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Groningen,	september	2016	

Geachte	heer/mevrouw,	

In	het	jaar	2016	is	Margret	de	Roo,	nieuwe	voorzitter	van	het	bestuur	geworden.	Het	bestuur	bestaat	
uit	zes	personen.	Er	is	een	nieuwe	bestuurslid	aangesteld	en	binnen	het	bestuur	zijn	er	aantal	dingen	
gewijzigd,	met	voornamelijk	functies	van	de	bestuursleden.	Voor	het	bestuur	is	het	belangrijk	dat	de	
taken	duidelijker	verdeeld	worden.	Door	het	vertrek	van	een	vorig	financiële	ondersteuner,	gelukkig	
hebben	wij	nieuwe	financiële	ondersteuner	die	voor	het	clubhuis	wilt	gaan	doen.	Hij	is	goed	
ingewerkt	door	een	vorig	financiële	ondersteuner.	Het	bestuur	is	blij	dat	een	vorig	financiële	
ondersteuner	nog	een	poosje	een	ondersteuning	geboden	heeft.	

We	kijken	met	uitdaging	uit	naar	2017,	hetgeen	de	toekomst	ons	te	bieden	heeft.	We	willen	in	het	
nieuw	jaar	aantal	ambtenaren	uitnodigen	voor	kijkje	nemen	bij	onze	stichting.	

Er	zullen	activiteiten	worden	uitgevoerd	door	het	bestuur,	in	nauwe	samenwerking	met	de	
achterban.	Anderzijds	zullen	de	werkcommissies	ook	hun	eigen	plannen	gaan	uitvoeren.	
Dit	werkplan	is	onderverdeeld	in	twee	groepen:	de	werkcommissies	en	projecten.	De	projecten	
worden	gezien	als	ad-hoc	projecten	en	bijzondere	projecten	die	onze	aandacht	eisen,	maar	met	een	
duidelijke	einddoel	voor	onze	ogen.	Einddoelen	zoals	betere	samenwerking,	betere	zichtbaarheid,	
duurzaamheid,	enz.	
Het	totale	werkplan	kunt	u	vertaald	zien	in	de	begroting	voor	2017.	Deze	hebben	we	als	bijlage	
meegestuurd.	We	zijn	uitgegaan	van	de	jaarlijkse	subsidie	van	de	gemeente	en	we	hebben	de	
begroting	ook	sluitend	kunnen	maken.	

Wij	hebben	meegedaan	aan	klusjesdag	van	NLdoet	bij	het	clubhuis.	Verder	hebben	de	vrijwilligers	
van	het	clubhuis	de	leeskamer	zelf	opgeknapt.		

Ik	wens	u	veel	leesplezier	toe.	Mochten	er	vragen	zijn,	aarzelt	u	dan	niet	om	contact	op	te	nemen	
met	de	ondergetekende.	

Namens	het	bestuur,	met	vriendelijke	groet,	

Margret	de	Roo,	voorzitster	

Stichting	Clubhuis	voor	Doven	Groningen		

Munnekeholm	4		

9711	JA	GRONINGEN		

dovenclubhuis@gmail.com	

	

	

	

	

	



	

4	

Werkplan	2017	
	

Met	dit	werkplan	willen	we	aantonen	dat	er	diverse	activiteiten	binnen	het	stichting	Clubhuis	voor	
Doven	aan	de	Munnekeholm	plaatsvinden.	Er	zijn	diverse	commissies	in	verschillende	richtingen	met	
verschillende	achterban.		

Dit	werkplan	bevat	twee	delen	t.w.:	de	door	de	werkcommissies	ingebrachte	plannen	voor	het	jaar	
2017	en	de	projecten.	Het	laatste	punt	valt	onder	de	portefeuille	van	het	bestuur.		

Er	worden	belangrijke	zaken	aangedragen	door	de	dovengemeenschap	voor	in	en	om	Groningen.	Er	
zijn	ook	de	plannen	meegenomen	door	het	bestuur	in	dit	werkplan.	

