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VOORWOORD 

 

 

Dit verkorte beleidsplan is gebaseerd op het beleidsplan uit het jaar 1998-1999 van 

Dorswedo en is waar nodig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen, de gewijzigde 

behoeften en noodzakelijkheden. 

 

De samenleving is de afgelopen 10 jaar grondig veranderd, het is een zeer snelle 

communicatieve en informatieve maatschappij geworden en de wereld is een dorp 

geworden dankzij internet en het uitgebreide aanbod op TV. 

 

De samenleving is als een voortrazende trein, de ene ontwikkeling volgt de andere op, er 

is een bombardement van informatie via radio, tv, kranten en internet. Er is een overkill 

aan informatie. 

 

Oude vertrouwde maatschappelijke fundamenten verdwijnen in razend tempo of is aan 

erosie onderhevig. 

 

Communicatie in deze maatschappij is het hoogste goed en het moet allemaal snel, sneller, 

snelst. 

 

Het kenmerkende socialisme van buren- en familiehulp in de jaren 50, 60 en 70 in deze 

samenleving is nagenoeg verdwenen en heeft plaatsgemaakt professioneel socialisme.  

 

De dove medemens kan die snelheid niet bijbenen en heeft het vermogen niet te 

selecteren wat wel belangrijk is en wat niet. Er is sprake van een enorme informatie en 

communicatie kloof. Er is sprake van een enorm professioneel maar ook versnipperd 

aanbod van diensten en mogelijkheden. 

 

Het gevolg hiervan dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod dan wel 

sprake van een verkeerd aanbod, op het verkeerde tijdstip aan de verkeerde persoon. 

 

Meer dan ooit is de noodzaak ontstaan om ons als Stichting te herbezinnen wat onze 

mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn.  

 

De Stichting dient een rust -, communicatie en informatiepunt voor de dove medemens te 

worden, als een Loket waar men terecht kan voor alle vormen van hulpvragen op het 

gebied, van gezondheid, geestelijk welbevinden, educatie, culturele vorming, financieel 

welzijn en juridische ondersteuning en waar we die hulpvraag naar de juiste persoon en 

instantie kunnen doorverwijzen.  

 

Dit vergt een optimale en professioneel samenwerkingsverband met instellingen of 

personen die dergelijke voor de dove medemens op maat gesneden hulp kan bieden. 

 

Een voorbeeld is de al jaren durende samenwerking met het Landelijke Gebarencentrum in 

Bunnik en de Da Vinci College in Dordrecht ten behoeve van de gebarencursussen in de 

regio Drechtsteden. 

 

In 2007 zijn we gestart met de samenwerking met het centrum voor oudere Doven de 

Gelderhorst in Ede voor het opzetten van een dagrecreatieproject voor dove 55-plussers in 

Dordrecht. 

 

In 2008 zijn we gestart met een samenwerking met de Stichting Welzijn voor Doven te 

Rotterdam om gebarendocenten en cursisten uit te wisselen i.g.v. wachtlijsten of een 

tekort aan cursisten of docenten. 
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BELEIDSPLAN  2009 - 2019   

 

 

1. INLEIDING 

 

DORSWEDO (Dordtse Stichting Welzijn Doven) zet zich sinds 1993 in voor de  

Ontwikkeling en ontplooiing van de doven en ernstig slechthorenden in de regio 

Dordrecht en omstreken in de ruimste zin van het woord en is een bekende en een niet 

meer weg te denken Welzijnstichting voor doven in de regio.  

 

Sinds 1998 hebben de doven als culturele minderheidsgroep in Dordrecht een 

Dovenontmoetingscentrum (DOC) op de Brouwersdijk, waar doven zich vrij en ontspannen 

kunnen voelen wanneer zij elkaars gebarentaal (moedertaal) spreken. 

 

Door de snelle ontwikkeling en emancipatie van de dovenbeweging zijn er steeds meer 

doven, die zich bewust worden van hun positie in de horende maatschappij. Zij willen op 

hetzelfde niveau en met dezelfde mogelijkheden als horenden kunnen functioneren in de 

huidige maatschappij.  

In het kort: gelijke rechten op ontwikkeling en ontplooiing voor doven zoals 

horenden. 

