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Colofon jaarverslag 2020. 
 
Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven 
Groningen. 
 
In dit jaarverslag zijn opgenomen: het volledige jaarverslag van het Bestuur, de verslagen 
van de werkcommissies en aangesloten verenigingen. 
 
Algemeen Bestuur         blz. 3 
Voorzitter:   vacant 
Secretaris:  Maaike Spit vanaf maart 2020 
Penningmeester:  Leonie Bloem 
Bestuursleden:  Jan Willem Mansvelt, Miranda van Manen, Jelle Kamstra 
 
Beheerteam:   Guus Bousema & Jelle Kamstra  
 
Werkcommissies 
Beheerteam:  Jelle Kamstra       blz. 7 
Kluscommissie: Jan Willem van Mansvelt      blz. 7 
Beeldnieuws:   Bea Bouwmeester      blz. 7 
Doof Vriendelijk: Jan Willem van Mansvelt     blz. 8 
Educatie & Vorming: Bea Bouwmeester      blz. 8 
Gebarencursusteam:  Adri Miedema       blz. 9 
H.D.G.:   Adri Miedema       blz. 9 
ICT:   Albert Wijbenga      blz. 9 
Smakgroep:   Dirk Jan Reitsma      blz. 10 
’t Vingerhoedje:  Klaske Vijfschaft-Bosma      blz. 11 
Kinderhoek:   Jeroen Wentzel      blz. 11 
Ouderencommissie:  Adri Miedema       blz. 11 
Leliesoos:   Auke Kuitert       blz. 12 
 
Aangesloten verenigingen: 
The Deafties          blz. 13 
Doven Biljart Groningen        blz. 13 
Lonely City          blz. 14                                                                                                                             
Dovenvrouwenclub “H.D. Guyot”              blz. 14 
GDVV Martinistad         blz. 15                                                                                                                             
                                                                                               
 
Financieel verslag         blz. 16 
 
Bronvermelding: 
 
Op alle inhoud staan auteursrechten. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of 
verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 
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Jaarverslag vanuit het bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven  
 
Het is de traditie van de Stichting Clubhuis voor doven om het nieuwe jaar te beginnen met 
een nieuwjaarsreceptie. De vrijwilligers van de aangesloten commissies en verenigingen van 
het clubhuis werden tijdens de receptie bedankt voor hun inzet. Door middel van de 
Hollandse tapas hebben wij, het bestuur, de vrijwilligers bedankt. Het diner is verzorgd door 
de aangesloten commissie Smakgroep.  
 
De penningmeester heeft een toespraak gehouden over de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar en het komende jaar. Een kleine opsomming van de gebeurtenissen die 
verteld is tijdens het nieuwe jaar receptie ziet u hieronder: 

 Afscheid van secretaris Bottie Reitsma en dank voor haar 3,5 jaar werkzaamheden 
voor het clubhuis. 

 Gebarenwedstrijd (december 2019), een gebaar voor Forum bedenken. De winnaar is 
bekend gemaakt tijdens de receptie. Het naamgebaar kunt u terugvinden op 
YouTube kanaal van Dovenclubhuis. 

 50-jarig bestaan clubhuis, met insteek om elke maand een activiteit te organiseren. 
Daarnaast gevraagd wie in de kerncommissie plaats wil nemen. 

o Meer informatie zie kopje “50-jarig bestaan Clubhuis voor Doven”. 
  
OZB dubbele kosten 
Vanaf 2019 heeft de huidige huisbaas besloten dat wij OZB voor eigen gebruik moeten 
betalen. We zijn het niet met hem eens. In het huurcontract blijkt echter dat er vermeld is 
dat de huurbaas er gebruik van kan maken dat we de kosten voor de OZB moeten gaan 
betalen. Voorheen was de pand van een andere eigenaar, deze heeft het toen nooit 
verrekend aan ons. 
 
We hebben met onze huisbaas, gesproken over de OZB. Zij gaven aan om een bezwaar in te 
dienen bij Noordelijk belastingkantoor, zodat onze deel kwijtgescholden kon worden. We 
hebben een aantal keren gebeld en bezwaar ingediend maar deze niet toegekend gekregen. 
We willen met het Noordelijk belastingkantoor in gesprek gaan zodat we deze kosten niet 
hoeven te betalen in de toekomst. 
 
