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Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de 
stichting Clubhuis voor Doven Groningen. 
In dit jaarverslag zijn opgenomen: het volledige jaar-
verslag van het Bestuur, de verslagen van de werk-
commissies en aangesloten verenigingen. 
 
Algemeen Bestuur 
Voorzitter: Margret de Roo 
Secretaris: Botty Reitsma 
Penningmeester: Leonie Bloem 
Bestuursleden: Jan Willem Mansvelt,  
 Miranda van Manen,  
 Jelle Kamstra 
 
Beheerteam: Guus Bousema,  
Barmedewerkers: Marcel Bathoorn,  
Schoonmaakteam:  

 

Commissies 
Kluscommissie: Klaas Hemmes 
Clubhuis.nl: Renee Buist 
Doof Vriendelijk: Jan Willem Mansvelt 
Educatie & Vorming: Dirk Jan Reitsma 
Gebarencursusteam: Adri Miedema 
H.D.G.: Adri Miedema 
ICT: Albert Wijbenga 
Kinderhoek: Annemieke van Kampen 
Ouderencommissie: Adri Miedema 
Leliesoos: Auke Kuitert 
Smakgroep: Dirk Jan Reitsma 
’t Vingerhoedje: Remco Wouda 
Wapperclub Renee Buist 
 
Werkcommissies: Beheerteam, Kluscommissie,  
Clubhuis.nl, Doofvriendelijk Groningen, Educatie & 
Vorming, Gebarencursusteam, Historie Doven Gronin-
gen, ICT, Kinderhoek, Ouderencommissie, Leliesoos, 

Smakgroep, ’t Vingerhoedje, Wapperclub. 
 
Aangesloten verenigingen 
The Deafties, Doven Biljart Groningen, GDOV,  
Lonely City, Dovenvrouwenclub “H.D. Guyot” en  
GDVV Martinistad. 
 
Aangesloten verenigingen (secretariaten) 
Dovenvrouwenclub H.D. Guyot: 
Astrid Blaauw   (vrouwenclub69@gmail.com) 
GDVV Martinistad: 
Arjen Bloem   (info@gdvvmartinistad.nl) 
G.D.O.V.:  
Froukje Seine   (gdov1923@gmail.com) 
Lonely City:  
Sofie Helleman   (info@lonelycity.nl) 
Doven Biljartclub Groningen: 
Harold v.d. Bos (info.dbg2004@gmail.com) 
The Deafties: 
Pascal Strijker (thedeafties@gmail.com ) 
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Het bestuur en het beheerteam  
Het bestuur ziet er als volgt uit: Voorzitter; Margret de Roo, Penningmeester; Leonie Bloem, Secretaris;  

Botty Reitsma, overige bestuursleden; Dirk Jan Reitsma, Jan Willem van Mansvelt en Jelle Kamstra.  Miranda van 
Manen kwam ons versterken. In maart 2017 heeft Dirk Jan Reitsma afscheid genomen na jarenlang in het bestuur 
gezeten te hebben. 
 
Aan de traditionele nieuwjaarsreceptie hebben alle vrijwilligers deelgenomen omdat zij voor onze stichting 
Clubhuis voor Doven hebben gedaan o.a. bestuurswerkzaamheden, beheerderswerkzaamheden, schoonmaken, 
activiteiten, tuinwerkzaamheden, klussen, ICT onderhouden. Zonder vrijwilligers zou het bestaan van clubhuis zijn 
niet voortgezet kunnen zijn. 
 
Het beheerteam heeft in het jaar 2017 weer een aantal veranderingen doorstaan, waaronder het vertrekken van 
schoonmakers, het inwerken van nieuwe schoonmakers en het vertrek van de beheerder. Er zijn duo beheerders 
bij gekomen. Ze hebben zodanig taken verdeeld, dat hun werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Dat was 
niet gemakkelijk, omdat de samenwerking  hier en daar wat moeizaam verliep. Daarom waren we gaan nadenken 
hoe we andere vorm van een beheerteam konden geven.  
 
Pand  
Door het vertrek van stichting BEAK en buren is de nieuwe eigenaar, Villa Forte, Joshua Camera van onze pand 
geworden. Met hem hebben wij meteen kennis gemaakt en rondgeleid in het clubhuis. Daarmee werd besproken 
met het bestuur hoe de samenwerking eruit zou gaan zien, vooral de verdeling van de 
schoonmaakwerkzaamheden en de energiekosten. 
 
Brandveiligheid 
Op verzoek van de gemeente in maart is een controle brandveiligheidsaspecten uitgevoerd. Tijdens deze controle 
is geconstateerd dat de pand niet voldeed aan 11 punten.  
 
Daarom hebben wij heel hard het gewerkt om er verbeteringen in aan te brengen, zoals vluchtroute op papier, 
flessen brandspuiten/slang in orde, noodverlichtingen, deuren op juist wijze. Dat vinden wij ook belangrijk. Het 
houdt ons alert voor de veiligheid. Sommige aspecten hebben wij nodig om deskundig in te schakelen en verder 
te kunnen uitvoeren. Dat kost ons onvoorziene budget die wij het niets anders dan hadden moeten betalen. Dit 
heeft wel impact op onze onverwachte uitgaven.  
 
Bezoek Burgemeester  
Onlangs is de Burgemeester Peter den Oudsten op bezoek geweest bij het prachtige gebouw van onze Stichting 
Clubhuis voor Doven. Samen met mevrouw Wieke Paulusma hebben wij met elkaar verschillende onderwerpen 
besproken. Die hebben betrekking op ons welzijn voor dove burgers in Groningen. 

Daar zijn wij blij mee omdat er ruimte aanwezig is voor mogelijkheden over verschillende projecten zoals 
ontwikkeling e.d  

Omtrent 112 is er veel ontevredenheid over het huidige systeem waardoorvele mensen die niet goed weten hoe 
het werkt. Het moet in abonnement worden genomen. En dat moet  persoonlijk zijn gebonden.  

RTV Noord ondertiteling, actuele nieuws in het noorden voor dove burgers volgen is een grote belemmering 
omdat er jarenlang geen ondertiteling aanwezig is. Technisch gezien is dat geen probleem maar economisch wel. 
Het is zeer teleurstellend. Tijdens ons gesprek blijkt het dat bij u niet onbekend is. Graag willen wij weten hoe 
RTV Noord er nu voor staat. Dit geldt ook voor OOG TV. 

Vorig jaar kreeg het Wij team in elk buurt langzaam een vorm met nadruk op: 
WIJ Groningen is er voor alle Stadjers. Neem contact op met het WIJ-team bij u in de buurt als u ondersteuning of 
hulp nodig heeft. U begrijpt dat dove burgers niet in één wijk, maar in verschillende wijken wonen en er dus geen 
enkel wij-team in deze wijken specifiek voor Doven is bestemd om te kunnen communiceren met hen, zoals het 
beheersen van gebarentaal, kennis over culturele achtergrond voor Doven etc. Hulpverlening in zorg of 
ondersteuning evenmin. De informatie daarover is onvoldoende en gebrekkig. 
Daarom willen wij, de Stichting Clubhuis voor Doven samen met Wij teams en thuiszorg verder brainstormen om 
het welzijn van dove burgers te verbeteren.  

