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Voorwoord
Groningen, september 2020
Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen 8 maanden is zeker niemand ontgaan. Dat door de corona crisis het clubhuis dicht moest
en wij allemaal in onzekerheid moesten afwachten hoe de coronaperiode verliep. Gelukkig hebben
wij rustige maanden gehad in de zomer. Zodat wij als dovenclubhuis de deels van de verloren
inkomsten in kunnen halen door met groepje vrijwilligers, die mondkapjes hebben gemaakt
daarnaast is ook “gebarenkoffie” in het leven geroepen.
Het is voor verschillende dorpshuizen moeilijk om een mooie rooskleurige plannen uit te werken
voor 2021. Wij willen blijven bestaan in 2021 en daarbij hebben wij hulp nodig van onze verenigingen
en aangesloten commissies. Wij vragen aan hun of ze activiteiten willen blijven organiseren. Wij als
bestuur zijn wij bereid om mee te denken naar mogelijke oplossingen.
Daarnaast merken wij dat er steeds meer belangstelling is voor Nederlandse gebarentaal deels te
danken aan inzet van tolken bij de persconferenties. De cursussen worden sneller voller geboekt en
is er meer vraag naar. Wij hopen dat dit lijn door trekt naar 2021. Daarbij dat mensen ook welkom
voelen bij dovenclubhuis om aan hun vaardigheden te werken en evt. passend service kunnen bieden
aan dove/ slechthorende klanten in openbare ruimtes.
Het bestuur zijn wij nog opzoek naar de voorzitter en bestuurslid. Dat blijft nog lastig punt, maar we
gaan er over nadenken hoe we dat aantrekkelijk kunnen maken voor toekomstige kandidaten, bijv.
via video-nieuwsbrief. Dit heeft in jaar 2020 tijdelijk in de koelkast gezeten i.v.m. corona situatie. In
volgende jaar willen wij hier aandacht aan geven.
We willen voor volgend jaar meer gebruik maken van nieuwsbrieven via video’s om meer visueel te
publiceren, zodat we proberen dove mensen te stimuleren om via sociale media en of website van
het clubhuis. Volgende jaar willen wij met nieuwe website komen zodat dit overzichtelijker en
aantrekkelijker wordt voor mensen om naar de website te kijken.
Zoals in elk jaar in maart (als NL Doet doorgaat) willen wij dit weer op gaan pakken en vrijwilligers
uitnodigen hiervoor in de Stichting Clubhuis voor Doven. Zodat clubhuis schoon en onderhouden
blijft en ook weer toonbaar is.
Dit jaar 2020 bestaat clubhuis 50 jaar. Door corona is het op zijspoor gezet. Zodra de situatie weer
“normaal” wordt willen wij dit alsnog oppakken bijv. door het 50 +1 jaar bestaan van te maken. Want
wij vinden dat mijlpaal van 50-jarige bestaan niet kunnen en mogen negeren. Dit wordt in een apart
plan verwerkt met een eigen budget en hiervoor wordt er ook fondsenwerving voor gedaan.
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,
Maaike Spit, secretaris van de Stichting Clubhuis voor Doven
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Werkplan 2021
Werkcommissies
1. Beheerteam
Wij zijn van plan om zes keer per jaar te vergaderen.
Het gaat dan over:
 Inventariseren, categoriseren, digitaliseren;
 Verhuur van zalen en naleven van protocol m.b.t. corona maatregelen.
 Inventariseren, categoriseren en digitaliseren
 EHBO-koffers jaarlijks controleren;
 Brandblussers en haspels controleren, drankvoorraad monitoren door het gedrag van
klanten;
 Stoelen blijven controleren in de grote zaal.
Indien corona situatie te bestrijden/ onder controle is, willen wij kijken of het mogelijk is om nieuwe
materialen aan te schaffen
 Stoelen in grote zaal vervangen
 Nieuwe podium, lichter en minder ruimte in beslag neemt
 Nieuwe barkrukken
2. Kluscommissie
Er zullen geen vaste vergadering momenten plaatsvinden in het volgende jaar, maar er wordt wel af
en toe overlegd welke activiteiten met beheerteam en financieel administratie 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
In het volgende jaar 2021 zijn wij van plan om ongeveer 3 keer te gaan vergaderen. En tijdens de
vergadering wordt onderstaande punten besproken en wie het gaat oppakken
Aandacht geven aan opname:
 Qua nieuws, activiteit
 n.a.v. NGT-erkenning.
