Werkplan 2018

Gemeente Groningen

2018-09-26
Laatste versie

1

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

3

Werkplan 2018

4

Werkcommissies

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Beheerteam
Kluscommissie
Clubhuis.nl
DoofVriendelijk Groningen
Educatie & Vorming
Gebarencursusteam
Historie Doven Groningen
ICT commissie
Kinderhoek
Ouderencommissie
Leliesoos
Smakgroep
’t Vingerhoedje
Wapperclub

4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7

Begroting

9

2

Groningen, september 2017
Geachte heer/mevrouw,
in het jaar 2017 hebben we in mei een goede en interessante gesprek gevoerd met
beleidsmedewerker F. Saalbrink van de gemeente Groningen. Het Clubhuis voor Doven heeft veel
meer te bieden en ze stelde het voor PR over het clubhuis meer naar buiten toe te trekken. Daarbij
willen wij doorgaan met het onderhouden van contacten met een aantal mensen om een aantal
activiteiten en projecten op te zetten. Dit jaar was het clubhuis geïnspecteerd door Controle
Brandveiligheid en we hebben hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen. Dit is ons gelukkig gelukt.
LEO-club Groningen heeft diverse activiteiten ondernomen om geld in te zamelen voor een nieuwe
keuken van het clubhuis. Stichting LEO-club heeft €4500,00 binnengehaald, waar we ontzettend blij
mee zijn. We moeten nog meer sparen voor het aanschaffen van de nieuwe keuken met
keukenapparaten, want men maakte in het laatste jaar veel gebruik van onze keuken voor hun
workshops of cursussen en catering. Daarom moeten de keukenapparaten worden vernieuwd.
Daarbij moeten meer werkbanken komen om meer ruimte te geven voor het voorbereidwerk. Voor
een nieuwe keuken is meer begroting nodig. Daarom hopen wij in het jaar 2018 meer opbrengst te
krijgen via subsidies of acties
23 september jl. heeft een evenement WereldDovenDag plaatsgevonden bij het clubhuis. Er waren
zes infomarkten, kookteam, kinderactiviteiten, stadswandeling en taartwedstrijd georganiseerd. De
opkomst was veel groter dan we verwacht hadden. het was een zeer geslaagde dag. We kijken nu
naar volgende evenement uit en dat is op 27 april 2018. 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,
Met vriendelijke groet,
Margret de Roo
Voorzitter – Bestuur
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Werkplan 2018
Werkcommissies

1. Beheerteam

Sommige van de aanwezige apparatuur in het pand zijn aan vervanging toe. We willen van contant
geld af i.v.m. toename van pinmogelijkheden.
1.
introductie PIN-mogelijkheden
2.
Het aanschaffen van koffieautomaat. Een huidige koffiezetapparaat is al meer dan 25 jaar
oud.
3.
Overleggen met de ICT- commissie m.b.t. de vervanging van een aantal digitale apparaturen.

2. Kluscommissie
In 2018 willen wij het sauswerk in de hal (tussen het bruine café en de leeskamer) en de bovenzaal
uitvoeren en de marmeren vloer in het bruine café polijsten.
Geen vergaderingen worden belegd.

3. Clubhuis.nl
Er zullen 3x vergaderingen per jaar worden georganiseerd.
Onze plannen in 2018 zijn:
- Naam van onze commissie veranderen;
- Spontane dingen filmen;
- Mensen interviewen over hun werk;
- Ouderen interviewen over hun pensioen en hobby’s.

