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Woord van de voorzitter 

 

Het jaar 2021 hield de Corona-pandemie ons land nog steeds in een ijzeren greep. Ook voor 

de Stichting Plotsdoven was het lastig om de binding met onze achterban te onderhouden. 

Gelukkig hadden we in het eerste Corona-jaar al in sneltreinvaart de digitalisering van het 

lotgenotencontact kunnen opstarten. Want dit lotgenotencontact is toch de belangrijkste 

pijler waarop onze Stichting steunt. En dat wierp wel zijn vruchten af.  

 

Als bestuur van de Stichting zijn we natuurlijk continu in beweging om dingen aan te 

passen, te verbeteren en toe te spitsen op de toekomst. 

 

Zo willen we onze vrijwilligers meer en betere handvatten geven om hun werk goed te 

kunnen uitvoeren. Daartoe roepen we de hulp in van PGO-support waarmee we door middel 

van workshops de sterke en minder sterke punten van de vrijwilligers in kaart willen 

brengen. Zo doet iedereen dan de dingen waar hij of zij goed in is. 

 

Ook zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van een protocol ongewenst gedrag en het 

benoemen van vertrouwenspersonen. 

 

Wat betreft informatievoorziening richting onze achterban zijn we voornemens om via een 

informatiecarrousel zowel huiskamerbijeenkomsten als online bijeenkomsten over 

uiteenlopende onderwerpen op te zetten. Te denken valt aan informatie over: hulpmiddelen, 

tolkinzet, eenzijdige plotsdoofheid etc. etc. 

Met deze carrousel willen we onze focus leggen op het bereiken van meer nieuwe plots- en 

laatdoven.  

 

Dit kan dan de positie en groei van onze Stichting een nieuwe impuls geven. Want we zien 

dat het donateurenbestand door Corona toch iets aan het afvlakken is. 

 

Conclusie 

 

Corona maakt het iedereen erg lastig, dat geldt dus ook voor onze Stichting Plotsdoven. 

Desondanks blijven we met vertrouwen kijken naar de toekomst en hopen we straks weer 

ouderwets samen te kunnen zijn met onze achterban. 
 

  



 

  

Stichting Plotsdoven  

  

Doelstelling en Doelgroep   
De Stichting Plotsdoven werd opgericht 23 maart 1989. Het doel van de Stichting is het 

behartigen van de belangen van en voor plots- en laatdoven met of zonder CI en ernstig 

slechthorenden in de ruimste zin. Hierbij staat stimulatie van zelfredzaamheid en 

reintegratie van plots- en laatdoven in de horende maatschappij voorop.  

  

De belangrijkste aandachtsgebieden naast belangenbehartiging van plots- en laatdoven 

zijn dan ook communicatie, opvang en (doorverwijzing naar professionele) hulpverlening, 

voorlichting en informatieverstrekking en vooral lotgenotencontact.  

 

  

Organisatie en Financiën  
De Stichting Plotsdoven is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent, dat alle 

werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht.   

  

Het bestuur van de Stichting bestond eind 2021 uit 6 personen. De Stichting heeft een 

centraal steunpunt over het land. Een Landelijke Activiteitencommissie en een aandachts-

functionaris voor Jongeren. Ook zijn er diverse werkgroepen en commissies en een aantal 

contactpersonen. Daarnaast nemen vrijwilligers van de Stichting deel aan tal van interne 

en externe overlegsituaties en participeren in samenwerkingsverbanden van organisaties 

voor auditief beperkten.   

  

De Stichting Plotsdoven blijft streven naar meer professionaliteit. Waar nodig volgen 

vrijwilligers trainingen en cursussen om deze professionaliteit te vergroten.   

