NIEUWSBRIEF 1 - januari 2016
Komende activiteiten:
 Zondag 10 januari
nieuwjaarsborrel (vol)
 Zaterdag 23 januari
Bezoek aan Paleis het Loo te Apeldoorn link
 Zondag 21 februari
Automuseum Louwman te Wassenaar link
 Zaterdag 27 februari
Karmelietessen klooster te Drachten link
_________________________________________________________________________________
FEDERATIEVORMING
In januari 2016 zal de Stichting Divers Doof een feit zijn. In de Stichting Divers Doof werken
FODOK, de Nederlandse Dove Jongeren en de Stichting Plotsdoven nauw samen op diverse
gebieden. Daarnaast zal elke organisatie uiteraard ook naar de eigen achterban haar eigen identiteit
blijven uitdragen. Het bestuur van de nieuwe federatie zal vooralsnog gevormd worden door Gerard
de Vijlder (St. Plotsdoven), Map van der Wilden (FODOK) en Milthon Boldewijn (NDJ).
KERST-INN WEER GOED BEZOCHT
Onze, inmiddels traditionele, Kerst-Inn voor onze alleenstaande donateurs en belangstellenden was
afgelopen 1e kerstdag wederom succesvol te noemen. Voor de communicatie waren er twee NmGtolken en een schrijftolk aanwezig. Daarnaast maakte een bijdrage uit het Lex Scheffelfonds het
mogelijk dat er genoeg te eten en te drinken was. De deelnemers gaven allen aan dat het enorm
gezellig was en voorziet in een behoefte. Het staat nu dan ook alweer vast dat we volgend jaar
deze formule zullen voortzetten.
VACATURE TECHNISCH ADVISEUR
De vacature voor een technisch adviseur is opengevallen.
De werkzaamheden op vrijwillige basis zullen vooral bestaan uit het:
 verzamelen en volgen, veelal via internet, van technische ontwikkelingen die van belang zijn
voor onze doelgroep.
 Af en toe bijwonen en/of ondersteunen van een bijeenkomst waarin nieuwe ontwikkelingen
gepresenteerd worden; zoals bij bv. de spraakzienbril
 Deze ontwikkelingen delen via onze website, FaceBook-groep en in ons kwartaalblad
Plotsdoof
 Gevraagd en ongevraagd adviseren over technische ontwikkelingen aan het bestuur
Profiel:
 Iemand met grote belangstelling voor technische ontwikkelingen
 Pré is ervaring en/of affiniteit met het CI-horen
 Inzicht in de materie en wetgeving, niet tot op detailniveau maar wél algemeen
 Waar mogelijk en wenselijk samenwerken/overleggen met oa. GGMD, Oorzaken,
leveranciers en technische mensen van onze zusterorganisaties
 Zelfstandig kunnen werken en beslissen
 Goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift
Nadere informatie via email bij Robert ten Bloemendal (voorzitter@stichtingplotsdoven.nl )
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GASTCOLLEGE
Op 4 januari zal alweer voor de 10e keer het jaarlijkse gastcollege gegeven worden op de
Hogeschool van Nijmegen voor ongeveer 100 Nederlandse en Duitse studenten Logopedie.
Dit gastcollege wordt gegeven in samenwerking met GGMD / NCPLD en Stichting Plots- en
laatdoven.
Beide organisaties vinden het bijzonder belangrijk dat studenten in de logopedie (maar eigenlijk ook
voor andere vakgroepen die te maken hebben met Plots- en laatdoofheid) vroegtijdig op de hoogte
gebracht worden van het fenomeen Plots en laat doofheid en alles wat daarmee kan samen
hangen. Dus wordt er ook gesproken over de communicatie, stemtraining en hoortraining. Maar ook
wordt er verteld over tinnitus, ziekte van ménière, hyperacusis en recruitment; het wordt dus breed
gebracht. Gezien de vele reacties tijdens en na het gastcollege wordt het elke keer weer erg op
prijs gesteld door de studenten.
TERUGBLIK OP 2015
Ook in 2015 is de Stichting op diverse terreinen weer actief geweest. Op gebied van
lotgenotencontact hebben de 5 steunpunten samen 26 activiteiten kunnen organiseren die stuk
voor stuk goed bezocht werden. De activiteitenkalender voor 2016 is inmiddels ook alweer helemaal
ingevuld.
Daarnaast zijn we als bestuur druk bezig geweest met de laatste loodjes van de federatievorming.
En ook binnen het Platform Doven, Slechthorenden en TOS hebben wij ons steentje kunnen
bijdragen.
Om het fenomeen schrijftolk meer bekendheid te geven hebben we samen met schrijftolk Anita
Noordhoff een Twitteraccount opgezet met de naam: @SchrijftolkPro Door veelvuldig over
schrijftolken te tweeten hebben we inmiddels al flink aantal volgers weten te bereiken.
Op bestuurlijk niveau is er een wisseling van de wacht geweest en heeft Peter Raggers na een
periode van 5 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Robert ten Bloemendal. Peter blijft voor
de Stichting behouden als lid van de Raad van Advies. Bestuurslid Anja Korten heeft na jarenlange
zitting in het Bestuur ervoor gekozen om een stapje terug te doen.
Inmiddels is haar plek in het bestuur ingevuld door Nelleke Perukél.
Per 1 januari heeft Gerard de Vijlder zijn taak als secretaris overgedragen aan Mark Schiffmaier;
ook nieuw gezicht in het Bestuur. Gerard zal als bestuurslid zijn kennis en kunde voor de Stichting
blijven uitdragen.

________________________________________________________________________________________
Website – Facebook – reageren – af- en aanmelden
Stichting Plotsdoven
Randhoeve 221
3995 GA HOUTEN