Om meer toegankelijk voor dove burgers in Groningen te maken, zoals verschillende evenementen, 
gemeentelijke bijeenkomsten e.d. is er op dit moment al contact onderling gelegd door ons met diversity day en 
Let’s gro. 

Verslag Jaarverslag 2017 
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Verder verhuren wij onze lees-, vergader-, en grote zaal structureel aan de vaste huurders. Maar zoals in het 
vorig halfjaarlijkse verslag ook verteld is, verhuren wij de ruimtes ook steeds vaker ad-hoc aan de dove en 
horende klanten. Deze ontwikkeling blijft zich voordoen. Daar zijn we content mee. Het pand is immers ook 
bedoeld voor de dovengemeenschap in Groningen.  
 
Activiteiten binnen de Stichting Clubhuis voor Doven  
Aan de landelijk actie NL Doet hebben we weer deelgenomen. Op de eerste dag werden leuke spelletjes door 
dove leerlingen van VSO school gedaan voor dove ouderen. Heel enthousiaste deelnemers waren ze. Dat was 
ook leerzaam voor leerlingen.  
Volgende dag kwamen andere vrijwilligers vooral helpen met het onderhouden en schoonmaken in en buiten 
clubhuis. Sommigen kwamen voor het eerst keer in het clubhuis en maakten ook kennis met de gebarentaal. 
 
Afgelopen half jaar heeft de LEO club een heel bijzondere prestatie gedaan t.w.: geldinzameling voor onze 
keuken. We hebben concrete plannen voor de nieuwe keuken. Ze zijn begonnen vanwege hun 25-jarig bestaan 
met de geldactie en vervolgens met de rommelmarkt op de koningsdag en het collecteren voor Oranjefonds. Ze 
hebben bedrag € 4500, -. aan ons overgedragen. Daar zijn wij erg blij mee. Het is nog niet gelukt om het af te 
ronden. De offerte van keuken moet dan worden herzien en ook afgewogen of wij zonder gas kunnen nemen. Dat 
wordt in jaar 2018 verder uitgewerkt. Daarbij wordt subsidie aangeboord.  
 
In het kader van politieke verkiezingen in maart heeft de commissie Doof Vriendelijk verschillende partijen laten 
uitnodigen om aan ons te kunnen aankondigen wat hun partij wil doen en wat zij voor dove burgers kan 
betekenen.  
 
De Wapperclub is een club waarbij ouders met hun jonge peuters/kleuters een middag van de maand samen 
gezellig houden in gebarentaal. Het doel van deze club is: het verrijken van kennis met gebaren en visueel gericht 
kijken. 
Door P&R is informatiebijeenkomst over onze straat, Munnekeholm gehouden. Daar hebben wij tolk geregeld 
zodat meerdere doven konden komen kijken en vragen. Dat werd flink verbouwd tot een bijna autoloze straat.  
 
Vrijwilligersbeleid  
Tijdens de vergadering van AV (algemeen verenigingen) hebben wij een nieuw vrijwilligersbeleid getoond aan de 
verenigingen en aan de commissies. Grotendeels zijn ze er het mee eens. 
Het geeft ook duidelijkheid aan de vrijwilligers wat ze kunnen doen en verwachten. Dat geldt evengoed ook voor 
het bestuur van de Stichting Clubhuis voor Doven.  
 
Werelddovendag 
In samenwerking met Dovenschap hebben de drie stichtingen een WerelddovenDag op 23 september 2017 
georganiseerd op de plaatsen; Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Daar hebben zij via livestream een opening 
gestart voor het erkennen van de Nederlandse gebarentaal. Alle drie stichtingen (Rotterdam, Amsterdam en 
Dovenclubhuis Groningen) hebben dat heel succesvol georganiseerd. Dankzij prachtig weer en leuke activiteiten 
was de opkomst erg groot. De bovenzaal, benedenzaal en het binnenplein waren vol. Er waren boven 
verschillende interessante lezingen en kraampjes. Beneden in de hoek waren de activiteiten voor kinderen. 
Verder was er een taartenwedstrijd en daarna konden ze gebakjes kopen. Dat geld hebben we voor een goed 
doel aan de filmmakers “Deaf humor” gegeven.  
Onze penningmeester heeft een lezing gegeven over VN-verdrag, over rechten van mensen met beperking. Wat 
het zou voor ons kunnen betekenen. Wat er allemaal gebeurt en hoe werkt het.  
 
Landelijke ontwikkelingen  
Met de kadertraining van Dovenschap en in samenwerking met KNDSB hebben drie leden van de stichting 
clubhuis voor Doven met succes gevolgd.  
Het doel van deze kadertrainingen is het ontwikkelen en verdiepen in bestuurlijke vaardigheden, het omgaan met 
de media, het verzorgen van publicaties, etc. voor zowel beginners als ervaren mensen. Er worden de basis- en 
mastertrainingen aangeboden, voor deelnemers die al in een bestuur zitten of vrijwilligerswerk voor de organisatie 
doen. En dat vond plaats in het weekend 1 tot 3 december. Dat was ook heel succesvol! De groep was groot.  
Ze hebben veel geleerd.  
Ze kunnen, wat ze geleerd hebben, in hun verenigingen/commissies etc. hun taken verbeteren of verder 
ontwikkelen.  
Er komt nog een vervolg in 19 tot 21 januari  en in 18 februari 2018. 
Op 9 december 2017 zijn twee leden van het bestuur naar de landdag in Amersfoort in samenwerking met 
Dovenschap te Utrecht. Ze hebben kennisgemaakt met de aangesloten organisaties en verder valuatie WDD 
2017 geëvalueerd. Er is een werkgroep voor WDD 2018 opgericht.  
We mogen er trots op zijn dat ons clubhuis er echt goed mee bezig is.  
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In 2017 is het een bijzonder jaar voor ons geweest na de inspectie van brandweer omtrent brandveiligheid.  Uit 
eigen initiatief heeft het beheerteam alles goed nagelopen wat er nodig is en wat aangepast moest op verzoek 
van het bestuur. Bijzonder is dat een echt leerzame ervaring voor ons geweest. Verder is het alle zalen behalve 
vergaderzaal op zolder best goed bezocht.  De vergaderzaal hebben wij voorlopig afgesloten i.v.m. 
brandveiligheid. In september was WDD (werelddovendag) in het clubhuis, ongelofelijk druk bezocht en zeer 
geslaagd. Beheerders hebben hun werk goed geleverd met bevoorrading. Complimenten voor beheerders, omdat 
zij vrijwilligers zijn. Op vrijwilligersbasis werken is een lastig punt, want zee hebben ook andere plichten zoals 
ander werk of dergelijks. Zalen klaarmaken en goed inplannen volgens agenda gaat nog goed; het wordt 
makkelijker als mensen in loondienst werken bij het beheerteam. Meer stabiliteit en betrouwbaarheid. 
Communicatie telt ook mee, het kan altijd beter. Barmedewerkers draaien goed op maandagavond. Er is een 
draaiboek gemaakt. Draaiboek volgen heeft tijd nodig. Er komen steeds meer klanten die enorm geïnteresseerd 
zijn in onze keuken en zalen. De tevredenheid van klanten is hoog, dat is heel belangrijk voor het clubhuis en de 
toekomst. 
Er vinden 7 vergaderingen in dit jaar plaats. Steeds volop in ontwikkelingen zoals systeem verbeteren, 
arbeidsverhoudingen, communicatief en representatief. 
Beheerteam hoopt subsidie te krijgen voor mensen in loondienst zodat de stabiliteit kan blijven en zij beter 
bereikbaar zijn voor nieuwe klanten en dergelijke. 

