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| BERICHT VAN HET BESTUUR
door Wil Wevers, penningmeester RAS Soos, namens het bestuur.
Het is momenteel een hectische
periode binnen het bestuur omdat een
drietal bestuurdersleden om
verschillende redenen te kennen
hebben gegeven te willen stoppen met
de bestuursfuncties en een tweetal
reeds (gedeeltelijk) gestopt zijn met de
bestuursactiviteiten.
Onze voorzitter Chris Robbemond
heeft aangegeven dat naast een
verplaatsing van zijn werkplek elders
(verder weg ) in het land en de
daarmee verband houdende reistijd
en een noodzakelijke studie, hij het
voorzitterschap van onze stichting
niet meer kan combineren. Hij heeft
wel aangegeven dat waar nodig hij
nog advies en hulp zal bieden.
Chris heeft het voorzitterschap in
2013 overgenomen van de
toenmalige voorzitster Sjuke de Vos.
In al die jaren heeft hij zich bewezen
door, naast een goed
voorzitterschap, meerdere fondsen
weten te overtuigen om een donatie
aan onze Soos te doen waardoor wij
financieel altijd zonder zorgen
kunnen functioneren.
Gelijktijdig heeft ons bestuurslid
voor Public Relations / ICT Marlien
Robbemond, dochter van de

voorzitter, ook kenbaar gemaakt om
met onmiddellijke ingang te willen
stoppen. Haar werkplek bevindt zich
in Amsterdam en ze is van mening
dat ze door de reistijd haar bestuurswerkzaamheden niet meer goed kan
uitvoeren. Evenals haar vader heeft
ze wel aangeboden om de
Nieuwsbrief nog te maken totdat wij
een vervanger/ster gevonden
hebben. Als vervangers voor Marlien
Robbemond hebben wij twee
soosbezoekers bereid gevonden om
de werkzaamheden op zich te
nemen.
Job Vink zal de website gaan
beheren en Heidi Dziedzic zal de
nieuwsbrief op gaan maken. Beide
werkzaamheden zullen plaats vinden
onder toezicht van onze nieuwe
vrijwilligster voor de BinnenSoos:
Renske Csonka.
Als derde bestuurslid heeft een van
de twee adviserende leden, t.w.
Jan Hakkoer medegedeeld te willen
stoppen. Hij vindt dat het, nadat hij
zich tien jaar heeft ingezet voor de
Soos, tijd wordt voor jong bloed met
nieuwe ideeën. Tevens geeft hij aan
dat zijn leeftijd ertoe heeft
bijgedragen deze beslissing te
nemen en het wat rustiger aan wil
doen. Hij houdt zich nog wel

beschikbaar voor lezingen op de
Soosavonden. Na overleg met het
nog zittende adviserende bestuurslid
Anja van Rijswijk is door het bestuur
besloten om met een adviserend lid
door te gaan en niet actief naar een
vervanger te zoeken.
Mocht iemand zich melden of vinden
wij iemand die adviserend
bestuurslid zou willen worden, zullen
wij als bestuur het niet nalaten om
een aanstelling te onderzoeken /
overwegen.
Het is jammer dat we in zo’n kort
tijdsbestek afscheid moeten nemen
van deze drie vakkundige mensen.
Het Bestuur zal zijn best doen om de
vacante functie van Voorzitter zo
snel mogelijk op te vullen.
Omdat wij als bestuur veel waarde
hechten aan het feit dat een
bestuurslid enige affiniteit mag
(moet) hebben met autisme, willen
wij middels dit schrijven een beroep
doen op de ouders van onze
bezoekers van de Soos en te vragen
om te overwegen de vacante
plaatsen in het Bestuur op te vullen.
De profielschets staat elders in deze
Nieuwsbrief.
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| Bezoek Betonningsvaartuig
Door Roel, bezoeker buitensoos