Verhuur bedrijfsruimte  
Afgelopen jaar zijn de kantoren regelmatig verhuurd. Maar in het afgelopen halfjaar is een 
kantoorruimte leeg komen te staan. Wij zijn momenteel hard op zoek naar een nieuwe 
huurder om die ruimte op te vullen. Tot heden is er nog geen huurder gevonden die in de 
kantoorruimte wil gaan zitten. Dit zal wel moeilijker worden vanwege coronacrisis. 
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50 -jarig bestaan Clubhuis voor Doven 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben een aantal mensen die in het kerngroep 50 jaar 
bestaan willen gaan zitten laten horen. Het bestuur heeft dat groepje samengesteld en zij 
werken zelfstandig namens het bestuur. Deze kerngroep richt zich op het 50-jarige 
activiteiten. Voor corona hebben zij een aantal fondsen aangeschreven en toegezegde 
bedragen ook mogen ontvangen. 
 
Momenteel ligt het allemaal stil i.v.m. Corona. Zodra het alles rustiger wordt willen wij als 
bestuur een groen licht geven om het weer op te pakken. Wij vinden dat het bestaan van 
Stichting Clubhuis voor Doven gevierd moet worden. Natuurlijk met het oog op gezondheid 
en veiligheid. Eventueel maken we er een 50+1 of 50+2 jaar bestaan van. Wij willen het 
vieren en niet stilletjes voorbij laten gaan. 
 
Informatie rondom Corona crisis, COVID-19 
Wij hebben gemerkt dat de informatie rondom corona-crisis oftewel COVID-19 niet altijd 
goed verloopt. Bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio Groningen was er eerste en actuele 
uitzending met de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen zonder de ondertiteling en tolk 
Nederlands Gebarentaal. Gezien vanuit de overheid is de landelijke persconferentie wel 
goed geregeld i.v.m. ondertiteling en de tolk Nederlandse Gebarentaal. De aangepaste 
informatie op RTV Noord over corona voor kinderen was wel ondertiteld. Daar zijn wij blij 
mee. 
 
Wij hebben een brief geschreven naar burgemeester omdat hij op 30 juli een 
persconferentie zonder ondertiteling en of tolk heeft gegeven. Daardoor zijn wij als doven 
niet op de hoogte van vervroegde sluitingstijd voor de horeca en andere maatregelingen die 
aangekondigd zijn. 
 
Het is voor ons een dagelijkse belemmering om actuele nieuws in de programma’s van RTV 
Noord en OOG TV te kunnen volgen, omdat deze programma’s geen ondertiteling hebben. 
Hun mening is dat het technisch gezien geen probleem is maar financieel wel. Dit is zeer 
teleurstellend voor doven, want we zijn dupe hiervan. Deze informatie is bekend bij de 
burgemeester. Wij als bestuur willen dan ook graag weten wat de stand van zaken is op de 
bovengenoemde punten. 
 
Daarnaast was de tweede persconferentie van de veiligheidsregio Groningen voor het eerst 
ingezet met een tolk gebarentaal. Wij hopen dat het, dit indien nodig is om persconferentie 
in te zetten, weer gebruik gemaakt wordt van de tolk Nederlandse gebarentaal 
 
Corona en Clubhuis 
Per half maart is het Clubhuis na de eerste persconferentie gesloten. Alle activiteiten zijn per 
direct stopgezet en vrijgesteld van betaling. Echter dit betekent wel een inkomstenverlies 
vanuit clubhuis aangezien de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Hierdoor zijn er geen 
inkomsten gegenereerd aan o.a. zaalhuur, verhuur van de beamer, inkomsten uit 
drankverkoop, etc. 
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In het begin heeft het clubhuis geen aanspraak kunnen maken op vergoedingen. Het bestuur 
is erg actief geweest om te kijken hoe wij het verlies kunnen dekken. 
 
De eerste acties, die wij gedaan hebben om verlies minder groot te maken zijn: 

 De dranken, die nog op voorraad waren, hebben wij verkocht aan belangstellenden. 
 Toen de mondkapjes plicht ingevoerd werden, had een groep vrijwilligers uit eigen 

beweging een actie gestart om mondkapjes te maken en te verkopen dat ten goede 
kwam voor het clubhuis. 

 We hebben besloten om ons beheerteam en administratieve ondersteuner in de 
eerste maanden van corona geen vrijwilligersvergoeding te betalen. Een aantal van 
hen hebben aangeven tot aan eind van het jaar geen vergoeding te willen ontvangen. 