W E R K C O M M I S S I E S 

B e h e e r t e a m 

K l u s c o m m i s s i e 

Kluscommissie 
Er zijn weinig opdrachten binnengekomen.  
Er is een groot deel besteed aan het onderhouden van de tuin.  
De brandalarmsystemen zijn gekeurd.  
Daar hebben wij deels mee geholpen. 
Er is een lek op dak van schuur geweest.  
Er is een constructiefout gemaakt in de dakbedekking.  
Daarnaar wordt een oplossing gezocht.  
 
 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: ca 10 personen 
De klusjeslijst is in dit jaar grotendeels opgeschoond. 
 
Contactpersoon Klaas Hemmes  

Keuken 
We zijn bezig om verschillende subsidies aan te vragen voor een nieuwe keuken. Dat is echt nodig, want het 
koken door verschillende verenigingen/ commissies, maar ook buitenaf die verhuren, is zo gegroeid. We hopen, 
wat financiën betreft, in 2018 af te ronden.  
 

Afsluiting  
Het bestuur hoopt dat u dit verslag met genoegen zult doorlezen en voor eventuele vragen kunt u te allen tijde 
terecht zijn bij onze secretaris.  
 

Botty Reitsma, secretaris.  
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Dit jaar verliep goed. Er staan in totaal 39 filmpjes op onze YouTube kanaal. Een paar zijn door het bestuur 
gemaakt, een paar door ons zelf en een paar door kinderhoek/wapperclub. 
Wij communiceren bijna altijd via whatsapp. Daarom vonden zo weinig vergaderingen plaats. 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 5, soms veel meer. 
Zie voor ons video’s: https://www.youtube.com/user/clubhuisnl/videos 
 
Contactpersoon Renée Buist 

C l u b h u i s . n l 

D o o f v r i e n d e l i j k   G r o n i n g e n 

Behaalde resultaten 
- Verenigingen en commissies die een relatie hebben met het clubhuis zijn op de hoogte van de   doelstellingen 

van de kerngroep DVG. Samenwerking is in gang gezet. 
 

- De Kerngroep heeft zich ingezet om de samenwerking met Noorderzon ook in 2017 gestalte te geven. 

 
- In 2017 zijn er weer blauwe oortjes geplaatst in het programmaboekje van Noorderzon bij de voorstellingen. De 

achterban heeft zich ingezet bij het voorschouwen van de voorstellingen om zo tot het keurmerk te komen. 
- Op de website van het dovenclubhuis is een promotiefilm verschenen in gebarentaal. 

Deze film is gelinkt aan de website van Noorderzon. Noorderzon heeft de link naar de filmpjes op de officiële 
site van stichting Noorderzon gezet. Hierdoor is de kans van het zien van gebarentaal onder horenden vergroot. 

- Twee ‘dove donderdagen’ bij Arno’s Aperitief zijn gerealiseerd.  

De ontvangst van de bezoekers en het serveren van het aperitief gebeurde door zowel horende als dove 
vrijwilligers. 

- In samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken Groningen,  

de kinderhoek en DVG zijn er tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen een tolk gebaren op 
grote markt Hierdoor werd gebarentaal zichtbaar in de stad Groningen. 

- DVG heeft voorstel bij gemeente openraad voor toegangelijk in Groningen en wil iets samewerken met 

gemeente voor koningdag. 
- Groningen doofvriendelijker Met burgemeester Peter den Oudsten Hij gaat samen met Wieke    Paulusma 

(D66) verder meedenken om Groningen doofvriendelijker te maken.2. Groningen doofvriendelijk Dirk Jan 
Reitsma Meer doventolken bij evenementen in Stad om Groningen doofvriendelijker te maken. Speerpunt: inzet 
tolken bij Koningsdag als primeur. (28 stemmen voor,  
0 tegen; adoptanten Wieke Paulusma (D66) en burgemeester Peter den Oudsten) 
Bezig denken over verkiezingen politieke partijen debat bij dovenclubhuis 
 

- Tolk inzetten bij diversity day 

- Tolk inzetten bij let's go en gebarenworkshop op Grote markt 

- Tolk inzetten bij Groningen fakkeltocht 

- Tolk inzetten bij Zuid ring Groningen bouwen plan 

- Tolk inzetten bij  gemeente openraad 

- Denken hoe inzetten tolk bij museum en ander toegangelijk 

 
7 vergaderingen met totale werkgroep en tolk, daarnaast bijwonen van vergaderingen/besprekingen die 
betrekking hebben op de activiteiten 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 2 
7 vergaderingen met totale werkgroep en tolk, daarnaast bijwonen van vergaderingen/besprekingen die 
betrekking hebben op de activiteiten 
 
Doofvriendelijk Groningen blijft vanuit haar missie en visie werken. Vanuit de wetenschap dat veranderingen 
langzaam re realiseren zijn hebben we in 2017 er voor gekozen de succesvolle activiteiten te verstevigen en 
continueren. Samenwerking met andere commissies van het dovenclubhuis en reguliere organisaties begint vorm 
te krijgen. De gelegde basis biedt kansen om doofvriendelijk Groningen meer gestalte en zichtbaarheid te geven. 
De bekendheid onder de doelgroep wordt steeds groter. Uit de samenwerking met reguliere instellingen blijkt dat 
het enthousiasme om samen te werken met Doofvriendelijk Groningen groeiende is. Met gemeente samenwerk 
 
Contactpersoon Jan Willem van Mansvelt 
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Zoals in het vorige jaar 2016 werden drie cursussen Doorbraak en één cursus Tussenstap in samenwerking met 
Kentalis georganiseerd. Het is ons gelukt in dit jaar het maximaal aantal 16 cursisten per cursus te plaatsen in drie 
cursussen Doorbraak.  
Van een aantal cursisten hebben wij begrepen dat de cursus Doorbraak inclusief huiswerk met inlogcode vooraf 
weliswaar pittig maar toch erg leerzaam was. 
Om twee weken werd deze cursus groepsgewijs in de grote zaal met een beamer gegeven, afwisselend met 
huiswerk online. Na deze cursus kregen zij een certificaat 
 
