
 

Augustus 2019: 

- VSD 20 jaar 

- Vacature penningmeester vervuld 

- 2 november ALV 
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Beste Shantala-collega, 

 

De vakantieperiode is voor velen weer (bijna) voorbij. 

Hopelijk heb jij genoten én ben je óf ga je weer met plezier aan 

het werk! 

 

De bestuursleden van de VSD hebben hun vakantie er bijna 

opzitten. Dit wilt echter niet zeggen, dat er in de afgelopen 

weken geen bestuurlijke taken gedaan zijn. 

 

Zo hebben we GOED nieuws te melden! 

Zoals je in een eerdere VSD nieuws hebt kunnen lezen, had de 

VSD vanaf 1 juli géén penningmeester meer. 

Gode Roos heeft namelijk vanwege persoonlijke redenen 

vroegtijdig haar functie moeten neerleggen. Uiteraard hebben we 

Gode rond 1 juli uitgebreid bedankt voor de jaren dat zij 
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penningmeester voor de VSD was! 

 

Daar er op de vacature van penningmeester niemand anders 

gereageerd had dan Ilse Visscher zijn we op zaterdag 27 juli in 

Zwolle bij elkaar gekomen en hebben we kennis gemaakt met 

Ilse Visscher. NB Zowel Arianne en Ilse zijn woonachtig in Zwolle. 

 

Ilse is sinds 2018 lid van de VSD. We hebben een goed 

inhoudelijk gesprek met Ilse gehad en alle taken behorende bij 

het penningmeesterschap onder de loep genomen. We zijn ervan 

overtuigd, dat Ilse een aanwinst voor de VSD-leden én het VSD 

bestuur is. 

We hebben daarom als bestuur besloten, dat  Ilse per ingang van 

1 september de nieuwe penningmeester van de VSD is. 

Enthousiast als Ilse is, werkt ze zich nu al in als penningmeester. 

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 2 

november 2019 zal Ilse Visscher officieel 

benoemd/geïnstalleerd  worden. 

Schrijf jij deze datum alvast in je agenda om naar de ALV te 

komen en kennis te maken met Ilse?  

 

Tevens hebben we nog meer mooi nieuws. 

Twee augustus 2019 bestond de VSD 20 jaar. 

"In aandacht aanraken en oprecht in contact met jong 

en   oud". 

 Daar stonden we voor, daar staan we voor en blijven we voor 

gaan! 

  

Als bestuur hebben we diverse keren met elkaar gebrainstormd 

of we dit 20-jarig jubileum met de huidige leden en/of oud-leden 

wel/niet uitgebreid of sober zouden vieren. Na wat inventarisatie 

en op een rijtje zettend wat voor een organisatie daarbij zou 

komen kijken waar helaas de "mankracht" aan ontbreekt, hebben 

we besloten om er niet al teveel aandacht aan te geven. Behalve 

dat we erin een volgende VSD nieuws (na de vakantieperiode) 

wat uitgebreider op terugkomen. 

 

Hieronder enkele boekentips:  

- Professor S. en de verslaafde Koning:  



 

  Erik Scherder; Fred Diks en Mariëlla van de Beek 

- Strelen, masseren en aaraken: 

  Pieter Langedijk 

- De dementie van Jet en Harrie: 

  Barbara Oppelaar, Jan van der Hammen 

- Liefdevol bevallen: 

  Mirjam Vos 

 

Bericht vanuit de Shantala Speciale Zorg: 

Zaterdag 28 september is er een opfrisbijeenkomst met als 

thema: Gedrag is een boodschap. 

Zie de link naar de website van de Speciale Zorg onderaan in 

deze VSD nieuws. 

 

Tot slot: 

Het VSD bestuur wens je heel veel mooie en waardevolle 

contactmomenten met ouders die hun kindje masseren, cliënten 

die je masseert, de Shantala benaderingswijze die je eigen is en 

liefdevolle mensen om je heen! 

 

Een hartelijke groet namens het bestuur, 

Anneke Littooij-Landsmeer 

voorzitter VSD  

 

Uitnodigende speelkalender voor baby's en 
ouders voor het 1-ste jaar.  

 

Mysterie van de dag: waarom wijzigt bij 

mensen met dementie het gedrag en karakter?  
 

Website Shantala Speciale Zorg  
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