Dit	werkplan	heeft	een	sluitende	begroting	op	basis	van	de	jaarlijkse	subsidie	van	de	gemeente	
Groningen.	
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Werkcommissies	

1. Beheerteam	

Ieder	maand	houden	we	een	teamoverleg	met	de	betrekking	van	gang	van	zaken	rondom	
Beheerteam	binnen	de	stichting	Clubhuis	voor	Doven.		We	schenken	veel	aandacht	aan	onze	
systemen	o.a.	.	drankvoorraad,	verschillende	overzichten	zodat	wij	elkaar	kunnen	afstemmen	en	
beter	functioneren.	
Er	is	een	bruikleenovereenkomst	van	sleutels	voor	het	jaar	2017	opgesteld.	Het	beheerteam	hoopt	
dat	dit	daarna	beter	gaat,	vooral	dat	de	sleutels	niet	meer	zo	snel	verloren	gaan.	De	verenigingen	die	
sleutels	hebben,	dragen	zelf	verantwoordelijkheden	voor	het	verlies/diefstal	van	de	sleutels.	
We	vinden	belangrijk	dat	we	team	een	keer	per	jaar	teamuitje	houden	in	het	verband	met		
teambuilding.	
Verder	handhaven	we	jaarlijks	onderhoud.	

2. Kluscommissie	

Vanuit	de	kluscommissies	zullen	er	aantal	werkzaamheden	voor	het	jaar	2017	door	de	vrijwilligers	
uitgevoerd;	Sauswerk	bruin	café,	leeskamer	en	bovenzaal.	
In	het	2016	was	het	niet	gelukt	om	marmeren	vloer	bruin	café	polijsten,	vandaar	hij	opnieuw	op	de	
werkplan	2017	komt.	
De	leeskamer	is	gesaust	in	2016.	De	interieur	voor	de	leeskamer	wordt	aan	het	eind	van	het	jaar	
2016	en	het	begin	van	het	jaar	2017	gerealiseerd.	
Verder	wordt	een	overzicht	van	kluslijst	bij	wat	er	gebeuren	moet,	gehouden.	Met	deze	kluslijst	
wordt	er	met	aantal	vrijwilligers	gecoördineerd	voor	de	uitvoering.	

3.	Clubhuis.nl		

Sinds	het	begin	van	dit	jaar	is	er	een	nieuwe	jas	in	de	website	gestoken.	Dit	is	nu	wat	simpeler	en	
goedkoper.	Ook	kunnen	filmpjes	geplaatst	worden,	dat	dit	toegankelijk	is	voor	doven	die	moeite	
hebben	met	het	begrijpen	van	het	Nederlands	lezen.		

De	vergaderingen	vinden	drie	tot	vijf	keer	per	jaar	plaats.	De	vrijwilligers	van	Clubhuis.nl	willen	graag	
meer	filmopnames	maken	over	dingen	die	interessant	kunnen	zijn	voor	Dove	Groningers.		

4.	DoofVriendelijk	Groningen	

De	werkgroep	DoofVriendelijk	Groningen	heeft	8	tot	10	vergaderingen	per	jaar.	
	
De	missie	van	de	kerngroep	is	de	stad	Groningen	in	al	haar	facetten	
toegankelijk	te	laten	zijn	voor	doven,	daarnaast	vindt	de	kerngroep	dat	ieder	
burger	van	Groningen	recht	heeft	om	te	gaan	met	Doven	of	kennis	te	nemen	
van	Dovencultuur	en/of	de	Dove	Groningers.	
	
