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Activiteiten deze maand (klik hier)

– samenwerking 4 organisatie

zondag 11 januari

– nieuwe stichting NVVS, FOSS en SH-Jong

nieuwjaarsborrel

– tot slot

in Amsterdam

SAMENWERKING 4 ORGANISATIES
Het bestuur van de Stichting Plots- en
laatdoven en ernstig slechthorenden hebben in
de vergadering van 18 december jl. opnieuw
unaniem ingestemd met doorgang van de
samenwerking met Dovenschap, FODOK en de
Nederlandse dove jongeren.

Een gezamenlijke activiteitenkalender bestaat
reeds en heeft vooral tot doel dat belangrijke
bijeenkomsten e.d. elkaar niet kruisen. Tevens
wil het bestuur van de stichting Plotsdoven
komen tot een bureaucoördinator die de vier
organisaties op bureauniveau kan coördineren.
In februari vinden er twee belangrijke
vergaderingen plaats waarin de te zetten
stappen om te komen tot de stichtingsvorm,
zullen worden gezet. In januari gaat ook gestart
worden met de werkgroep achterban-overleg.
Gedacht wordt hierbij aan een gezamenlijke
dag om met de vier organisaties tegelijkertijd
leerzame en leuke dingen te doen om elkaar
beter te leren kennen.

We willen komen tot een samenwerkingsmodel
in de vorm van een stichting waarvan de vier
organisaties lid kunnen worden. Ook voor
andere organisaties met dezelfde soort doelstellingen kunnen eventueel aansluiten. Het
voorstel van de Stichting Plotsdoven naar de
anderen toe zal zijn, om op korte termijn de
stichting vorm te geven met als opdracht de
samenwerking verder gestalte te geven. De vier
organisaties blijven vooralsnog bestaan waardoor de eigen identiteit en herkenbaarheid
zichtbaar blijft.
Er zijn drie werkgroepen in het leven geroepen:
1. Komen tot het werken met het zelfde
programma voor de ledenadministratie
waarin ook opgenomen activiteiten
aanmeldingen.
2. Website; komen tot een website met
een gezamenlijke portaal. Met
daarachter ieder een eigen website die
op zich weer gezamenlijke info etc.
kunnen delen.
3. Werkgroep financiën die gaat
onderzoeken hoe de overkoepelde
activiteiten gefinancierd moeten worden.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

NIEUWE STICHTING
Op 1 januari 2015 start er een nieuwe stichting
van NVVS, Foss en SH-Jong.
Het bestuur van de stichting Plots- en laatdoven
en ernstig slechthorenden feliciteert de nieuwe
samenwerkingsstichting van de slechthorenden
en spraaktaalmoeilijkheden van harte met hun
nieuwe stichting. Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief is de nieuwe naam nog niet bekend
maar dat die helder en duidelijk moge zijn.
TOT SLOT
Wij wensen alle donateurs, vrijwilligers,
facebookgroepvrienden en alle anderen een
goed en fijn

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

