Lotgenotengroep
A u ti s m e L i m b u r g

Interessante
i n f o r m a ti e :
 We zijn telefonisch bereikbaar
via 06-48368955
 Ons e-mailadres
is: info@lgal.nl
 De planning voor
2018 staat op
onze website
www.lgal.nl
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AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Dat is jullie vast niet
ontgaan gezien het grote aantal mails dat jullie van
allerlei organisaties zullen hebben ontvangen.
We zijn als stichting druk bezig geweest om ervoor te
zorgen dat ook LGAL aan de AVG voldoet. Het was tot
nu toe zo dat iedereen die het aanmeldingsformulier
had ingevuld automatisch op de verzendlijst kwam.
Nieuwe mensen die zich aanmelden kunnen op het
formulier aangeven of ze mails willen ontvangen.
Bestaande deelnemers blijven onze e-mails ontvangen
maar het is te allen tijde mogelijk om je hier voor af te
melden door een mailtje te sturen naar info@lgal.nl.
We hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze is
met deze nieuwsbrief meegestuurd. Je vindt hem ook
op onze website via www.lgal.nl/documenten/
belangrijk/privacyverklaring-AVG.pdf.
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In die verklaring staat in klare taal wat jouw rechten
zijn op het gebied van privacy.
De basis voor de privacyverklaring vormt ons privacybeleid. Dit vind je op www.lgal.nl/documenten/
belangrijk/privacybeleid-AVG.pdf. In dit document staat
uitgebreid beschreven op welke manier de Stichting
Lotgenotengroep Autisme Limburg voldoet aan de
nieuwe wetgeving.

Stichting
Het stichtingsbestuur is de afgelopen tijd samen met
andere vrijwilligers druk bezig geweest om te voldoen
aan de eisen van de AVG.
De andere werkzaamheden gingen gewoon door. Een
overzicht van alle vergaderingen zie je hieronder.
19-03
03-04
17-04
11-05
18-05
23-05
24-05
30-05
31-05
04-06
08-06

Stichtingsbestuur
AVG
Stichtingsbestuur
Overleg symposium Autisme Netwerk
NVA
Gemeente Maastricht
Stichtingsbestuur
Mondriaan
Commissie compleet
Fondsenwerving
Overleg symposium Autisme Netwerk

De Rabobank Clubkas Campagne heeft dit jaar € 315,opgeleverd. We willen jullie bedanken voor de vele
stemmen.
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Activiteiten
Gemiddeld namen 19 deelnemers per keer aan de
activiteiten, die sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief zijn georganiseerd, deel. We zijn heel
tevreden met het aantal deelnemers in de eerste
helft van 2018.

Binnenkort gaat de commissie activiteiten aan de
slag met de planning van de eerste helft van 2019.
Mocht je een leuke suggestie hebben voor een
activiteit, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.

De activiteiten van de komende drie maanden zijn:

21-07 Kajakken

25-08 Barbecue

16-09 Nonke Buuske

Miljoenenlijn

De rest van de planning voor 2018 vinden jullie op
onze website: www.lgal.nl/?page=activiteiten.

De planning van
2018 vinden jullie

Lotgenotenavond

op www.lgal.nl
De afgelopen drie maanden bezochten gemiddeld
32 personen per keer onze lotgenotenavonden.
De planning tot de volgende nieuwsbrief is:

03-07 Diagnose volgens DSM V

17-07 Zomerbingo

31-07 Geen bijeenkomst i.v.m. vakantie

14-08 Het autismespel

28-08 ASS en relaties

Na de zomer hopen we te kunnen starten met een
lotgenotenavond in Maastricht. We zijn druk op
zoek naar een geschikte ruimte. In augustus hebben we een afspraak staan om wat ruimtes te
bezichtigen. We houden jullie op de hoogte.
Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste gespreksleiders die ons team willen versterken.

De volledige planning vinden jullie op onze website:
www.lgal.nl/?page=wanneer.

