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Groningen, september 2019 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In het afgelopen half jaar is er veel gebeurd, vooral het verbouwing van het gebouw en de 

fietsstalling. In de komende periode van dit jaar en in het volgende jaar 2020 gaan we samen met de 

eigenaar nadenken hoe het in onze tuin, die kleiner wordt, toch mooi kan worden opgeknapt.  

De secretaris krijgt steeds meer mails van de studenten of andere belangstellenden of we hen over 

het leven van de dove mensen, het gebeuren binnen het clubhuis en de dovencultuur kunnen 

vertellen of zelfs kleine workshops / rondleidingen kunnen geven. We beseffen dat we daar weinig 

tijd en energie in kunnen geven. Daarom hebben we gedacht aan het oprichten van  een soort 

vrijwillgerspool. We gaan kijken hoe we daarin kunnen vullen om aantrekkelijk te maken. 

We zijn echt op zoek naar een voorzitter, een secretaris en  een bestuurslid, soms ook voor de 

barmedewerkers in het beheerteam. Dat blijft nog lastig, maar we gaan er over nadenken hoe we dat 

aantrekkelijk maken, bijv. via video-nieuwsbrief. Dit heeft een hoge prioriteit. Anders moeten we 

overstappen naar basistaken. 

We willen voor volgend jaar meer gebruik maken van nieuwsbrieven via video’s om meer visueel te 

publiceren, zodat we dove mensen proberen te stimuleren via het facebook (soms als nodig Twitter) 

en/of de website van het clubhuis opdat zij ernaar kunnen kijken.    

Ook is er een werkgroep Toegankelijk Groningen opgezet. Samen met de andere mensen met een 

beperking gaan wij streven naar het toegankelijk maken in onze mooie stad Groningen voor 

iedereen. Dat blijft gewoon doorgaan.  

De achterban heeft ons gevraagd om gebruik te maken van een pin-mobiel binnen het clubhuis. 

Sommige verenigingen hebben al een eigen pin-mobiel en dat beviel hen heel goed. We zorgen er 

voor dat het voor het clubhuis in het jaar 2020 ook kan worden gebruikt.  

Zoals in elk jaar in maart komen meer dan 10 vrijwilligers helpen voor NL Doet in de Stichting 

Clubhuis voor Doven. Ze gaan wat opknappen en schoonmaken in het gebouw van deze stichting. Zo 

blijft het clubhuis ook mooi! 

Volgend jaar bestaat het clubhuis 50 jaar. Dus beginnen wij in het dit jaar met het voorbereiden voor 

dat jubileumfeest.  

We hebben diverse plannen voor het jubileumjaar. Dat moet een apart plan worden verwerkt en 

geregeld met een eigen budget met fondsaanvraag. We denken bijvoorbeeld aan een open podium, 

een receptie m.b.v. netwerken, kinderfeest, eindfeest in 2021. Het is de bedoeling dat we het 

jubileumjaar starten op 1 mei 2020 en het eindfeest op 1 mei 2021 zal plaatsvinden. Zo kunnen we 

een gevarieerd programma opstellen in het jubileumjaar. 

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, 
 
Botty Reitsma, secretaris van de Stichting Clubhuis voor Doven 
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Werkplan 2020 
 
Werkcommissies 

1. Beheerteam 

Wij zijn van plan tien keer per jaar te vergaderen. Het gaat dan over:  
- inventariseren, categoriseren, digitaliseren;  
- EHBO koffers jaarlijks controleren; 
- Brandblussers en haspels controleren, drankvoorraad monitoren door de gedrag van klanten; 
- Stoelen blijven controleren in de grote zaal.  

 

2. Kluscommissie 

Er zullen geen vergaderingen plaatsvinden in het volgende jaar, maar er wordt wel af en toe 
overlegd welke activiteiten worden uitgevoerd. In ieder geval worden de activiteiten uitgevoerd 
zoals: onderhoudswerkzaamheden bij bruine café – leestafel – grote zaal, tuinonderhoud, het 
klussen van kleine dingen. Op dit moment hebben we interim klus coördinator.  

 

3.   Beeldnieuws  

Er worden in het volgende jaar vier vergaderingen georganiseerd om de opnames op te pakken en te 

maken en eventueel een workshop in verband met nieuwe website te regelen. 