Aan de cursus Tussenstap namen 8 cursisten deel. Dat was wel een beetje krap. Beter een beetje dan niets. Zij 
zijn al gevorderd en echt gemotiveerd om zo’n cursus te gaan volgen. Enkele cursisten beheerst de Nederlandse 
Gebarentaal goed. 
Deze commissie werkt samen met Kentalis in verband met de gebarencursussen in nieuwe stijl. Dat wil zeggen 
dat er veel gecommuniceerd wordt via het heen en weer mailen 
Feitelijk een overleg met Jelle Kamstra over gang van de zaken omtrent de vernieuwde gebarencursussen (1x 
vergadering) 
In ieder geval zijn de cursussen in het jaar 2017 goed verlopen. 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 16 cursisten voor Doorbraak, 8 cursisten voor Tussenstap 
 
Contactpersoon Adri Miedema 

G e b a r e n c u r s u s t e a m 

Seek the World.  
De dove wereldreiziger Calvin Young uit Amerika heeft over de hele wereld 
gereisd. Op 19 juli 2017 afgelopen juli kwam hij bij ons in het gebouw van de 
Stichting Clubhuis voor Doven vertellen over zijn avontuurlijke reizen over  
en zijn ervaringen met zijn lange wereldreis van ongeveer 2 jaar. Daarbij 
vertelde hij over verschillende gebarentalen over de hele wereld en over een 
succesvol dovenbedrijf die hij tijdens zijn reis tegenmoet kwam. Ook over de 
dovencultuur die per land anders is en hoe de clubhuizen voor Doven in 
andere landen in elkaar steken. Hij ervaarde hoe het met het diepzeeduiken, 
over het springen uit de bomen springen en het vallen uit de lucht ging. Veel 
doven zijn geïnspireerd over hem. Vele jongeren zijn daarom ook van plan 
in de toekomst in Europa en over de wereld te reizen na het afstuderen. Ook 

vertelde hij hoe hij goedkoper kan vliegen, met een trein reisde en in de CAR meegelift heeft. Hij maakte en 
monteerde heel veel foto’s en films op zijn social media. Er was een mooi opkomst; ongeveer 50 mensen. Een 
paar buitenlanders kwamen ook kijken. Na afloop gingen we samen met hem op de foto staan. Ze konden vragen 
stellen aan hem of gezellig met hem kletsen.  
 
 
Dat was de eerste keer toen we hem vanuit het buitenland hebben uitgenodigd. En de opkomst was groot. We 
willen graag weer in contact komen met andere doven uit Europa en de andere werelddelen voor het netwerk.  

E d u c a t i e 
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I C T - c o m m i s s i e 

Het jaar 2017 stond zoals gewoonlijk in het teken van algemeen onderhoud. Het netwerk werd gemonitord; alles 
was in orde. Wij hadden enkele keren last van een DDOS-aanval; dit was te wijten aan verouderde firmware op 
de hoofdrouter in het pand. Dit werd opgelost via een update. Vervolgens werd door de DDLN-crew wederom de 
LAN-party gehouden op in de zomervakantie. Met meer dan 20 deelnemers was dit geslaagd te noemen. Verder 
heeft de commissie geconstateerd dat een groot deel van de aanwezige apparatuur afgeschreven is, de 
commissie wil dit dan graag gaan vervangen in 2018. 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 1 keer LAN-party geweest; toen waren er meer dan 20 deelnemers. 
Tijdens de DDLN LAN-party komen de deelnemers met hun eigen PC’s om drie/vier dagen achtereen te gamen, 
samen te chillen, gezellig te doen, uitwisselen van computer kennis. 
 
Contactpersoon Albert Wijbenga  

In de eerste drie maanden is HDG voortdurend bezig geweest een draaiboek op te stellen en uit te voeren voor de 
CED-bijeenkomst op 24 maart 2017 in de grote zaal. Niet zonder succes! 
Het bijzondere van deze bijeenkomst was dat mrs. Holy met haar Engelse gebarentaaltolk een lezing gaf over de 
geschiedenis in Engeland. Daarbij werden enkele films over de grootse bijeenkomsten voor Engelse doven 
vertoond. Wij zagen hen heel snel spreken in BSL (British Standard Language). Het is een gemengde methode 
van het vingeralfabet en het wijzen de vingers. Even later zagen wij deze doven die heimelijk met elkaar 
gebaarden zonder BSL. Dat was wel vermakelijk. 
Daarna werden veel vragen gesteld over de filmrechten. Want er werden  heel veel films gemaakt  en bewaard in 
Engeland, zelfs veel meer dan in Nederland. 
Kortom, het was goed georganiseerd. Bovendien bleven de uitgaven mooi binnen het budget. Daar waren wij heel 
tevreden mee. 
 
Op 24 november (25 november is de geboortedag van Guyot, maar de rechtbank was op zaterdag niet open) 
werden twee groepen doven met HDG rondgeleid door de vriendelijke portier van de rechtbank aan het 
Guyotplein. Zo mochten wij de vroegere administratiekantoor van de Koninklijke Instituut voor Doven “H.D. 
Guyot”, de aangrenzende ambtswoning en het binnenplein bekijken. Dat riep veel oude herinneringen op.  
onderhandelt nog steeds met het bestuur daarover en neemt contact op met de verschillende welzijnsstichtingen 
voor doven hoe dat moet worden aangepakt. 
 
Verder is HDG begonnen met het opstellen van een draaiboek van de Nederlandse dovengeschiedenisdag die op 
zaterdag (4

e
 zaterdag in de maand oktober) 27 oktober wordt gehouden in Groningen. 

Gezien succesvolle CED-bijeenkomst en rondleiding in de ambtswoning wil HDG in het jaar 2018 haar mouwen 
opstropen om deze bijzondere dag in goede banen te leiden. 
HDG is voorts bezig om de historische materialen op veilige manier te bewaren 
 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 5, bij rondleiding veel meer. 
 
Contactpersoon Adri Miedema  

H i s t o r i e   D o v e n   G r o n i n g e n 
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K i n d e r h o e k 

We hebben dit jaar 6 activiteiten georganiseerd: 
voorleesmiddag met dove vertellers,  paasochtend met lunch, 
bioscoop met gebarentolken, voorleesochtend i.v.m. 
Kinderboekenweek, Sinterklaas en pannenkoekenfestijn. 
Tussen elke activiteit hadden we een vergadering. We 
evalueerden de laatste georganiseerde activiteit en 
bespraken de aanpak van de nieuwe activiteit(en).  
 
De opkomst van de kinderen is rond de 12 a 20. Het grootste 
deel daarvan is doof of CI drager. Soms komen ook een 
horende broer(tje) of zus(je) mee. De ouders genieten er ook 
van en zijn heel enthousiast, net als de kinderen. 
 
Onze nieuwe opruimplek boven in de vergaderzaal bevalt 
prima.  
 
Wat samenwerking met de Wapperclub in 2017betreft, organiseren we nog steeds regelmatig samen activiteiten 
met de Wappergroep. Onze samenwerking bevalt goed en gaat steeds beter. We kennen inmiddels elkaars 

kwaliteiten en dat zorgt ervoor dat het organiseren van 
activiteiten heel soepel en prettig verloopt!  
 
