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Activiteiten deze maand (klik hier)

– vrijwilligersdag 19 juli 2014

zondag 24 nov. - Hermitage, Amsterdam

– internationaal congres 27-28-29 maart 2014
– OPCI
– Facebook
– donateurs voor hand- en spandiensten
VRIJWILLIGERSDAG 2014
Wij willen in het kader van het 25-jarig jubileum
een extra feestelijke vrijwilligersdag
organiseren. Wij denken dat in juli velen van
hen niet op vakantie zijn, maar of dat zo is?
Willen alle (50) vrijwilligers van de stichting
laten weten of zij op 19 juli kunnen en willen?
Mail naar voorzitter@stichtingplotsdoven.nl
De plaats is nog onbekend maar zal zeer
centraal in het land zijn. De dag is gratis en de
vervoerskosten worden vergoed.
INTERNATIONAAL CONGRES
De organisatie is in volle gang. Iedereen kan
zich inschrijven voor 1, 2 of 3 dagen. Donateurs
krijgen grote kortingen waarmee je op z’n minst
het donateurschap er weer geheel uithaalt.
Voor nieuwe donateurs is een speciale regeling.
Wel inschrijven voor 1 januari 2013. Dat kan via
deze link. Binnenkort vindt u hier meer
informatie over sprekers en hun onderwerpen.
OPCI
Op samenwerkingsgebied gebeuren er mooie
dingen. Op dit moment zijn 6 van de 7 dovenen slechthorenden organisaties lid van OPCI
nieuwe stijl.

De Stichting Plotsdoven is hierbij nogal sterk
betrokken, in de wetenschap dat het voor onze
eigen achterban van groot belang is maar ook
dat samenwerking op CI-gebied bijna
onontbeerlijk is. Op dit moment zijn we met een
groep mensen bezig om de structuur inhoud te
geven en te komen tot een praktische aanpak.
Tevens heeft OPCI een geheel nieuwe website
www.opciweb.nl Neem er eens een kijkje. Ook
het forum kan van groot belang zijn om kennis
te vergaren én te delen. Het forum vindt u ook
op de website.
FACEBOOKGROEP STICHTING
Deze openbare groep - reeds 260 leden - wordt
steeds interessanter. Regelmatig zijn er stevige
discussies, recentelijk nog of de naam Stichting
Plotsdoven (en laatdoven) de lading wel dekt.
Het blijkt dat er mensen zijn die geen
lid/donateur worden omdat ze zich niet in de
naam herkennen. Een belangrijke en goede
discussie omdat het er openhartig, zakelijk
maar ook gevoelig aan toe gaat. Iedereen kan
meepraten zolang men de ander in zijn waarde
laat. U hoeft geen donateur te zijn om lid te
worden van onze Facebookgroep, mee te
praten en invloed uit te oefenen op het te
voeren beleid maar zien het wel graag.

Voorheen was er OPCI en de CCI (commissie
cochleair implantaat) van de NVVS, wat tot
onduidelijkheid kon leiden. Nu zijn doven- en
slechthorenden organisaties vertegenwoordigd
in één lichaam.

HAND- EN SPANDIENSTEN
Donateurs die in ons jubileumjaar 2014 handen spandiensten zouden willen verlenen, zijn
van harte uitgenodigd om zich te melden via
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden
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