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Er is weer een nieuw jaar aangebroken. We wensen jullie een heel goed jaar toe, 
ondanks dat dit al weer even bezig is.  We hebben een voor de vereniging heel positief 
jaar afgesloten en gaan ook dit jaar 2023 met veel energie verder.  

Als bestuur en medewerkers hopen wij iedereen in 2023 weer op onze bijeenkomsten 
te mogen ontmoeten. 

Heb je ideeën voor onze vereniging, laat ze horen. Dat kan via een coördinator of via 
een e-mail naar secretaris@vssm.nl  

Het afgelopen jaar hebben wij ons 50-jarig bestaan gevierd met een groot BDSM 
feest. Dit feest was een groot succes! Er zijn gedachten om eens in de twee jaar een 
verenigingsfeest te houden, maar daarover zal de Algemene ledenvergadering (ALV) 
moeten beslissen. Het bestuur zal hiervoor in elk geval een voorstel op de ALV doen.  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Onze ALV wordt gehouden op zondag 30 april 2023. De leden krijgen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af 
over het afgelopen jaar en kijken wij met elkaar naar de ontwikkelingen.  

 

GROEPEN 
 

Op het terrein van onze activiteiten is het afgelopen jaar het nodige gebeurd. Zo zijn er 
groepen weggevallen en er zijn groepen bij gekomen. Kijk voor de actuele situatie op 
onze website www.vssm.nl onder de button “Lets party”. 

De groepen lopen goed dus ze zijn zeker een bezoek waard denken wij! 

Aan het einde van 2022 hebben wij op verzoek van een aantal leden een nieuwe 
groep kunnen starten. Dat starten was alleen mogelijk doordat enkele actieve mensen 
de activiteit dragen. Deze nieuwe groep heeft een ABDL thema, Adult Baby’s en 
Diaper Lovers. 

Zo krijgt onze vereniging langzaam aan een breder palet aan mogelijkheden.  

De afgelopen maanden is de algemene jongerengroep onder de naam “Young en 
Kinky” nieuw leven ingeblazen en zijn er groepen in Amsterdam en Dedemsvaart 
gestart.  

Je kan onze VSSM bijeenkomsten vinden in Amersfoort, Amsterdam, Dedemsvaart, 
Nijmegen en Sittard. Naast Young and Kinky en Diapers Day hebben we ook een 
Puppygroep Bark And Play. 

 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN? 

 

Onze basis, de BDSM, floreert maar nieuwe tijden brengen nieuwe interesses en waar 
het kan zullen wij dat zeker faciliteren. 

Dus, nogmaals, heb je ideeën laat ze weten maar wij kunnen niet zo maar elk idee 
uitvoeren. Dit is afhankelijk van de aard van het idee, het moet bij de VSSM passen en 
er moeten mensen zijn die het gaan opzetten. Heb je zelf zin om daar dan een 
bijdrage aan te leveren? Heel graag, want ideeën zonder menskracht zijn moeilijk 
uitvoerbaar.  

Ook accommodaties voor onze groepen zijn van belang. Dat is iets waar wij constant 
naar op zoek zijn dus zijn suggesties zeer welkom!!  

Wil je iets over bovenstaande met ons delen of je diensten aanbieden? Mail naar 
info@vssm.nl. 

 

WEBSITE 
 

Onze website is aan vernieuwing toe. Ook daarvoor zoeken wij mensen die hun 
kwaliteiten op het terrein van website ontwikkeling ter beschikking willen stellen. Wij 
hebben goede webmasters maar een website ontwikkelen vraagt andere kwaliteiten. 
Er is al een denktank voor de website en de teksten worden herschreven maar er is 
meer nodig. 

 

VSSM INFO-STAND 

Dit voorjaar gaat een start gemaakt worden met het ontwerpen en maken van een heel 
nieuwe stand voor beurzen en voorlichting. De kosten worden voor een deel gedekt 
door de giften van leden die BDSM materialen niet meer gebruiken of vanwege 
gezondheid niet meer kunnen gebruiken. Dat gaat de mensen vaak aan het hart maar 
dat zij dan toch denken aan de vereniging is iets dat wij zeer waarderen. Op beurzen 
en tijdens het verenigingsfeest verkopen wij deze spullen.  

Als je nog goed bruikbare BDSM spullen thuis heb liggen die je niet meer gebruikt en 
aan de vereniging wilt afstaan, dan horen wij dat graag! Het gaat dan wel om zaken 
als kleding, boeien, zwepen e.d. en niet om toestellen omdat wij die niet zo maar mee 
kunnen nemen naar een beurs. beurzen@vssm.nl 

Voorlichting 

Onze infostand is ook bedoeld om voorlichting te geven over BDSM. Dit doen we aan 
diverse belangengroepen, zoals GGZ, hulpverleners en dergelijke gaat onverdroten 
door. Wil je weten wat de VSSM voor jouw organisatie kan betekenen? Mail ons dan 
even. 

 

Lid? 

Ben je nog geen lid van onze vereniging? Je kan dat altijd worden en dit krijg je voor je 
lidmaatschap: 

• Gratis of met korting toegang tot alle locaties van de VSSM  

• Onze nieuwsbrief 

• Natuurlijk neemt u actief deel aan uw en onze doelstellingen en steunt u ons 
hierin. 

• Entree en positieve inbreng op onze jaarlijkse ledenvergadering. 

• En eventueel actief meedoen als medewerker, bij onze diverse bijeenkomsten 
en/of afdelingen. 

 
Lid worden kan hier. 
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Als je wilt dat we je naam uit de verzendlijst verwijderen, klik je hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar redactie@vssm.nl. 

Dit is een uitgifte van de VSSM. Voor meer informatie over onze vereniging zie 
www.VSSM.nl. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Check altijd VSSM.nl voor de meest actuele informatie. 

Volg ons ook op FETLIFE.com 

mailto:secretaris@vssm.nl
http://www.vssm.nl/
mailto:info@vssm.nl
mailto:beurzen@vssm.nl
mailto:info@vssm.nl?subject=Voorlichting
https://www.vssm.eu/nl/lidmaatschap
https://www.vssm.eu/nl/nieuws/nieuwsbrief/view/form
mailto:redactie@vssm.nl?subject=Nieuwsbrief
http://www.vssm.nl
http://www.vssm.nl
http://www.fetlife.com

