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Voorwoord

Aan de fondsen,
Wij danken u voor uw steun en bijdrage, waardoor onze doofblindenorganisatie
“Doofblinden Connexion”, zichzelf verder kan ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben we
veel acties binnen Doofblinden Connexion gedaan. Bijgaand ontvangt u het jaarverslag
van 2017, waarin wij vermelden wat wij het afgelopen jaar hebben ondernomen.
In de verschillende werkgroepen van Doofblinden Connexion hebben wij met passie
gewerkt: het Doofblinden Kamp met het onderdeel Tactiele Communicatie Trainingen en
Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen. Wij hebben veel bereikt en een aantal
projecten, zoals het Doofblinden Kamp zijn succesvol afgerond.
De projecten Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen en het Doofblinden Kamp
met het onderdeel Tactiele Communicatie Training gaan door in de komende jaren.
Wij zijn in december 2017 gestart met de verbeteringen van de bestuurlijke kant van
Doofblinden Connexion, samen met de adviseurs van de SESAM Academie.
Om ons goed te kunnen richten op deze taak heeft het bestuur besloten dat de
werkgroep “Doofblinden Reizen” tijdelijk in de koelkast wordt gezet.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Pruis, voorzitter
Namens het bestuur van de Nederlandse Doofblinden Connexion
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1. Het bestuur
Het bestuur van DBCX bestaat begin 2017 uit vier bestuursleden:
1.
2.
3.
4.

Marjolein Pruis, voorzitter
Wim Meijvogel, penningmeester
Mirella de Jong, secretaris
Michel Tielbeke, lid en fondsenwerver

