NIEUWSBRIEF NR. 26 – MEI 2014
Inhoud
– nieuwe hoofdredacteur Plotsdoof

Activiteiten deze maand (klik hier)
3 mei - landelijke dag in Kamerik

– bestuur

10 mei - wandeling eiland Tiengemeten

– enquêtecommissie

24 mei - Nuenen: wandeling met gids en een

– Wereld Doven Dag, 27 september, Dordrecht

bezoek aan het van Gogh Centre

– kindergebarenkoor

30 mei - Hoge Veluwe: wandeling/vossenjacht

NIEUWE HOOFDREDACTEUR
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen
dat Jopy Sol, na ruim 5 jaar, afscheid neemt als
hoofdredacteur van ons blad Plotsdoof.

Robert ten Bloemendal heeft de eerste
vergadering meegemaakt en heeft te kennen
gegeven de kennismaking voort te willen
zetten. Succes Robert.

Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden:
Liesbeth Duits, bij velen bekend vanuit diverse
functies, onder meer door schrijftolkactiviteiten
en recentelijk in onze Facebookgroep. Wij
wensen Liesbeth veel succes. Zij zal zichzelf
voorstellen in het septembernummer van
Plotsdoof. In het juninummer staan wij
uitgebreid stil bij het vertrek van Jopy en bij het
vele werk dat zij heeft gedaan.
Nieuwe adviseur technische zaken
Wij gaan proberen deze vacature op te vullen
voor eind juli. Enkele geïnteresseerden zijn er,
daar gaan wij verder mee praten. Hebt u ook
interesse? Hier leest u er meer over.
BESTUUR
Ons bestuur bestaat op dit moment uit het
maximale aantal van 7 personen. Bij een
gezonde organisatie hoort dat er bestuursleden
gaan en komen. Ter voorbereiding hiervan is
het goed als aspirant bestuursleden
vergaderingen meemaken om sfeer en inhoud
te proeven. Bent u geïnteresseerd en denkt u
de juiste kwaliteiten te hebben? Denk er eens
over na!
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

ENQUÊTECOMMISSIE
De enquêtecommissie is gestart en bestaat uit
5 donateurs waarvan 2 vanuit het bestuur. Het
bestuur wil in een aantal belangrijke zaken de
mening weten van onze donateurs. Zoals over
het blad Plotsdoof, de activiteiten, de naam van
de stichting, vereniging of stichting enz. enz.
Alle donateurs worden gevraagd te zijner tijd de
enquête in te vullen. Wij rekenen op u. Eind van
het jaar hopen wij het resultaat te kunnen delen.
WERELD DOVEN DAG - 27 SEPTEMBER
Dit jaar wordt WDD gehouden in Dordrecht.
Samen met onze toekomstige samenwerkingspartners Dovenschap, FODOK en de
JongerenCommissie staan wij in een kraam.
Tenslotte vertegenwoordigen wij met z’n vieren
als enige de totale groep van zeer
slechthorenden, plots- en laatdoven en de
doofgeborenen in de leeftijd van 0 tot 112 jaar.
Ons eigen Nederlands Gebarenkoor treedt op
en kunstenaars als Antoinette de Vroomen en
Peter Raggers kunt u in de praktijk bezig zien.
KINDERGEBARENKOOR
In september hoopt Jacqueline Rensen met
een kindergebarenkoor te starten. Zij is hiervoor
genomineerd voor de 'Aardig Onderweg Award'.
Hier kunt u meer lezen. En op haar stemmen.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