 

Deze bewustwording vergt een andere benadering, een consequente en professionelere 

ondersteuning en coördinatie vanuit de Stichting naar de diverse doelgroepen zoals 

ouders met dove kinderen, jongeren, de middengroepen, oudere doven, doven met een 

meervoudige handicap, plotsdoven, slechthorenden, stagiaires zoals gebarentolken en 

docenten in de opleiding en de contacten met diverse instanties zoals de gemeente 

Dordrecht, de Dovenschap, de Gelderhorst, het Landelijk Gebarencentrum, het 

Maatschappelijk werk voor Doven en zusterstichtingen. 

 

Omdat DORSWEDO geen structurele geldmiddelen heeft om de doelstellingen waar te 

kunnen maken, is de ontwikkeling binnen de organisatie erg moeizaam. Door het gebrek 

aan geldmiddelen en gebrek aan kader zijn allerlei plannen en activiteiten niet tot 

ontwikkeling gekomen. 

Alleen de noodzakelijke werkzaamheden worden gedaan zoals het openhouden, 

onderhouden en schoonhouden en het laten draaien van het Dovenontmoetingscentrum 

en kantoorruimte. 

 

Tevens waren we genoodzaakt de aansluiting bij de Dovenschap door te hoge bijdrage 

(€ 200, - per jaar) tijdelijk te beëindigen. Door het wegvallen van deze aansluiting kunnen 

we geen invloed uitoefenen over bepaalde ontwikkelingen en beslissingen binnen de 

Dovenwereld dan wel worden we niet meer uit de eerste hand op de hoogte gebracht van 

deze ontwikkelingen.  

 

Een groot gemis is tevens een het ontbreken van een bureau medewerker in vaste dienst 

voor tenminste 16 uur per week om alle noodzakelijke beleidsinhoudelijke, uitvoerende en 

coördinerende en contactonderhoudende taken te kunnen doen. 

   

We bieden u dit verkorte beleidsplan aan welke aangevuld is met activiteiten op gebied 

van recreatie, educatie en culturele vorming. En een takenpakket voor een bureau 

medewerker. 

 

Namens DORSWEDO 

 

J.M.P. ter Linden, contactpersoon a.i. 

C. Kwakernaat, penningmeester 
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DEEL 1:    HET BELEID 

 

 1.1. Doelen 

 

De Dordtse Stichting Welzijn Doven (DORSWEDO) wil de sociale, maatschappelijke en 

culturele positie van doven verbeteren en zij wil alle doven gelegenheid geven sociale 

contacten tussen doven onderling te leggen en op te bouwen, het bieden en 

coördineren van ondersteuning op gebied van sport, educatie, cultuur, recreatie en 

maatschappelijk hulp. 

 

De Dordtse Stichting wil dit doel bereiken door: 

 

a. Een Ontmoetingscentrum te zijn voor alle doven uit de regio Dordrecht en omstreken; 

 

b. De belangen van doven binnen de regio Dordrecht en omstreken te behartigen; 

 

c. Een brug te slaan tussen de dovenwereld en horende wereld om meer begrip voor 

elkaar te kweken; 

 

d. Een signaalfunctie te zijn voor eventuele misstanden of bepaalde maatschappelijke 

ontwikkelingen, die nadelig voor doven uit kunnen pakken; 

 

e. Door samen te werken met de gemeentelijke en provinciale overheden en 

maatschappelijke, welzijn- en educatieve instellingen. 

 

 

1.2. Doelgroep en hun problemen 

 

Onze doelgroep is dove en ernstig slechthorende mensen. In de horende 

maatschappij worden zij op verschillende manieren geconfronteerd met het feit dat die 

is ingesteld op gesproken taal. Hierdoor hebben zij een achterstand in informatie, 

terwijl zij zich willen ontplooien en emanciperen om volwaardig lid te zijn van de 

maatschappij.  

 

Zij hebben een achterstand in het benutten van technologische ontwikkelingen. Zij 

willen daar nauw bij betrokken zijn omdat de technologische ontwikkelingen hen 

behulpzaam kunnen zijn om deel te nemen in de maatschappij (beeldtelefoon, mobiele 

teksttelefoon, elektronische mail, MSN-chat, webcam en overige middelen). 