Op 21 april rond 11:30 verzamelde negen man zich op het
metrostation Rhoon. Christel, Richard en Wil haalden
ons op voor een ritje naar het betonning schip: ms
“Rotterdam” in Rozenburg. We worden rondgeleid door
Ron die als bemanningslid (machinist) alles weet van dit
schip. Onafgebroken stort hij informatie over ons uit
over het schip en de scheepvaart in het algemeen. Het
vaartuig is bedoeld om de bewegwijzering (d.m.v.
boeien) van onze vaarroutes te onderhouden. Het is een
heel hightech schip waar alles dubbel uitgevoerd is. Dit
om het schip door te kunnen laten varen ook als er wat
uitvalt. Tussen de middag hebben we een lunch,
frikandellen en andere broodjes en blikjes frisdrank. Het
is verder de hele dag mooi weer, wat de beleving ten
goede komt.

In alle ruimtes mochten we een kijkje nemen te beginnen
bij de machinekamer, de slaapvertrekken en uiteraard
ook de stuurhut. Het is warm in de machinekamer dit
komt omdat de machines altijd aanstaan.
Dit omdat het betonning schip altijd moet kunnen
uitvaren en dit niet kan op koude motoren.
Er is nog veel te vertellen over het schip maar daar heb ik
de ruimte niet voor. Aan het einde van de tour werden
we getrakteerd op een rugzakje met allerlei dingetjes die
te maken hebben met de scheepvaart, waaronder een
kompas. Rond een uur of half vijf zijn we terug op onze
startplek. Het was een mooie, gezellige en leerzame dag.

| Bericht van Ronald Oelen
door Ronald Oelen, vrijwilliger BinnenSoos.
Mijn naam is Ronald Oelen en ik ben
al vele jaren vrijwilliger bij de
Rotterdamse Autisten Soos. De RAS
kan bestaan door de inzet van
vrijwilligers en onze trouwe
soosbezoekers. We hebben een
leuke club mensen en we merken
dat het aantal soosbezoekers ook
weer stijgt.
Ik vind het leuk om avonden te
organiseren voor de
soosbezoekers. Het is altijd
bijzonder om te merken hoeveel
onze bezoekers weten van diverse
onderwerpen en hoeveel talent er
is.

Onze gastsprekers zijn ook vaak
enthousiast over onze soos en
willen graag nog een keer
terugkomen. We hebben themaavonden gedaan over o.a. treinen,
oude gebouwen, geschiedenis van
Rotterdam; maar ook over relaties
en het vinden van werk.
De vele gesprekken met de
soosbezoekers hebben mij veel
geleerd over autisme. Het hebben
van autisme brengt soms veel
problemen met zich mee. Ik heb
veel bewondering voor de inzet die
onze soosbezoekers hebben om er
het beste van te maken.

In de soos is iedereen gelijk. Het is
mooi om te horen dat men zich op
zijn gemak voelt “Ik kan mezelf
zijn”. Dat is een mooi compliment
voor iedereen die de RAS mogelijk
maakt, bestuursleden, vrijwilligers
en stuurgroep leden.
Door het vertrek van een aantal
bestuursleden zijn we op zoek naar
nieuwe mensen. Mocht je
nieuwsgierig zijn, kom dan gerust
eens langs op de soos of stuur een
mailtje. Je bent van harte welkom!
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| Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei is de nieuwe Europese privacy wet van kracht gegaan. Dit betekent dat u informatie moet ontvangen over
welke gegevens van u er bij organisaties geregistreerd staan en waarom. Verder heeft u ook het recht om een
organisatie te vragen uw gegevens te verwijderen.
Voor het organiseren van activiteiten binnen de Rotterdamse Autisten Soos registreren wij ook
persoonsgegevens. Het volgende staat bij ons geregistreerd:
Ontvangers van de nieuwsbrief
•
Naam
•
Adres (indien u de papieren versie ontvangt)
•
E-mailadres (indien u de digitale versie ontvangt, of u heeft aangemeld voor activiteiten mails)
Indien u niet langer door ons benaderd wilt worden dan vragen wij u vriendelijk om ons hiervan,
bij voorkeur per e-mail, op de hoogte te stellen.

