jagersrust, 
waar we allemaal hebben genoten van een lekkere pannenkoek en een borrel. 
Het kalenderjaar 2018 werd afgesloten met lekkere hapjes en een kerstpakket bij onze stamplaats: 
Feestzaal De Waeg, waar we ook weer gastvrij werden ontvangen. 
Al onze medewerkers zetten zich een jaar lang volop in, met passie en enthousiasme. Ze moesten 
vaak vroeg uit de veren. Deze inzet was kosteloos, alleen werd voor het vervoer en gebruikte 
materialen een vergoeding gegeven. Daarom blijven deze bijeenkomsten van belang.  
 
c. Oud-medewerkers 
 

Leon Evers is jammergenoeg na 12 ½ jaar gestopt. Hij was een van onze trouwste 
medewerkers. Altijd trots met zijn T-shirt met de letters G I P S erop. Hij was ook 
onze eigen klusjesman. Elke woensdag kwam hij met zijn auto uit Ospel, met 
spullen die nodig waren bij het project. Hij was nooit te beroerd om een eindje om 
te rijden en iemand op te halen. Op ons promotiefilmpje doet hij heel duidelijk zijn 
verhaal, tekenend voor iemand met hersenletsel. We missen hem. 
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De heer Piet Weijmans is in het najaar van 2018 op 10 november op 74-jarige leeftijd plotseling 
overleden. Piet stond mede aan de wieg van het bestaan van GIPS Noord-Limburg. De eerste jaren 
trok hij als voorzitter mede de kar van dit nog steeds zeer succesvolle project. 
Johanneke Bosch heeft een paar maanden meegedraaid, maar heeft toch gekozen te stoppen 
wegens diverse andere werkzaamheden.  
 
d. Medewerkers werven 
 
In 2018 hebben we ook weer pogingen gedaan om nieuwe medewerkers te benaderen. Zo is in 
januari 2018 onze groep uitgebreid met:  
Paul Aerts 64 jaar, die het materiaalonderhoud, vervoer en opslag voor een deel voor zijn 
rekening heeft genomen. Paul is een broer van Jannie. Hij begeleidt haar vaker met boodschappen 
doen en soms bij de spellen op de woensdag. 
Saskia Helmes 39 jaar, In maart mochten we haar verwelkomen. Zij heeft hersenletsel na het 
ontwaken uit een coma ten gevolge van een heftige 2-daagse epileptische aanval tijdens de 
bevalling van haar jongste dochter. Zij is sociaal zeer actief en bracht meteen ideeën mee voor een 
nieuw spel.  
Annelies Breeman 30 jaar, voegde zich in mei bij GIPS. Zij heeft het Turner- en mozaïeksyndroom, 
waardoor zij klein is en slappe spieren heeft. Zij draagt een pols en handspalk en een sling. Bij haar 
syndroom hoort versnelde ouderdom. Ook Annelies is zoveel moegelijk actief in het sociale leven.  
 
Verder hebben we contact gelegd met De Witte Steen, een ‘woonwijk’ op het terrein van 
Auxiliatrix, waar ca 56 mensen wonen met een lichamelijke beperking. Het informatiegesprek 
verliep heel positief. Eén persoon is met begeleiding een paar keer komen kijken. Maar het bezig 
zijn op de woensdagmorgens met de kinderen en de spellen bleek toch een te grote belasting.  
 
Met BS Uhlingshof, een school voor speciaal onderwijs is ook contact gelegd. Na een heel prettig 
gesprek en een rondleiding werd duidelijk, dat de interesse om eventueel een maatschappelijke 
stage onder begeleiding van een leerkracht te verwezenlijken voor een van hun leerlingen, groot 
was. Of het een en ander te verwezenlijken valt, is nog te bezien. 
Via mond op mond reclame en promotie van het GIPSproject waren we er steeds op uit om jonge 
mensen met een beperking te benaderen om zich aan te sluiten. 
 

