
Als stichtingsbestuur zijn wij natuurlijk weer veel bezig 

geweest met de maatregelen rondom het coronavirus. 

Nu de regels versoepeld zijn kunnen we ons weer meer 

richten op onze overige taken. Onze penningmeester 

Ronald is druk bezig met een nieuwe opzet van onze 

administratie. Een andere belangrijke taak is het ver-

werven van subsidies en fondsen. Omdat hij daarvoor 

te weinig tijd heeft zijn we op zoek naar mensen die 

Ronald daarin willen ondersteunen. We denken ook 

aan het inhuren van een extern bureau dat ons op no-

cure-no-pay basis wil ondersteunen bij het verwerven 

van de broodnodige fondsen en subsidies. 

 

 

 

 

Een overzicht van alle vergaderingen en andere bijeen-

komsten van de afgelopen maanden zie je hieronder: 

16-03 Vergadering stichtingsbestuur 

09-04 Vergadering met MEE, NVA en ANZL 

21-05 Vergadering stichtingsbestuur 

04-06 Vergadering met MEE, NVA en ANZL 

15-06 Vergadering stichtingsbestuur 

22-06 Jaarvergadering 

 

 

Na vele maanden zonder fysieke bijeenkomst mogen 
we eindelijk weer. De overheidsregels zijn zover ver-
soepeld dat we weer bij elkaar mogen komen. Voor 
wat betreft de lotgenotenavonden doen we dat pas 
weer na de zomerstop. Op 7 september is de eerste 
bijeenkomst in Brunssum. Als we het kunnen regelen 
qua gespreksleiders gaan we in Maastricht op 14 sep-
tember weer van start. Daar moeten we nog een voor-
behoud maken. 
 
Omdat de beschikbaarheid en belastbaarheid van ge-
spreksleiders een probleem is, gaan we voorlopig in 
Brunssum maar een keer per vier weken een lotgeno-
tenavond organiseren. Hopelijk kunnen we nieuwe 
gespreksleiders werven zodat het vanaf 2022 weer 
mogelijk is om elke twee weken bij elkaar te komen. 
Dat is uiteindelijk ook de bedoeling in Maastricht. 
 
Met activiteiten starten we weer op 24 juli. Zoals ge-
bruikelijk was organiseren we weer minimaal een acti-
viteit per maand. 
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Barbecue 

Lotgenotenavond 

Communicatie 

De overheidsregels staan het gelukkig weer toe om 

activiteiten te organiseren. Weliswaar op anderhal-

ve meter maar dat moet geen probleem zijn. 

 

De planning voor de rest van het jaar ziet er zo uit: 

 

24-07 Wandeling 

22-08 Alpaca-golf Sweikhuizen 

18-09 Barbecue 

24-10 Natuurhistorisch Museum Maastricht 

20-11 Poolbiljart 

18-12 Bowlen 

29-12 Kerstwandeling 

 

Jullie vinden de planning voor 2021 ook op onze 

website:  www.lgal.nl/?page=activiteiten.   

 

Mocht je een leuke suggestie hebben voor een 

activiteit, laat het ons dan weten via info@lgal.nl. 

De commissie activiteiten vergaderde op 8 juni om 

de planning te maken voor de rest van 2021. 

  

willen maken dan zijn wij te vinden als Lotgenoten-
groep Autisme Limburg. 
 
We zijn bezig met een nieuwe opzet van onze web-
site. We houden jullie daarvan op de hoogte. 

We zijn drie keer op huisbezoek geweest de afgelopen 

maanden. 

De commissie heeft geen vergadering gehouden maar 

wel via WhatsApp overlegd. 

LGAL is actief op LinkedIn. Mocht je een connectie 

In Maastricht gaan we onder voorbehoud ook weer 

van start. Dit hangt af van de beschikbaarheid van 

gespreksleiders. De voorlopige planning ziet er zo uit: 

 

24-09 Feestelijke opening en kennismaking 

12-10 Streepjescode met gastspreker 

09-11 Filmavond 

07-12 Onderwerp nog te bepalen 

 

De volledige planning vinden jullie ook op onze websi-

te: www.lgal.nl/?page=wanneer. 

 

Mocht je een leuke suggestie hebben voor een the-

ma, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.  

 

De commissie lotgenotenavond vergaderde op 16 

februari en 8 juni. 

 

 

Zoals je op pagina 1 al las, gaan we weer van start 

met fysieke bijeenkomsten. Dat is echter pas na de 

zomerstop. 

 

De planning voor de resterende Zoom-meetings is: 

 

13-07 Omgaan met emoties 

27-07 Vakantie, wat ga ik doen? 

10-08 Geen Zoom vanwege vakantie 

24-08 Geen Zoom vanwege vakantie 

 

De Lotgenotenavond in Brunssum in fysieke vorm 

gaat in september weer van start. Vanwege de te 

grote belasting van de gesprekleiders zal dat maar 

een keer per vier weken zijn. Na een succesvolle 

wervingscampagne hopen we in 2022 weer naar 

een keer per twee weken te kunnen. De planning 

ziet er als volgt uit: 

 

07-09 Feestelijke opening en kennismaking 

05-10 Streepjescode met gastspreker 

02-11 Filmavond 

30-11 Kerststukje maken 

28-12 Geen bijeenkomst vanwege de feestdagen 
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LGAL blijft groeien en dat brengt steeds meer werk met zich 

mee. Daarom zoeken we enthousiaste mensen met ASS die de 

huidige groep van 13 vrijwilligers willen komen versterken. 

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste gespreksleiders die 

de commissie lotgenotenavond willen versterken. Voor deze 

functie roepen wij ook mensen zonder ASS op om te reageren. 

De volledige functieomschrijving vind je op onze website via 

www.lgal.nl/documenten/belangrijk/vrijwilligerswijzer_lgal.pdf 

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar info@lgal.nl of 

spreek Desirée, Anouk, Marline, Ghislaine of Christian aan tijdens 

een lotgenotenavond. 

 

We zijn ook op zoek naar mensen die de penningmeester willen 

ondersteunen bij het aanvragen van fondsen en subsidies. Als je 

interesse hebt stuur dan een mail naar info@lgal.nl. 

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 volwasse-

nen 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, ou-

ders en begeleiders zijn ook welkom. Dat maakt on-

ze 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 reke-

nen 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. 

Lotgenotengroep Autisme Limburg 

Vacatures 

Voor mensen met ASS door mensen met ASS 