Gestelde	doelen	2017	
	

• De	clubs	en	commissies	die	een	relatie	hebben	met	het	Dovenclubhuis	zijn	op	de	hoogte	van	
de	doelstellingen	van	de	kerngroep	‘Doofvriendelijk	Groningen’.	
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• Bekendheid	geven	aan	de	missie	en	visie	van	DoofVriendelijk	Groningen	door	indien	mogelijk		
aan	te	sluiten	bij	actualiteiten	in	de	stad	Groningen	
	

• Verenigingen	 en	 commissies	 die	 een	 relatie	 hebben	met	 het	 clubhuis	 informeren	 over	 de	
doelstellingen	van	de	kerngroep	DVG	De	achterban	motiveren	om	actief	plannen	te	leveren	
om	Groningen	Doof	vriendelijk	te	maken.	De	werkgroep	zal	zich	inzetten	om	denktanken	in	
te	 zetten.	 Dit	 om	 de	 werkgroep	 te	 ontlasten	 en	 de	 achterban	 meer	 te	 betrekken	 bij	
DoofVriendelijk	Groningen.	Er	is	meer	kwaliteit	aanwezig	dan	tot	nu	toe	benut	wordt.		
	

• De	Kerngroep	zal	zich	inzetten	om	de	samenwerking	met	Noorderzon	ook	in	2017	gestalte	te	
geven.	

	
• Toegankelijk	 maken	 van	 Theater	 Kunst	 en	 Cultuur	 door	 aan	 te	 sluiten	 bij	 actuele	

ontwikkelingen	 waarvan	 de	 werkgroep	 denkt	 dat	 dit	 een	 bijdrage	 kan	 leveren	 aan	 haar	
doelstelling.	

	
• In	het	najaar	 van	2016	 zal	DVG	 zich	 inspannen	om	contact	 te	 leggen/te	onderhouden	met	

een	‘nieuwe’	wethouder	van	de	gemeente	Groningen.	(Planning	Werkbezoek	in	2017)	
	

• Indien	nodig	gaat	DVG	een	activiteit	organiseren	op	 ‘diversityday’,	dit	 is	afhankelijk	 van	de	
bevindingen	van	de	werkgroep	wanneer	zij	deze	dag	gaan	bijwonen.	

	
• Indien	 nodig	 gaat	 DVG	 een	 activiteit	 organiseren	 op	 ‘Let’sgro’,	 dit	 is	 afhankelijk	 van	 de	

bevindingen	van	de	werkgroep	wanneer	zij	deze	dag	gaan	bijwonen.	In	oktober	2016.	
	

• Indien	nodig	gaat	DVG	een	activiteit	organiseren	op	‘Volksvermaak	St’,	dit	is	afhankelijk	van	
de	bevindingen	van	de	werkgroep	wanneer	zij	deze	dag	gaan	bijwonen.	In	december	2016.	

	
					5.	 Educatie	&	Vorming	
	
Wanneer	men	goede	ideeën	heeft,	kan	men	bij	Educatie	&	Vorming	bij	het	bestuur	aankloppen.	
Omdat	het	onderwerp	erg	divers	is,	heeft	ze	geen	werkplan	en	geen	begroting.	De	activiteiten	
worden	budgettair	intern	gedekt	binnen	de	activiteiten	zelf.	Zo	heeft	iedereen	een	ruimte	en	de	kans	
om	iets	te	organiseren.	Het	doel	van	de	commissie	is	kennisvergroting	op	het	gebied	van	cultuur,	
kennis	en	ervaring.	Er	is	wel	behoefte	aan	educatie	voor	het	jaar	2017.	Hoe	en	wat	wordt	het	nog	
uitgezocht.	

6.	 Gebarencursusteam	

Vanaf	2016	werken	we	samen	met	Kentalis	voor	cursus	Nederlands	Gebarentaal.		We	willen	in	2017	
de	samenwerking	voortzetten	zodat	er	cursus	Nederlands	Gebarentaal	blijven	aanbieden.	Daarmee	
kunnen	we	Nederlands	Gebarentaal	blijven	promoten	en	toegankelijk	maken	in	de	maatschappij.	

De	cursussen	Nederlands	Gebarentaal	bestaan	uit	twee	programma;	voor	beginner:	“Doorbraak”	en	
voor	gevorderden;	Tussenstap	I.	Met	beide	programma	kunnen	de	cursisten	ook	online	opdrachten	
aan	werken.	