e. Website en Facebook 
 

Onze website www.gips-noord-limburg.nl  werd veelvuldig bekeken. Het filmpje waar een duidelijk 
beeld is te zien van onze werkzaamheden is daar op te bekijken.  
Van daaruit is het ook mogelijk naar: www.facebook.com/GIPSNoordLimburg te komen en een 
berichtje achter te laten.   
 
f. Vervoer 
 

Alle medewerkers maakten gebruik van eigen vervoer, de Regiotaxi ofwel Omnibuzz.  
Dit vervoer werd vergoed door GIPS Noord-Limburg. De Gemeente Venlo zorgde voor voldoende 
zones bij de desbetreffende personen. De Gemeente Horst heeft een puntbestemming geregeld 
voor één van onze medewerkers. Wij zijn blij dat dit ook voor de toekomst goed is geregeld. 
 

http://www.gips-noord-limburg.nl/
http://www.facebook.com/GIPSNoordLimburg
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g. Deelname basisscholen in de Gemeente Venlo aan het GIPS project 
 
De bedoeling was dat elke basisschool van de Gemeente Venlo: Venlo, Blerick, Tegelen, Steijl, 
Belfeld eens in de 2 jaar aan de beurt zou komen voor een bezoek van GIPS Noord-Limburg. 
Omdat enkele scholen meer schoolverlatersgroepen soms combinatie 7/8 hadden, gingen we 
meerdere keren naar zo’n school in één jaar. We probeerden geen kinderen buiten de boot te 
laten vallen. De groepen mochten ook niet te groot zijn. In 2018 is afgesproken in januari 2019 
voor de  1e keer naar Velden te gaan.  
 
Nova Montessori en de Venlose Montessorischool  hadden we bezocht in 2015-2016: drie groepen  
6 7 8 bij elkaar. We hebben daar de afspraak gemaakt eens in de 3 jaar te komen. Wij vonden 
overigens groep 6 leerlingen te jong voor dit project, dat bedoeld is voor schoolverlaters. 
Beide scholen waren in 2018-2019 aan de beurt, maar Nova Montessori kreeg het organisatorisch 
niet spits om de groepen 6-7 af te splitsen en de Venlose Montessorischool 6-7-8 was voor ons 
een te groot aantal (45 leerlingen).  
 
We zijn verheugd dat BS Talentencampus vanaf 2017 ook deelneemt aan het GIPS project, alle 3 
de afdelingen: BS(basisschool) SBS(speciale basisschool) en SO(speciaal onderwijs). 
 
BS ’t Palet wordt volgend jaar samengevoegd met BS Natuurlijk, was dit jaar dus voor ’t laatst. 
  
h. Externe contacten 

 
Gehandicaptenraad Venlo  
Eén keer per jaar organiseren zij een voorlichtingsdag, waarin vele verenigingen op het gebied van 
maatschappelijke ontwikkeling een eigen informatiestand hebben om voorlichting  te kunnen 
geven aan bezoekers. In 2018 was dat in het Gemeenschapshuis “De Vilgaard” in Velden. Helaas 
was er dit keer erg weinig belangstelling. 
 
Gemeente Venlo   
De subsidieregeling van de Gemeente: “Zorg voor Elkaar” heeft een waarderingscommissie 
ingesteld, die aan de hand van een tiental punten advies geeft aan de gemeente over de 
subsidiering. Wij hebben bericht gekregen dat we in 2019 wederom subsidie krijgen.  
 
de VCV vrijwilligerscentrale van de Gemeente  
Wij krijgen van hen de nieuwsbrief, zodat we op de hoogte blijven  van eventuele interessante 
ontwikkelingen zijn. Van Helma van der Leeuw, contactpersoon naar ons, hebben we afscheid 
genomen, zij werkt er niet meer voor. 
 
Kersten, hulpmiddelenspecialist  
Van hen mochten wij 3 gebruikte rolstoelen ontvangen om te gebruiken op de scholen. 

    
Graphic mail zorgt ieder jaar voor een mooi gedrukt jaarverslag en voor aanvullende 
drukwerken. 
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Stichting GIPS S&L   
Er vindt regelmatig overleg plaats met GIPS S&L= GIPS (Spelen en Leren) voorheen Gips Zuid. Zij 
komen ook op scholen rondom Venlo tot en met Venray. Hun opzet is iets anders dan die van ons: 
minder medewerkers op ‘n morgen en gesprekjes 1 medewerker i.p.v. een totale kring.  
 
