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Activiteiten deze maand (klik hier)

– ondertekening samenwerkingsovereenkomst

15 mei - Park De Hoge Veluwe,

GGMD en Stichting Plotsdoven
– Signaal
– samenwerking dovenorganisaties

wandeling o.l.v. een natuurgids
30 mei - Landelijke ontmoetingsdag in het
Ouwehands Dierenpark in Rhenen

– vooraankondigingen
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Op 22 april jl. werd door middel van een
symposium aandacht geschonken aan het
10-jarig bestaan van de NC PLD en werd de
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
de GGMD en de Stichting Plotsdoven.

De NC PLD is nu volledig geïntegreerd in de
GGMD. Door het gehele land zijn 8 specialisten
op het gebied van Plots en Laatdoofheid die de
lotgenoten en omringende kring kunnen
ondersteunen waar nodig (zie hier voor meer
informatie). Daarom werd vorig jaar het overleg
Platvorm NC PLD (een soort denktank om de
GGMD te voeden op dit gebied) opgeheven. Dit
gaf geen bevredigend gevoel naar meerdere
kanten. Vandaar dat er een samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om de
samenwerking en het beïnvloeden van kennis
richting toekomst te waarborgen, ongeacht wie
de bestuurders zijn. Tevens willen wij komen tot
een nieuw overlegplatvorm die meer gericht zal
zijn op het op juiste wijze doorverwijzen door de
verzekeraars en medische centra naar de
belangenorganisaties en de GGMD.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

SIGNAAL
Onze oud-voorzitter Wouter Bolier, nu
coördinator van Signaal, heeft alle relevante
informatie over de bereikbaarheid van 112 op
een rijtje gezet. Deze informatie kunt u hier
vinden.
SAMENWERKING DOVENORGANISATIES
De spanning stijgt, besluiten moeten worden
genomen. Mede daarvoor worden er op dit
moment conceptstatuten door een externe
deskundige opgesteld en in een paar sessies
verder aangescherpt. De planning is dat deze
conceptstatuten in juli zo zijn opgesteld dat het
helder is hoe de toekomst er uit ziet en dat dan
hopelijk per 1 januari 2016 de federatieve
stichting een feit zal zijn, nadat de diverse
ledenvergaderingen hun fiat hebben gegeven.
VOORAANKONDIGINGEN
Praatdag, zaterdag 15 augustus
De praatdag is het alternatief van een
schriftelijke enquête over de toekomst van onze
Stichting. Namens het bestuur werken Jopy Sol
en Peter Raggers deze dag uit. Wij hopen op
een flink aantal deelnemers die mee willen
praten en denken over de toekomst van de
Stichting met name over de onderwerpen
organisatie – activiteiten – sociale media en
blad Plotsdoof. Meer informatie volgt begin juli
via nieuwsbrief, website en Facebook.
Symposium eenzijdige plotsdoofheid, 7 oktober
Samen met de GGMD wordt dit symposium
georganiseerd. Nadere informatie volgt.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