We hebben bij bijna elke activiteit vrijwilligers nodig. Tot 
nu toe hebben we deze altijd kunnen vinden. Ze zijn altijd 
gebaren(taal) vaardig, al verschilt het niveau per persoon. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat het een prettig 
sfeer is waarin de dove kinderen zich zo goed als 
mogelijk thuis voelen.  

 
Wij hebben dit jaar ook weer samengewerkt met VODKN 
(oudervereniging) en ze hebben ons ook financieel 
ondersteund. 
We werken af en toe ook samen met de oudervereniging 
van dove kinderen en de Wapperclub 

Elke vergadering evalueren we eerst de laatste activiteit.  
Daarna gaan we brainstormen over de nieuwe activiteit. Vervolgens gaan we over naar de taakverdeling, de 
promotie, de eventuele zaalverhuur en andere actiepunten.  
Tussendoor overleggen we via onze Whatsappgroep over de voortgang.   
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 12 a 20 kinderen, 10 a 20 volwassenen 
Er komen dove of horende kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.  
 
Dit jaar hebben we ook een keer een activiteit samen gedaan met de Wapperclub, dan is de leeftijd 1 tot 12 jaar.  
 
De kinderen komen met hun dove of horende ouders of oma en opa. Een aantal kinderen komt vaker, sommige 
komen één keer en weer andere kinderen zijn te oud geworden. Gezien de opkomst blijft er vraag naar onze 
activiteiten.  
 
We gaan daarom ook dit jaar weer enthousiast verder! 
 
We hebben een evaluatie gehouden voor meer feedback van 
ouders over de activiteiten. Dit hebben we via een filmpje in 
gebarentaal op de website van Het dovenclubhuis op Facebook. Dit 
hebben we gedaan om in 2018 de activiteiten nog beter te laten 
aansluiten op de wensen van de ouders en de kinderen.  
Er waren helaas weinig reacties. Tijdens de activiteiten in 2018 
zullen we ouders en/of kinderen tijdens de activiteiten zelf ook af en 
toe benaderen voor feedback. 
Fijn ook dat we iedere keer weer terecht kunnen in het 
Dovenclubhuis, dank daarvoor! 
 

Contactpersoon Annemieke van Kampen  

Voorlezen 

Paaslunch 

Pannenkoekenfestijn 
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L e l i e s o o s 

In dat jaar hebben wij al 46 activiteiten gedaan zoals op de eerste woensdag vd maand dus 4 keer per jaar 
bowlen (competitie) aan de Kattendiep; op tweede woensdag vd maand (bovenzaal) o.a.: lezing, bingo, quiz 
vragen, spelletjes doen, NL doet i.s.m. dovenschool VSO-leerlingen; op derde woensdag v.d. maand (buiten) 
o.a.: dagtocht naar Sallandse Heuvelrug en Overijsselse Vechtdal (56 personen), ook speciaal voor 80plus naar 
Stella Luna bezoeken, 3x per jaar tuinonderhoud achtertuin van dovenclubhuis, verschillende tourfietsen, excursie 
Suikerfabriek, bilkjartenwedstrijd tussen leliesoos55plus tegen Doven Biljart Groningen, vogelquiz, toelichting over 
brandbeveiliging, disco golf Stadspark, boerengolf Zuiderham, rondleiding achtertuin Guyot, Gron. Archieven, 
paas- en kerstdrive, voor het afsluiten van dit jaar: Chinees restaurant Ni Hao; in de  vierde week v.d. maand 
onderlinge competitie met 5 verschillende  onderdelen. En verder ook kort ziekenbezoek en thuis. 
Het blijft onderling gezellig. Contact en met elkaar samenpraten blijft belangrijk! 
Onze gedachten gaan naar twee personen die in dit jaar overleden zijn: Lambertus Schmidt 77 jaar in mei, 
Gezina Henderika Velema 82 jaar in juni. 
Aantal vergaderingen: Pper kwartaal werkoverleg en voorbereiden 
in het kort: Bijv dagtocht, nieuwjaarsbijeenkomst, paas0 en kerstdrive, afsluitingsjaar en ook af en toe 
samenwerken met Ouderencommissie voor lezing met versch onderwerpen. 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: Dat jaar 40 personen per dag 
Op eerste woensdag in de maand bowlen 12 a 16 personen 
Op tweede woensdag in de maand bijeenkomst 56-63 personen 
Op derde woensdag of donderdag in de maand 20-25 personen 
Dagtocht 56 persoen met 2 tolken. 
Mini-dagtocht voor 80plus 12 personen plus 4 begeleiders 
op de vierde woensdag in de maand activiteiten gem. 50-60 personen 
 
Het belangrijkste is dat de mensen meedoen aan activiteiten, niet thuis blijven zitten. 
Meedoen is belangrijker dan winnen en ook:  gezellig uitgaan en samen naar dovenclubhuis! 
 
Contactpersoon Auke Kuitert  

O u d e r e n c o m m i s s i e 

In samenwerking met de Leliesoos ondervond de ouderencommissie in het jaar 2017 een aantal obstakels: 

 Brandveiligheid: het is problematisch om de zaal op de eerste en tweede verdieping te verlaten. Dat kan niet via 
de lift of de trap omdat deze trap van hout is. Dat is wel lastig voor de Leliesoos. 
 

 het alarmnummer 1-1-2: Dat functioneert niet naar wens. Signcall werkt ook niet goed. Te lange wachtrijen. 
Volgens de werkgroep van Dovenschap (daar zit Wouter Bolier in) heeft dat te maken met de technische 
problemen (software). Dat is ontzettend jammer omdat veel dove ouderen zo’n communicatie nodig hebben om 
de medische instellingen te kunnen bereiken. 
 

 Ondertiteling: in feite zijn alle omroepen verplicht alle programma's te ondertitelen. Dus ook OOGtv en 
RTVNoord. Maar gebeurt niet. 
 

 WIJ-wijken: in iedere WIJ-wijk moeten enkele mensen op de hoogte zijn van een aantal doven die in zo'n wijk 
wonen vanwege communicatie zoals gebarentaal, dovencultuur e.d. Zo moet een WIJ Doven-team worden 
gevormd. De gemeente is er nog mee bezig. 
 

Hierbij het verslag over dagopvang Bernlef voor dove ouderen: 
De dagopvang voor de Dovengroep van Bernlef functioneert nog steeds goed. 
Deze groep bestaat uit 9 oudere doven en vrijwilligers en valt onder begeleiding van de Noorderbrug. 
De bijeenkomst vindt eens per week plaats, altijd op donderdag. 
Ook heeft de groep contact met de GGMD, die ons regelmatig bezoekt 
 
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 5, 6x vergaderingen 
 
Contactpersoon Adri Miedema  
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S m a k g r o e p 

Desmakgroep is blij met de uitbreiding en groei van vrijwilligerswerk. Het is echt fijn om samen te werken met 
vrijwilligers, want het is een erg enthousiast groep. 
 
Bep Kamstra is geen  contact persoon meer en nu opgevolgd door Dirk Jan Reitsma .  
 
Vanwege het 25- jarig bestaan van Leo club hebben wij het bedrag ad 4500,- voor een nieuwe keuken. 
De begroting van offerte is niet voldoende. Daarom moeten wij samen met bestuur subsidie aanvragen. 
 