Uhlingshof, een school voor speciaal onderwijs. 
De mogelijkheid om maatschappelijke stage te lopen voor hun leerlingen wordt overwogen. 
 
De Witte Steen,  
Een ‘woonwijk’ op het terrein van Auxiliatrix, waar ca 56 mensen wonen met een lichamelijke 
beperking. Ook hier wordt bekeken of er personen zijn, die mogelijk deel uit kunnen en willen 
maken van de medewerkersgroep van GIPS Noord-Limburg.  
 
World Wide Vision heeft ons nieuwe taststokken geleverd tegen een mooi prijsje. 
 
Stichting Kameleon verzorgt voorlichting op scholen over mensen met een beperking in de 
omgeving van Horst-Venray.  
 
i. Promotie 
Gezien de mooie donaties in het verleden hebben we ook in 2018 een aantal wensen kunnen  
verwezenlijken, waardoor onze representatie op professioneel niveau blijft. We zijn trots op ons 
eerder aangeschafte  zaken in 2017, zoals het duidelijke filmpje over ons: zie http://www.gips-noord-

limburg.nl  gemaakt bij  Beeldwerk.TV  Maar ook zijn we trots op de banners van eigen ontwerp 

en de deelnamecertificaten die we aan het eind van ons bezoek uitdelen.  
 

   
 
Naast de flyers hebben we  in 2018 visitekaartjes en notitieblokjes in dezelfde lay out laten maken. 

 
Ook boodschappentasjes en pennen met opdruk en kwartetspellen uit eigen ontwerp.  
Bedoeld om deels uit te delen aan leerlingen die de quizvragen goed hebben ingevuld en 
opgestuurd, deels om uit te reiken aan belangstellenden, eventuele begunstigers. 
 

http://www.gips-noord-limburg.nl/
http://www.gips-noord-limburg.nl/
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j. Spelontwikkeling 
 
Soms komt er een spel bij, zoals in 2018:  SPIEGELBEELD.  Hieronder zie je dat er in een kist een 
blad met daar op een ster ligt. Door in de spiegel te kijken moet je proberen met een pen over de 
lijnen te gaan. Dat is heel moeilijk omdat je het spiegelbeeld ziet en je hand komt dan danig in de 
war. 
Zo werkt het bij mensen met een hersenletsel ook. Zij moeten vaak bij de eenvoudigste 
handelingen nadenken hoe dat uit te voeren. 
 
 

  
   

 

 
 

 

Mensen met een hersenletsel hebben vaak moeite om op een woord te komen…. 
Op het moment zijn we bezig om een Afasiespel betreft WOORDVINDING  in te voeren; Dat is te 
vergelijken met het spel uit Party & Co. Leerlingen moeten dan een afbeelding omschrijven, 
zonder bepaalde opgegeven woorden te gebruiken. Een ander kind moet dat dan raden. 
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7. Financieel  jaarverslag 2018 
 
Inkomsten 2018 

 
 
In 2018 kregen we weer waarderingssubsidie van de Gemeente Venlo  ‘Zorg voor Elkaar’. 
Dit schooljaar hebben we geen geldelijke donaties ontvangen. 
Wel mochten we gebruik maken van vaste en incidentele begunstigers, zoals het bijhouden van de 
website, het verkrijgen van taststokken tegen een apart prijsje, het vergaderen met onze 
medewerkers in Feestzaal De Waeg, waarbij zaalhuur en verbruik voor een deel gesponsord werd. 
 