 

4.   DoofVriendelijk Groningen 
De werkgroep Doofvriendelijk Groningen (DVG) 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 iedere 
burger van Groningen recht heeft om te gaan met Doven of kennis te nemen 
van de Dovencultuur en/of de Dove Groningers. 
 
Gestelde doelen voor 2020:  
 

• 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 Dovenclubhuis informeren over 
de doelstellingen van de kerngroep DVG. De achterban motiveren om actief plannen te 
leveren om Groningen Doofvriendelijk 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 2020 
gestalte te geven. 
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• 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 2020 zal DVG zich inspannen om contact te leggen/te onderhouden met de 

‘nieuwe’ wethouder van de gemeente Groningen. (Planning Werkbezoek in 2020) 
 

• Indien nodig gaat DVG een activiteit organiseren op ‘Diversityday’. Het is afhankelijk van de 
bevindingen van de werkgroep of zij deze dag zal gaan bijwonen. 

 
• Indien nodig gaat DVG een activiteit organiseren op Let’s gro’. Het is afhankelijk van de 

bevindingen van de werkgroep of zij in november 2019 activiteiten zal organiseren. 
 

• Indien nodig gaat DVG een activiteit organiseren met de "Stichting Volksvermaak Groningen’. 
Het is afhankelijk van de bevindingen van de werkgroep of zij in december 2020 een activiteit 
zal mee-organiseren. 

 

• Er zal een overleg met de gemeente plaatsvinden betreffende de WMO.  
 

5.   Educatie & Vorming 
Bespreking/vergadering: 4 keer per jaar 

Activiteiten worden daarbij uitgevoerd zoals glas workshop in november 2019, EHBO workshop open 

podium (kunst, cultuur, etc.) in het clubhuis en lezingen over technologie/digitaal/ social media  

privacy. 

6.   Gebarencursusteam 

Onveranderd willen wij  in 2020 de samenwerking met het clubhuis en Kentalis blijven voortzetten 

zodat er op vlotte manier cursussen Nederlands Gebarentaal worden aangeboden. Daarmee kunnen 

we Nederlandse Gebarentaal blijven promoten en toegankelijk maken in de maatschappij. 

De cursussen Nederlands Gebarentaal bestaan nog steeds uit twee programma; voor beginners: 

“Doorbraak” en voor gevorderden; Tussenstap I. Met beide programma kunnen de cursisten ook 

online opdrachten aan werken. 

7.   Historie Doven Groningen 

HDG wil 4 à 6 keer per jaar vergaderen om de historische stadswandelingen, de plaatsing van 
Stolpersteine uit te voeren en deel te nemen aan het Project CED (Cultureel Erfgoed Doven).  
Bovendien heeft HDG de ad-hoc commissie opgezet om archiefmaterialen (zoals opbergmappen e.d., 
archiefbeheer in de Groninger Archieven, het overzetten van video-opnames in Dvd’s, filmopnames, 
papiermaterialen zoals het kopieerwerk, het scannen e.d. te kunnen realiseren 
Bestuurswerk o.a. mailen, pr. en reiskosten zoals: bijeenkomsten o.a. Dag van de Dovengeschiedenis 
worden daarbij besproken. 
 
8.   ICT commissie  

Er wordt door de DDLN-crew een vierdaagse LAN-party georganiseerd in 2020. De verwachting is dat 

er 25 mensen komen. 
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Verder wil de ICT-commissie graag de netwerk-infrastructuur in het Clubhuis gaan vernieuwen. Dit 

gebeurt in overleg met het bestuur. 

 

9.   Kinderhoek  

In 2020 zal Kinderhoek weer haar activiteiten organiseren. Net als andere jaren willen we weer 
diverse activiteiten aanbieden, zodat er voor elk kind wat leuks tussen zit. Ongeveer 8 á 9 activiteiten 
in het jaar 2020, gemiddeld 1 activiteit per maand maar in oktober is het een kindermaand kortom 3 
á 4 activiteiten in totaal (ook vanwege de samenwerking met het expertisecentrum en 
projectorganisatie kunst en cultuur) 
  
Dit jaar organiseren we natuurlijk weer het Paas- en Sinterklaasfeest bij Clubhuis voor Doven. Dat is 

altijd een succes geweest, in 2020 gaan we dit dus ook weer doen. Daarnaast zullen we nog een 

aantal andere activiteiten organiseren zoals voorlezen met gebaren in de Kinderboekenweek, 

Nationale Voorleesdagen, picknicken, kinderfilm bij Pathé met tolken NGT en het inmiddels 

beroemde pannenkoekenfestijn waar zelfs ouders dol op zijn. 