  

Door subsidie van de overheid is het medemogelijk gemaakt de administratieve taken te 

laten uitvoeren door de organisatie MEO. Deze organisatie heeft in 2019 hun werkwijze 

geïmplementeerd bij de stichting en heeft de administratieve taken uit handen genomen 

van het bureau. Bij MEO wordt de (donateurs)-administratie verzorgd en andere 

voorkomende werkzaamheden zoals het afdrukken van het Plotsdoof blad.  De meeste 

bestuurswerk-werkzaamheden vinden echter verspreid over het land bij de bestuursleden 

thuis plaats. De post wordt verzorgd door het kantoor MEO in Haarlem.       

  

De Stichting Plotsdoven ontvangt een exploitatiesubsidie van de Stichting Fonds PGO. In 

2021 ontvingen wij circa € 55.000, - aan subsidie waarvoor de stichting de geldende 

overheidsbesluiten opvolgt als gevolg van COVID-19 beperkende maatregelen.  Om die 

reden blijft donateurswerving erg belangrijk.  

  

 

 

  



Voor plots- of laatdoven voor wie deelname aan activiteiten van 

de Stichting Plotsdoven een financieel bezwaar vormt, is er het 

Lex Scheffelfonds. Iedere plots- en laatdove die donateur is, kan 

een beroep doen op dit fonds, bijvoorbeeld voor een bijdrage in 

de deelname-kosten van een themaweekend.   

 

Het Lex Scheffelfonds (LSF) is in 1991 door Ineke en Lex Scheffel 

opgericht. De donaties en gelden die bij het LSF binnenkomen 

worden gebruikt om deelname aan de activiteiten georganiseerd 

door de Stichting ook voor de financieel minder daadkrachtige 

plots- en laatdoven mogelijk te maken. 

  

 

 
Bestuur  

Het bestuur van de Stichting Plotsdoven bestaat op 31 december 2021 uit:  

De heer R. ten Bloemendal  voorzitter  

De heer G.A. de Vijlder  vicevoorzitter  

De heer P. Helmhout  penningmeester   

De heer M. Schiffmaier  secretaris  

Mevrouw N. Boer  bestuurslid  

 Mevrouw A. Ceton  bestuurslid 

     

 

Ineke Dilling is als aspirant lid gedurende 2021 uit het 

bestuur gestapt. Het bestuur dankt haar voor haar inzet en wenst haar alle goeds.       

  

Notuliste: Mevrouw Y. Chu  

  

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen.   

  

Centraal steunpunt, werkgroepen en contactpersonen  

De Stichting Plotsdoven kent een centraal steunpunt met landelijke dekking en een 

Landelijke Activiteitencommissie. De contacten tussen het Bestuur en deze geledingen 

worden verzorgd door de coördinator mw. N. Boer. Eén keer per jaar vindt een 

gezamenlijke vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt informatie uitgewisseld 

en worden landelijke en regionale activiteiten op elkaar afgestemd.   

  

De Stichting Plotsdoven kent dit jaar de volgende werkgroepen en commissies:  

  

• Werkgroep Landelijke Dag  

• Werkgroep Themaweekend  

• Werkgroep Contactdag  

• Werkgroep jaarvergadering/vrijwilligersdag  

• Redactie Website en social media 

• Redactie kwartaalblad Plotsdoof  

• Bestuur Gebarenkoor  

• Werkgroep Gezellig weekend  

• Werkgroep NmG weekend  

• Werkgroep NmG oefengroep    

• Werkgroep Let’s Connect  

  

Raad van Advies  
De Stichting Plotsdoven beschikt over een Raad van Advies bestaande uit Dr. J. Mulder, 

Drs. P.P.B.M. Boermans, audioloog bij het LUMC en dhr. P. Raggers, beleidsadviseur. De 

Raad van Advies ondersteunt en adviseert het bestuur bij specifieke vragen die bij de 

Stichting Plotsdoven binnenkomen. 

 



  

  

Nederlands Gebaren Koor 

Is een zelfstandig opererend onderdeel van de Stichting 

Plotsdoven.  

Het Nederlands Gebaren Koor is op 27 december 2011 

opgericht op initiatief van de toenmalige voorzitter van de 

Stichting Plotsdoven, Peter Raggers.   