De	cursussen	zijn	toegankelijk	voor	horende	mensen.	Ze	weten	ons	meer	te	vinden.	Het	
gebarencursusteam	gaat		volgend	jaar	de	promotiematerialen	over	de	cursussen	checken	of	er	
aanpassingen	in	moeten	komen.	
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7.	 Historie	Doven	Groningen	

De	commissie	Historie	Doven	Groningen	behartigt	de	geschiedenis	van,	voor	en	door	doven.	

De	HDG	houdt	4	à	6	x	vergadering	per	jaar.	Er	zal	een	historisch	Stadswandelingen	georganiseerd	
worden.		Daarnaast	houdt	de	HDG	zich	bezig	met	archiefmaterialen	(zoals	opbergmappen,	e.d.),	
archiefbeheer	in	de	Groninger	Archieven,	het	plaatsen	van	Stolpersteine,	video-opnames	overzetten	
naar	Dvd’s,	filmopnames	maken,	papiermaterialen	zoals	het	kopiëren	en	scannen,	allerlei	
werkzaamheden	voor	het	bestuur	o.a.	mailen	en	PR,	de	reiskosten	voor	bijeenkomsten	van	Dag	van	
de	Dovengeschiedenis	en	het	voorbereiden	van	Dag	van	de	Dovengeschiedenis	in	Groningen.	

8.	 ICT	commissie		
ICT	is	een	van	belangrijkste	onderdeel	van	dagelijkse	zaken	bij	onze	stichting.	We	willen	blijven	
voorop	staan	bij	ICT	gebied	binnen	onze	stichting.	
Een	commissie	van	4	vrijwilligers	onderhouden	ICT	gebied.	
Twee	keer	vergaderingen.	De	sub-commissie	DDLN	zal	twee	keer	een	LAN-party	organiseren,	deze	
events	duren	elk	drie	dagen	achtereen.	
Als	er	ICT-problemen	zijn	dan	komt	er	vaak	iemand	van	de	commissie	naar	het	Clubhuis	om	dit	op	te	
lossen.		
ICT-commissie	hoeft	geen	subsidie	van	de	Stichting	Clubhuis;	er	is	voldoende	eigen	middelen.	

9.	 Kinderhoek		

In	2017	zal	Kinderhoek	weer	haar	vaste	activiteiten	organiseren.	Maar	dan	met	een	nieuw	groep	
jonge	ouders	onder	de	ondersteuning	van	de	oudere	ouders,	die	al	jarenlang	ervaring	hebben	met	de	
Kinderhoek.	Dit	in	verband	met	wat	meer	opkomst	van	het	aantal	dove	jonge	kinderen	en	hun	
ouders	die	belangstelling	hebben	voor	Clubhuis	voor	Doven	als	een	belangrijk	rol	van	het	
Dovengemeenschap.	De	jonge	ouders	zullen	dan	kennismaken	met	Clubhuis.	Al	jaren	worden	er	
trouw	Paas-	en	Sinterklaas	viering	bij	Clubhuis	voor	Doven	georganiseerd,	speciaal	voor	dove	
kinderen	en	horende	kinderen	van	dove	ouders.	Dat	is	altijd	succes	geweest.	Dus	ook	weer	in	het	jaar	
2017.	Er	komen	ook	een	paar	nieuw	vrijwilligers	bij	dat	ze	dichterbij	deze	doelgroep	worden	
betrokken.	De	Kinderhoek	streeft	er	naar	om	de	taak	PR	te	verbeteren,	via	Facebook,	Twitter,	
website	en	posters	op	scholen/bij	Clubhuis.	Daar	wordt	speciaal	een	taak	voor	verdeeld,	dan	is	één	
persoon	verantwoordelijk	voor	PR	alleen.	Zoals	altijd	zullen	wij	blijven	samenwerken	met	Vereniging	
voor	Ouders	van	Dove	Kinderen.	VODKN	organiseert	ook	af	en	toe	een	bioscoop	ochtend	op	zondag	
en	toneelvoorstelling	met	een	paar	(dove)	tolken.	Horende	kinderen	van	dove	ouders	zijn	hier	ook	
van	harte	welkom,	wel	blijft	er	goed	aandacht	aan	dove	kinderen,	die	weinig	mogelijkheden	hebben	
voor	toegang	tot	films	en	toneel.	Verder	zal	er	eventueel	ook	een	picknick	worden	georganiseerd	bij	
Stadspark	of	de	Hoornse	Meer,	afhankelijk	van	het	weer	en	de	vakantieplanning.	