4. DoofVriendelijk Groningen
De werkgroep Doofvriendelijk Groningen (DVG) heeft 8 tot 10 vergaderingen per jaar (misschien
hebben wij iets minder vergaderingen vanwege de Corona situatie).
Afhankelijk van de Coronamaatregelen (RIVM), zal een activiteit wel of niet doorgaan.
De missie van de werkgroep is de stad Groningen in al haar facetten toegankelijk te laten zijn voor
Doven. Daarnaast vindt de werkgroep dat iedere burger van Groningen recht heeft om te gaan met
Doven of kennis te nemen van de Dovencultuur en/of de Dove Groningers.
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Gestelde doelen voor 2021:
 De clubs en commissies die aangesloten zijn bij het Dovenclubhuis zijn op de hoogte van de
doelstellingen van de werkgroep ‘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 aangesloten zijn bij het Dovenclubhuis informeren over de
doelstellingen van de werkgroep DVG. De achterban motiveren om actief plannen te leveren
om Groningen Doofvriendelijk 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.
 De werkgroep zal zich, indien nodig, inzetten om de samenwerking met Noorderzon ook in
2021 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 2021 zal DVG zich inspannen om contact te leggen/te onderhouden met de ‘nieuwe’
wethouder van de gemeente Groningen. (Planning Werkbezoek in 2021)
 De werkgroep wil bij de gemeente aandacht vragen voor een betere toegankelijkheid voor de
Dove achterban, bijvoorbeeld door het verbeteren van de inzet van een tolk Nederlandse
Gebarentaal.
 Indien nodig gaat DVG een activiteit organiseren tijdens ‘Diversityday’.
 Het is afhankelijk van de bevindingen van de werkgroep of zij deze dag zal gaan bijwonen.
 Indien nodig gaat DVG een activiteit organiseren tijdens Let’s gro’.
 Het is afhankelijk van de bevindingen van de werkgroep of zij in november 2021 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 2021 een activiteit
zal mee-organiseren
 Het streven is dat er een overleg met de gemeente plaats zal vinden betreffende de WMO.
5. Educatie & Vorming
Op onze agenda voor volgende jaar staat dat wij 4x samenkomen vergaderen.
Activiteiten: crea-dingen, EHBO, lezing over duurzaam, gezond eten (biologisch)
Het hangt ook allemaal af met corona-situatie en 50 jaar bestaan.
Bij de workshops kan eigen bijdrage gevraagd worden zodat de kosten van workshop gedekt wordt.
De gastdocenten krijgen een kleine vergoeding en eventueel consumpties
6. Gebarencursusteam
Wij willen de samenwerking in 2021 voortzetten die al aantal jaren gaande is met het clubhuis en
Kentalis blijven voortzetten zodat er op vlotte manier cursussen Nederlands Gebarentaal worden
aangeboden. Dat hangt van de corona-omstandigheden af. 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.
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7. Historie Doven Groningen
HDG wil volgende jaar 4 à 6 keer gaan vergaderen om de historische stadswandelingen, de plaatsing
van Stolpersteine uit te voeren en deel te nemen aan het Project CED (Cultureel Erfgoed Doven). Dat
kan alleen worden gerealiseerd mits de corona-periode voorbij is.
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,
papier materialen 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
Wij als ICT commissie zorgen wij ervoor dat:
 Netwerk onderhouden wordt en netwerkinstallaties goed onderhouden blijft;
 Subonderdeel van ICT commissie, de DDLN-crew, organiseert twee keer een LAN-party in het
Clubhuis (hiervoor is geen subsidie benodigd);
We vergaderen vaak via Whatsapp.
9. Kinderhoek
Eigenlijk is het een vraagteken hoe we verder gaan i.v.m. Corona in 2021. Dat hangt onder andere af
van de maatregelen van de overheid. Of er behoefte aanwezig is vanuit de kinderen om samen te
komen en/ of de kinderen en hun ouders dat aan durven en vertrouwen. Maar ook of de leden van
ons team het zien zitten om onder deze (aangepaste) maatregelen activiteiten te organiseren.