 In de maanden juli en augustus hebben wij gebarenkoffie in het leven geroepen en 
zijn wij extra dagen open gegaan voor mensen die niet op vakantie kunnen, willen of 
gaan en thuisblijven vanwege corona. Mede dankzij vrijwilligers die regelmatig op 
woensdagen en zaterdagen achter de bar hebben gestaan en lekkere gebakjes 
hebben gemaakt voor de gasten hebben wij extra inkomsten gecreëerd. 

 
In tijden dat het clubhuis dicht was is het speciale corona kanaal in het leven geroepen door 
DoofCentraal. Dit kanaal heeft erg veel gebruik gemaakt van het clubhuis. Maar dit was erg 
informatief voor alle doven en slechthorenden in Nederland. De stichting DoofCentraal is 
ook gevestigd in het dovenclubhuis. 
 
Het bestuur heeft in de maand mei een protocol op papier gezet en in juni toegelicht aan de 
aangesloten verenigingen en commissies. Daarnaast hebben wij een erg duidelijke 
informatiefilm gemaakt voor doven, zodat zij weten welke regels (n.a.v. de adviezen vanuit 
RIVM) in het protocol staan, die gedurende corona periode nageleefd moeten worden in het 
clubhuis. Vanaf 5 juni is het clubhuis weer open gegaan. 
 
Daarnaast hebben wij de nodige beschermingsmaterialen moeten aanschaffen welke tot 
extra kosten leiden. 
 
We hebben naar aanleiding van de mail vanuit de gemeente geprobeerd contact te leggen 
met de gemeente per mail en telefoon. Maar wij hebben geen reactie mogen ontvangen. 
Later werden wij door een extern bureau benaderd dat wij financieel tegemoetkoming toch 
kunnen ontvangen. 
 
Activiteiten binnen de Stichting Clubhuis voor Doven 
Er is dit jaar geen landelijk actie zoals NL Doet vanwege corona crisis. 
Met de Oranje Fonds hebben wij gekeken of NL Doet evt. kon verplaats worden in najaar. 
Maar de situatie is niet verbeterd waardoor dit jaar geen NL Doet is uitgevoerd. 
 
Daar het clubhuis voor Doven een aantal maanden gesloten was, hebben we ook gemerkt 
dat sommige dove burgers eenzaam zijn en worden. Daarom hebben we het besloten om in 
zomervakantie een extra Smakgroep en Gebarenkoffie te organiseren. Het is een groot 
succes geworden. We zullen in de toekomst kijken of we volgend jaar in de vakanties meer 
open kunnen zijn. 
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Erkenning Nederlandse gebarentaal is op 13 oktober unaniem aangenomen in 1e kamer 
waardoor de Wet Erkenning Nederlandse gebarentaal na de strijd van 30 jaar eindelijk 
bereikt is. In september is extra media aandacht geweest voor Erkenning Nederlandse 
gebarentaal van verschillende oproepen. 
 
  
Sinterklaasfeest is op afstand via zoom gehouden. De kinderen vonden het erg leuk. Er was 
een grote opkomst 
 
Afsluiting 
Vanaf het begin van 2020 is het bestuur van stichting Clubhuis voor doven continu bezig 
geweest met de zaken rondom coronavirus. Regelmatig protocol aanpassen, 
persconferenties volgen en daarop protocol aanpassen. Extra vergaderingen zijn ingepland 
om er voor te zorgen dat iedereen op één lijn zit rondom het corona protocol en de RIVM 
maatregelen. 
 
Het bestuur hoopt dat u dit verslag met plezier zult lezen. Voor eventuele vragen kunt u 
contact op te nemen met de ondergetekende. 
 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Maaike Spit, secretaris van de Stichting Clubhuis voor Doven 
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Werkcommissies 
 
Beheerteam 
Het beheerteam bestaat uit Guus Bousema, Marcel Bathoorn, Wai Wing NG en Jelle Kamstra 
(later ingesprongen als tijdelijke vervanger van Guus Bousema), schoonmakers Bep Kamstra 
en Tonie Alberto, barmedewerkers en vaste vrijwilligers 
 
Beheerteam heeft in 2020 anders beleefd dan voorgaande jaren. Door coronamaatregelen is 
het clubhuis regelmatig gesloten geweest. Dat betekent dat we veel minder zalen dan 
normale situatie hebben kunnen verhuren. 
 