Uitgaven 2018 

 
 

Het vervoer is altijd een belangrijke grote uitgavenpost.  
Er werd gebruik gemaakt van Omnibuzz en ook van eigen vervoer, dat soms werd ingezet om 
vrijwilligers te halen en te brengen. Met de Gemeenten Venlo en Horst zijn afspraken gemaakt 
omtrent aantal zones, die medewerkers dan extra kunnen krijgen.  
Reparaties van materiaal, administratieve en kopieerwerkzaamheden gebeurden in het algemeen 
door eigen mensen of bij goede contacten. Hierdoor bleven de posten administratie en 
spelmateriaal redelijk laag. Wij prezen ons weer gelukkig met verschillende ijverige medewerkers 
met rechterhanden. 
De representatiekosten waren in 2018 minder dan vorige jaren. Door het maken en verspreiden 
van ons jaarverslag menen we ons steeds professioneel op de kaart te zetten. 
Verder zijn we dit jaar zuinig geweest en houden we een positief saldo over, vooral omdat we In 
2019-2020  ons 20 jarig bestaan hopen te vieren.  
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018

BALANS 31-12-2018
Liquide middelen Reserves

Lopende rekening 1.257,69€     Reserves 14.355,50€   

Spaarrekening 13.097,81€   

14.355,50€   14.355,50€   

14355.50 14.355,50€   

EXPLOITATIEREKENING 2018
Lasten Baten

Vervoerskosten 1.965,55€     Schoolbijdrage 1.852,50€     

Spelmateriaal 485,55€         Subsidies 3.500,00€     

Kosten website 108,90€         Donaties -€              

Representatiekosten - organisatie 732,48€         Rente opbrengsten 27,74€          

- Medewerkers 1.117,30€     

Administratiekosten 158,13€         

Vergaderkosten 116,75€         

Diverse kosten 121,50€         

Bankkosten 94,41€           

Positief expl. Resultaat 479,67€         

5.380,24€     5.380,24€      
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8. Werkpunten voor 2019 
 
Wij blijven de volgende werkpunten steeds weer erg belangrijk vinden en nastreven: 
1. Professionaliteit in stand houden en bewaken: 

a. Onze jaarlijkse bijeenkomst met alle medewerkers  om elkaar scherp te houden. 
b. Kritisch naar eigen gedrag te zijn om zo professioneel mogelijk te kunnen optreden. 
c. Blijven wisselen van personen bij de verschillende spellen.  
d. Medezeggenschap van vrijwilligers binnen onze organisatie bevorderen. 
e. Verzekering voor vrijwilligers via de gemeente. 

2. De bereikbaarheid van rolstoelers op alle scholen volgen: 
a. bereikbaarheid activiteitenruimtes kritisch blijven bezien,o.a. van een invalidentoilet  

3. De financiën beheersbaar houden: 
a. Door zoveel mogelijk in eigen beheer te doen. 
b. Exploitatiereserve gebruiken om mogelijke tegenslagen op te kunnen vangen 

4. Promotie   
a. Begunstigers blijven benaderen en informeren met jaarverslag, website en facebook. 
b. Externe contacten warm houden om GIPS Noord-Limburg goed op de kaart te houden. 

5. Organisatie van GIPS Noord-Limburg   
a. Kinderen op respectvolle wijze te informeren en te laten ervaren hoe het is te leven met een beperking  
b. Maar vooral een voorbeeld zijn voor de jeugd: het leven is de moeite waard ook met een beperking.   
c. Uitbreiden met liefst jonge medewerkers met een functiebeperking,  
d. Zorgen voor een hecht team, met allen dezelfde passie, jaarafsluitingen vieren met elkaar 

 

 

 In  2019 vieren wij ons 20 jarig bestaan   
We zijn van plan met alle medewerkers een dagje op stap te gaan, om ons zelf te 
verwennen voor alle inspanningen in de loop der jaren. We willen een busreis maken naar 
de Veluwe en gaan varen over het Veluwemeer en dan afsluiten met een dinertje. 
We hebben zelf wat gespaard, maar heel fijn zou het zijn als er enkele sponsoren zouden 
zijn die ons willen helpen om daar een gezellige dag van te maken. De media zullen nog 
benaderd worden om aandacht te schenken aan het jubileum. 
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9. Met dank aan alle begunstigers van de afgelopen jaren 

