Jaarverslag 2017 van de Vereniging Verkeersslachtoffers

Algemeen
Ook het jaar 2017 was weer succesvol voor de Vereniging Verkeersslachtoffers
(VVS). De laatste jaren tonen in toenemende mate de aandacht en erkenning van de
VVS in de media en door vele maatschappelijke organisaties. Een mooi voorbeeld is,
dat de VVS het ‘Manifest Verkeersveiligheid 2017’ mede heeft ondertekend en later
dit jaar met 41 organisaties het Convenant met gedragscode “Afleiding in het
verkeer” heeft ondertekend. De uitgave van het Zwartboek (eind 2015) en, daarop
volgend, de jaarlijkse verschijning van de Appendix, hebben daar zeker toe
bijgedragen. Steeds meer worden wij gevraagd in televisie- of radio-uitzendingen en
steeds meer vinden evenementen plaats, waarbij de VVS wordt betrokken.
Zo was er in juli 2017 een Porsche-evenement. De Nationale Politie heeft voor één
dag weer de bekende Porsches in gebruik genomen, na een aantal jaar van
afwezigheid op de Nederlandse wegen. Het goede doel, dat verbonden werd aan dit
evenement, was de VVS. De donaties van die dag kwamen ten goede aan de VVS!
In augustus 2017 heeft een delegatie van het bestuur een bezoek gebracht aan
verzekeraar Interpolis om de activiteiten van de VVS en de problemen van
verkeersslachtoffers toe te lichten. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat
Interpolis een grote donatie heeft gedaan voor de organisatie van de Herdenking
Verkeersslachtoffers 2017.
De Herdenking Verkeersslachtoffers vond in 2017 plaats in Lexmond, in de provincie
Zuid-Holland. Naast de aangrijpende verhalen van een tweetal verkeersslachtoffers
en een toespraak van wethouder Van Middelkoop uit Lexmond over de plaatselijke
verkeersveiligheid, was de hoofdspreker professor Pemberton, directeur van
‘Intervict’ van de Universiteit van Tilburg. De toespraken van deze Herdenking
Verkeersslachtoffers zijn te vinden in het Herdenkingsboekje op onze website.
In september van 2017 was de jaarlijkse FEVR-vergadering. Deze vergadering vond
in 2017 plaats in Leeuwarden in Nederland. Ieder jaar is een ander FEVR-lidland
gastheer. Deze jaarvergadering is bezocht door Caroline Reindl en Marten Buis en
gedeeltelijk door Hans van Maanen, die de achtergronden en de voordelen van ons
‘Zwartboek’ heeft toegelicht. Voor meer informatie over de FEVR en zijn activiteiten
verwijzen wij u graag naar hun website www.FEVR.org.

Contacten met andere organisaties
- 19 januari 2017: afscheid bezocht van de heer Crielaars, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Slachtofferhulp Nederland
- 19 april 2017: het aanbieden van het Manifest Verkeersveiligheid in Nieuwspoort
- 24 april 2017: gesprek met het Verbond voor Verzekeraars
- 16 mei 2017: Presentatie gehouden op de Themadag Politie West-Brabant/Zeeland
- 27 juni 2017: Bezoek van een familie-agente

- 9 juli 2017: Porsche-evenement in Heeteren (zie boven)
- 31 augustus 2017: Interpolis bezocht door delegatie bestuur VVS
- 22 t/m 24 september 2017: FEVR-vergadering in Leeuwarden
- 6 september 2017 Convenant met gedragscode “Afleiding in het verkeer”
- 28 september 2017: bezoek aan Schadefonds Geweldsmisdrijven
Vanaf oktober 2017(tot februari 2018): Contact met 2 middelbare scholieren, die een
profielwerkstuk maakten over het onrecht, wat verkeersslachtoffers wordt aangedaan
- 9 oktober 2017: afspraak met prof. Pemberton van Universiteit Tilburg
- 3 november 2017: afspraak met de heer Vermeulen van de LOVG (overkoepelend
orgaan van de verkeersveiligheidsafdelingen van de provincies)
- 16 november 2017: aanwezigheid bij “De diepte in met verkeersveiligheid” in Den
Bosch
- 18 november 2017: aanwezigheid bij “het lege stoelen”- project in Breda
- 19 november 2017: Herdenking Verkeersslachtoffers in Lexmond

Contacten met de media
De VVS brengt regelmatig een persbericht uit met haar opinie betreffende actuele
zaken. Deze worden door de media aangegrepen om contact met ons op te nemen,
waardoor er gedurende het gehele jaar diverse radio- en TV uitzendingen zijn
geweest, waar de VVS een rol in heeft gespeeld en onze bekendheid bij de media
toeneemt. Zo heeft ook de schrijvende pers meerdere artikelen gepubliceerd over
lotgevallen van verkeersslachtoffers en over maatregelen, die genomen moeten
worden door de overheid op het gebied van verkeersveiligheid, waarbij steeds de
mening van de VVS gevraagd werd. Op de website van de VVS zijn deze
media-uitingen gepubliceerd.

Het bestuur van de VVS
www.verkeersslachtoffers.nl

