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Activiteiten deze maand (klik hier)

– nieuwe poging samenwerking

15 dec. - traditionele jaarafsluiting met bowlen

– internationaal congres 27-28-29 maart 2014
– activiteiten 2014

en Chinees eten, Nijmegen/Beuningen
25 dec. - Kerst-Inn in Geldrop

– Frans Vercammen - afscheid als vrijwilliger

NIEUWE POGING SAMENWERKING
In de derde week van januari 2014 komen 5
organisaties - Dovenschap, FODOK, SH-jong,
Jongerencommissie en Stichting Plotsdoven bij elkaar voor de startbijeenkomst over
samenwerking. Na de mislukte federatiepoging
om ook met de NVVS en FOSS een geheel te
gaan vormen - zij besloten met hun tweeën
door te gaan - heeft de Stichting Plotsdoven
opnieuw het voortouw genomen om te bekijken
wat de 5 organisaties samen kunnen doen.
Opnieuw is het uitgangspunt behoud van eigen
identiteit en herkenbaarheid. Maar de vele
overlappingen zowel inhoudelijk als op
bureauniveau kunnen het mogelijk maken om
tot een meer gestructureerd samenwerkingsverband te komen. Het is opnieuw een
uitdaging. Wellicht ten overvloede vermelden
we nogmaals dat de samenwerking van de
7 organisaties binnen het vouchermodel sterk
is. Misschien leidt het tweesporenmodel in de
toekomst tot één spoor.
INTERNATIONAAL CONGRES
Inmiddels komen uit binnen- en buitenland de
aanmeldingen gestaag binnen. Sprekers komen
uit binnen- en buitenland en de onderwerpen
zijn zeer uiteenlopend: lezingen door kno-arts
prof. dr. H.M. Frijns van het LUMC en
psycholoog dr. R. Pollard uit Amerika,
persoonlijke verhalen uit Nederland, Finland en
Amerika, informatie over communicatie, werk
en gezondheid en nog veel meer.
Klik hier voor het hele overzicht.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door
de volgende sponsors: Nationale Nederlanden,
MED-EL, Comfort Audio, Advanced Bionics,
Cochlear Benelux NV, Phonak BV, Fonds Nuts
Ohra, Stichting Plotsdoven, De Gelderhorst en
Oticon Medical.
ACTIVITEITEN IN HET HELE LAND
2014 staat in het teken van het 25-jarig bestaan
en de jubileum- en activiteitencommissie,
steunpunten en het bestuur zijn er in geslaagd
om een scala van activiteiten in het hele land te
organiseren. Van Friesland tot Limburg, van
Noord-Holland tot Drenthe. In vrijwel iedere
provincie is er iets te doen. Het overzicht kunt u
hier al bekijken.
FRANS VERCAMMEN - BEDANKT
Op 15 december, tijdens de traditionele
jaarafsluiting nemen we op gepaste wijze
afscheid van Frans Vercammen. Hij is dan vele,
vele jaren vrijwilliger geweest en één van de
steunpilaren van steunpunt Zuid. Meer hierover
kunt u lezen in het blad Plotsdoof. Gelukkig blijft
Frans donateur en bezoeker van de activiteiten.
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