10.	Ouderencommissie	

De	commissie	Ouderencommissie	behartigt	de	belangen	voor	dove	ouderen	in	en	rondom	
Groningen.		
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-	Zeswekelijkse	besprekingen	in	het	clubhuis	over	de	ouderenproblematiek	
-	Lezingen	(educatie,	politiek,	veiligheid	e.d.)	voor		50	plussers		en	ouder	e.d.	i.s.m.	Leliesoos	
-	Regionale	en	landelijke	bijeenkomsten	voor	dove	ouderen	bijwonen	
-	Huisvesting	zoals	het	bekijken	van	seniorenwoningen	op	gebied	van	veiligheid,	zorg	en	
communicatie	door	professionele	inzet.	
-	Informatiemarkten	bezoeken	betrekking	hebbend	op	de	thema’s	bereikbaarheid	en	ouderen.	
-	Contacten	onderhouden	met	de	professionele	organisaties	zoals	gemeente,	veiligheid	e.d.	
-	Speciale	activiteiten	zoals	lichte	gymnastiek,	computerlessen	i.s.m.	Leliesoos	
-	Aanspreekpunt	voor	eenzame	of	dementerende	dove	ouderen	
-	Het	regelen	van	bezoek	voor	zieke	dove	ouderen	

Deze	commissie	houdt	om	6	weken	besprekingen	over	de	ouderenproblematiek.	Ze	probeert	een	
professionele	organisatie	om	bereikbaarheid	en		woonvoorzieningen	voor	oudere	doven	in	en	
rondom	Groningen	te	bewerkstelligen.	Daarnaast	houdt	ze	contact	met	diverse	overheidsinstanties	
in	het	kader	van	toegankelijkheid,	zoals	WMO	en	de	gemeente.		

De	ouderencommissie	wil	in	samenwerking	met	de	Leliesoos	een	"antenne	"	blijven		voor	eenzame	
dove	ouderen	en	dementerende	dove	ouderen	zodat	zij	hulp	probeert	te	vinden	voor	hen.	Het	heeft	
een	lastige	taak,	omdat	veel	eenzame	ouderen	"verborgen"	zitten	in	de	provincie	Groningen.	De	
Leliesoos	is	er	van	op	de	hoogte	en	geeft	dat	ook	door	aan	de	ouderencommissie	als	de	dove	
ouderen	ziek	of	vergeetachtig	zijn.	Op	dezelfde	voet	wil	de	ouderencommissie	doorgaan	met	het	zijn	
van	de	"antenne".		

11.	 Leliesoos	

Vanwege	grote	opkomst	blijven	we	2	keer	per	maand	op	2e	en	4e	woensdag	activiteiten	in	het	
clubhuis	bijv.	in	de	tweede	week	van	de	maand	gezellig	bijeenkomst	in	bovenzaal	met	beamer	en	de	
vierde	week	van	de	maand	activiteiten	zoals	klaverjassen,	biljarten,	jokeren,	sjoelen	en	Rummikub.	
Dove	ouderen	uit	Drenthe	en	Friesland	komen	vaker	bij	Leliesoos	bezoeken.	Omdat	ze	behoefte	
hebben	aan	sociale	contacten	met	andere	dove	ouderen	wegens	de	communicatie	en	de	activiteiten	
in	hun	omgeving	niet	meer	goed	bij	hun	passen,	verminderd	of	opgeheven	zijn.	

Er	is	ook	een	gelegenheid	voor	eigen	lezing,	soms	aansluitend	met	Ouderencommissie	wat	het	
belangrijk	is	voor	de	ouderen	m.b.t.	de	toekomst.	

Voor	1e	of	3e	woensdag	kunnen	we	spontaan	of	buitenactiviteiten	organiseren	zoals	een	dagje	uit	
fietsen,	excursie,	wandelen	ergens	buiten	stad.		