Onze activiteiten zijn: 20 keer eetcafe smakgroep op maandagen door Guyotschool leerlingen . 
10 keer catering in het dovenclubhuis ,waarvan feest , studiedag en bijeenkomst club  
 
Aantal vergaderingen: 5, in het kort: Overleggen taken verdelen , komende maanden catering ,menu bedenken 
en menu uitleggen etc 
 
Contactpersoon Dirk Jan Reitsma  

H e t   V i n g e r h o e d j e 

Elke donderdag om 9.00-14.00 gaan we gezellig kletsen , kleren maken , kaarten maken en dingen repareren. Er 
zijn 9 vaste personen aanwezig. 6 personen waren net bijgekomen. Nu zijn het totaal 15 mensen aanwezig. dat is 
gezellig in de  leeskamer.  we waren twee keer  creatief bezig. Dat is geweldig. Wij gaan samen iets doen.  
Gemiddeld aantal mensen per activiteit: 15 
 
Contactpersoon Remco Wouda  

W a p p e r c l u b 

De wapperclub heeft in 2017 Tamara Staring als commissielid bij gekregen. 
De wapperclub heeft 9x plaatsgevonden. 
Twee keer niet door gegaan i.v.m. zomervakantie. 
Een keer viel de wapperclub samen met Pannenkoekenfeest. 
 In samenwerking met  Kinderhoek hebben ze ook nog Paasochtend, 2x een Voorleesmorgen en 
Pannenkoekenfeest georganiseerd. 
Er vindt altijd een activiteit met gebaren plaats op de normale wapperclub. 
Gezamenlijke activiteiten (Pannenkoekenfeest, Voorleesmorgen en Pasen) met Kinderhoek wordt altijd via 
vergaderingen gedaan.  Overleg voor Wapperclub wordt altijd  via WhatsApp gedaan. 
Er is wisselend opkomst. De ene keer zijn we met z’n vieren. Een andere keer zijn er weer 10 mensen.  
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AANGESLOTEN VERENIGINGEN 

T h e   D e a f t i e s 

The Deafties heeft over heel 2017 een flow gemaakt m.b.t. aantal deelnemers op onze toernooien vaak het limiet 
van het aantal deelnemers (24pp) al snel bereikt de leden en niet leden zowel jong en oud hebben erg veel 
plezier in het spelletje. Verder hebben we een klassiek teamwedstrijd georganiseerd tussen het oud Deafties 
team en het huidige Deafties team. Dit was een groot succes en hierin is het afgesproken om dit jaarlijks te laten 
terugkeren. The Deafties kent ook een aantal wijzigingen met onder andere vrijwilliger Lindsay Groen die zich 
inzette als barcrew, zich heeft teruggetrokken vanwege verhuizing naar een andere stad. Pascal Strijker is 
gestopt als secretaris. Jeroen Wever is na grote  wens van het bestuur per 2018 teruggekomen als secretariaat. 
Dit als doel om te streven dat vereniging kan uitbreiden Jeroen heeft een groot netwerk binnen de dartswereld en 
kan hier rol in spelen. 
The Deafties is dus nog volop in ontwikkeling. 
We hebben in totaal 5 vergaderingen belegd in 2017 waarbij de 6

e
 een open vergadering was en daarmee in 

totaliteit op 7 vergaderingen komen. 
 
Secretaris Jeroen Wever  

D o v e n b i l j a r t c l u b   G r o n i n g e n 

DBG verliep goed in2017. Wij zijn 5 bestuursleden o.a. voorzitter Donald van Krieken, 
secretaris Harold vd Bos, 2

e
 bestuur / wedstrijdleider Jacob Pasveer, Penningmeester Ed 

Bekker, 1
e
 bestuurlid Erik Drost. 

 
In elke 2

e
 en 4

e
 week op vrijdagavond speelden de leden biljartencompetitie. 

Per 1 januari 2017 is het ledental 21. Per 31 december 2017 hebben Richard Toisuta; 
Geert Tel en Eric van Zoomeren hun lidmaatschap bedankt. 
 
Onze bestuur vergaderde 6 maal thuis. ALV op 1 maart 2017. De najaarsvergadering vond plaats op 22 november 
2017. 
Kascommissieleden waren Freddy van der Berg en Jeanette Vellinga. Pieter van der Veen was reserve. 
 
Leliesoos 55+ – DBG speelden  vriendschappelijke wedstrijd op 6 mei 2017 in het clubhuis. DBG 
won 4-5 van Leliesoos 55+. 
 
Op 8 April 2017 vond Paasdrive plaats en  op 16 december 2017 vond Kerstdrive plaats. Dat hebben wij in 
samenwerking met de vereniging GDOV georganiseerd. 
 
Op 9 september 2017 gingen wij BBQ en drinken bij Ronald thuis. Daar hebben wij lekker 
BBQ gegeten. 
Het was een geslaagde avond. Het was dus wel een aardig weer en daarbij is een mooi partytent opgezet. 
 
Op vrijdag 28 April t/m 30 April in Turnhout ( België). 
We vertrokken op vrijdagmorgen k uit Groningen naar Turnhout  en kwamen daar tegen voor 12 uur aan. 
Zaterdag hebben wij in Antwerpen in de stad rondgesnuffeld. Zaterdagavond in het 
clubhuis in Turnhout hebben wij biljart gespeeld. Dat was gezellig.. 
Zondagmorgen reisden wij terug  uit Turnhout naar Groningen. 
Het was een geslaagd weekend. 
 
Op 1 december 2017 gingende leden en bestuur uit eten bij  het restaurant “eten & Co” in Groningen. 
Het was een gezellige en geslaagde avond. 
 
 
Harold vd Bos 
Secr. DBG  
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G . D . V . V .   M a r t i n i s t a d 

Het bestuur bestond uit de volgende mensen:( voorzitter vacant)(Bernd Mojet per 3 junii 2017 als voorzitter 
gekozen), algemeen secretaris Arjen Bloem, penningmeester Frans de Hartog, wedstrijdsecretaris KNVB-ZV Jelle 
Kamstra,  wedstrijdsecretaris KNDSB-ZV en KNDSB veldvoetbal Wietse Sijm, bestuurslid en toernooi-coördinator 
Martin Mojet. Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, ook via Skype, voor Wietse.  
Eind seizoen 2016-2017 had GDVV Martinistad 54 leden, 12 donateurs en 6 club van 50. De algemene 
ledenvergaderingen vonden op 5 november 2016 en 3 juni  juni 2017 plaats in het clubhuis. Ook heeft onze 
vereniging een paar keer  de vergaderingen van KNDSB-afdelingen ZV en VV bijgewoond en ook de ALV van de 
KNDSB. Verder hebben we ook nog de algemene vergaderingen en BC-vergaderingen van Stichting Clubhuis 
voor Doven bijgewoond.  
 