4. DoofVriendelijk Groningen
De werkgroep DoofVriendelijk Groningen heeft 8 tot 10 vergaderingen per jaar.
Edith Jansen trekt zich terug uit onze commissie i.v.m. haar privé omstandigheden.
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 2018
● De clubs en commissies die een relatie hebben met het Dovenclubhuis zijn op de hoogte van
de doelstellingen van de kerngroep ‘Doofvriendelijk Groningen’.
● 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 denktanks 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.
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● De Kerngroep zal zich inzetten om de samenwerking met Noorderzon ook in 2018
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 2018 zal DVG zich inspannen om contact te leggen/te onderhouden met
een ‘nieuwe’ wethouder van de gemeente Groningen. (Planning Werkbezoek in 2018)
● 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’s gro’, dit is afhankelijk van de
bevindingen van de werkgroep wanneer zij deze dag gaan bijwonen. In oktober 2017
● 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 2017

5. Educatie & Vorming

6. Gebarencursusteam
Vanaf 2016 werken we samen met Kentalis voor cursus Nederlands Gebarentaal. We willen weer in
2018 de samenwerking voortzetten zodat er cursussen Nederlands Gebarentaal worden
aangeboden. Daarmee kunnen we Nederlandse Gebarentaal blijven promoten en toegankelijk
maken in de maatschappij.
De cursussen Nederlands Gebarentaal bestaan uit twee programma; voor beginners: “Doorbraak” en
voor gevorderden; Tussenstap I. Met beide programma kunnen de cursisten ook online opdrachten
aan werken.
Wij willen vier keer per jaar een gebarencafé organiseren voor de cursisten met hun certificaten om
hun kennis voor de Nederlandse Gebarentaal bij te spijkeren

7. Historie Doven Groningen
De commissie Historie Doven Groningen behartigt de geschiedenis van, voor en door doven.
De HDG organiseert 4 à 6 x vergadering per jaar. Daarbij zal een historisch Stadswandelingen worden
georganiseerd . Daarnaast houdt 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 de Dovengeschiedenisdag in 2018 in Groningen.
Bovendien is HDG van plan in 2018 de bijeenkomsten van het project CED (=Culturele Erfgoed Doven)
regelmatig bij te wonen.
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8. ICT commissie
In het jaar 2018 zullen we graag aandacht schenken aan:




Het vervangen van laptops en printer
HDMI-aansluiting voor tv vervangen
Het aanschaffen van tablets voor internetmogelijkheden i.p.v. een computer in de leeskamer.
Tablets zijn nuttig voor mensen van de Leliesoos. Dit gaan we eerst onderzoeken of het
noodzakelijk is.
Tot slot willen we een aantal keren overleggen m.b.t. toekomstplannen op het ICT gebied,
onderhoud en ontwikkelingen.

9. Kinderhoek
In 2018 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 Sinterklaasviering 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 2018.
De Wapperclub en de kinderhoek zullen meer samenwerken om bijvoorbeeld een
pannenkoekenfestijn in kerstvakantie én een winter-voorleesmiddag te organiseren. Ook samen
organiseren voor een activiteit in de kinderboekenweek, paaslunch en picknick.
Er komen ook een paar nieuw vrijwilligers bij dat ze dichterbij deze doelgroep worden betrokken.
De Kinderhoek streeft er nog steeds 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. Even als voor hun ontmoeting met een dove Sinterklaas en een paar dove Pieten als hun
rolmodel. 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.
- 5 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

6

- Contact onderhouden met Wij (Doven)-teams
Deze commissie houdt vijf keerbesprekingen per jaar 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 deze manier wil de ouderencommissie doorgaan met het zijn
van de "antenne" voor eenzame en/of dementerende dove ouderen.

11. Leliesoos
Er zal 3 á 4 per jaar een bespreking worden gehouden voor een paar vrijwilligers. Voorts blijft
Leliesoos samenwerken met de ouderencommissie voor het organiseren van een aantal lezingen en
dergelijke. Daarin zitten twee leden van Leliesoos zoals Auke en Roelof .
Leliesoos blijft activiteiten in de tweede en de vierde week van de maand organiseren en uitvoeren.
In de eerste of derde week worden activiteiten buiten georganiseerd zoals bv. een groep fietsers,
excursies, wandelaars enz.
Als er een idee komt, dan gaan wij dat uitvoeren.
Zij blijft net zoals in de afgelopen jaren doorgaan met deze activiteiten, want de mensen zijn er echt
tevreden mee.
Onze belangrijkste plannen zijn het organiseren van de lezingen en activiteiten op het gebied van
EHBO en brandbeveiliging.
Voorts worden de Miniuitstapje voor 75 jarigen en jaarlijkse uitstapje voor 55 jarigen in het jaar 2018
georganiseerd.