 

Zij hebben geen schijn van kans tot ontwikkeling en ontplooiing als zij een bezoek 

willen brengen of deelnemen aan activiteiten voor horenden, voornamelijk op het 

gebied van sport, recreatie en cultuur. Deelname is dan ook vaak niet mogelijk en er 

zijn dus geen activiteiten voor doven op de terreinen sport, recreatie en cultuur. Vooral 

ook dove jongeren hebben behoeften aan eigen activiteiten en een, op hen gericht, 

aanbod. Wij signaleren dat de psychische en juridische hulpverlening aan doven niet 

optimaal is. Wij zien dat een toenemende groep dove ouderen die behoefte hebben 

aan een eigen plek waar verzorging en wonen centraal geregeld is in de regio 

Drechtsteden. Wij zien dat ook onder de toenemende groep allochtone dove mensen 

zijn, ook zij hebben behoefte aan educatie, activiteiten en ondersteuning om op aan 

het maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen. 
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DEEL 1:    HET BELEID (vervolg) 

 

1.3. Het gewenste aanbod 

 

DORSWEDO is op 7 mei 1993 opgericht. Het doel van de stichting is het behartigen van 

de belangen van de doven in de ruimste zin van het woord, onder andere op cultureel, 

sociaal, educatief en recreatief gebied. Vanaf de oprichting tot nu toe kon de 

doelstelling door structureel gebrek aan geldmiddelen en gebrek aan voldoende 

professionele en ervaren kader onvoldoende gerealiseerd worden en is er sprake 

van een onvoldoend contact met externe samenwerkende organisaties. 

 

Door de ontwikkeling en emancipatie van de dovenbeweging zijn er steeds meer doven 

die zich bewust worden van hun positie in de horende maatschappij. Zij willen op 

hetzelfde niveau en met dezelfde mogelijkheden als horenden kunnen functioneren in 

de huidige maatschappij. Tot op heden bestaat er nog weinig begrip van de horende 

wereld voor de dovenwereld, omdat doofheid een onzichtbare handicap is. Het 

volgende aanbod is dan primair noodzakelijk: 

 

a. voorlichting over doofheid en dovencultuur aan de horenden; 

 

b. het geven van een regionaal platform voor dovencultuur door het organiseren van 

theater -, toneel - en filmvoorstellingen in gebarentaal zowel bij Dorswedo als bij theater 

Kunstmin. Het mede stimuleren van de ontwikkeling van dove toneel- en filmacteurs en 

dove regisseurs. Verder ruimte en gelegenheid bieden tot kunstexpositie van dove 

kunstenaars; 

 

c. Public Relations (PR), ter ontwikkeling van de betrekkingen met de diverse instanties 

 

d. communicatiecursussen (gebarencursussen) voor horenden ter bevordering van 

communicatie; 

 

e. educatie en culturele vorming voor dove volwassenen, onder andere thema- en 

discussie avonden, assertiviteit, omgaan met geld, kadertraining voor bestuur en 

vrijwilligers, management opleiding, actuele onderwerpen, 1 en meerdaagse educatieve 

en culturele uitstapjes; 

 

f. recreatie en ontspanning (bingo - avonden, fietstochten, filmavonden, sociaal café); 

 

g. recreatieve sportbeoefening (badminton en volleybal); 

 

h. communicatiemiddelen voor informatieverstrekking en informatievoorziening; 

 

i. maatschappelijke, juridische en financiële dienstverlening aan doven; 

 

j. projecten zoals dagrecreatieproject dove 55-plussers; 

 

De Stichting is toegankelijk en drempelverlagend voor de dove medemens. Daar 

wordt de dove medemens begrepen en verstaan. Daar ontvangt de dove medemens in 

begrijpelijke taal de juiste informatie en ondersteuning. Doven komen dan uit hun 

isolement, nemen deel aan de maatschappij, kunnen zich ontwikkelen en ontplooien en 

vergroten hun zelfredzaamheid en positieve zelfbeeld. 

 

Bij dit aanbod speelt de identiteit en het imago van de stichting als betrouwbare, 

democratische en transparante organisatie een belangrijke rol voor zowel de dove 

medemens als voor de samenwerkende organisaties en instellingen. 



  
Beleidsplan DORSWEDO 6 

DEEL 1:    HET BELEID (vervolg) 

 

1.4 Het huidige aanbod 

Alleen het volgende wordt op dit moment aangeboden: 

 

 Communicatiecursussen 

 Recreatie en ontspanning 

 Ondersteuning dove asielzoekers 

 Recreatieve sportbeoefening 

 Public Relations slechts beperkt: Stichtingsblad en website 

 Dagrecreatieproject 55-plussers i.s.m. de Gelderhorst Ede 

 

1.5 Stand van zaken ontmoetingscentrum 

De stichting DORSWEDO heeft sinds 1998 een ontmoetingscentrum en kantoorruimte aan 

de Brouwersdijk 4 en maakt daar optimaal gebruik van en wel als volgt: 