1 juli 2017 werd afsluitingsfeest door AC- team heren georganiseerd. Het was 
thema :Fantasia.  Veel mensen hadden genoten van die feest. Herinner-bekertjes 
werden uitgereikt aan spelers van MS1 kampioen/bekerwinnaar. 
We hebben ook even terugblik op behaalde prijzen. 
En afscheiden genomen van bestuursleden Jelle Kamstra, verlate Irene Behrendt en 
Marcel Bathoorn(kladar coördinator). 
 Het was een leuke en gezellige feest. 
MFT-toernooi werd op 1 juli 2017 in sporthal de Brug gehouden.  Appie de Boer is 
gekozen als hét talent van toernooi en wordt ook lid van Martinistad. 
9-11 juni 2017 wordt MS-Kamp  op Ameland gehouden, het was ook succes, veel 
deelnemers. 
3 juni 2017 wordt voetbal-TV gehouden in clubhuis , de finale CL Juventus-Real 
Madrid. 
Op 3 december 2016 organiseert AC : Quiz Groningse Voetbal.  
 
KNVB verslag seizoen 2016-2017; 
Afgelopen seizoen speelden we met twee team, beide uitkomen bij 4

e
 klasse. Vanwege korte voorbereidingstijd 

voor het nieuwe seizoen werd het bepaald dat de selectie verdeeld door huidig en nieuwe spelers. Bij Martinistad 
1 speelden de huidige spelers en bij Martinistad 2 speelden nieuwe spelers. Alleen waren de keepers wel 
gewisseld van hun posities. Er waren twee coaches verdeeld en bij de loop van het seizoen trad een coach bij 
Martinistad 2 af vanwege ongelukkige samenwerking.  
Bij het eind van het seizoen stonden Martinistad 1 onderaan en Martinistad 2 was 2

e
 geëindigd met aantal 

puntverlies van de koplopers.  
Gelukkig werden Stephen Kok als beste speler gekozen en de topscorer was  Piet Dijkstra met 25 goals voor 
Martinistad 1 en voor Martinistad 2 was Martin Mojet beste speler en topscorer met 51 goals. 
Helaas werd bij het eind van het seizoen duidelijk dat voor nieuw seizoen niet haalbaar was om weer met twee 
teams spelen.  
Topscorer MS 1: Piet Dijkstra 25 goals 
Topscorer MS 2: Martin Mojet 51 goals 
 
KNDSB zaalvoetbal en veldvoetbal verslag seizoen 2016-2017; 
Na een jaar damesteam is het helaas weer voorbij met de dames bij GDVV Martinistad. Helaas stopten er te veel 
dames om nog door te kunnen gaan. Het bestuur heeft besloten om de overgebleven dames kans te geven om te 
spelen bij een andere club. Hopelijk komen de dames snel weer terug bij Martinistad! 

 
Bij de heren werd 3 teams ingeschreven, hetzelfde 
aantal ten opzichte van vorig seizoen. Martinistad 3 
speelde in 2

e
 klasse. Martinistad 1 en 2 speelden 

beide in 1
e
 klasse. Voor Martinistad 3, gecoacht 

door Victor van Doremalen,  werd het een zwaar 
seizoen, een heel jong team waarbij er te weinig 
ervaren spelers bij zaten speelden leuke 
wedstrijden. De verschillen waren klein met de 
tegenstanders. Uiteindelijk zijn ze laatste geëindigd 
in 2

e
 klasse recreatie. 

 
Martinistad 2, gecoacht door Ronald van der Veen, 
had een zware opdracht om in 1

e
 klasse te blijven 

na kampioenschap van seizoen daarvoor. 
Martinistad 2 won twee keer van hun directe 
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concurrent OLDI 2 en ook versloegen ze 
een keer ADSV 1. Met negen punten 
staan ze ruim boven degradatiestreep en 
blijven ze nog een seizoen in 1

e
 klasse! 

 
Martinistad 1, gecoacht door Martijn van 
Heesch, begon sterk aan het seizoen. 
Directe concurrent OLDI 1 werd meteen 
verslagen. In tweede ronde verloren ze 
helaas wel van dezelfde OLDI 1. Dankzij 
hetzelfde puntenaantal was het heel erg 
spannend tijdens 3

e
 ronde. MS 1 kwam 

na twee keer achter te hebben gestaan 
tegen OLDI 2 knap terug en won in laatste 
minuten nog met 3-2. Dit was precies 
genoeg want OLDI 1 speelde op andere 
veld gelijk tegen Catharijne. In resterende 
wedstrijden won MS 1 van ADSV 1 en 
Catharijne 1 waardoor ze kampioen zijn 
geworden!!!  
 
In Pieter Schiltmans Cup lootte MS 3 helaas tegen OLDI 2, nipt verloren met 2-4. MS 2 wist door te dringen tot 
halve finale na winst tegen Black Eagles 1 en OLDI 2. In de halve finale kwamen ze MS 1 tegen. MS 1 won 
duidelijk met 3-1 en speelde half uur later finale tegen OLDI 1. Na een heel spannende wedstrijd was het 2-2 en 
waren penalty’s nodig. Joost de Kiewit stopte de beslissende strafschop en zo won MS 1 ook de beker!!!  
 
KNDSB Veldvoetbal  
Na opstart vorig seizoen was er dit seizoen weer 11v11 veldvoetbal met coaches Yannick Bal en Wietse Sijm. In 
competitie was Martinistad steeds de betere ploeg maar helaas wisten we alleen tegen ZBSD te winnen. Tegen 
ADSV en OLDI verloren we met klein verschil.  Maisam Mirzahi wist wel topscorer te worden van hele competitie 
met 5 doelpunten. 
 
Herman Grudelbach Cup werd helaas ook niet behaald. Martinistad eindigte op 3

e
 plaats van vier teams.  

 
Secretaris Arjen Bloem  

In dit jaar vonden onze activiteiten plaats t.w.: 
15 januari: clubhuis: Ezelenspel,  
5 Februari: clubhuis spel,  
12 Maart ALV,  
2 April: clubhuis Paasbrunch,  
6 mei UIT, High Tea,  
18 Juni: UIT, Ot en Sien Museum Surhuisterveen,  

10 September: clubhuis, Jaarplanning 2018, 
1 Oktober: clubhuis vogelhuisjes maken,  
5 november clubhuis workshop, 
3 december clubhuis sinterklaasfeest. 
 
Secretaris Astrid Blaauw 

D o v e n v r o u w e n c l u b   “ H . D .   G u y o t ” 

Inleiding 
Weer is er een jaar voorbij voor Lonely City. Al sinds 1984 mogen we ons met recht de leukste jongerenvereniging 
voor doven van Nederland noemen. Dat was niet veel anders in 2017, waarin we met een nieuw bestuur kennis 
hebben mogen maken en we – na een periode van weinig activiteiten – weer allerlei activiteiten hebben mogen 
organiseren.  
 
Dit jaarverslag is een korte weergave van onze activiteiten in 2017 en we kijken naar de bestuurssamenstelling en 
ons ledenaantal. 
 
Als 2017 al enige indicatie is, dan mogen we veel verwachten van 2018 en niet te vergeten 2019, als Groningen de 
Europese Hoofdstad van Dove Jongeren is! 
 