  

De huidige missie van het NGK is:  

 

Door te zingen in Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) en het gebruiken van 

elementen uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT) kunnen koorleden op hun eigen manier 

muziek beleven.           

  

Op 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen:  

  

• Betty Kooij voorzitter, Agaath Arends, secretaris en ledenadministratie, Elise Scheffers 

algemeen bestuurslid en technische werkgroep, Ruud Spruit penningmeester en 

ledenadministratie, Margareet Joosen, public relations en communicatie, Ewa Harmsen 

webmaster en Public Relations (PR)  

  

Ook in 2021 vonden er binnen het bestuur veranderingen plaats. Zowel Betty Kooij als 

Elisa Scheffers hebben hun werk voor het bestuur neergelegd. Ze blijven wel gelukkig 

als koorlid voorbonden aan het NGK   

 

Per oktober 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:   

 

• Ewa Harmsen, voorzitter 

• Agaath Arends, secretaries en ledenadministratie  

• Marieke Blom, contactpersoon optredens en muziekcommissie  

• Ruud Spruit penningmeester en ledenadministratie 

• Peter Selles, contactpersoon technische werkgroep en beheer geluid- en videofilms NGK  

• Margareet Joosen, Public Relations en communicatie 

• Ruud Spruit, penningmeester en ledenadministratie  

    

Het NGK heeft Commissies met specifieke taken, namelijk:  

  

* Huishoudelijke commissie: Sandra Spruit , Annette Driessen en Linda van Dijk, Margreet  

  Joosen, Agaath Arends, Marjan Veenvliet, Ivonne de Jong en Jacqueline Luijten 

* Muziek commissie: Nirosha Boer, Emma de Esch, Sharon vd Borden– Wisse, Tina van 

Dijk en vanuit het bestuur Ewa Harmsen  

* PR en communicatie: Ewa Harmsen, Margareet Joosen en Peter Selles  

  

Het NGK is onder andere te benaderen via:   

  

Website: www.nederlandsgebarenkoor.nl;  

Facebook: www.facebook.com/hetnederlandsgebarenkoor  

 

Peter Raggers en Erna Steingröver zijn vertrouwenspersonen bij NGK.  

  

http://www.nederlandsgebarenkoor.nl/
http://www.nederlandsgebarenkoor.nl/
http://www.facebook.com/hetnederlandsgebarenkoor
http://www.facebook.com/hetnederlandsgebarenkoor


 

 

Donateurs  

Eind 2021 had de Stichting ca. 390 donateurs.   

  

Lidmaatschappen externe organisaties en samenwerkingsverbanden  

De Stichting Plotsdoven is organisatielid van de Stichting Ieder(In).  Donateurs van de  

Stichting Plotsdoven kunnen gebruik maken van het Juridisch Steunpunt van Ieder(In)  

  

Verder heeft de Stichting Plotsdoven zitting in of maakt deel uit van:  

  

• werkgroep Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD)  

• Platform Psychische Hulpverlening aan Doven (PPHD)  

• Stuurgroep dovenhulpverlening van GGZ-Nederland  

• Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI)  

• Signaal  

• Overleggen met NBTG en NSV  

• RTGS (Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken)  

• Projectgroep 112  i.s.m. meerdere partijen waaronder IederIn   

• Overleg Auditief beperkte organisaties uit Houten met UWV  

  

  

Bestuurlijke samenwerking met andere organisaties van auditief beperkten   

Twee tot drie keer per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen bestuursleden van de  

Stichting Plotsdoven, de Stichting Hoormij (NVVS), Dovenschap, de Nederlandse Dove 

Jongeren, SH-Jong, FODOK en de Oogvereniging.  

 

Binnen dit bestuurlijk overleg wordt van gedachten gewisseld over uiteenlopende 

onderwerpen en wordt bekeken welke gezamenlijke standpunten kunnen worden 

ingenomen. Voorlopig zal de samenwerking zich toespitsen op het gebied van vijf thema’s: 

ondertiteling, burgeralarmering 112, CI, arbeid en communicatie.  

