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Activiteiten deze maand (klik hier)

– jubileumfestiviteiten

19 juli - vrijwilligersdag

– contactdag - 4 oktober in Driebergen

26 juli - wandeling Veluwe Zoom

– internationaal congres - foto's en naslagwerk
– ouderen en persoonsgebonden budget (pgb)
- kok aan tafel - 7 september in Assen
JUBILEUMFESTIVITEITEN
Wij hebben dit jubileumjaar al heel veel mee
mogen maken. De jubileumcommissie had een
ambitieus programma maar wist ook dat, als er
iets tussen zou komen, we niet alles zouden
kunnen gaan realiseren. Helaas moeten wij
constateren dat voornamelijk de financiën op dit
moment te krap zijn terwijl wij nog een paar
grote activiteiten gaan krijgen. Onder andere
het vrijwilligers feest met - op zich geweldig veel meer aanmeldingen dan gepland was.
Wij hebben dan ook besloten om het eindfeest
en de workshop mozaïek niet te laten doorgaan
en het geld dat daarmee vrijkomt te gebruiken
als reserve voor overschrijdingen bij andere
activiteiten. Wellicht jammer maar een gezonde
organisatie ook in 2015 is van groter belang
dan nog meer feestelijke activiteiten. Er is
tenslotte ook nog veel te informeren en er zijn
belangen te behartigen. Wel hebben wij
steunpunt Zuid bereid gevonden om alsnog de
traditionele decemberbijeenkomst te
organiseren. Daar gaan wij meer van horen.
CONTACTDAG IN DRIEBERGEN
De contactdag - u weet wel, die jaarlijkse dag
waarop wij extra aandacht hebben voor de
horende partners/familie/vrienden/collega's zal dit jaar worden gehouden in Driebergen in
Het Hoge Licht op zaterdag 4 oktober. Er wordt
alweer hard nagedacht over de invulling en de
eerste vergadering van de werkgroep is een
feit. Wij houden u op de hoogte.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

INTERNATIONAAL CONGRES
Tijdens het internationale congres in maart jl.
zijn veel foto's gemaakt. Hier kunt u ze bekijken
(wachtwoord is: congres2014). Ook kunt u ze
bestellen. De opbrengst komt ten goede van de
Stichting Plotsdoven.
Komende zomer zal worden gewerkt aan een
naslagwerk (boekje) van het congres met alle
lezingen en verhalen van de workshops. De
verwachting is dat het in september klaar is en
dan kunt u dat bestellen. Uiteraard informeren
wij u t.z.t. hoe dat kan en wat het kost.
OUDEREN EN PGB
Ook ouderen kunnen vanaf 1 januari 2015 bij
de zorgverzekeraars een beroep doen op het
pgb. Zij kunnen niet afgewezen worden op
basis van hun leeftijd. Als ouderen voldoen aan
één van de gestelde criteria komen zij ook in
aanmerking voor een pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een van de belangrijkste
conclusies die Per Saldo (belangenvereniging
van mensen met een persoonsgebonden
budget, red.) trekt uit de antwoorden die
minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn
dinsdag gaven op de 200 schriftelijke vragen en
vervolgvragen die leden van de Tweede Kamer
over het pgb in de Zvw hebben gesteld.
Meer informatie vindt u op www.pgb.nl, voor
vragen kunt u mailen naar s.damen@pgb.nl
KOK AAN TAFEL
Tilburg op 5 juli a.s. is vol, maar u kunt nog
aanschuiven bij Gerda Rademaker in Assen op
7 september. Aanmelden kan bij
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