 

 1
e

 vrijdag van de maand gebarencafé 

 Maandelijkse bijeenkomsten christelijke vereniging 

 Maandelijkse bijeenkomsten mannenclub Wees Sportief 

 Maandelijkse bijeenkomsten vrouwenclub Spintol 

 Maandelijkse bijeenkomsten 55-plussers de Doritus (dagrecreatie)  

 Regelmatige bijeenkomsten van de kookclub Fijnproevers op zaterdagmiddagen 

 4
e

 zaterdag van de maand activiteiten zoals bingo- en filmavonden 

 Elke maandagavond sporten in de gymzaal ernaast (volleybal en badminton) 

 Wekelijks inloopspreekuur 

 Twee keer per week gebarencursussen 

 Demonstratieve bijeenkomsten nieuwe technologische ontwikkelingen: mobiele 

teksttelefoon 

 

De hoge huur, energielasten en overige kosten zoals verzekeringen, communicatiekosten 

en onderhoud worden volledig gedragen door bijdragen van de clubs en verenigingen, 

verhuur aan derden en consumptieve opbrengsten. Dat betekent echter dat wij niet de 

geldmiddelen hebben voor de noodzakelijke educatieve en culturele vorming van doven 

zoals taalcursussen, omgaan met geld, zelfredzaamheid, bestuurlijke vaardigheden, 

educatieve en culturele ontdekkingsdagen. 

Het gevolg is dat er te weinig menskracht en opgeleid kader om bepaalde zaken te 

ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. 

 

Stichtingsblad DORSWEDO 

De stichting geeft het 2-maandelijkse blad “DORSWEDO” uit en kent een goed gevuld 

abonneebestand en een breed ruilabonnement met de andere welzijnstichtingen. 

 

1.6 WMO en Dorswedo  

Met dit beleidsplan treden we in de voetsporen van de door de gemeente gewenste 

invulling en uitvoering van het WMO - beleid. De volgende prestatievelden spelen een rol: 

  Vergroten van de leefbaarheid van doven & slechthorenden in het Drechtsteden 

gebied 

  Preventie: behoud en ontwikkel ter verbetering leefbaarheid, ontwikkeling en welzijn  

  Informatie, advies en cliëntondersteuning doven & ernstig slechthorenden 

  Ondersteuning vrijwilligers i.s.m. SSKW en PAD 

  Participatie: op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan de maatschappij 

  Voorzieningen: optimale inzet doventolken en technische hulpmiddelen  
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DEEL 2:    PRIORITEITEN 

 

2. Prioriteiten 

 

2.1 Prioriteit 1: Educatie 

Het landelijke vormingswerk voor Doven met als cursuslocatie Bakkeveen welke zeer 

bekend en zeer goed aangeschreven stond in de jaren 70, 80 en 90 heeft opgehouden te 

bestaan en is de organisatie hiervan deels overgegaan naar de Welzijnstichtingen 

 

DORSWEDO heeft de ruimte, de faciliteiten en hulpmiddelen om activiteiten te ontwikkelen 

en te organiseren op gebied van recreatie, educatie en culturele vorming o.m. in 

samenwerking met Bureau Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en 

Slechthorenden (BDDS). 

 

Standaard Cursusaanbod BDDS 

 

Trainingen voor mensen met een gehoorbeperking 

Leven met slechthorendheid (in groepsverband) 

Communicatietraining (individueel) 

NMG cursussen (individueel of in groepsverband) 

Vriendschapstraining (in groepsverband) 

Opvoeden kun je leren (in groepsverband) 

Voor jezelf opkomen (in groepsverband) 

“Nee zeggen is moeilijk” - training voor doven (in groepsverband) 

Voor jezelf opkomen - training voor slechthorenden (in groepsverband) 

Leven met Ménière (in groepsverband) 

Omgaan met geld (in groepsverband) 

Ik en de arbeidsmarkt - training voor slechthorenden (in groepsverband) 

 

Daarnaast is het mogelijk om in samenwerking met BDDS cursussen of workshops te 

ontwikkelen specifiek voor de behoeften van de regio en doelgroep. Enkele voorbeelden: 

 

 Taalcursus dove allochtonen en asielzoekers 

 Computercursus dove allochtonen, asielzoekers, oudere doven 

 Kadercursus bestuursleden Stichting 

 Kadercursus vrijwilligers 

 

Een optimale samenwerking met BDDS is dan noodzakelijk. Dit vergt inventarisatie, 

ontwikkeling, publicatie, werving, coördinatie, uitvoering en evaluatie. 

