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Activiteiten deze maand (klik hier)

– Bestuur - functiewisselingen

8 november

– Samenwerking 4 dovenorganisaties

fotoworkshop,
NDSM Werf in Amsterdam

– Themaweekend 2015
– En verder ... PoliDOSH en clowns

BESTUUR - FUNCTIEWISSELINGEN
Leontien Peters stopt met de coördinatie van
de 5 landelijke steunpunten. Na vele jaren wil
ze zich terecht op andere zaken gaan richten.
Op de kerstbijeenkomst (14 december) nemen
we voor deze functie afscheid van Leontien. Ze
blijft gelukkig actief in steunpunt West.
Nirosha Boer volgt Leontien op. Zij is zeer
bekend met het organiseren en coördineren
van activiteiten. Eind van dit jaar wordt Nirosha
bestuurslid van de stichting i.p.v. Anneke Meyer
die om gezondheidsredenen per direct is
afgetreden. Mede hierdoor komt het
steunpuntenbeleid weer in het bestuur terug.
Nirosha wordt ook de nieuwe contactpersoon
voor de Jongerencommissie. Jawel, die hebben
wij al jaren maar is niet zo erg actief. De reden
daarvan is dat onze jongeren zich over het
algemeen thuis voelen binnen het totaal. Tot op
heden was de contactpersoon Wouter Bolier.
Wouter, dank voor alles wat je hebt gedaan.
SAMENWERKING 4 DOVENORGANISATIES
De vierde bijeenkomst was zeer vruchtbaar.
Inmiddels is de werkgroep website gestart.
Doel: komen tot een snel herkenbare site als
Portaal, waarin de 4 organisaties elk hun eigen
site kunnen onderbrengen. Wij hebben een
zinvolle informatieavond gehad i.v.m. een
gezamenlijke ledenadministratie (die daardoor
professioneler kan worden) en een gezamenlijk
virtueel kantoor. Eerstvolgende bijeenkomst
gaat het over de samenwerkingsvorm en hoe
we dat juridisch gaan inkleden. De 4
organisaties blijven bestaan en zullen onder
een soort federatieparaplu gaan werken.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Het gaat zoals gepland en wij verwachten de
achterban begin 2015 een uitgewerkt plan te
kunnen aanbieden.
THEMAWEEKEND 2015
Alweer zin in ons jaarlijks terugkerende
themaweekend? Gerard, Nirosha, Nelleke en
Robert zijn al bezig met de invulling ervan.
Het enige dat wij verklappen is de datum en
locatie: vrijdag 20 t/m zondag 22 maart 2015 op
een geweldige locatie in Noordwijk, direct aan
het strand.

Het bestuur bedankt de werkgroep van het
themaweekend die vóór 2014 in de organisatie
zat, voor hun enorme inzet. DANK!
EN VERDER ...
PoliDOSH is een polikliniek voor doven en
slechthorenden. Medische zorg in informatie
met optimale communicatie. Meer informatie in
ons blad Plotsdoof en via deze link.
Clownsworkshop: nieuwe activiteit met als doel
plezier maken en mimiek verbeteren. Per
steunpunt 1 workshop met steeds ander thema.
Kleine eigen bijdrage zal worden gevraagd
Binnenkort meer informatie via onze Facebookpagina en website.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