Lotgenotencontact zal de verantwoordelijkheid blijven van iedere afzonderlijke organisatie.   

  

  

Divers Doof  

Het Divers Doof Bestuur is volop bezig met het nemen van initiatieven. Beide deelnemende 

organisaties (SPLD en FODOK) zijn positief over wat zij samen bereikt hebben. Zij blijven 

hun samenwerking continueren. Behoud van de eigen identiteit blijft hoog in het vaandel 

staan. Divers Doof blijft in dialoog met andere organisaties die zich in hun doelstellingen 

herkennen.  

  

  

  

  

  



Informatie, voorlichting en PR  

Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over plots- en laatdoofheid is een 

van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Plotsdoven. Plots/laatdoven of hun naaste 

omgeving die de Stichting benaderen krijgen een uitgebreid informatiepakket toegezonden. 

Vragen om informatie komen steeds meer via het contactformulier van de website binnen, 

maar ook per post en e-mail.   

  

In 2021 werden er 92 uitgebreide informatiepakketten verzonden. Daarvan zijn er 7 direct 

donateur geworden. Verder is informatie verstrekt aan zorgverleners, zorginstellingen en 

andere geïnteresseerden.  

  

  

Website www.stichtingplotsdoven.nl   

De website van de Stichting Plotsdoven krijgt telkens vernieuwing om de informatie 

leesbaarder en toegankelijker te maken. Dit jaar krijgt de website een functionaliteit om direct 

via Pay ideal donaties te mogen betalen. De site blijft een compleet overzicht bieden van alle 

onderwerpen waar iemand mee te maken krijgt als hij of zij plotseling of geleidelijk doof 

wordt.   

  

De onderwerpen zijn onder meer:  

  

• opvang en hulpverlening  

• spraakafzien en communicatiecursussen  

• tolkurentoekenning en het aanvragen van schrijftolken en tolken NmG  

• cochleaire implantatie  

• technische hulpmiddelen  

• wet- en regelgeving   

  

Via de pull down menu’s is ook een overzicht van zowel activiteiten als ondersteuning alsmede 
steun informatie beschikbaar. Een tal van items bevat ook links naar relevante websites.   
  

De website heeft ook een interactief gedeelte waar men kan aangeven aan welke activiteit 

hij/zij wil meedoen. Men staat ook in de gelegenheid informatieve vragen te stellen.   

  

De website is bekend onder het adres www.stichtingplotsdoven.nl. De website is ook 

bereikbaar op plotsdoof.nl, laatdoof.nl, plotsdoofheid.nl en laatdoofheid.nl.  

  

  

Facebook  

De Facebook groep van de Stichting Plotsdoven heeft eind 2021 het aantal van 1710 leden 

bereikt. In deze groep wordt heel veel informatie uitgewisseld en over diverse inhoudelijke 

zaken wordt gediscussieerd. Het is voor nieuwe donateurs een uitstekend portaal waar men 

direct wordt opgenomen en zich ook meteen thuis voelt.  

  

    

  



Het kwartaalmagazine Plotsdoof  

Het kwartaalmagazine Plotsdoof is samen 

met de website het visitekaartje van de 

Stichting Plotsdoven. Het blad wordt 

toegezonden aan donateurs en relaties van 

de Stichting Plotsdoven. Plotsdoof is het 

medium voor informatievoorziening aan de 

achterban. Het bevat, naast ervarings-

verhalen van plots- en laatdoven zelf, 

informatie over plots- en laatdoofheid, 

hulpverlening, hulpmiddelen en 

voorzieningen, arbeid en regelgeving en 

over de activiteiten alsmede de projecten 

van de Stichting Plotsdoven.  

