NIEUWSBRIEF NR. 39 – juni 2015
Inhoud
– jaarvergadering/vrijwilligersdag 18 juli

Activiteiten deze maand (klik hier)
6 juni - wandeling Geldrop

– aspirant-bestuurslid/secretaris

13 juni - fietsen omgeving Drentse Aa

– projectvoorstel ingediend bij Fonds PGO

21 juni - boottocht en wandeling Amersfoort

– film internationaal congres op dvd

28 juni - stadswandeling Deventer

JAARVERGADERING/VRIJWILLIGERSDAG
Op zaterdag 18 juli zal 's morgens de
jaarvergadering worden gehouden in het fraaie
congrescentrum Antropia in Driebergen (slechts
1 minuut lopen vanaf station Driebergen-Zeist).

PROJECTVOORSTEL INGEDIEND
De Stichting Hoormij, Fodok, Dovenschap,
Nederlandse Dove Jongeren, Stichting
Plotsdoven, Oogvereniging en ledengroep
Doofblinden hebben een projectvoorstel
ingediend bij Fonds PGO met de titel
Iedereen Sterk. Dit bestaat uit 5 projecten die
de komende 3 jaar hun beslag moeten krijgen.
De projecten gaan over:
1. Zorg en maatschappelijke ondersteuning.
2. Passend onderwijs.
3. Cochleair Implantaat (CI).
4. Hoorhulpmiddelen.
5. Tolkvoorzieningen.

Dan zullen vele veranderingen, onder meer als
gevolg van een samenwerking met andere
organisaties, worden toegelicht. Ook zal de
nieuwe voorzitter van de Stichting worden
geïnstalleerd. 's Middags zullen wij de vele
vrijwilligers (55) laten stralen. Naast de
vrijwilligers zijn ook donateurs en
belangstellenden van harte welkom. Aanmelden
graag voor 1 juli kan via de website, klik hier.

Zodra Fonds PGO akkoord is, zult u er
ongetwijfeld meer over lezen.

ASPIRANT-BESTUURLID/SECRETARIS
De Stichting Plotsdoven heeft een mogelijk
opvolger van de secretaris heeft gevonden in
de persoon van Mark Schiffmaier. Mark is zeer
gemotiveerd en zal eerst een tijdje mee draaien
als aspirant-bestuurslid. Wij wensen hem er
veel succes en plezier bij.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

FILM INTERNATIONAAL CONGRES 2014
Er is een film (half uur durend) van het
internationaal congres 2014 gereed. Deze staat
op dvd en zal, indien mogelijk, worden getoond
op de jaarvergadering/vrijwilligersdag op 18 juli.
Daarna is de dvd
ook te bestellen.
De kosten, exclusief
verzendkosten (4,95),
zullen 10 euro
bedragen.

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