2. Bestuursvergaderingen
In 2017 hebben we in totaal vier keer een bestuursvergadering gehad. We hebben veel
verschillende belangrijke onderwerpen besproken. Door te ervaren en te informeren om
je heen wordt er veel geleerd en opgepakt. De vergaderingen hebben in Utrecht
plaatsgevonden.
3. Materiaalkosten
De penningmeester betaalt materiaalkosten aan de bestuursleden van de DBCX voor
bijvoorbeeld inktpatronen, papieren, enzovoort.
4. Reiskostenvergoeding
De bestuursleden krijgen reiskosten vergoed door DBCX voor het bijwonen van
vergaderingen en werkoverleggen. De penningmeester zorgt dat de reiskosten worden
uitbetaald.
In 2017 is afgesproken om zo veel mogelijk met iemand mee te reizen, om kosten te
besparen i.v.m. het kleine budget.
5. Fondsenwerving
Begin 2017 was de aanvraag voor bestuurskosten niet gelukt bij fondsen, want de
meeste fondsen willen niet bijdrage aan exploitatiekosten. Daarna heeft de
fondsenwerver het VSB fonds gebeld met ondersteuning van een tolk om uitleg te vragen
wat de betekenis is van exploitatiekosten.
Op 8 maart 2017 is er gesproken met PGO Support in Utrecht en kregen wij advies over
de exploitatiekosten.
Na het advies van PGO Support besloten we de SESAM Academie om deskundige hulp te
vragen hierover. Het gesprek heeft op 20 december 2017 plaats gevonden in Utrecht.
Ik wil alle fondsen die onderstaande projecten hebben gesteund hartelijk danken. Dankzij
jullie steun hebben de vrijwilligers van de werkgroepen activiteiten kunnen organiseren
en het bestuur van de stichting zich professioneel verder kunnen ontwikkelen.
Dit jaar zijn de volgende projecten gestart:
1. samenwerking met de SESAM Academie
2. het volgen van de kadertraining
3. de organisatie van het Doofblinden Kamp 2017
4. Tactiele Communicatie Trainingen (een onderdeel van Doofblinden Kamp 2017)
5. Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen
Samenwerking met de SESAM Academie
In 2015 had het bestuur de SESAM Academie ingeschakeld voor professionele hulp.
Helaas bleek dat wij daar toen de financiële middelen niet voor hadden om hier mee
verder te gaan.
Deze kosten zijn door het bestuur meegenomen voor een nieuwe aanvraag bij NSGK die
een bijdrage wil geven na de toekenningsbrief van project Doofblinden Kamp 2017. Als
er extra kosten nodig waren, konden wij dat aanvragen. Dat hebben wij gedaan.
Het volgen van de Kadertraining
Half augustus heeft het bedrijf ‘Dennis Hoogeveen Consultancy’ een projectplan gemaakt
voor een kadertraining voor twee bestuursleden van DBCX. Eind augustus kregen wij het
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projectplan. Daarvoor moest in korte tijd subsidie aangevraagd worden bij fondsen, want
de kadertraining startte al in het weekend van 1-3 december 2017.
Enkele maanden later ontdekten wij dat we vergeten waren BTW mee te rekenen.
Middels contact met de fondsen is het gelukt om deze extra kosten vergoed te krijgen.
De organisatie van het Doofblinden Kamp 2017
Een paar weken voordat het project startte, waren er niet voldoende bijdrages verzamelt
en besloten we extra fondsen te gaan zoeken. Gelukkig is het door de extra inspanningen
goed gegaan zodat het project door kon gaan!
Het Doofblinden Kamp 2017 was een groot project met veel verschillende fondsen.
Tijdens het kamp verwelkomden wij twee fondsen die het kamp na uitnodiging kwamen
bijwonen, NGSK en DELA goededoelenfonds.
Het was een mooie ervaring om voor het eerst mensen van de fondsen te kunnen
ontmoeten. Tijdens het kamp hebben we gebruik gemaakt van folders, vlaggen en
posters van de fondsen.
NSGK gaf ons een extra schenking van 7000 euro tijdens het kamp. We zijn in 2018 in
overleg met NSGK over de besteding van deze extra schenking.
Bij het afsluiten van het project merkte de secretaris en penningmeester dat door de
verschillende voorwaarden van de fondsen, alles heel veel tijd en energie kostte, juist
ook door hun beperkingen. We besloten daarom één verslag (met foto’s) en één
afrekening te maken voor alle fondsen, met daarbij een brief met uitleg.
Tactiele Communicatie Trainingen
Tactiele Communicatie Trainingen is dit jaar een onderdeel van het project Doofblinden
Kamp 2017.
De voorwaarden van NSGK is voor het Doofblinden Kamp gewijzigd. Eerst moesten er
minimaal vijf jongere deelnemers zijn. Nu moeten er minimaal vijf jongere Doofblinden
Assistenten (DBA) zijn, want er kwamen wel veel jongere DBA’s en deelnemers niet.
Daarom heeft NSGK samen met DBCX besloten om de oude aanvraag te annuleren en
een nieuwe aanvraag in te dienen. Dan krijgen de Tactiele Communicatie Trainingen een
bijdrage voor het Doofblinden Kamp 2017, als er minimaal vijf jonge DBA’s een bijdrage
kunnen geven. Extra voorwaarden zijn dat ook in de toekomst jongere DBA’s zich weer
inzetten voor het kamp.
Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen (TWN)
In 2016 was een gedeelte van de bijdrage van fonds Ars Donandi over. Wij mochten dat
gebruiken
6. Bestuursleden volgen Basiskadertraining
De Basiskadertraining wordt gegeven door Dennis Hoogeveen Consultancy.
De training wordt gegeven door dove docenten.
Michel Tielbeke, fondsenwerver en Mirella de Jong, secretaris hebben zich beide
aangemeld voor de basiskadertraining. Middels deze training leer je meer over
bestuurszaken die wij nodig hebben voor het leiden van onze stichting.
In december 2017 startte het eerste weekend van de training, gehouden in Bakkeveen
(Friesland).
Daarna zal de training in januari en februari 2018 vervolgd worden.
Alle deelnemende cursisten zijn doof of slechthorend, Michel Tielbeke en Mirella de Jong
zijn beide doofblind en zullen daarom tolken inzetten om de training te kunnen volgen.
We hebben gekozen voor de inzet van drie dove tolken en één horende stemtolk.
Dove tolken zijn zelf doof en kunnen goed tolken in een dove setting zoals deze en zij
beheersen de tactiele gebaren ook goed, deze vorm van gebarentaal hebben Michel
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Tielbeke en Mirella de Jong nodig om het energiepeil zo veel mogelijk in balans te
houden.
De thema’s van het eerste weekend waren:
-Zelfreflectie
-Organisatievormen
-Het bestuur
-Vergader- en discussietechnieken
Er werd gestart met teambuilding door het doen van verschillende opdrachten zonder dat
we aan elkaar waren voorgesteld.
Vervolgens was er aandacht voor je angsten en verwachtingen?
De rollen van Belbin werden besproken en er werd gekeken naar welke rollen bij jou
passen en welke valkuilen daarbij horen.
Organisatievormen en de verschillen werden besproken. Daarbij werden opdrachten
uitgevoerd door andere organisaties te bestuderen en te beoordelen.
Er was aandacht voor vergader- en discussietechnieken, eerst in theorie en daarna in
praktijkoefening waarbij medecursisten je observeren tijdens een fictieve vergadering.
Zij geven opmerkingen en tips mee.
Ook kon je je kwaliteiten en capaciteiten ontdekken door het invullen van vragen en het
doen van praktijkoefeningen.
In 2018 wordt deze Basiskadertraining vervolgd en afgerond.
7. Sesam Academie
Wij hebben de hulp ingeroepen van adviseurs van de Sesam Academie om ons te
ondersteunen bij de contacten met officiële instanties, zoals de belastingdienst en de
notaris. Wij willen dat de stichting stevig wordt opgezet, zodat wij verzekerd zijn van een
goede basis en we verder kunnen gaan met de opbouw van onze mooie stichting.
Op 20 december 2017 heeft er een intake plaatsgevonden met twee adviseurs van
Sesam Academie, daarna is een ‘plan van aanpak’ opgesteld en zal er in 2018 gestart
gaan worden met de praktische zaken.
8. Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen
Contactpersoon is Marjolein Pruis
Webbouwer/social media werker is Johan Groskamp
De beheerder huurt de server waar de websites gehost zitten voor een maandelijks vast
bedrag van Strato. Het was een heel stabiele server in 2017. Daar is beheerder Johan
Groskamp zeer tevreden over. Er komen ook updates bij deze server.
Sinds het begin van 2018 heeft hij SSL certificaten van elk domeinen ingesteld tegen
hackers. Dit is extra veilig om de websites te beschermen tegen aanvallen van Cybers en
Hackers.
Hij heeft drie domeinen:
www.dbcx.nl : Stichting Nederlandse DoofBlinden Connexion
www.doofblindennieuws.nl: Actuele Nieuws voor doofblinden
www.doofblindenagenda.nl: Actuele activiteiten voor doofblinden en die ook door
doofblinden georganiseerd zijn.
Wordpress
De beheerder werkt alleen met Wordpress, die meer geschikt is en beter toegankelijk
voor doofblinden. Laatste versie Wordpress in 2017: 4.9.
Hij wisselt ervaringen, tips en adviezen uit met andere webbouwers die met Wordpress
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gaan werken. Daar heeft hij heel veel van geleerd zoals werken met het pakket Theme
Total die hij dit jaar al gekocht had voor: doofblindenagenda.nl die heel overzichtelijk zal
blijven. Hij brengt regelmatig updaten van doofblindenagenda.nl.
DBCX: www.dbcx.nl
DBCX was in 2017 veel bezig met het Doofblindenkamp dat in augustus
georganiseerd is. Aankondigingen, aanmeldingen en verslagen over het Doofblindenkamp
staan op de website. Ook foto’s zijn geplaatst via een link.Bezoekers zoeken vaak via
google.com : Doofblindenkamp, Doofblindenkamp Bakkeveen
of via dbcx.nl, waar ze op de site gaan kijken.
Afgelopen jaar:
Laatste 365 dagen: Bezoekers : 13.397
Bezoeken op elk pagina
: 57.540
DoofblindenAgenda: www.doofblindenagenda.nl
De DoofblindenAgenda heeft sinds het begin van 2017 een nieuwe jasje gekregen nadat
de website offline was geweest na een hacker van VPS Hostnet in 2016. De agenda is
zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zowel voor een desktop als ook op de mobiel.
Je kan via je tablet kijken of er leuke activiteiten zijn voor doofblinden en ook voor
doven.
Top activiteiten van 2017:
1. Doofblindenkamp
2. Witte stokken
3. De vierhanden
4. Tactiele ontmoeten
5. Uitgaansdag doofblinden
DoofblindenNieuws: www.doofblindennieuws.nl
Doofblindennieuws heeft een website en het Nieuwsbriefsysteem via Mailchimp.
Als er actueel nieuws binnenkomt dan plaatst de webbeheerder het nieuws op de
websiteen als er 3 artikelen zijn, dan verspreid hij deze via de nieuwsbrief.
DoofBlindenNieuws had in 2017 73 abonnees .
Facebook pagina DoofBlindenNieuws had in 2017. 292 likes
De statistiek:
Laatste 365 dagen: Bezoekers: 38.260
Bezoeken bij deze website
: 753.546
Toegankelijkheid van deze website:
De beheerder blijft hard werken om de website verder te ontwikkelen en interessante
informatie voor doofblinden te vinden en te volgen.
Tevredenheid
De beheerder is zeer tevreden over de statistieken van het aantal bezoekers, die
informatie zoeken. 2017 was een topjaar met bezoekers op de website. Hij vindt het heel
leuk om door te gaan om de website te ontwikkelen. Hij geeft graag presentaties over
toegankelijk websites aan de webbouwers zoals Project: Samen sterk zijn.