 
die het HART van GIPS Noord-Limburg  lieten kloppen 

 
• Alle basisscholen van Venlo Blerick 

Tegelen Steijl Belfeld en Velden 

• Beeldwerk 

• De Korenbloem 

• De Maashopper 

• De Weldadige Stichting van Heutz 

• De jongens van Galderen 

• Feestzaal De Waeg  

• Gemeente Horst 

• Gemeente Venlo  

• Gerrie en Herman Urselmann 

• Graphic & mail  

• Igopromo.nl 

• Jagersrust Schandelo  

• Kersten, hulpmiddelenspecialist  

• Plusmarkt Benders 

• PSW Tegelen 

• Rob Paulussen webdesign  

• Stichting Burgelijke Godshuizen 

• St Jeugdfonds Wees een zegen 

• Vastelaovesgezelschap de Wortelepin 

• World Wide Vision  
 

Als non-profit organisatie is Gips Noord Limburg financieel voor een groot gedeelte aangewezen 
op sponsoring en goede giften. 

Voor de gulle gever is het van belang te weten dat Gips Noord Limburg sinds 1 januari 2011 een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. 
 

 
 

Mogen wij u allen heel hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage in geld of natura!! 
 
Secretariaat:  Stichting GIPS  Noord-Limburg - Wilderbeekstraat 14 - 5931 KW Tegelen 
Telefoon:  077-3732444 
E-mail:   info@gips-noord-limburg.nl  
Website:   http://www.gips-noord-limburg.nl 
Bankrekening SNSBank:  NL26 SNSB 0893 3199 29 o.v.v. GIPS  Noord-Limburg  
KVK Limburg  nummer 12047950 

 

    
Deelt u onze passie? 

Wilt u ons weer bijstaan ……. Alvast van harte bedankt 

mailto:info@gips-noord-limburg.nl
http://www.gips-noord-limburg.nl/
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BIJLAGE SMOELENBOEKJE - JAARVERSLAG 2018 

 
Beppy Paulussen van Vugt 

Bestuurslid secretariaat (sinds februari 1999) 
 Jan Wanten 

Scholenbezoeker (sinds september 2000) 

 

Is medeoprichtster van GIPS en 
reserve begeleidster op woensdag. 
Voorheen: 
Logopediste bij kinderen met spraak, 
taal- en gehoorproblemen. 

 

 

 

Heeft 3de graadverbranding over zijn 
hele lichaam, opgelopen bij een 
gasexplosie in een woonhuis in 1995. 
Heeft misvormingen aan de handen. 

Peter van der Velden 
Scholenbezoeker (sinds februari 2001) 

 Marian Kerkhofs 

Begeleidster (sinds september 2001) 

  
Is blind door tumorcellen op de ogen 
die zich openbaarden toen hij 2 jaar 
oud was. Herinnert zich niet ooit 
gezien te hebben. 
 

 

 

 
Is aanwezig tijdens de spellenmorgen 
en helpt bij het spel met de 
taststokken. 
 

José van Leipsig-Denessen 

Begeleidster (sinds november 2003) 
 Léon Evers 

Scholenbezoeker (september 2005 tot april 2018) 

 

 
Is elke woensdag aanwezig en helpt 
bij het spel met de taststokken. 
 

 

 

 
Heeft een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH) ten gevolge van 
een aanrijding door een dronken 
automobilist. Heeft na lange tijd 
coma alles opnieuw moeten leren. 
 

Mariet van Enckevort 

Bestuurslid, begeleidster (sinds september 2005) 
 Sjaak Thiesen 

Scholenbezoeker (sinds januari 2006) 

 

Is de echtgenote van Peter van der 
Velden, is aanwezig tijdens de 
spellenmorgen en helpt meestal bij 
de denktafel. 

 

 

 
Is te vroeg geboren, daardoor slappe 
spieren en kan moeilijk lopen. Door 
een aanrijding met een brommer  
heeft hij een beschadigde heup 
opgelopen en is daardoor nu 
rolstoelafhankelijk. 
 

