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Activiteiten deze maand (klik hier)

– bestuurswisseling/vacatures m.i.v. juli 2015

9 aug. - wadlopen (Engelmansplaat)

– federatie
– website klachtencommissie online
– enquête OPCI: CI en technologie
– foto's congres
BESTUURSWISSELING/VACATURES
Op de jaarvergadering op 19 juli is bekend
gemaakt dat voorzitter Peter Raggers zijn
functie neerlegt en tevens uit het bestuur gaat.
Hij blijft als vrijwilliger voor de stichting en wil
zich meer op andere zaken toeleggen dan het
besturen. Wij gaan op zoek naar een opvolger.
Er komt een vacature met profielomschrijving in
het blad Plotsdoof en op de website.
Gerard de Vijlder heeft aangegeven lid van het
bestuur blijven maar uit het dagelijks bestuur te
treden. Al deze wijzigingen zullen ± half juli
2015 (met de jaarvergadering) plaatsvinden.
Wij kunnen ons nu reeds gelukkig prijzen om
twee nieuwe kandidaat-bestuursleden bij onze
vergaderingen te mogen ontmoeten. Al eerder
was Robert ten Bloemendaal toegetreden als
kandidaat en Nirosha Boer gaat kijken of zij het
in ons bestuur kan vinden. Een jong, ervaren
en actief bestuurslid erbij zou geweldig zijn.
FEDERATIE
Samen met Dovenschap, FODOK en
JongerenCommissie hebben wij begin juli een
uiterst constructieve bijeenkomst gehad onder
leiding van onze externe adviseur Matteke
Winkel. Op meerdere punten zijn wij weer
dichter bij elkaar gekomen. Tevens is besloten
om gaandeweg ook direct samenwerkingsonderwerpen daadwerkelijk aan te pakken. Het
eerste grote onderwerp is dat alle vier de
activiteitenplannen voor 2015 met elkaar
vergelijken. Waar kunnen activiteiten samen
gaan, waar kunnen we elkaar ondersteunen,
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

rijden we elkaar niet in de wielen betreffende
datum en onderwerp enz. Midden september
dient er een gezamenlijk activiteitenplan te
liggen. Het streven blijft er op gericht om eind
2014/begin 2015 een voorstel voor onze
achterban uitgewerkt te hebben waarin duidelijk
wordt hoe wij de samenwerking concreet willen
en kunnen invullen.
WEBSITE KLACHTENCOMMISSIE
Als u niet tevreden bent over het verloop van
een tolkopdracht en het lukt niet om het
probleem op te lossen door met de tolk in
gesprek te gaan, dan kunt er voor kiezen om
een klacht in te dienen bij een (onafhankelijke)
klachtencommissie over het functioneren van
de tolk. Via de website www.klachttolk.nl kunt u
meer informatie vinden en een klacht indienen.
ENQUÊTE CI EN TECHNOLOGIE
OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire
Implantatie) heeft in het kader van het
Europese SHiEC-project (Supported Hearing in
Elderly Citizens) een enquête ontwikkeld. Deze
is bedoeld voor CI-gebruikers. Via deze link
vindt u meer informatie en kunt u de enquête
invullen (dat duurt ± 15-20 minuten en kan tot
1 september). Wij rekenen op u!
CONGRESFOTO'S BESTELLEN
Tijdens het internationale congres in maart jl.
zijn veel foto's gemaakt. Hier kunt u ze bekijken
(wachtwoord is: congres2014). Ook kunt u ze
bestellen. De opbrengst komt ten goede van de
Stichting Plotsdoven.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