 

  

Congressen, gastcolleges en lezingen  

Helaas vanwege de pandemie hebben menige gastcolleges en lezingen niet fysiek kunnen 

plaatvinden. Enkele hiervan heeft via Let’s Talk wel plaatsgevonden. Een ander via Teams voor 

de eerste-jaars IG studenten op de HU over de doelgroepen van de stichting. Diverse 

congressen en symposia over CI, plots- en laatdoofheid en andere verwante thema’s hebben 

helaas niet kunnen plaatsvinden 

 

 

Werkgroep NmG-oefengroepen (gesproken Nederlands ondersteund met gebaren)  

Deze werkgroep is in het leven geroepen om de communicatie onder de doelgroep te 

bevorderen. Alle groepen zijn helaas stil gelegd i.v.m.. de Corona-maatregelen. De Let’s Talk 

groep heeft de taak op zich genomen om menige online sessies te houden waarbij men 

gelukkig NmG kon bijhouden en oefenen.   

 De heer M. Schiffmaier is de NmG coördinator. Voor meer informatie kunt u dit opvragen bij 

het onderstaand mail adres: nmgoefengroepen@stichtingplotsdoven.nl  

 

  

Werkgroep NmG weekend   

Werkgroep NmG weekend is in 2018 opgericht. Het doel is weekenden organiseren waarin 

NmG gebruik gestimuleerd wordt. Thema workshops worden gegeven om de 

gebaarvaardigheid op elk niveau te verbeteren en de deelnemer brengt dit in de praktijk. De 

bekendheid en succes blijven groeien. Voor meer informatie kunt u dit opvragen bij het 

onderstaand mail adres:  nederlandsmetgebaren@gmail.com 

 

 

Vrijwilligers  

Het aantal van ruim 40 vrijwilligers blijft stabiel.  

Hun inzet is voor de Stichting van onschatbare waarde. Wij zijn dan ook blij dat we een stabiele 

groep vrijwilligers hebben waardoor we als Stichting ons werk kunnen blijven doen 

 

 

Activiteiten Centraal punt, Bestuur en Activiteitencommissie  

De Stichting Plotsdoven heeft een Centraal punt en een Landelijke Activiteitencommissie die, 

net als het bestuur, periodiek activiteiten organiseren.  Op de volgende pagina een overzicht: 

 

 

 

 

 

mailto:nederlandsmetgebaren@gmail.com


Landelijke Dag – ca. 35 deelnemers – via Zoom  

De landelijke ontmoetingsdag is i.v.m. de coronamaatregelen online gehouden op zaterdag 13 

maart.  De voorbereidingen zijn in het najaar van 2020 gestart. De gastspreker, sinds haar 13de 

blindvertelde over haar leven en overwinningen . Er zijn ook 9  activiteiten gehouden 

waaronder: bloemschilderijtje maken, fotograferen met je mobiel, Chinese tongdiagnose, 

bakken met Cas, quiz, urban sketching en een bierproeverij. Alle benodigde materialen werden 

vooraf aan deze dag thuis bezorgd bij de deelnemers. De dag werd ervaren als een vermoeiend 

leerzaam evenement met diversiteit aan activiteiten waarbij ondanks dat het online moest 

plaatsvinden iedereen met plezier op terugkeek. 

 
Minisymposium ca. 50 deelnemers – zowel op locatie als online (hybride) 
Op het laatste internationale congres in 2019 van de stichting Plots- en 
Laatdoven is het project Let’s Connect gelanceerd. Tijdens het 
minisymposium op 25 juni heeft de werkgroep de eerste resultaten van 
hun activiteiten laten zien.  Op deze dag onthulde de voorzitter Robert ten 
Bloemendal de Let’s Connect button met de nieuwe slogan. Men kreeg ook 
de eerste twee projectfilmpjes te zien met Annet Verdoorn en Eric Habets. 
De filmpjes zijn gemaakt door media-specialist Job Hendriks. Een aantal 

sprekers is aan het woord geweest vanuit de werkgroep, het bestuur en zusterorganisaties. 
Het Nederlands Gebaren Koor heeft opgetreden. En als kers op de taart werden er 2 
koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de oprichters van het Lex Scheffel Fonds.                 
 