9. Werkgroepen
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9.1. Doofblinden Kamp
Coördinator is Marjolein Pruis
Teamleden zijn Mirella de Jong, Michel Tielbeke, Wim Meijvogel, Janneke Schepers, Lisa
van der Mark en Franka van de Wittenboer.
1e Doofblinden kamp in Nederland een groot succes
Van 5 t/m 11 augustus 2017 vond het eerste doofblindenkamp plaats in Nieuw-Allardsoog te
Bakkenveen.
Met 17 deelnemers en zo’n 60 teamleden, vrijwilligers, Tolk Doofblinden Assistenten en
Doofblinden Assistenten hebben we genoten van een heel bijzondere week.
De start begon met de laatste praktische voorbereidingen, voordat alle vrijwilligers zouden komen,
want het weekend voorafgaand aan de kampweek was bedoeld voor een training georganiseerd
door twee trainers/ervaringsdeskundigen van het Tactiele Communicatie Team voor alle
vrijwilligers, Tolk Doofblinden Assistenten en Doofblinden Assistenten, zodat we allen goed zouden
communiceren met de doofblinde deelnemers.
Een drukke taak was weggelegd voor de roostermakers. Dit vergde enige flexibiliteit van de
deelnemers, Doofblinden Assistenten en Tolk Doofblinden Assistenten, om zo iedereen te kunnen
laten deelnemen aan de vele workshops, lezingen en activiteiten.
Op maandagmorgen ontvingen we de deelnemers met heerlijk weer buiten op het terrein en na de
installatie in de kamers begon het programma, ‘s middags met een hartelijk welkom en een
empowerment training, gegeven door een Franse doofblinde dame.
Iedere deelnemer kon kiezen uit de vele workshops, zoals schilderen, mozaïeken, boksen, salsa
dansen, spel zonder grenzen, yoga, kaasproeverij, telefoonlijnspel, highlandgames en nog vele
andere activiteiten. Tevens was er de mogelijkheid om te gaan tandemfietsen, omdat we een paar
tandems beschikbaar hadden voor de hele week voor de deelnemers.
Op donderdagavond hebben we een feestavond georganiseerd. Gezellig samen genoten bij de bar
van een hapje en een drankje met een DJ die zorgde voor swingende muziek, verschillende
kleurenverlichting en een ervaring in geurbeleving.
Een groot dankwoord gaat uit naar de organisatie van deze Doofblinden Kamp week, de vele
vrijwilligers en DoofBlinden assistenten, tolk DoofBlinden assistenten en vooral ook naar de vele
fondsen, die dit mogelijk hebben gemaakt.
We waren ook blij en verrast dat twee van deze fondsen een kijkje kwamen nemen tijdens onze
kampweek.
Het was een geweldige week, erg vermoeiend maar zeker voor herhaling vatbaar!
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10. Financieel verslag 1-1-2017 tot en met 31-12-2017
BESTUUR
Wat:
Restant 2016
Donatie fondsen
Privé stortingen
Donatie
Bankkosten
Bestuurskosten
Materiaalkosten
Totaal:

Inkomsten
€ 45,25
€ 2.739,43
€ 72,00
€ 100,00

€ 2.956,68

Uitgaven

€
€
€
€

130,55
326,10
40,78
497,43

Toelichtingen:
Op dit moment hebben we restant van 2016 over, kunnen we voor 2017 meenemen om te betalen.
Donatie fondsen: NSGK heeft 1.500,- voor SESAM Academie bijdrage gegeven, voor DBCX
reorganiseren. Ten tweede hadden we bijdrage over van fondsen van het project
Doofblinden Kamp 2017. Fondsen hebben toegezegd dat DBCX het bedrag van 1.239,43
euro mag houden.
Privé stortingen: 19 juni 2017 moest de Penningmeester vanuit zijn privérekening aan de
Belastingdienst voor Omzetbelasting 72 euro betalen. De penningmeester had een
formulier ingevuld waarin werd uitgelegd dat hij had het wel netjes en op tijd ingeleverd,
toch ging er iets mis bij de belastingdienst op de website. Toch kreeg de penningmeester in
december 65 euro terug. Dat is opgelost.
Donatie: Donatie was voor DBCX bedoeld, en hebben we 100 euro over, wordt voor DBCXrekening ingezet.
De bankkosten zijn € 130,55.
Bestuurskosten bestaat uit polis verzekering van Centraal Beheer Achmea,
Belastingadviseur en wijziging Vrijstelling BTW. Het totaalbedrag is € 326,10.
Het bestuur heeft kantoorartikelen aangeschaft zoals papier en inktpatronen voor de
thuiswerkplek. Het totaalbedrag is € 40,78.
Er is € 2.459,25 over. Het bedrag wordt meegenomen naar 2018.