Het expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur heeft in oktober een kindermaand. Om 

het ook toegankelijk te maken voor dove kinderen is Annemieke van Kampen nu contactpersoon 

voor het regelen van tolken. Zij bekijkt en overlegt met ons en andere ouders en evt. kinderen welke 

activiteiten leuk zijn voor dove en slechthorende kinderen. Ook regelt zij een passende tolk 

gebarentaal. De verwachting is dat dat 2 a 3 activiteiten zijn. Wij als leden van Kinderhoek zullen 

onze bijdrage leveren wanneer nodig. Mogelijk wordt er ook een rondleiding voor dove en 

slechthorende kinderen in het Groningse en Drentse museum georganiseerd. 

 
De Wapperclub en de kinderhoek zijn in 2019 gefuseerd. We gaan verder onder de naam Kinderhoek 
ook in 2020 omdat die naam als bestond voor Wappergroep opgericht werd. Deze naam is ook het 
bekendste daarom houden we dat zo.  
 
De Kinderhoek streeft er nog steeds naar om de taak PR te verbeteren via Facebook, website van 
Dovenclubhuis en posters op o.a. scholen/bij Clubhuis. Op deze manier geven we zoveel mogelijk 
bekendheid en kunnen we de kinderen blij maken met onze activiteiten. Ook meer contact met 
ambulante begeleiders om meer dove en slechthorende kinderen met het regulier onderwijs bij te 
betrekken met deze kinderactiviteiten van stichting Clubhuis voor Doven.  
 

Er zijn concept ideeën waar we over nadenken voor de groep dove, slechthorende en CODA 

kinderen.  

Zo is er in 2020 weer het Timmerdorp in Groningen. Het lijkt ons een leuk om dit meer toegankelijker 

te maken voor de bovenstaande doelgroep. We willen kijken naar meer dove en slechthorende 

vrijwilligers en het meer inzetten waar nodig van tolken. Dit zouden we graag doen in samenwerking 

met de organisatie Timmerdorp Groningen en eventueel het SO van Guyotscholen. 

10.   Ouderencommissie 

-Er zullen zes besprekingen in het clubhuis over de ouderenproblematiek plaatsvinden om lezingen 

(educatie, politiek, veiligheid, bereikbaarheid e.d.) voor  50 plussers  en ouder e.d. i.s.m. Leliesoos, 

regionale en landelijke bijeenkomsten voor dove ouderen , huisvesting zoals het bekijken van 
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seniorenwoningen op gebied van veiligheid, zorg en communicatie, het onderhouden van contacten 

met de professionele organisaties zoals gemeente, veiligheid, Wij-teams e.d. Daarbij wordt ook 

gedacht aan Speciale activiteiten zoals lichte gymnastiek, computerlessen i.s.m. Leliesoos. 

Volgend jaar blijven wij een aanspreekpunt voor eenzame of dementerende dove ouderen en ook 

bezoek voor zieke dove ouderen regelen. 

 

11.   Leliesoos 
Wij gaan in het volgende jaar 3 á 4 per jaar bespreken met een paar vrijwilligers en ook vergaderen 
met de ouderencommissie  
Wij blijven actief in de  tweede en vierde week van de maand (lezing, spel en 5 verschillende 
onderlinge competitie). 
In de eerste en derde week van de maand worden activiteiten buiten zoals: een groep fietsers, 
excursies, wandelen, enz. georganiseerd. Als de mensen ideeën hebben, zijn zij altijd welkom. Voorts 
wordt een eigen lezing via Oudercommissie georganiseerd 
Het blijft net zo als afgelopen jaren, want de mensen zijn er nog steeds echt tevreden mee. 
Het belangrijkst voor ons is het regelen van EHBO en brandbeveiliging in het volgende jaar. 
In het jaar 2020 bestaat de Leliesoos 30 jaar, dus worden een heleboel zaken geregeld! 

12.   Smakgroep 

Wij gaan twee keer per jaar vergaderen en regelen 20 keer een eetcafé. 