Themaweekend – ca. 35 deelnemers – op locatie 
Het themaweekend vond plaats op 9 t/m 11 juli in het Gelderse Berg en Dal. Veel workshops 
en activiteiten vonden plaats waaruit men kon kiezen zoals: spelletjes met gebaren, hapjes 
maken, een creatieve workshop, een pubquiz, krachtwuuf en boogschieten. Voor meer 
beweging kon men ook kiezen uit wandelen, de stad bezoeken of meedoen aan een tour van 
het Museum Heilig Land. Na dit weekend was iedereen weer ontzettend blij en tevreden na 
een gezellig samenzijn. 
 

 

Vrijwilligersdag – ca. 35 deelnemers – op locatie 
De vrijwilligersmiddag  vond plaats in Bunnik  op zaterdag 12 september. Onder begeleiding 
van een film/media producent is er in een aantal teams een film gemaakt waarbij men zelf 
moest regisseren en produceren. Dat was echte teambuilding en we leerde samenwerken als 
team. Als thema moest elke team haar interpretatie van leven met een auditieve beperking 
uitbeelden. De genres die hiervoor werden gebruikt strekten van een narratief verhaal tot sci-
fi. Na de uitreiking voor beste film aan het winnende team volgden een gezellige borrel en een 
lekkere barbecue, dat was een mooie afsluiting van een erg gezellige dag!  
  
Contact Dag – ca. 50 deelnemers  - op locatie 
De landelijke ontmoetingsdag is gehouden op zaterdag, 9 oktober. De voorbereidingen zijn in 
het voorjaar gestart .De dag vond plaats in het hotel De Klepperman te Hoevelaken. De dag 
gaf handvatten over werken met een gehoorbeperking. Twee inzichtelijke 
presentaties/workshops werden gegeven: “hoe is het om doof te zijn op de werkvloer?” en 
“wat kun je al dove/slechthorende zelf doen om goed te functioneren?” In de middag zijn er 
twee rondes workshops met onderwerpen zoals “Hulpmiddelen op de werkvloer en “Gebaren 
op de werkvloer” en “Ontspanning op de werkvloer’.  Een leerzame dag vol herkenning en 
nieuwe ontmoetingen.   
 
Eindejaarsafsluiting – ca.10 deelnemers - op locatie 
Deze afsluiting heeft in Beuningen in een Chinees restaurant  plaatsgevonden op 9 december. 
Er werd gestart met bowlen. Hierna werd er met elkaar gegeten. Dat samenzijn was een klein, 
gezellige groepje, één dag voor de lockdown. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lotgenotencontact, Ervaringsuitwisseling en Toegankelijkheid  
Lotgenotencontact en ervaringsuitwisseling zijn terug te vinden in alle 
activiteiten waarvoor dan ook veel ruimte werd gemaakt in het 
betreffende programma. Evenals voor ontspanning omdat onze 
doelgroep in het “normale” leven zich moeilijk kan ontspannen omdat 
men veelal op de tenen moet lopen door moeizame communicatie.  

 
Toegankelijkheid wordt voor zo ver mogelijk vergroot door de inzet van tolkdiensten, 
apparaten, hulpmiddelen en vrijwilligers bij deze activiteiten.  

  

Inloopcentra  

Ruim zes jaar hebben we alweer ons maandelijkse inloopcentrum in Almere en 

het inloopcentrum Waalwijk sinds 2019. In de tijd van Corona was de inloop door 

de geldende maatregelen duidelijk minder. Om aan de behoefte te voldoen voor 

lotgenoten in het noorden zijn er plannen om inloopcentra in zowel Groningen 

en Leeuwaarden te (her)openen. De stichting heeft enkele ontmoetingen 

kunnen houden, maar deze waren zeer beperkt i.v.m. de Corona-maatregelen. 