12. Smakgroep
Smakgroep houdt twee keer een vergadering met betrekking tot het reilen en zeilen van haar zaken.
Voor 2018 willen wij weer twintig bijeenkomsten in ons eetcafé op maandagen houden.
We willen voor externe huurders zoals Kentalis, clubs en privéfeest blijven verzorgen.
In oktober 2018 bestaat de smakgroep 30 jaar en gaat zij een feestdiner of -buffetten organiseren.
In samenwerking met het bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven gaat de smakgroep een
begroting opstellen en fondsen zoeken voor de nieuwe keuken

13. ’t Vingerhoedje
Elke donderdag om 9.00-14.00 gaan we gezellig kletsen, kleren maken , kaarten maken en dingen
repareren. Er zijn 8 vaste personen aanwezig. Eén persoon was net nieuw erbij. Nu zijn er totaal 9
mensen aanwezig. Dat is gezellig in de leeskamer.

14. Wapperclub
1x per maand Wapperclub. Elke laatste woensdagmiddag van de maand. Tijd: 15.00-17.00
Voor dove én horende kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar.
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Spelenderwijs gebaren leren.
Baby/kind gebaren promoten.
Gezellig samenzijn.
Vrije inloop.
Alleen eigen bijdrage voor drinken/ lekkers (prijslijst clubhuis)
Tevens 3 a 4 keer per maand gezamenlijke activiteit samen met de Kinderhoek.
Contact, overleg en taakverdeling hierbij verloopt soepel en goed. Prettige samenwerking.
Wensen: (zie begrotingsplan)
Koffie/ thee/ limonade gratis kunnen aanbieden
Promoten middels flyers/ posters
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Begroting 2018

werk. 2017 begr. 2017 begr. 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

verhuur ruimten intern
verhuur ruimten extern
verhuur bedrijfsruimten
buffet
donaties/giften/rente
bijdragen verenigingen
verhuur beamer
verhuur biljarttafel
overige ontvangsten
restitutie energiebelasting
beheerteam
administratieve ondersteuning
verzekering
gas / elektriciteit / water
riolering
huur MH
onkosten internet
schoonmaak
onderhoud keukenapparatuur
onderhoud diverse
OZB
algemeen inventaris
tuin inventaris
verbouw schuur
ondergronds afval /
verontreinigingsheffing
onderhoud lift
website
reiskosten
bureaukosten
netwerkkosten
public relations
heidag teams
themadagen
representatie
vrijwilligers
drukwerk
bankkosten
activiteiten / commissies
contributies en abonnementen
Afschrijvingen
Subsidies (gemeente)
RESULTAAT

2400
4700
17700
16500
500
1000
300
300

2300
4700
17700
16000
1800
1000
300
300

2300
4700
18100
16500
1000
1000
300
300

2400
-8170
-1500
-440
-8636
-604
-61810
-950
-1200
-600
-1570
-1630
-540
-200

2000
-8000
-1500
-450
-8300
-500
-64200
-960
-1200
-500
-1000
-1590
-500
-200

2000
-8000
-1500
-450
-8600
-500
-64000
-960
-1000
-500
-1000
-1630
-500
-200

-100

-100

-100

-800
-270
-200
-250
-300
-250
-250
-250
-200
-520
-60
-230
-1610
-310
-350
48000
0

-800
-300
-200
-250
-300
-250
-250
-250
-200
-500
-50
-250
-1200
-300

-800
-300
-200
-210
-300
-250
-250
-250
-200
-500
-50
-250
-1400
-300
48000

48000
0

0
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