Anke Panhorst-Janssen 

Bestuurslid  penningmeester, scholenbezoeker (sinds september 2006) 
 Dorothé Cuijpers 

Bestuurslid, begeleidster (sinds maart 2008) 

 

Is slechtziend en reserve 
scholenbezoeker op woensdag. 
 

 

 

 
Is elke woensdag aanwezig en heeft 
de algehele leiding tijdens de 
spellenmorgen en het kringgesprek. 

Heeft diabetes type 2. 
 
 

Ton Paulussen 

Bestuurslid voorzitter, materiaalbeheer (sinds maart 2009) 
 Heidy Jacobs-Cuijpers 

Begeleidster (sinds september 2009) 

 

Is elke woensdag aanwezig om bij het 
braille lezen te helpen. Hij verzorgt 
het materiaal en was vroeger leraar 
in het speciaal onderwijs. Voorheen  
chauffeur op de rolstoeltaxi. Heeft 

diabetes type 2. 

 

 

 
Is begeleidster op woensdagmorgen. 
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BIJLAGE SMOELENBOEKJE - JAARVERSLAG 2018 

 

Jannie Michels-Aerts 

Scholenbezoeker (sinds mei 2010) 
 Renée Remmers 

Scholenbezoeker (sinds januari 2011) 

 

Is langzaamaan blind geworden na 
diverse netvliesloslatingen. Ze heeft 
wel ooit gezien en weet dus wat dat 
is. Heeft een blindengeleidehond. 

 

 

Heeft tijdens de laatste maand van 
de zwangerschap te weinig voeding 
gekregen en gedurende de bevalling 
zuurstofgebrek gehad. Ze is spastisch 
en heeft voortdurend flinke  pijn 
door extreme spierspanning. Ze is 
rolstoelafhankelijk. 

Aytaç Çelebi 

Bestuurslid, scholenbezoeker (sinds januari 2011) 
 Anne Iedema 

Scholenbezoeker (sinds oktober 2012) 

 

Is te vroeg geboren en heeft spasme. 
Hij zit In een rolstoel en heeft als 
hobby rolstoelhockey.  

 

 

Is halfzijdig verlamd na een 
hersenbloeding, opgelopen tijdens 
het uitgraven van een boom en is 
toen in een kuil gevallen. Hij zit in 
een rolstoel en kan nauwelijks lopen. 
 

Jenni Iedema 

Begeleidster (sinds oktober 2012) 
 Frans Smets 

Bestuurslid, scholenplanner, scholenbezoeker (sinds januari 2013) 

 

Is elke woensdag aanwezig als de 
echtgenote van Anne. Helpt bij de 
spellen, vaak bij het dammen. 

 

 

Is elke woensdag aanwezig als 
begeleider. Heeft een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) door 
een aantal beroertes, veroorzaakt 
door de ziekte van Lyme. 

Jolanda Backus-Giesen 
Scholenbezoeker (sinds december 2015) 

 Johanneke Bosch 
Begeleidster (sinds januari 2018 tot april 2018) 

 

Is zwaar slechthorend vanaf jonge 
leeftijd, de oorzaak is niet bekend. 
Maakt gebruik van een hoortoestel 
en kan gewoon praten. Geen 
gebarentaal. 
 

 

 

Is begeleidster op woensdagmorgen. 

 

Paul Aerts 

Begeleider (sinds januari 2018) 
 Saskia Helmink-Meis 

Scholenbezoeker (sinds maart 2018) 

 

Zorgt voor het materiaalbeheer, het 
onderhoud en het vervoer op de 
woensdagen. Helpt vaak bij de 
spellenmorgen. 

 

 

Heeft een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH), na het ontwaken 
uit een coma ten gevolge van een 
heftige 2-daagse epileptische aanval 
tijdens de bevalling van haar jongste 
dochter. 

Annelies Breeman 

Scholenbezoeker (sinds mei 2018) 
  

 

Heeft het Turner- en Mozaïek 
syndroom, waardoor zij klein is (ca. 
1,40 m) en slappe spieren heeft. Zij 
draagt een pols-/handspalk en een 
sling. Ze loopt met een wandelstok 
en heeft vele hobby’s. 
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