Gelukkig was er een klant die vanwege coronamaatregelen elders moest huren. Ze kwamen 
bij ons, we konden een goed afspraken maken dat ze bij ons voor de rest van de jaar 
huurden. Verder hebben we de drankvoorraad verkocht.  
 
De coördinator van beheerteam heeft afscheid genomen per 31-12-2020. In overleg met het 
bestuur hebben we besloten om nog geen vacature te plaatsen. We denken dat het goed 
zou zijn dat we de organisatiestructuur van het beheerteam bekijken of we deze constructie 
willen behouden of wijzigen. Tot heden heeft het bestuur nog geen kans gehad om bij elkaar 
te komen en goed door te nemen. Dat betekent dat ze in 2021 een actie moet uitvoeren om 
een goede constructie te komen. 
 
Contactpersoon Jelle Kamstra 
 
Kluscommissie 
Er zijn kleine klusjes uitgevoerd door het beheerteam. Vanwege coronamaatregelen zijn er 
geen grote klussen geweest. Mede doordat Clubhuis weinig gebruikt is. Zijn er weinig grote 
klussen geweest. 
 
We hebben alleen noodzakelijke klusjes uitgevoerd. 
 
Contactpersoon Jan Willem van Mansvelt 
 
Beeldnieuws Groningen 
In het jaar 2020 hebben we vanwege corona maatregel weinig gedaan.  
Hier onder vind je de dingen die wij wel uitgevoerd hebben: 

 Een paar keren videoberichten gemaakt voor alle verenigingen, commissies en 
Sociaal Media over wat de corona maatregel is bij het clubhuis voor Doven 

 En ook wat extra informatie gegeven 
 Videobericht in Nederlandse Gebarentaal verzonden 

 
Contactpersoon Bea Bouwmeester 
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Doofvriendelijk Groningen 
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.  
 
In begin maart 2020 heerste er coronapandemie in Nederland. Daardoor is het besloten veel 
activiteiten en vergaderingen te annuleren. 

 Doofvriendelijk regelt tolk in een toegankelijke buurt in Groningen.  
 Geannuleerd: 4 mei herdenking > In 2021 mogelijk verplaatst. 
 Geannuleerd: 75 jaar bevrijding, in Groningen en Delfzijl. 
 Grote viering bij grote markt en A-kerk. In 2021 mogelijk verplaatst. 
 Noorderzon > Vervallen en geannuleerd 
 DVG met let’s Gro. > Vervallen en geannuleerd 
 Veiligheidsregio Groningen TOLK INZET 

 
Verder erg weinig samen vergaderd, meestal op 2 meter afstand van elkaar. 
 
Doofvriendelijk Groningen blijft vanuit haar missie en visie werken. Vanuit de wetenschap 
dat veranderingen langzaam re realiseren zijn hebben we in 2020 er voor gekozen de 
succesvolle activiteiten te verstevigen en continueren. Samenwerking met andere 
commissies van het dovenclubhuis en reguliere organisaties begon 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 was. Met gemeente samenwerking kwam ook op gang. 
 
Contactpersoon Jan Willem van Mansvelt 
 
Commissie Educatie 
We hebben voor jaar 2020 niet veel gedaan. Alleen van januari tot maart hebben we samen 
doorgenomen hoe we in de toekomst doen, dus brainstormen en ook aandacht voor 50 jaar 
bestaan van het clubhuis zelf. 
 
De vergadering en beeldvergadering zijn gehouden voor het brainstormen over hoe educatie 
commissie eruit ziet en wat onze wensen zijn. Na maart is de educatiecommissie tijdelijk 
stilgelegd 
 
Contactpersoon Bea Bouwmeester 
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Gebarencursussenteam  
Het jaar 2020 is voor iedereen een vreemd en moeilijk jaar vanwege corona-maatregelen en 
twee keer Lock down. 
 
Toch is het gelukt twee cursussen “Doorbraak” in samenwerking met Kentalis te 
organiseren, uiteraard rekening houdend met de strenge corona-maatregelen zoals o.a. de 
anderhalve meter afstand.  
 
Bij de eerste cursus in het voorjaar 2020 is het maximale aantal 16 cursisten per cursus 
bereikt. 
 