Tot	slot	houden	we	per	jaar	3	á	4	besprekingen.	Er	worden	vanuit	Leliesoos	2	personen	bij	
Ouderencommissie	aansluiten	voor	een	vergadering.	

Zoals	het	altijd	gaan	we	weer	onze	achten	in	3	á	4	keer	per	jaar	helpen	met	de	tuinonderhoud.	

12.	 Smakgroep	
Smakgroep	houdt	twee	keer	een		vergadering	met	de	betrekking	van	het	reilen	en	zeilen	van	haar	
zaken.	
Voor	het	2017	willen	wij	weer	twintig	bijeenkomsten	op	maandagen	houden.	
We	willen	voor	externe	huurders	zoals	Kentalis,	clubs	en	privé		feest	blijven	verzorgen.	
Volgend	jaar	hebben	we	graag	een		nieuwe	keukentoestel,		werkblad,	6	gaspitten	en	kasten.	
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Daarover	moeten	we	een	offerte	opvragen	bij	een	horecabedrijf	en	waarschijnlijk	willen	we	een	
eenmalig	subsidie	aanvragen.		
Verder	moet	er	een	aantal	klussen	geregeld	onder	andere;	een	rvs	vensterbank	bij	kozijn	en	
werkblad.		
Smakgroep	wilt	ook	provisiekast	ook	beter	inrichten.	

13.	 ’t	Vingerhoedje	

Elke	donderdag	om	9.00-14.00	houden	we	een	bijeenkomsten	voor		kleren	maken	,	kaarten	maken	
en	dingen	repareren.	Daarnaast	is	er	ook	tijd	voor	gezelligheid.	Meestal	zijn	8	vaste	personen	
aanwezig.		Eind	week	van	maand	maken	twee	personen	warme	eten.	

Projecten	2017	
In	het	jaar	2015	tot	en	met	2016	had	de	leden	van	het	bestuur	te	weinig	tijd	voor	projecten	2016,	dat	
kwam	mede	omdat	door	te	weinig	leden	waren	voor	het	bestuur.	In	het	2016	zijn	er	nieuwe	
voorzitter	en	twee	nieuwe	bestuursleden	bijgekomen.	Het	bestuur	heeft	een	wens	dat	deze	
projecten	in	het	jaar	2017	alsnog	uitgevoerd	worden.	

1. Handboek	(herzien)	
	

Om	toekomstige	vrijwilligers	en	bestuursleden,	die		in	het	beheerteam	zitten	of	simpelweg	af	en	toe	
een	klusje	opknappen,	te	ondersteunen	bij	het	reilen	en	zeilen	van	het	clubhuis	wordt	een	handboek	
samengesteld.	In	dit	handboek	moet	de	hele	structuur	van	de	Stichting	duidelijk	zijn.	
Onder	deze	structuur	verstaan	we	een	duidelijke	organigram,	een	overzicht	van	de	taken	binnen	het	
clubhuis,	per	gedefinieerde	bestuurslid	of	beheerder	en	verschillende	processen	binnen	het	beleid	
(werkplan,	begroting,	jaarverslagen	aanleveren,	vergaderingen	bijeen	roepen	en	nog	veel	meer),	hoe	
een	fonds	kan	worden	aangevraagd	en	verschillende	dingen	die	te	maken	hebben	met	het	dagelijkse	
werk	binnen	de	Stichting.	
Dit	handboek	is	niet	alleen	bedoeld	voor	nieuwe	vrijwilligers,	maar	ook	voor	vrijwilligers	die	al	langer	
in	het	clubhuis	bezig	zijn	en	misschien	andere	taken	willen	doen.	Dit	is	ook	vooral	bedoeld	om	een	
overzicht	te	maken	voor	de	aanwezige	taken	en	de	daar	bijbehorende	ureninzet.	
Het	geheel	zal	worden	ingebonden	en	verspreid	onder	de	vrijwilligers.	Maar	elke	jaar	zal	het	
handboek	opnieuw	worden	bekeken	en	waar	nodig	aangepast.	