Onze gespreksleiders
Christian en Anouk

Binnenkort gaan Anouk en Christian aan de slag
met de planning van de eerste helft van 2019.
Mocht je een leuke suggestie hebben voor een
thema, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.

Communicatie
Monique en John hebben sinds het verschijnen van
de vorige nieuwsbrief 4 huisbezoeken afgelegd. We
hebben de afgelopen drie maanden introducties
gegeven bij PsyQ, Lionarons en AmaCura.

Ook de commissie communicatie is op zoek naar
versterking. Zie pagina 4 voor meer informatie.
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NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert elke derde donderdag van de maand van
19.30 tot 21.30 uur Auti-Treff in Heerlen. Als commissie proberen wij die zo vaak mogelijk te bezoeken. Het is een manier voor ons om contact te
leggen met mensen die interesse hebben in lotgenotencontact. We kondigen de Auti-Treff altijd aan
op onze Facebookpagina.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:

19 juli

16 augustus
Contact:
Autitreff@gmail.com
Tel: 045 5427742
Facebook: Auti-treff

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Autisme Netwerk
Zuid-Limburg

Op maandag 25 juni hebben wij deelgenomen aan het
eerste symposium van het Autisme Netwerk ZuidLimburg. Het symposium was bedoeld voor professionals en beleidsmakers van zorginstellingen, scholen en
gemeenten.
Er waren zo’n 170 deelnemers die aan 10 verschillende
workshops konden deelnemen. Als LGAL hebben wij
een bijdrage geleverd aan de workshop “ASS en arbeid”. We hebben als ervaringsdeskundige de presentatie van Frans Coolen ondersteund.
De presentaties van alle workshops zijn binnenkort te
vinden op de website van het netwerk: https://
autismenetwerkzuidlimburg.nl/.

We hebben als LGAL aangegeven dat we ook graag
deel willen uitmaken van het netwerk. We hopen
daar binnenkort meer nieuws over te hebben.

Lotgenotengroep Autisme Limburg
Facebook: Lotgenotengroep Autisme Limburg
KvK-nummer: 65517210
RSIN: 856144083
IBAN: NL22 RABO 0308 9237 07
Telefoon: 06-48368955
E-mail: info@lgal.nl

De Lotgenotengroep Autisme Limburg heeft als doel
om lotgenotencontact aan te bieden aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de
provincie Limburg. Wij stellen geen eisen op het
gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat
deelnemers zich op hun gemak voelen in een groep
en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners, ouders en begeleiders zijn ook welkom. Dat maakt onze aanpak uniek.
In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons
mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen.
Om de drempel voor deelname laag te houden rekenen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht
om naar bijeenkomsten te komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze secretaris Monique Brakenhoff-Counotte.

Voor mensen met ASS door mensen met ASS

Vacatures
LGAL blijft groeien en dat brengt steeds meer werk met zich
mee. Daarom zoeken we enthousiaste mensen met ASS die de
huidige groep van 8 vrijwilligers willen komen versterken.
Gespreksleiders:
Voor Brunssum en Maastricht zoeken we mensen die graag voor
een groep staan en een gesprek in goede banen kunnen leiden.
We verwachten dat je de lotgenotenavonden thuis goed voorbereid.
Lid commissie communicatie:
Voor de commissie communicatie zoeken we iemand die de
commissie activiteiten gaat ondersteunen. In het takenpakket
zitten onder meer het versturen van uitnodigingen, het notuleren tijdens de vergaderingen en het uitwerken hiervan. Daarnaast het registreren van de aanmeldingen voor activiteiten en
het bevestigen van deze aanmeldingen. Tot slot behoort ook het
coördineren van het carpoolen tot de functie.
Volledige functieomschrijvingen vind je op onze website via
www.lgal.nl/documenten/belangrijk/vrijwilligerswijzer_lgal.pdf.

Algemene oproep voor mensen die willen helpen:
We zijn verder op zoek naar mensen die af en toe willen helpen,
zonder direct vrijwilliger te worden. Mocht je zo nu en dan hand
en spandiensten willen verrichten dan horen we dat graag via
ons e-mailadres info@lgal.nl.