Het doel is om gastsprekers uit te nodigen die de bezoekers van info kunnen 

voorzien. Dat kan iemand zijn van een organisatie die dienstverlening doet aan 

auditieve beperkten of een schrijftolk die extra tips geeft voor de tolkgebruikers. Er wordt 

gekeken naar de behoeftes van de lotgenoten. De vrijwilligers die hun tijd en energie hiervoor 

inzetten zijn van onschatbare waarde. 

  

Opvang en hulpverlening  

Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid /GGMD  

De officiële opening van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid vond plaats op 

1 juli 2005. Sindsdien wordt intensief samengewerkt met het NCPLD en GGMD waar het 

NCPLD is onder gebracht.  

  

Contactpersonen  

De Stichting Plotsdoven beschikt over personen die een luisterend oor kunnen bieden aan 

plots- of laatdoven en ook de horende partners die daar behoefte aan hebben. In deze vorm 

van lotgenotencontact kunnen ervaringen en tips worden uitgewisseld over hoe om te gaan 

met gehoorverlies en eventueel wat voor impact dit heeft op de naaste omgeving. Deze 

contacten vloeien in de meeste gevallen voort uit een informatievraag die op het secretariaat 

binnenkomt. De frequentie en totale tijd van het contact wisselt per persoon. Soms is een 

goed gesprek voldoende. Soms is er sprake van meerdere gesprekken.   

  

  

Cochleaire implantatie  

Het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) 

is een samenwerkingsverband van Divers Doof en de 

Stichting Hoormij. Het OPCI zet zich in voor 

belangenbehartiging van CI-dragers en het geven van 

voorlichting aan CI-dragers, professionals, doven die een 

CI overwegen en andere belangstellenden.   

 

Het OPCI heeft drie kerntaken:   

  

• Belangenbehartiging  

• het geven van voorlichting   

• het organiseren van bijeenkomsten  

 

 

 



 

 

Externe contacten  

De Stichting Plotsdoven onderhoudt contacten met een tal van externe organisaties, 

waaronder : 

 

*Regionale instellingen 

 

• Ministerie van VWS  

• PGO Support  

• UWV  

• CG-raad  

• Stg. Hoormij (NVVS) 

• Dovenschap  

• Fodok  

• Nederlandse Dove Jongeren  

• SH Jong  

• FENAC, audiologische centra en 

implantteams  

• GGMD 

• Riethorst  

• De Gelderhorst  

• Bureau Werkpad  

• Kentalis (De Koninklijke Effatha 

Guyot Groep De Koninklijke Auris 

Groep en Viataal) 

• Ieder(in)  
• Hogeschool Utrecht (Dovenstudies)  

• Nederlands Gebarencentrum  

• Tolknet en Tolkcontact  

• NBTG en Nederlandse Schrijftolken  

Vereniging  

• RTGS; Stichting Register Tolken 

Gebarentaal en Schrijftolken  

 

Europese Unie instellingen  

  

• EFHOH (European Federation for 

the Hard of Hearing People)  

  

Internationale instellingen  

  

• ALDA (Association of Late 

Deafened Adult

Op regionaal niveau is, vooral vanuit regionale wonende vrijwilligers overleg 

gevoerd met welzijn stichtingen voor Doven en met afdelingen van de Stichting   

Hoormij.  

  

Op zowel Europees- als internationaal niveau wordt er contact gezocht met andere 

organisaties waarmee we door middel van informatie-uitwisseling elkaar kunnen helpen 

en versterken. 