Toegankelijke websites en nieuwsvoorziening
Wat:
Restant 2016
Onkosten
Totaal:

Inkomsten
€ 293,79
€ 293,79

Uitgaven
€ 214,88
€ 214,88

Toelichting:
In maart 2016 kreeg DBCX financiële steun van Ars Donandi, we mochten het geld houden wat
over was om voor 2017 te gebruiken. Toegankelijke Websites en Nieuwsvoorzieningen heeft hier
op de volgende wijze financieel gebruik van gemaakt:
Restant 2016: € 293,79
Onkosten: Websites hosting per maand. Het totaalbedrag is € 214,88
Er is € 78,91 over.
-

Teambuilding
Wat:
Restant 2016
Restitutie
Totaal:
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Toelichting:
In 2017 wordt er geen Teambuilding georganiseerd en in overleg met het bestuur DBCX, wordt het
geld aan elke vrijwilliger teruggestort.
Restant 2016: € 86,50
Restitutie: € 86,50

Doofblinden Kamp
Wat:
Donatie fondsen
Deelnemerskosten
Verblijfskosten
Donatie
Donatie T-shirt
Huurkosten
Reiskosten
Materiaalkosten
Groepsaccommodatie
Cateringskosten
Activiteitenkosten
Excursiekosten
Onkosten
Onvoorziene kosten
Restitutie
Totaal:

Inkomsten
€ 32,350,00
€ 3.400,00
€ 2.750,00
€ 1.263,67
€ 900,00

€ 40.663,67

Uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.254,75
503,37
1.962,33
26.133,53
1.354,99
1.998,63
610,30
875,00
2.039,84
2.065,72
38.798,46

Toelichting:
Verschillende Fondsen en donateurs hebben het 1e Doofblinden Kamp 2017 gesteund.
Donatie fondsen: fondsen steunen het Doofblinden Kamp 2017. Totaalbedrag € 32350,-.
Deelnemerskosten: Doofblinde deelnemers betalen voor deelname kamp. Totaalbedrag €
3400,-.
Verblijfskosten: Tolken betalen voor verblijf op het kamp. Totaalbedrag € 2750,-.
Donatie: mensen die het kamp met een bijdrage steunen. € 1263,67.
Donatie T-shirt: deelnemers/DBA/tolken doneren aan kamp krijgen gratis T-shirt.
Totaalbedrag € 900,-.
Huurkosten: Huren van tandems en busjes voor het kamp. Zaalhuur voor vergaderingen.
Totaalbedrag € 1254,75.
Reiskosten: Bijwonen vergoeding voor Doofblinden Kamp Team. Tijdens kamp ophaalpunt
bij treinstation Assen, door vrijwillige chauffeur deelnemers ophalen. Totaalbedrag €
503,37.
Materiaalkosten: Kantoorartikelen en spullen voor activiteiten tijdens het kamp.
Totaalbedrag € 1962,33.
Groepsaccommodatie: de kosten van verblijf, maaltijden, dranken, handdoeken en
bedlinnen. Totaalbedrag € 26133,53.
Cateringskosten: Tijdens het kamp boodschappen doen voor avonden dranken en hapjes.
Totaalbedrag € 1354,99.
Activiteitenkosten: spullen en huren voor activiteiten. Totaalbedrag € 1998,63.
Excursiekosten: 1 dag uit naar Schiermonnikoog voor boottickets, tandems huren en
rondleiding. Totaalbedrag € 610,30.
Onkosten: EHBO huren. Totaalbedrag € 875,-.
Onvoorziene kosten: Onverwachte kosten die niet in begroting stonden Totaalbedrag €
2039,84.
Restitutie: Bijdrage van donatie en fondsen gekregen en uitgaven hierboven kosten betaald
en de rest is geld over en aan fondsen gevraagd of fondsen geld terug wil ontvangen.
Fondsen die het geld terug willen hebben is teruggestort. Totaalbedrag € 2065,72.
Er is € 1.865,21 over. Dit is voor het volgende Doofblinden Kamp.
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