2. Beleidsdag	
	
Het	bestuur	wil	graag	gezamenlijk	een	visie	en	missie	ontwikkelen	t.w.:	wat	willen	wij	als	Stichting	
bereiken	over	één,	vijf	of	misschien	tien	jaar?	We	zullen	voor	het	bestuur	een	beleidsdag	
organiseren.	Op	dit	moment	zijn	de	kosten	van	de	beleidsdag	te	onduidelijk	om	te	weten		of	we	een	
externe	begeleider	zullen	inhuren	of	we	het	zelf	gaan	doen.	
	

Tot	slot	
Om	bovenstaande	ideeën	te	realiseren	zal	er	in	2017	commissievergaderingen	worden	
georganiseerd.	Het	is	de	bedoeling	dat	het	bestuur	meer	gaat	kijken	naar	wat	de	commissies	allemaal	
bereiken.	Hierbij	kan	dit	werkplan	worden	gebruikt,	maar	er	is	ook	altijd	ruimte	voor	andere	ideeën.	
Het	doel	hiervan	is	om	meer	activiteiten	aan	te	bieden,	zodat	de	commissies	zich	kunnen	
ontwikkelen.		
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Vrijwilligersbeleid:	
Eind	van	dit	jaar	2016	zal	een	vrijwilligersbeleid	gereed	zijn.	Daarnaast	zal	ook	een	
vrijwilligersovereenkomst	opgesteld	worden.	Zo	houdt	het	overzicht	bij	het	Clubhuis	voor	Doven	
beter	bij	hoeveel	vrijwilligers	actief	zijn	en	het	biedt	ook	een	betere	overzicht	en	afspraken	tussen	de	
vrijwilligers.	Het	Clubhuis	voor	Doven	hoopt	in	de	toekomst	meer	vrijwilligers	in	het	jaar	2017	aan	te	
melden.	
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Begroting	2017	

	

	

    werk. 2016 begr. 2016 begr. 2017 

          
1 verhuur ruimten intern 2324 2300 2300 
2 verhuur ruimten extern 4767 4700 4700 
3 verhuur bedrijfsruimten 17713 17700 17700 
4 buffet 16464 16000 16000 
5 donaties/giften/rente 2782 2800 1800 
6 bijdragen verenigingen 1130 1250 1000 
7 verhuur beamer 374 300 300 
8 verhuur biljarttafel 285 300 300 
9 overige ontvangsten       

10 restitutie energiebelasting 2205 2000 2000 
11 beheerteam -7735 -8000 -8000 
12 administratieve ondersteuning -2040 -2040 -1500 
13 verzekering -400 -400 -450 
14 gas / elektriciteit / water -5762 -6900 -8300 
15 riolering -533 -500 -500 
16 huur MH -61261 -63000 -64200 
17 onkosten internet -925 -960 -960 
18 schoonmaak -1202 -1200 -1200 
19 onderhoud keukenapparatuur -1002 -1000 -500 
20 onderhoud diverse -1199 -1200 -1000 
21 OZB -1544 -1560 -1590 
22 algemeen inventaris -1001 -1000 -500 
23 tuin inventaris -252 -250 -200 
24 verbouw schuur -5293     
25 ondergronds afval / 

verontreinigingsheffing 
    -100 

26 onderhoud lift -700 -800 -800 
27 website -821 -200 -300 
28 reiskosten -264 -200 -200 
29 bureaukosten -350 -350 -250 
30 netwerkkosten -299 -300 -300 
31 public relations -500 -300 -250 
32 heidag teams -250 -250 -250 
33 themadagen    -250 -250 
34 representatie -200 -200 -200 
35 vrijwilligers -500 -500 -500 
36 drukwerk -299 -300 -50 
37 bankkosten -230 -240 -250 
38 activiteiten / commissies -1511 -1000 -1200 
39 contributies en abonnementen -654 -650 -300 
40 afschrijvingen 359 -1800 - 
41 Subsidies (gemeente) 48000 48000 48000 
42 RESULTAAT -324 0 0 