In het najaar 2020 verliep de cursus wat minder soepel dan in het voorjaar 2020. Er waren 
veel uitvallers. Desondanks is het aantal cursisten minimaal bereikt. 
 
Om twee weken werden deze cursussen groepsgewijs in de grote zaal met een beamer 
gegeven, afwisselend met huiswerk online. Na deze cursus kregen zij een certificaat. 
 
Toch zijn de cursussen Doorbraak in het jaar 2020 met succes verlopen ondanks de strenge 
corona-maatregelen. Iedereen had er alle begrip voor. 
 
Deze commissie werkt nog steeds samen met Kentalis in verband met de gebarencursussen 
op dezelfde manier als in het jaar 2019. Er is veel gecommuniceerd met het bestuur van het 
Clubhuis en Kentalis via het heen en weer mailen en whatsappen. 
 
Contactpersoon Adri Miedema 
 
Historie Doven Groningen 
Er zijn 7 vergaderingen gepland. Helaas gooit Corona deze planning roet in het eten. 6 van 
deze vergaderingen zijn afgelast vanwege strenge corona-maatregelen en Lock down. Een 
aantal leden behoren tot de risicogroep en houden zich strikt aan de corona-maatregelen. 
 
Op de eerste vergadering op 24 januari jl. werd uitvoerig met zelfs enthousiasme gepraat 
over het organiseren van de speciale rondleidingen voor het 50-jarig bestaan van de 
Stichting Clubhuis voor Doven. Enkele leden hebben leuke ideeën over deze rondleidingen 
gebrainstormd.  
 
Daar er enige en eerste vergadering plaatsvond, viel er verder niets te vertellen over de 
afgelaste vergaderingen. 
 
Contactpersoon Adri Miedema 
 
ICT 
Er was één activiteit in 2020; op 10 oktober heeft de ICT commissie het netwerk in het 
Clubhuis-gebouw vernieuwd. Zo is de router vervangen, switches geplaatst en twee Wi-Fi 
access points. Dit heeft het gevolg dat het netwerk nu stabiel is, wat belangrijk is voor de 
gebruikers van het pand. Ook is Wi-Fi nu heel stabiel en snel.  
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Er was in 2020 geen LAN-party georganiseerd wegens de Lock down en de maatregelen die 
waren ingesteld, de maximaal toegestane groepsgrootte was te klein om een LAN party te 
kunnen organiseren. 
 
Om alles te regelen verliep alles online via WhatsApp. De inhoud van het whatsapp 
gesprekken vooral over prikken van datum, het overleggen over vervanging netwerk, het 
melden van storingen en oplossen van storingen. 
 
De hoop is dat in 2021 weer een LAN party georganiseerd kan worden. 
 

 
 
Contactpersoon Albert Wijbenga. 
 
Smakgroep 
Het is voor ons een raar jaar 2020 vanwege corona. In het jaar is het clubhuis een groot deel 
jaar dicht geweest. Dus moet smakgroep ook dicht. 
 
Wel is er 10 keer bijeenkomst voor de smakgroep gehouden en 5 keer is actie in de vorm van 
een eetbijeenkomst georganiseerd om geld te verzamelen voor het 50-jarig bestaan van het 
clubhuis. 
Ook is er een paar keer catering geregeld. De opkomst is gemiddeld 30 à 50 personen. 
 
Contactpersoon Dirk Jan Reitsma 
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Het Vingerhoedje 
Bijna een jaar is er geen bijeenkomst van Vingerhoedje vanwege corona. Dit vinden wij erg 
jammer. Hierdoor missen wij gezellig samen komen. 
  
Wij hebben van januari tot april elke donderdag van 9:00 tot 14:00 in de leeskamer.  
Op donderdag hebben wij gezellig kletsen, naaien, kaarten maken en kleren maken. Ook 
lusten wij allemaal af en toe een lekker koekje. De groepsgrootte varieert van 10 tot 14 pers. 
 
Contactpersoon Klaske Vijfschaft-Bosma 
 
Kinderhoek 
We hebben dit jaar twee activiteiten georganiseerd: voorlezen in gebarentaal (8 kinderen) 
en online Sinterklaas (16 kinderen). Door de Corona maatregelen konden we niet de 
activiteiten organiseren zoals andere jaren deden. Wel hebben we dit jaar online Sinterklaas 
gevierd.  
 
