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Voorwoord
Aan de fondsen,
Wat een ‘apart’ jaar hebben we achter de rug. Het jaar begon veel
belovend met een een ontmoeting met de voorzitter van de WFDB (World
Federation Deafblind) in samen werking met DBI (Deafblind international),
om daarna te belanden in een keiharde Coronacrisis, waarin we niets
konden organiseren en waar wij als organisatie moesten zoeken naar
communicatiemiddelen die goed konden werken op afstand om uberhaupt
te kunnen overleggen onderling.
Iedere doofblinde ziet en hoort anders en dus voldoet niet elke
communicatiemiddel die voor handen is op afstand.
Toch hebben wij getracht er het beste van te maken!
Bijgaand vindt u ons jaarverslag van 2020.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Pruis, voorzitter
Namens het bestuur van Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion
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1. Het bestuur
Het bestuur van DBCX bestaat begin 2020 uit vier bestuursleden:
1.
2.
3.
4.

Marjolein Pruis - voorzitter
Wim Meijvogel - penningmeester
Mirella de Jong - secretaris
Marieke van der Koppel – Marketing & Communicatie

In 2020 hebben wij afscheid genomen van onze vice voorzitter Marc van
de Bij en onze fondsenwerver Michel Tielbeke.
Eind 2020 hebben wij een nieuwe vrijwilliger geworven. Edwin Zijdenbos
zal het bestuur met diverse zaken ondersteunen.
2. Bestuursvergaderingen
Door de coronacrisis hebben we in 2020 1x op locatie vergaderd en
daarna op afstand online. Dit laatste was door de diversiteit van
doofblindheid in het bestuur een opstakel gebleken, maar uiteindelijk
hebben we een weg gevonden waardoor we toch online besprekingen
konden hebben.
3. Materiaalkosten
De penningmeester betaalt materiaalkosten aan bestuursleden en
vrijwilligers van DBCX voor bijvoorbeeld inktpatronen, papieren,
enzovoort.
4. Reiskostenvergoeding
De bestuursleden en vrijwilligers krijgen reiskosten vergoed door DBCX
voor het bijwonen van vergaderingen en werkoverleggen. De
penningmeester is verantwoordelijk voor de reiskosten.
In 2019 is afgesproken om zo veel mogelijk met iemand mee te reizen,
om kosten te besparen i.v.m. een klein budget.
In 2020 zijn nauwelijks reiskosten gemaakt.
5. SESAM Academie
Begin 2020 hebben wij de ondersteuning van de adviseurs van SESAM
Academie afgerond.
Wij danken de adviseurs hartelijk voor al hun advies en ondersteuning!
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Persbericht geschreven door SESAM Academie adviseurs:

De Nederlandse Doofblinden Connexion
Foto: het bestuur van DBCX is voortvarend aan de gang met het organiseren van het
doofblindenkamp in 2022.
Het zeskoppige bestuur van de DBCX bereidt vol enthousiasme het doofblindenkamp in 2022 voor. Met
hulp van hun tolken bespreken zij met de SESAM Adviseurs en elkaar het projectplan en de
meerjarenbegroting. Het besturen van een stichting is voor mensen met doofblindheid niet eenvoudig,
maar zij weten wat zij willen: een Stichting met een ANBI-status, van waaruit zij fondsen kunnen werven