Ons plan als Kinderhoek is om toch verder te gaan en te kijken wat er mogelijk is. Ook gaan we goed
vergaderen en de regels van de overheid in de gaten houden. Dan zien we vanzelf hoe het gaat en of
er genoeg belangstelling is van de kinderen.
Net als andere jaren willen we weer diverse activiteiten aanbieden, zodat er voor elk kind wat leuks
tussen zit.
 Kinderboekenweek voorlezen met tolk
 Pannenkoekenfestijn
 Paaslunch
 Sinterklaas vieren.
In oktober is er altijd een kindermaand van St. Kunst en Cultuur. Voor een aantal activiteiten regelen
wij altijd een tolk. Te zijner tijd zullen we ook een deel van de promotie doen, zodat bekend is dat er
een tolk ingezet gaat worden. Ook houden wij een sinterklaasfeest.
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 kijken we iets meer om ons heen waar we nog meer van belang kunnen zijn. Zo willen we in
2021 kijken of we iets kunnen betekenen met vrijwillige inzet of extra tolk inzet bij de
toegankelijkheid van Timmerdorp. Mogelijk dat we om een bijdrage kunnen vragen voor dove en
slechthorende kinderen die meedoen aan Timmerdorp 2021 of korting op b.v. een museumbezoek in
de Kindermaand St Kunst en Cultuur waarbij een gebarengids aanwezig is.
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10. Ouderencommissie
Volgende jaar zullen er zes besprekingen in het clubhuis over de ouderenproblematiek plaatsvinden
om lezingen over (educatie, politiek, veiligheid, bereikbaarheid e.d.):
 Voor 50-plussers en ouder en dergelijk in samenwerking met Leliesoos
 Regionale en landelijke bijeenkomsten voor dove ouderen
 Huisvesting zoals het bekijken van seniorenwoningen op gebied van veiligheid, zorg en
communicatie
 Het onderhouden van contacten met de professionele organisaties zoals gemeente,
veiligheid, Wij-teams en degelijk
 Daarbij wordt ook gedacht aan Speciale activiteiten zoals lichte gymnastiek, computerlessen
in samenwerking met Leliesoos.
Volgend jaar willen wij een aanspreekpunt voor eenzame of dementerende dove ouderen blijven en
ook bezoek voor zieke dove ouderen regelen. Daar zij bij de risicogroep horen, dan kunnen de
plannen pas worden uitgevoerd als er medicijnen en vaccins beschikbaar zijn.
11. Leliesoos
Wij zullen 3 á 4 per jaar activiteiten bespreken met aantal vrijwilligers
Momenteel zijn wij met 3 personen in werkgroep van Oudercommissie (Auke, Roelof en Elly)
Ons programma voor volgende jaar blijft onveranderd
Bij tweede en vierde week van de maand gaan wij dingen doen in clubhuis je kunt denken aan:
 Lezing,
 Spelletjes doen
 5 versch. onderlinge competitie
Bij eerste en derde week buiten activiteiten gaan wij regelmatig onderstaande dingen doen:
 Groep fietsen
 Excursies
 Wandelen
 enz.
Als leden van Lelisoos een nieuwe, leuke ideeën hebben zijn altijd welkom.
Af en toe krijgen wij een lezing vanuit Oudercommissie.
Mensen zijn erg tevreden hoe het afgelopen jaren is gegaan wij willen de structuur zo houden.
Het belangrijk aandachtspunt voor ons is EHBO en brandbeveiliging.
12. Smakgroep
Wij zullen ongeveer 2 keer samen vergaderen
Volgende jaar zijn wij van plan om gemiddeld 20 keer een eetcafé te houden
Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd om catering te verzorgen voor Kentalis, privé groep en
clubs
Er staan nog kleine klusjes op de agenda voor volgende jaar
 RVS vensterbank bij kozijn
 Werkblad moet nog aangepakt worden
13. ’t Vingerhoedje
Wij zijn elke donderdag van 09:00 tot 14:00 uur open voor mensen. Wij gaan regelmatig met het
groepje gezellig kletsen, naaien en/ of kaarten maken enz.
Soms kiezen wij ervoor om tussen de middag gezellig met allen lekker warm eten.
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14. Begroting
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