In oktober Kindermaand hebben we een tolk geregeld voor een activiteit in het Drents 
archief en in het Klompenmuseum. Deze gingen beide niet door wegens te weinig deelname. 
Het bezoek aan Hunebed centrum ging wel door, hier waren 4 kinderen aanwezig.  
 
Verder is er weinig te melden, het was een rustig jaar wat betreft het organiseren van 
activiteiten in verband met de Corona maatregelen.  
 
De gemiddelde leeftijd is 5 t/m 12 jaar. De opkomst lijkt wat terug te lopen ten opzichte van 
andere jaren. We weten niet echt hoe dit komt. Ook hebben we dit jaar geen Sinterklaas en 
Paasfeest en Pannenkoekfestijn in het clubhuis zelf gehad. Dit zijn ook altijd activiteiten waar 
meer kinderen aan deelnemen. 
 
Contactpersoon Jeroen Wentzel 
 
Ouderencommissie 
In het jaar 2020 waren 5 vergaderingen gepland. Helaas zijn 4 van deze vergaderingen 
afgelast vanwege de corona-maatregelen en Lock down. 
 
Het is ons toch gelukt de vergadering te beleggen op 21 september toen deze maatregelen 
een beetje versoepeld waren. Wij waren echt blij elkaar weer te zien tijdens deze 
vergadering en deden ons best om op afstand van 1,5 meter van elkaar te houden. 
 
Tijdens de vergadering bespraken wij of de ouderencommissie blijft bestaan of niet. Twee 
leden van ons willen er mee stoppen omdat deze commissie te weinig resultaten heeft 
geboekt ondanks inspanningen. Dat is nog niet definitief. Mocht deze commissie toch niet 
meer bestaan, dan wordt zij overgenomen door Leliesoos als een subcommissie. De andere 
leden blijven gewoon doorgaan als de subcommissie van Leliesoos. Dat moet allemaal nog 
worden overlegd met Leliesoos en het bestuur van de Stichting Clubhuis voor Doven. 
 
Contactpersoon Adri Miedema 
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Leliesoos 
In dit jaar 2020 hebben wij weinig activiteiten ondernomen vanwege coronavirus. Toch 
hebben wij toch iets te doen t.w.: eigen bijeenkomst en koffiegebaren. Er zijn totaal 9 
activiteiten: wandelen door Appingedam, 2 keer fietstochten; Schildmeer en Noorderrit 
Aardbeving; 3 keer tuinonderhoud: bestaand uit groot schoonmaken, straatmakers en 
bladeren opruimen; Af en toe facetimen met de andere commissies voor overleg. Er werd 
een dagtocht in mei afgelast. Ook is er helaas een feest afgelast voor het 30-jarig bestaan 
van Leliesoos55plus. Dat gaan wij hopelijk doen in het jaar 2021. 
 
Ook hebben wij een wenskaart met de zin ‘Prettige kerstdagen en Gelukkig nieuwjaar’ 
verstuurd naar iedere gasten. Dat geldt ook voor de verjaardagkaarten. 
 
Wij, de commissie hopen weer bij elkaar verder te doen in het jaar 2021 als vorige jaren 
bijv.: lezingen, activiteiten met verschillende dingen zoals bowling, fietsen, wandelen. 
Meedoen blijft belangrijk en gezamenlijk contact met elkaar houden in het clubhuis! 

 
 

Contactpersoon Auke Kuitert 
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Aangesloten verenigingen 
 
The Deafties 
Het bestuur bestaat uit voorzitter Sebastiaan van der Laan, Pascal Strijker als secretaris en 
Guus Bousema de penningmeester. Het was moeilijke periode geweest waardoor het 
bestuur niet goed kon functioneren en door de komst van Guus Bousema werd het steeds 
beter door zijn kennis en ervaring. Wij worden weer gemotiveerd, de structuur en basis 
werden aangesterkt.  
 
I.v.m. corona hadden wij in 2020 maar 2 x darttoernooien georganiseerd, het waren wel 
alleen single toernooien met het oog op beter afstand houden, minder mensen in de rij. 
Deze toernooien waren geslaagd. Iedereen heeft een begrip voor dat wij omwille ter 
voorkoming van de corona uitbraak iedereen verzocht om mondkapjes te dragen. 
Regelmatig organiseren wij darttoernooien via online Cyberdarts als darttoernooi 
organiseren in het Clubhuis niet mogelijk is.   
 