Catering  wordt iets meer dan 2019 voor extern organisatie, privé-groepen en clubs georganiseerd. 

Er zal  worden uitgezocht en onderzocht over een TV met Digiborden en Touchscreens in de keuken. 

De rvs-vensterbank aan de kozijnen en werkbladen moeten nog worden aangebracht. 

 

13.   ’t Vingerhoedje 

Onze planning is steeds het laten komen van  10-13 mensen op elke donderdag van 09:00 - 14:00 

uur. Ook zijn wij van plan op deze dagen gezellig bij te praten, het naaien van kleren en dergelijke, 

want sommige mensen hebben creatieve ideeën. Tevens gaan wij in het volgende jaar lekkere paas- 

en kerstbrunch regelen. 
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Begroting 2020 

 
  

 
 

 
  

      Werk. 2019 Begr.2019 Begroting 2020 

1 verhuur ruimten intern  €         2.500,00   €     2.400,00   €        2.900,00  

2 verhuur ruimten extern  €         4.900,00   €     4.700,00   €        5.300,00  

3 verhuur bedrijfsruimten  €       20.300,00   €   17.000,00   €      19.000,00  

4 buffet  €       18.000,00   €   17.500,00   €      19.500,00  

5 donaties/giften/rente  €         1.500,00   €     1.000,00   €        1.500,00  

6 bijdragen verenigingen  €         1.130,00   €     1.000,00   €        1.000,00  

7 verhuur beamer  €           300,00   €        300,00   €          300,00  

8 verhuur biljarttafel  €           300,00   €        300,00   €          300,00  

9 overige ontvangsten       

10 restitutie energiebelasting  €         2.990,00   €     2.000,00   €        3.100,00  

11 beheerteam  €        -8.000,00   €    -8.000,00   €       -8.000,00  

12 Adm. ondersteuning  €        -1.200,00   €    -1.500,00   €       -1.200,00  

13 verzekering  €          -440,00   €       -450,00   €         -450,00  

14 gas / elektriciteit / water  €      -12.400,00   €    -8.600,00   €     -14.000,00  

15 riolering  €          -151,00   €       -500,00   €         -250,00  

16 huur MH  €      -63.100,00   €  -64.000,00   €     -64.000,00  

17 onkosten internet  €          -900,00   €       -960,00   €         -840,00  

18 schoonmaak  €          -573,00   €    -1.000,00   €         -500,00  

19 onderhoud keuken app.   €          -565,00   €       -500,00   €         -500,00  

20 onderhoud diverse  €        -1.500,00   €    -1.000,00   €       -1.000,00  

21 OZB  €        -3.626,00   €    -1.630,00   €       -3.800,00  

22 algemeen inventaris  €        -1.413,00   €       -500,00   €         -500,00  

23 tuin inventaris  €          -200,00   €       -200,00   €         -200,00  

24 verbouw schuur  €                  -        

25 ond. afval / veront.heffing  €          -100,00   €       -100,00   €         -100,00  

26 onderhoud lift  €        -1.161,00   €       -800,00   €       -1.200,00  

27 website  €          -270,00   €       -300,00   €         -300,00  

28 reiskosten  €          -200,00   €       -200,00   €         -200,00  

29 bureaukosten  €          -221,00   €       -210,00   €         -200,00  

30 netwerkkosten  €          -300,00   €       -300,00   €         -300,00  

31 public relations  €          -250,00   €       -250,00   €         -150,00  

32 heidag teams  €          -200,00   €       -250,00   €         -250,00  

33 themadagen  €          -200,00   €       -250,00   €         -250,00  

34 representatie  €          -200,00   €       -200,00   €         -200,00  

35 vrijwilligers  €          -540,00   €       -500,00   €         -500,00  

36 drukwerk  €            -60,00   €        -50,00   €           -50,00  

37 bankkosten  €          -230,00   €       -250,00   €         -250,00  

38 activiteiten / commissies  €        -1.610,00   €    -1.400,00   €       -1.400,00  

39 Contributies & abonnees  €          -310,00   €       -300,00   €         -310,00  

40 afschrijvingen  €                  -       €                 -    

41 Subsidies (gemeente)  €       48.000,00   €   48.000,00   €      48.000,00  

42 RESULTAAT  €                  -     €              -     €                 -    
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