Activiteiten 
1. 17 februari: Gekkenhuis van Wakkerdam 
Het bekende weerwolvenspel is dit keer in een nieuw jasje gestoken: het thema was het Gekkenhuis. Deelnemers 

L o n e l y   C i t y 
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moesten in verschillende rondes ontdekken wie de wolven in schaapskleren waren.  
Organisatie: Irene van der Kooi, Kim Goos, Stephen Kok 
 
2. 31 maart: LC Filmquiz 
Wie kent quotes uit The Godfather? Wie weet in welke films Brad Pitt gespeeld heeft? Kan je scènes uit Titanic 
naspelen? Allemaal (soms moeilijke) filmvragen in LC Filmquiz! Verschillende teams streden tegen elkaar, 
waarna het winnende team het uiteindelijk individueel tegen elkaar moesten opnemen. 
Organisatie: Jelmer Hein Veeman en Martin Mojet 
 
3. 29 april: Uitbrakavond na Koningsdag 
Na de Koningsdag wil iedereen natuurlijk niet al te hard gaan feesten, dus we organiseerden een spelavond 
waarbij Oranje het thema was: snoephappen, oranje vla eten, koningsquiz en nog veel meer. 
Organisatie: Dora Wilterdink en Kim Goos 
 
4. 13 mei: LC Spelavond 
Altijd leuk: spelletjes spelen. Iedereen kon Catan spelen, Risk en nog veel meer bordspellen.  
Organisatie: Stephen Kok en Martin Mojet 
 
5. 15 juni: Beachweek Haren 
In samenwerking met Erik-Jan Wijbenga vanuit het Huis voor de Sport organiseerde Lonely City een 
beachmiddag voor de leerlingen van de Guyotschool voor VSO. In verschillende rondes konden de leerlingen 
beachvoetballen, beachvolleyballen en beachhandballen. 
Organisatie: Erik-Jan Wijbenga, Jeni Kaypagjan, Warti Kaypagjan, Kim Goos en Dennis Hoogeveen 
 
6. 17 juni: LC Trefbal 
In de sporthal De Brug kwamen ongeveer 30 mensen af op het trefbaltoernooi. Na een warming-up waarbij 
iedereen elkaar mochten raken met ballen, gingen de teams de strijd aan met elkaar. Uiteindelijk wonnen Jeni, 
Stephen, Dora, Rick en Sindri het toernooi! 
Organisatie: Splinter van Schagen en Miriam Wolters 
 
7. 23 september: Werelddovendag 
Elke jaar wordt de Werelddovendag gevierd. Dit jaar waren drie steden aan de beurt: Groningen, Amsterdam en 
Rotterdam. In Groningen was Lonely City ook een onderdeel van de vieringen: LC ging lunch verkopen om extra 
geld te verdienen. Lekkere broodjes en taart werden verkocht. In totaal mocht Lonely City ongeveer 120 broodjes 
en 4 taarten verkopen.  
 
’s Avonds organiseerde we de Grote WeeDeeDee-quiz. Via verschillende rondes werden er vragen gesteld die te 
maken hadden met de dovenwereld.  
Organisatie: Irene van der Kooi (lunch), Caroline Smits (lunch), Miriam Wolters (lunch), Erik-Jan Wijbenga (lunch/
quiz) en Dennis Hoogeveen (lunch/quiz). 
 
8. 11 november: Adventure Game IV 
Het begint een soort traditie te worden: Adventure Game kwam ook dit jaar terug voor de vierde keer. 
Maffiafamilies trekken na decennialange vrede weer ten strijde, de vraag is alleen wie deze oorlog heeft 
ontketend. Een spannende thema voor deze avond vol raadsels, strategieën en denksport! 
Organisatie: Nienke Sijm, Lisa Hinderks, Jelmer Hein Veeman, Martin Mojet en Dick de Bruijn.  
 
9. 7 december: Wonderstruck in Pathé 
Met Pathé Groningen is geregeld dat Wonderstruck eenmalig kon worden getoond voor een doof publiek. In deze 
film speelt een dove actrice de hoofdrol. Lonely City bood korting aan voor leden.  
Organisatie: Daan Ferf Jentink 
 
10. 29 december: De Zwakste Schakel 
Chazia Mourali, de bekende presentatrice van de Zwakste Schakel, heeft ook een dove alter ego: Chazia Deafali. 
Zij kwam in het Dovenclubhuis om de Zwakste Schakel voor Lonely City te organiseren. In verschillende rondes 
waren er algemene vragen die steeds moeilijker werd. Elke keer werd de zwakste schakel weggestemd door de 
andere spelers, totdat uiteindelijk de sterkste schakel overbleef. 
Organisatie: Dennis Hoogeveen. 
 
Deze activiteiten werden allemaal georganiseerd door vrijwilligers. We zijn deze vrijwilligers dan ook heel veel 
dank verschuldigd voor hun inzet om steeds leuke dagen/avonden te organiseren! 
 
Miriam Wolters, Voorzitter a.i 
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F I N A N I C I E E L   V E R S L A G  

BALANS PER 31 DECEMBER 2017   

   

ACTIVA 2017 2016 

 € € 

VLOTTENDE ACTIVA:   

Voorraad buffet 3.000 1.800 

Vorderingen 2.629 5.140 

Liquide middelen 36.299 23.344 

   

Totaal 41.928 30.284 

   

PASSIVA   

   

EIGEN VERMOGEN:   

Algemene reserve 13.004 10.391 

   

KORTLOPENDE SCHULDEN,   

ten hoogste éen jaar:   

Overige schulden 22.232 10.993 

   

LANGLOPENDE SCHULDEN,   

ten hoogste vijf jaar   

Afschrijvingen inventaris 6.692 8.900 

   

Totaal 41.928 30.284 

   

  

  

  

   

(incl. beginbalans en eindbalans)    

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

 € € € 

BATEN:    

    

Verhuur ruimten intern 3.062 2.300 3.897 

Verhuur ruimten extern 4.517 4.700 3.639 

Verhuur bedrijfsruimten 16.258 17.700 17.713 

Buffet 15.865 16.000 14.215 

Overige ontvangsten 3.727 5.400 5.139 

Totale baten 43.429 46.100 44.603 

    

LASTEN:    

    

Beheerteam 7.710 8.000 8.058 

Administratieve ondersteuning 840 1.500 1.090 

Huisvestingskosten 80.459 80.300 77.577 

Organisatiekosten 2.060 2.800 1.521 

Activiteiten 952 1.200 1.556 

Diverse uitgaven 309 300 380 

Afschrijvingen -901 0 1.854 

Totale lasten 91.429 94.100 92.036 

    

EXPLOITATIERESULTAAT, TE KORT -48.000 -48.000 -47.432 

Subsidie gemeente 48.000 48.000 48.000 

Saldo 0 0 568 
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Stichting Clubhuis voor Doven 

Munnekeholm 4 

9711 JA GRONINGEN 

dovenclubhuis@gmail.com  

www.dovenclubhuis.nl 

 

Opgericht 1971 te Groningen.  

Kamer van Koophandel: 41009619 


