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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– in memoriam

14 juli - zondagmiddag, sloeptocht door Breda

– federatie

27 juli - zaterdag, Vughtse Lunetten wandeling

– jaarvergadering en toekomst
– verhuizing

IN MEMORIAM
Op 18 juni is onze lieve vriend en lotgenoot,
Jan Commandeur, na een kort ziekbed
overleden. Jan is jarenlang actief geweest
binnen de Stichting Plotsdoven in de
Activiteitencommissie en bij Steunpunt West.
Wij zullen Jan blijven
herinneren als een
actieve, vitale man,
die iedereen liet
meegenieten van zijn
enorme kennis van de
natuur en historische
wetenswaardigheden
van de plaatsen die wij
bezochten.
FEDERATIE
Maandag 17 juni is definitief besloten dat een
federatie bestaande uit de 7 organisaties op dit
moment te hoog gegrepen is. Er is een
bedankbrief opgesteld naar allen die
meegewerkt hebben aan het federatieproces.
Deze brief, namens de Stuurgroep
Federatievorming Molenorganisaties, kunt u
hier (bij 'nieuws uit het bestuur') vinden.
Tevens is er een brief opgesteld die naar de
externe relaties gestuurd wordt.
JAARVERGADERING EN TOEKOMST
Op de jaarvergadering is door de voorzitter een
uiteenzetting gegeven van het niet doorgaan
van de federatie.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

Tegelijkertijd werd aan de aanwezigen de vraag
voorgelegd hoe zij samenwerking met de
andere organisatie in de toekomst zagen.
Unaniem was de mening dat een vorm van
samenwerking met alle organisaties in de
toekomst belangrijk blijft. Gezien de situatie
werd in eerste instantie de voorkeur gegeven
aan een 5 partijen 'verbond' te weten
Dovenschap, Jongeren Commissie, FODOK,
SH Jong en de Stichting Plotsdoven. Daarnaast
samenwerking met NVVS en FODOK waar dat
gewenst en mogelijk is. Tevens werd unaniem
gekozen voor een krachtige voortzetting van
het voucherproject met de 7 molenorganisaties.
Het bestuur heeft eensluidend besloten, wat in
het molenbesturenoverleg van 17 juni aan de
andere organisaties is meegedeeld. Alleen de
slechthorenden jongeren moeten nog
beslissen. Alle andere organisaties gaan
dezelfde richting in.
VERHUIZING
In verband met bezuinigingen heeft de
hoofdhuurder, de NVVS, uitgekeken naar een
ander kantoorpand. Het uitgangspunt hierbij
was minimaal dezelfde ruimte, beter
luchtbeheersingssysteem en dezelfde
bereikbaarheid. Het onderzoek heeft
geresulteerd in een gebouw op bijna dezelfde
plek in Houten. Per half september moeten we
overgaan. Gerard is de verhuiscoördinator voor
ons. Vele handen maken licht werk dus als de
oproep komt voor verhuishulp, eind augustus,
graag reageren. Natuurlijk wordt een ieder op
de hoogte gehouden en gebracht als we
daadwerkelijk gaan verhuizen.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

