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Activiteiten deze maand (klik hier)

– vrijwilligersdag 9 juni

14 juli – wandeling Amelisweerd (Utrecht)

– Dovenschap en JongerenCommissie
– notuliste – afscheid en oproep

VRIJWLLIGERSDAG discussie en plezier
Zaterdag 9 juni onmoetten 36 van de inmiddels
45 vrijwilligers elkaar in Tiel. Een dag met als
doel deze geweldige mensen in het zonnetje
zetten en de waardering voor ieders inzet te
laten blijken vanuit en namens de gehele
stichting. 's Morgens hielden we ons naar
aanleiding van een artikel in Plotsdoof van juni
over samenwerking met andere
Molenorganisaties bezig met beleidsvragen.
Samenvatting (het hele verslag vindt u hier):
1. Voel je je doof of slechthorend – wat kies je?
Moeilijk kiezen: we zijn gedeeltelijk doof en
gedeeltelijk zeer slechthorend, met/zonder CI.
We nemen een middenpositie in.
2. In hoever is de eigen identiteit van de
Stichting Plotsdoven van belang?
Unaniem: eigen identiteit is allerbelangrijkste.
Juist door de speciale middenpositie voelt
iedereen zich thuis/geborgen binnen de eigen
identiteit.
3. Stel: niet opgaan in federatie (subsidie kwijt),
gaan we dan door als kleine huiskamerclub?
Goede samenwerking en eenheid naar buiten
is van levensbelang. We willen samenwerken
met de 6 andere organisaties waarbij inbreng
gelijkwaardig is: 1 organisatie -1 stem.
4. mochten er 2 federaties komen: wat is dan
de positie van de Stichting Plotsdoven?
Wij kunnen bruggenbouwer zijn tussen doof en
slechthorend, eventueel lid van 2 federaties.
Voorkeur is 1 federatie, met behoud van eigen
identiteit, met eenvormig beleid naar buiten toe.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

's Middags werd met veel plezier de TukTuk
bestuurd. We moesten knooppunten volgen,
vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.
Ineke Scheffel bleek hierin een echte
kampioen. De vrijwilligersdag werd afgesloten
met een eenvoudig doch voedzame BBQ.
SAMENWERKING DOVENSCHAP EN
JONGERCOMMISSIE
Vooruitlopend op de totale samenwerking van
alle Molenorganisaties hebben Dovenschap en
de JongerenCommissie besloten een
convenant aan te gaan om hun samenwerking
te verstevigen. De samenwerking houdt in dat
de JongerenCommissie een bestuurslid
afvaardigt naar het bestuur van Dovenschap.
Daarnaast gaan ze bekijken welke bureauwerkzaamheden zij gezamenlijk kunnen
oppakken. Dit is goed nieuws en weer een
stapje op weg naar eenheid binnen de dovenen slechthorenden wereld. Wij wensen onze
2 zusterorganisaties veel succes op deze weg.
AFSCHEID en oproep nieuwe NOTULISTE
We hebben afscheid
genomen van notuliste
Rianne Ammerlaan met
dank voor vele jaren
notuleren bij de
bestuursvergaderingen.
Voorlopig zal Erna
Steingröver haar taak overnemen. Lijkt het u
leuk om de bestuursvergadering te notuleren?
Voor reacties en informatie graag even mailen.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