Het bestuur houdt 1-3 keer vergadering per jaar om laatste updates te bespreken, wat het 
goed gaat wat het beter kan.  
 
Secretaris Pascal Strijker 
 
Dovenbiljartclub Groningen 
DBG verloopt goed in het 2020. Het bestuur bestaat uit: voorzitter tijdelijk Erik Drost, 
secretaris Harold v.d. Bos, Penningmeester Ed Bekker. De Wedstrijdleider is Freddy v.d. Berg.  
 
Op de 2e en 4e vrijdagavond spelen de leden biljartcompetitie. Per 1 september is het 
ledental 20. Per 30 juni heeft één lid zijn lidmaatschap beëindig.  
Ons bestuur heeft 6 maal bestuursvergaderingen thuis bijgewoond. A.L.V. vond plaats op 18 
juni 2020. Kascommissieleden zijn Davin en Willem.  
 
Op zaterdag 18 januari 2020 heeft Leliesoos 55+ tegen DBG een toernooi, zo’n vriendschap 
wedstrijd in het bruine café van het clubhuis te Groningen gespeeld. Dat was een geslaagd 
dagje. Dat was gezellig.  
 
Op zaterdag 15 Februari 2020 is het halve marathon in het clubhuis te Groningen 
georganiseerd door DBG en GDOV. Dat was een geslaagd dagje.  
 
In maart tot en met december is geen activiteit georganiseerd in verband met corona. 
 
Secretaris Harold v.d. Bos 
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Lonely City 
Lonely City begon het jaar goed met een groot feest op Oud en Nieuw. In januari en februari 
hebben we nog activiteiten mogen organiseren. In maart begon de Lock down en konden we 
helaas geen fysieke activiteiten meer organiseren. Daarom hebben we een aantal keer een 
spelletjesavond via Zoom gehouden. In augustus, toen de maatregelen een beetje 
versoepeld werden, konden we een BBQ organiseren. Het was heel leuk om iedereen weer 
fysiek te zien! 
 
Maar dat was ook de laatste keer, daarna zijn we weer teruggegaan naar online activiteiten. 
 
Er zijn drie leden weggegaan en we hebben ook weer 3 nieuwe leden. 
 
Miriam Wolters, voorzitter  

 
 
Dovenvrouwenclub “H.D. Guyot” 
Het jaar 2020 is raar verlopen door Coronavirus. Begin maart was alles Lock down, dus geen 
vrouwenclub en dus ook geen vergaderingen. In september zijn we voorzichtig weer 
begonnen met natuurlijk de afstand van anderhalf meter. Was wel weinig opkomst, wat ook 
begrijpelijk is. Vergaderingen werden af en toe via beeldbellen gehouden. In december is er 
weer Lock down. 
 
Er is weinig te vertellen want het hele jaar 2020 is er maar twee keer bijeenkomst geweest 
door corona. Die twee keer was er weinig opkomst om wat te doen en hebben we met 
elkaar gezellig gekletst. 
 
Secretaris Sjoukje Velleman 
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GDVV Martinistad 
Het jaar 2020 was voor iedereen ter wereld apart en vreemd. Zo ook voor GDVV Martinistad.  
In maart 2020 kreeg iedereen te maken met het coronavirus. Hierdoor konden de 
verschillende MS-activiteiten niet plaatsgevonden worden, met name het MS-kamp op 
Ameland. Alles was geannuleerd of vond plaats op de digitale wijze, zoals op Zoom. Alleen 
vond er een fysieke voorjaars-ALV en MS café plaats in juni. Deze was een succes, aangezien 
iedereen zich over het algemeen aan de coronaregels hield van het clubhuis. 
 
Vanwege de coronasituatie en andere praktische redenen vonden de bestuursvergaderingen 
op Zoom plaats. 
 
Vanwege de coronacrisis, de oprichting van een nieuwe zaalvoetbalclub FC Zaanstad en de 
andere redenen nam het ledenaantal na de zomer 2020 enigszins drastisch af. 
GDVV Martinistad is positiever gesteld over het jaar 2021. De club hoopt van harte dat 
iedereen nog steeds gezond is en veel zin hebben in de betere en gezondere wereldsituatie. 
Vooral dat iedereen z.s.m. weer lekker veel mag voetballen en naar het MS-café kan gaan. 
 
Secretaris Bernd Mojet 
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FINANCIEEL VERSLAG 
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