| Vacature Voorzitter RAS Soos
In verband met het vertrek van de huidige Voorzitter zijn wij op zoek naar een kandidaat
voor deze functie. Door deze advertentie in de nieuwsbrief te plaatsen hopen wij dat een van de ouders van de
bezoekers van de Soos zich aanmeldt om deze functie op zich te nemen en zo een bijdrage te leveren om het
voortbestaan van de RAS Soos zeker te stellen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (vacant), secretaris, penningmeester,
PR/Communicatie lid en een adviserend lid.
De rol van voorzitter behelst de volgende taken:
 Drie à vier keer per jaar de bestuursvergadering voorzitten.
 Fondsen ten behoeve van de Stichting zoeken, aanvragen en afhandelen.
 Facultatief een soosavond bezoeken en/of een activiteit bijwonen.
Naar wij zijn wij op zoek?
 Iemand met affiniteit met autisme
 Woonachtig in omgeving Rotterdam
 Bij voorkeur met bestuurservaring en/of het aanvragen van fondsen.
Wil je meer weten over de RAS? Kijk op www.rassoos.nl
De gemiddelde tijdsbelasting zal ongeveer 5 of 6 avonden/dagdelen per jaar zijn; 3 à 4 Bestuursvergaderingen en
het bezoeken van de soos/dagactiviteit. Daarnaast de tijd die het kost om een fondsaanvraag te doen.
Is de RAS iets voor jou of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze secretaris:
Adrie Nieuwenhuyse, via telefoon: 010-5216450 of e-mail: a.nieuwenhuyse@freeler.nl
We vertellen je graag meer over de functie!
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| Informatie
| Bezoekersinformatie
De Rotterdamse Autistensoos is twee keer
in de maand geopend; iedere tweede en
vierde vrijdag van de maand, van 19.30 tot
ongeveer 22.00 uur. Uitgezonderd de
maanden juli en augustus en bijzondere
feestdagen.
Bezoekadres is
Zorgcentrum Pniël
Oudedijk 15
3062 AB Rotterdam

| Programma soosavonden

| Donateurs bedankt!
Via deze weg willen we alle donateurs van harte bedanken voor
hun bijdrage! Wij willen graag dat de soos nog lang een plek voor
bezoekers blijft waar ze elkaar kunnen ontmoeten en daarom zijn
we in 2018 weer gestart met het actief werven van donateurs. We
willen een kring van vaste donateurs opbouwen die onze reguliere
activiteiten (de soosavonden en buiten- soosactiviteiten) mogelijk
maken. Met een kleine bijdrage van een groep die de Stichting RAS
een warm hart toedraagt, hopen we nog lang door te kunnen gaan.
Wil je meer informatie over deze actie ontvangen? Meld je dan aan
bij de penningmeester, Wil Wevers (wil.wevers@gmail.com). Je
kunt ook de website in de gaten houden voor het laatste nieuws.
Nu al doneren? Dat kan! Stuur onderstaande machtigingskaart naar
Wil Wevers, Zaagmolen 48, 2906 RK, Capelle aan den IJssel

14.09.2018 Vakantiefoto’s
28.09.2018 Thema: Europa op de fiets
12.10.2018 Spelletjes
26.10.2017 Thema: Autisme &
Vriendschap
09.11.2018 Creatief: Kerstkaarten maken
23.11.2018 Thema: Mijn hobby is..
14.12.2018 Kerstbingo
28.12.2018 Kerstvakantie

| Programma buitensoos
Het programma voor de buitensoos vanaf
september 2018 wordt binnenkort bekend
gemaakt op de website.

| Op de hoogte blijven?
Kijk op de website voor meer informatie
over de RAS en het laatste nieuws.
www.rassoos.nl

| Nieuwsbrief digitaal
Wil je de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld je aan via: ras.soos010@gmail.com
Digitale verzending van de nieuwsbrief is beter
voor het milieu en helpt ons vanuit een
kostenoogpunt. Je helpt ons enorm door je aan
te melden!
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