
Beleidsplan 2018-2022 Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion . 

 

 
 
Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion 
Postadres: Ranonkelstraat 2 
2223 XG Katwijk. 
 
Banknummer; NL76RABO0300759991    
KvK-nummer : 61904899 
Fiscaal nummer ( RSIN): 854541536 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
Beleidsplan 2018-2022 Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion.  
In dit beleidsplan leest u de belangrijkste informatie over onze Stichting Nederlandse Doofblinden 
Connexion (DBCX). 
De Stichting bestaat sinds 2014. Wij besturen als doofblinden de Stichting zelf. Wij worden daarbij 
ondersteund door vrijwilligers. Jaarlijks vragen wij financiële steun bij fondsen en (particuliere) do-
noren om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Voor 2019 zullen wij voor het eerst een beroep 
doen op de subsidie van het Ministerie voor patiënten-en gehandicapten organisaties. 
Meer  informatie over ons willen wij u altijd geven. Op de website www.dbcx.nl leest u meer. Via 
info@dbcx.nl kunt u ons bereiken. 
 
Het bestuur van DBCX 
Marjolein Pruis, voorzitter 
Mirella de Jong secretaris 
Wim Meijvogel, penningmeester 
Michel Tielbeke, lid en fondsenwerver. 
 
A. De reden voor de oprichting van DBCX:  
Doofblinden willen graag deel uit maken van de maatschappij. Wij willen daar aan bijdragen door: 
- Ondersteuning te bieden aan lotgenoten 
- Informatie te geven over onze mogelijkheden  
- De gezamenlijke belangen te behartigen en te versterken. 
 
Door het oprichten van DBCX kunnen we gezamenlijk meer bereiken en ook meer mensen be-
trekken bij onze ambities. Wij doen het liefst alles als doofblinden zelf, maar zijn ook blij, als wij 
door vrijwilligers geholpen worden. 
 
Visie 
Wij zijn er van overtuigd dat doofblinden uit hun isolement gehaald moeten worden. Daarbij is 
vaak hulp van lotgenoten nodig. DBCX wil deze hulp geven door werkgroepen te ondersteunen, 
die activiteiten voor doofblinden organiseren. Deze activiteiten kunnen cultureel, educatief, sociaal 
en recreatief van aard zijn. Hierdoor kunnen doofblinde mensen zich ontwikkelen, werken aan hun 
zelfredzaamheid en leren van elkaar. 
 
Missie 
Wij hebben de missie om doofblinden laagdrempelig een plek te geven, waar zij zich prettig kun-
nen voelen, zich kunnen ontplooien en met anderen kunnen communiceren via (tactiele) gebaren-
taal. 
 
B. Ambities 
1. Wij willen zorgen dat doofblinden meer kunnen deelnemen aan werkgroepen en activiteiten, 

waar zij lotgenoten treffen. Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van een 
(twee)jaarlijks kamp. 
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2. Wij willen zorgen dat doofblinden meer deel kunnen nemen aan excursies en kunnen gaan 
naar evenementen, zoals sportwedstrijden, festivals of andere culturele evenementen.  

3. Wij willen zorgen dat er voldoende informatie is over de communicatie met en tussen doof-
blinden, het gebruik van (tactiele) gebarentaal daarbij en de oplossing van andere specifieke 
problemen. 

4. Wij willen dat meer doofblinden actief kunnen worden door het volgen van cursussen of het 
bezoeken van bijeenkomsten.  

5. Wij willen zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties, die zich inzetten voor doof-
blinden. 

 
C. Onze kracht en onze zwakten 
Onze kracht is dat de Stichting werkt voor en door ons. Wij zijn enthousiast en ambitieus  om  
voor onze mede-doofblinden van betekenis te zijn. Werkgroepen kunnen activiteiten initiëren en 
organiseren. Het tweejaarlijkse kamp is daarvan een voorbeeld. 
Onze zwakte is dat wij soms hulp nodig hebben, b.v. bij contacten met officiële instanties, zoals 
de belastingdienst, de notaris en anderen. Vrijwilligers helpen ons daarbij. 
 
 
D. Plannen 
In 2018 zijn onze acties gericht op: 
1. Het verbeteren van de juridische, fiscale en financiële basis van de Stichting. Wij hebben een 

BTW-vrijstelling en de ANBI status wordt aangevraagd. Met de inrichting van de financiële 
administratie zijn we een goed eind op weg. 

2. Het verder vorm geven van een goede organisatiestructuur. Taken en bevoegdheden van het 
bestuur, werkgroepen en vrijwilligers worden vastgelegd in reglementen. Wij hebben daarvoor 
al een basis, van waaruit wij verder kunnen werken. 

3. De voorbereiding van de organisatie van het Doofblindenkamp in 2019. 
4. Het deelnemen van een delegatie aan de conferentie van de World Federation of DeafBlind 

(WFDB) in Spanje. 
 
In 2019 zullen onze acties vooral gericht zijn op: 
1. De ondersteuning van de organisatie van het Doofblindenkamp. 
2. Het stimuleren van nieuwe activiteiten, gericht op lotgenotencontact, informatie en belangen-

behartiging. 
3. Het verder uitbouwen van onze contacten met andere organisaties van en voor doofblinden. 
 
In 2020, 2021 en 2022 zullen onze activiteiten gericht zijn op: 
1.   Het streven naar de organisatie van een jaarlijks doofblindenkamp. 
2.   Het blijven versterken van de interne en externe organisatie. 
3.   Het werken aan de verdere integratie van doofblinden in de maatschappij door middel van het 

continueren van effectief gebleken activiteiten en het ondersteunen en mede ontwikkelen van 
nieuwe activiteiten. 

 
Continu en jaarlijks zullen wij werken aan: 
1. Meer bekendheid geven aan onze missie en ambities. 
2. Het actueel en voor doofblinden toegankelijk houden van onze website. 
3. Subsidies aanvragen bij overheid, fondsen en particuliere sponsoren. 
4. Jaarlijks verslag doen van onze activiteiten en financiële verantwoording afleggen. 
5. Het zoeken van samenwerking met organisaties en individuen die op vrijwillige basis ons bij 

ons werk willen ondersteunen. 
6. Het bezoeken van landelijke en internationale cursussen en congressen. 
 
E. Tot slot 
DBCX bestaat nu 4 jaar. Dankzij hulp van velen zijn we een eind op weg. We hebben als bestuur 
nog veel werk te doen, maar dat doen we graag om anderen kans te geven om deel te nemen aan 
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de maatschappij. Door deze bestuurlijke werkzaamheden en cursussen versterken wij onze mo-
gelijkheden en kunnen een voorbeeld zijn voor onze lotgenoten. 
 
 
Dit beleidsplan is opgesteld met hulp van adviseurs van de SESAM Academie. 


