
 
Utrecht, 22 juni 2020 
 
 
Beste relatie,
 
Vereniging LFB bestaat 25 jaar!
 
Al in de jaren ’80 namen w�, mensen met een verstandel�ke
beperking, het initiatief om een eigen belangenvereniging op te gaan
zetten. 
We noemden deze vereniging ‘Onderling Sterk’. 
We wilden voor onszelf spreken in plaats van dat er voor ons gesproken
werd. 
We wilden zelf ons leven kunnen bepalen en volwaardig mee kunnen
doen in de samenleving.
 
Op verschillende plekken in het land werden deze verenigingen
opgericht. 
In 1992 z�n we gestart met een werkgroep om een landel�ke
belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandel�ke
beperking op te zetten. 
Ik, Conny Koo�man, directeur van de LFB zat ook in die werkgroep. 
We kregen daarb� hulp van ouderverenigingen. 
Na 3 jaar voorbereiden was het zover. 
Op 21 juni 1995 is de Landel�ke Federatie Belangenverenigingen
Onderling Sterk (LFB Onderling Sterk) officieel opgericht.  
 
Op 21 juni 2020 bestonden we 25 jaar. 
In die 25 jaar hebben we ons met hart en ziel ingezet om de belangen
van mensen met een verstandel�ke beperking te behartigen. 
En mensen met een verstandel�ke beperking sterker te maken.  
 
We z�n gegroeid van een kleine organisatie met een bureaumedewerker
en een coach naar een grote organisatie. 
Verspreid over het land z�n nu meer dan 100 medewerkers dagel�ks
actief in de versterking en vertegenwoordiging van mensen met een
verstandel�ke beperking. 
W� gaan daarb� alt�d uit van de ‘dóór en vóór’ gedachte. 
Niets over ons, zonder ons…
We z�n STERK door ervaring.   



 
 
 
 
We wilden ons 25-jarig jubileum groots vieren met een
jubileumcongres. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten.
Toch vieren we een bescheiden feestje. 
Met op maandag 22 juni om 11:00 de startb�eenkomst van onze
jubileumweek. 
Online ontmoeten de medewerkers van de LFB elkaar en vertellen waarom
z� trots z� op de LFB. 
Benieuwd hoe dit eruit ziet? K�k dan op de website: www.lfb.nu .  
 
Samenwerking met andere organisaties is voor de LFB erg belangr�k. 
We ervaren dagel�ks dat we SAMEN sterker staan dan alleen. 
We willen u daarom hartel�k danken voor de f�ne samenwerking de
afgelopen jaren. 
We mogen trots z�n op wat we samen bereikt hebben.  
 
Ons werk is nog niet klaar.
Veel mensen met een verstandel�ke beperking maken nog steeds mee dat
anderen voor hen denken, praten en bepalen.
En dat ze maar beperkt zeggenschap hebben over hun eigen leven.
W� gaan dus nog even door met ons werk.
W� nodigen u van harte uit om dat samen met ons te bl�ven doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartel�ke groet, 
Conny Koo�man
 
 
Directeur vereniging LFB

 
Voor meer informatie over onze organisatie en ons jubileum zie:

www.lfb.nu
 