en het kamp tot stand brengen. Twee SESAM Adviseurs stonden hen bij met de aanvraag van de ANBI
en de voorbereiding van het projectplan en de begroting. Tijdens het kamp helpen (deels doofblinde)
vrijwilligers de deelnemers bij hun maatschappelijke integratie. Daarbij is het zelf doen (en dus niet het
voor je laten doen) een cruciaal aspect van de training. Mensen met doofblindheid laten zowel in het
bestuurlijke werk als bij het organiseren en realiseren van het doofblindenkamp zien waartoe zij
ondanks hun handicap in staat zijn.
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De SESAM Adviseurs, Ria Koppejan en Johan Hahn sluiten het SESAM-adviestraject af. Zij bevelen
DBCX aan bij de donateurs en vermogensfondsen om het doel, het aanbieden van het
doofblindenkamp in 2022, te kunnen realiseren. Dat ze het kunnen hebben ze al in 2017 al bewezen.
Het in dat jaar georganiseerde doofblinden kamp werd door de deelnemers als groot succes
beoordeeld.
6. Marketing en Communicatie
6.1 Social media DBCX
We hebben berichtgeving over doofblindheid door andere organisaties
bijgehouden. En sommige berichten daarover op de social media van
DBCX geplaatst.
De redactie van DBCX heeft interviews afgenomen en geplaatst op de
website van DBCX. Daarnaast heeft voorzitter Marjolein een aantal blogs
geschreven. Ook deze zijn op de website en social media geplaatst.
6.2 Samenwerken met andere organisaties
WFDB In januari hebben hadden we een ontmoeting met de voorzitter
van de World Federation of the Deafblind, Geir Jensen. Doel was
kennismaken en informatie uitwisselen. Onder andere over onze
organisaties en welke activiteiten in Noorwegen worden georganiseerd
voor doofblinden. Zoals een doofblinden kamp. Andere informatie: - In
Noorwegen is doofblindheid als beperking wettelijk erkend. - Vanaf 1980
is WFDB een zelfstandige organisatie geworden met financiering door de
overheid. - WFDB heeft stafleden in dienst die ondersteuning bieden op
het gebied van bijvoorbeeld administratie en informatievoorziening voor
doofblinden.
De ontmoeting was bij Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) en
was mogelijk dankzij Deafblind International (DBI).
6.3 Zorgorganisaties
Naar aanleiding van de coronacrisis hebben we zorgorganisaties op het
gebied van doofblindheid een open brief gestuurd. Daarin hebben we
aandacht gevraagd voor de moeilijk positie waarin mensen met
doofblindheid terecht zijn gekomen door de crisis. Het afnemen van zorg
en/of begeleiding was door de gevraagde afstand van anderhalvemeter
onmogelijk geworden. Alleen digitaal contact was mogelijk. Persoonlijk
fysiek contact was niet mogelijk.
6.4 EDBU
We willen als organisatie lid worden van de European Deafblind Union
(EDBU). Daarvoor hebben we contact gelegd met het bestuur van deze
organisatie.
7. Onder de Vlag van EDBU
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Onder de vlag van EDBU zijn verschillende ‘projecten’ uitgewerkt op
Europees niveau voor Doofblinden.
7.1 Europese Youth Doofblinden Kamp
Er is een plan binnen de EDBU gerezen om een Europese Doofblinden
Kamp voor jongeren te organiseren (18-35 jaar).
Hiervoor is financiële steun nodig, om deze te krijgen wordt er een
aanvraag gedaan bij het Europese fonds ERASMUS +. Om deze aanvraag
te kunnen doen zijn er aanbevelingen nodig van verschillende Europese
Stichtingen.
DBCX heeft hiervoor een formulier ingevuld met de gegevens van/over
DBCX, zodat ERASMUS + kan beoordelen welke Stichtingen in Europa het
Europese Youth Doofblinden Kamp aanbevelen.
ERASMUS + heeft inmiddels financiële steun toegezegd.
Het plan was om in 2021 een Europese Youth Doofblinden Kamp te
organiseren. Helaas moet dit worden uitgesteld naar een ander jaar
wegens de Corona pandemie.
7.2 Pro Tactiele
Er is een plan binnen de EDBU ontwikkeld om in Europa een training voor
Pro Tactiele op te zetten, die gegeven wordt door ervaringsdeskundigen in
verschillende landen in Europa.
Om dit te bereiken is financiële steun nodig van ERASMUS +.
Hiervoor zijn aanbevelingen nodig van diverse Doofblinden Stichtingen in
Europa.
DBCX heeft hiervoor een formulier ingevuld over onze stichting met
contact gegevens. Alle formulieren van verschillende doofblinde
organisaties uit Europa zijn eind oktober 2020 naar ERASMUS +
verstuurd. Tot op heden is er nog geen toekenning bekend gemaakt door
ERASMUS +.

8. Werkgroepen
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8.1. Doofblinden Kamp
Het afgelopen jaar was voor het Doofblinden Kamp Team een tussen jaar
en vonden er geen vergaderingen plaats.
Door de coronacrisis was het niet mogelijk om fondsen te werven voor het
mogelijke kamp in 2022.
In december heeft het Doofblinden Kamp Team geadviseerd om het
Doofblinden Kamp niet in 2022 plaats te laten vinden, maar te
versplaatsen naar een ander jaar i.v.m. de Covid-19 omstandigheden,
omdat we niet weten hoe deze crisis zich verder gaat manifesteren in het
komende jaar.
Het bestuur van DBCX zal hier begin 2021 een beslissing over nemen.

Jaarverslag en Jaarrekening zijn vastgesteld door het bestuur op
28 mei 2021.
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