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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– voucherproject 2016-2018

1 maart - bezoek synagoge Groningen

– samenwerking dovenorganisaties

7 maart - wandeling Amelisweerd

– vacature redactie Plotsdoof

20-22 maart - themaweekend

– vacature bestuur (secretaris)
– landelijke dag 30 mei
VOUCHERPROJECT 2016-2018
Tot ons grote genoegen en met volledige
instemming van onze stichting hebben de
7 doven- en slechthorenden organisaties
besloten om met elkaar verder te gaan in het
voucherproject. Zo kunnen verschillende
belangrijke projecten blijven doorgaan en op
meerdere terreinen de belangen gezamenlijk en
deskundig behartigd worden.
SAMENWERKING DOVENORGANISATIES
Een oproep in onze Facebookgroep om tot een
een goede naam te komen voor de
overkoepelende federatieve stichting in
oprichting heeft tot op heden ruim 400 reacties
opgeleverd, overweldigend. Zo'n 70-tal namen
zijn genoemd, er komen nog steeds nieuwe bij.
Ook bij de 3 andere organisaties gaat men een
oproep plaatsen. Alle namen komen op een
lijst. De stuurgroep gaat de klus aan om tot een
5-tal namen te komen, waaruit de definitieve
naam bepaald gaat worden.
Over het hoe en wat én de voortgang van de
samenwerking kunt u hier lezen op de website
en in het maartnummer van het blad Plotsdoof.
BLAD PLOTSDOOF
Door ernstige gezondheidsproblemen is
Liesbeth Duits, hoofdredacteur van blad
Plotsdoof, niet meer in staat deze functie uit te
voeren. Het maartnummer is haar laatste.

VACATURE REDACTIE BLAD PLOTSDOOF
Wij zijn nu dus op zoek naar een nieuwe
hoofdredacteur, die ons blad kan laten voortbestaan op de wijze zoals het al vele jaren
gebeurd. Wellicht dient er een redactiewerkgroep te komen om de lasten te verdelen.
Interesse in een redactiefunctie? Welkom!
VACATURE BESTUUR - SECRETARIS
Zoals wellicht bekend, stopt Gerard de Vijlder
als secretaris op 18 juli 2015. Hij blijft wel lid
van het bestuur. Wij zijn op zoek naar iemand
voor zijn functie als secretaris. Interesse?
Informatie en aanmelden, voor beide vacatures:
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl
LANDELIJKE DAG 30 MEI
Dit jaar zal de landelijke ontmoetingsdag in het
Ouwehands Dierenpark te Rhenen worden
gehouden op zaterdag 30 mei.

gedaan hebt.

De werkgroep wordt gevormd door Ria van der
Sleet, MarieAnne Gustafson, Gerard de Vijlder,
HU-studenten Kirsten Verkerk en Carolien van
Troost. Momenteel word aan het programma
gewerkt en naar verwachting gaan begin april
de aankondigingen de deur uit.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

Liesbeth, dank voor wat je