Uitgaven Financieel Overzichten (zie de 3 volgende pagina’s)  

  

 

  Exploitatie-overzicht  InstellingsSubsidie 2021    

Baten       Lasten    

Subsidiestroom 1          

Instellings-subsidie    €    55.000,00    Lotgenotencontact  €     26.936,56   
Te veel ontvangen 
subsidie 2020   €      6.625,00    Informatievoorziening  €     15.026,98   

      Aandoen.specif.Belangenbehartiging  €      3.012,50   

      Back office  €     10.023,96   

      Terugbetaalde subsidie over 2020  €      6.625,00   

Totaal Subsidie    €    61.625,00       €     61.625,00   

       

  Exploitatie-overzicht Eigen Financiering 2021    

Baten       Lasten    

Donaties   €      9.755,48    Professionalisering   €      1.278,39   
Giften en 
éénmalige baten   €          85,00   Instandhoudingskosten  €     11.276,55   
Entree 
Lotgenotencontact   €      3.013,06    Lets connect  €       39.641,89   
Voorlichting   €      1.127,34        

Lets connect   €    36.250,69        
Huur (i.s.m. 
FODOK)   €      3.332,35    Basis overschot naar Reserve  €      1.367,09   

             
Totaal Eigen 
Financiering    €    53.563,92       €     53.563,92   

              Totaal baten en lasten 2021    



Baten       Lasten    
Exploitatie 
Instellings-subsidie   €    61.625,00    Exploitatie Instellings-subsidie  €     61.625,00   
Exploitatie Eigen 
Financiering   €    53.563,92    Exploitatie Eigen Financiering  €     52.196,83   

      Basis overschot naar Reserve  €      1.367,09   

          

          

Totaal baten     €  115.188,92    Totaal lasten   €   115.188,92   

       

           Eindbalans 2021      

  2021 2020     2021 2020 

Liquide middelen       Eigen vermogen     
ING Zakelijke 
Rekening 31dec  €     15.273,75   €    20.531,66    Algemene reserve  €     46.629,43   €   40.804,85  
ING Zakelijke 
Spaarrek 31dec  €     38.675,05   €    38.675,05    Reserve Centrum  €      2.269,20   €    2.269,20  

       Bestemmingsreserve   €      4.662,49   €    4.662,49  

       Reserve Sponsoring Donateurs  €         387,68   €       387,68  

       Te betalen subsidie  €                -     €    6.625,00  

       Te betalen NGK landelijk  €                -     €    2.432,49  

       Voorziening Lets Talk  €                -     €    2.025,00  

              

Totaal   €     53.948,80   €    59.206,71    Totaal   €     53.948,80   €   59.206,71  

  



        

Mutaties Reserve-
rekeningen             

              

Alg reserve      Bestemmingsreserve    

Beginsaldo   €    40.804,85    Beginsaldo   €    4.662,49  

Resultaat 2021   €      5.824,58    Resultaat 2021   €              -    

Eindsaldo   €    46.629,43    Eindsaldo    €    4.662,49  

           
Voorziening Lets 
Talk      Te betalen subsidie    

Beginsaldo   €      2.025,00    Beginsaldo   €    6.625,00  
Resultaat 2021 naar 
Alg res.   €     2.025,00    Resultaat 2021   €   -6.625,00  

Eindsaldo    €               -      Eindsaldo    €              -    

           

       Te betalen NGK landelijk    

       Beginsaldo   €    2.432,49  

       Resultaat 2021 naar alg res.   €   -2.432,49  

       Eindsaldo    €              -    

           

Reserve  Centrum      Reserve Sponsoring Donateurs    

Beginsaldo   €      2.269,20    Beginsaldo   €       387,68  

Uitgaven / Inkomsten   €               -      Resultaat 2021   €              -    

Eindsaldo     €      2.269,20    Eindsaldo     €       387,68  

Uitgaven voor Lotgenotencontact, Informatievoorzieningen, Aandoening specifieke Belangenbehartiging en Back office zijn verantwoord onder 

Instellings-subsidie tot het maximaal subsidiabele bedrag. Daarboven zijn deze kosten gefinancierd uit eigen geldmiddelen.  

Mocht u een digitale versie wensen te ontvangen dan is deze op te vragen bij:  

  

info@stichtingplotsdoven.nl  onderwerp: ANBI overzichten 

 



 