 

Participeren in de standaard cursus aanbod van SSKW, PAD of Volksuniversiteit samen met 

een groep horenden is voor de meeste doven – ondanks bijstand van een doventolk - 

helaas geen optie vanwege het hoge tempo, snelheid van de communicatie en 

gecompliceerde taalgebruik.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bdds.nl/cursus-200704.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200703.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200705.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200803.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200804.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200805.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200806.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200807.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200708.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200801.htm
http://www.bdds.nl/cursus-200802.htm
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DEEL 2:    PRIORITEITEN (vervolg) 

 

2.2 Prioriteit 2: Culturele vorming 

Daarnaast dient er in het kader van educatie en culturele vorming 1 of meer daagse 

culturele ontdekkingsdagen en reizen in groepsverband georganiseerd worden met 

professionele doventolken. 

Culturele vorming verbreedt en verrijkt het maatschappelijk blikveld van de doven.  

Dit houdt in bezoeken aan de diverse musea en culturele en educatieve tentoonstellingen 

en festivals en het bezoeken van de historische steden en dorpen in Nederland. 

 

2.3 Prioriteit 3: Maatschappelijke, juridische en financiële dienstverlening 

Dorswedo dient tevens een duidelijk steun- en coördinatiepunt te worden voor doven met 

problemen op het maatschappelijke, juridisch of financieel vlak. Het is de afgelopen jaren 

gebleken dat daar nog veel knelpunten, miscommunicatie en misverstanden zijn. Een 

goede doorverwijzing naar de juiste instanties is enerzijds noodzakelijk, anderzijds is een 

goede voorlichting naar advocaten, juridische en financiële hulpverleners bitter 

noodzakelijk. 

 

2.4. Prioriteit 4  en dringend gewenst: bureau medewerker Dorswedo 

 

Gezien de eerder genoemde problemen en knelpunten is een bureau medewerker voor 

DORSWEDO dringend gewenst. Het functie resp. takenpakket dient als volgt uit zien: 

 

 Belangenbehartiger, signaleren, het kweken van begrip en bruggenbouwer 

 Coördinatie, uitvoering en evaluatie gebarencursussen i.s.m. Gebarencentrum 

 Contactpersoon samenwerkende organisaties en instellingen 

 Ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en evaluatie educatie en culturele vorming i.s.m. 

BDDS 

 Contactpersoon dagrecreatieproject de Gelderhorst 

 Kantoorbeheer 

 Computerbeheer 

 Financieel beheer, budgetbewaking en begroting 

 Archiveren, digitale opslag documenten, foto ’s en films 

 Public Relations 

 Onderhoud Website Dorswedo 

 Het professioneel verzorgen en verspreiden van de jaarverslagen Dorswedo 

 Het bijwonen van vergaderingen en andere overlegvormen van Dovenschap en 

andere instanties 

 Contact- en coördinatiepunt stagiaires tolken en docenten in opleiding 

 Contactpunt tolken en tolkendiensten 

 Beleidsplannen Dovenschap en andere instanties beoordelen en adviseren 

 

Deze werkzaamheden zullen minimaal 16 uur per week vergen. 

 

Gezocht wordt iemand van HBO/MBO werk- en denkniveau met ruime ervaring in bestuur -, 

secretarieel en redactioneel werk, computer- en kantoorbeheer en bij voorkeur 

doof/slechthorend. 
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DEEL 2:    PRIORITEITEN (vervolg) 

 

2.5 Prioriteit 5:  metamorfose Dovenontmoetingscentrum 

 

Het Dovenontmoetingscentrum is na 10 jaar niet meer van deze tijd en heeft een flinke en 

ingrijpende opknapbeurt nodig. 

In overleg met de achterban is een andere kleurstelling en andere aankleding vastgesteld. 

Stoelen en tafels dienen vervangen te worden. 

Ook een aantal materialen dienen aangeschaft te worden ter vervanging huidige 

verouderde materialen. 

 

(zie verder bijlage) 
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Metamorfose in de zaal 

met als hoofdkleur:  

 

 

Grijs 

 

 

 

Nieuwe aanschaf 

 

 Krachtige Laptop (voor vergaderingen, Filmavonden, 

Bingo, NGT- en andere cursussen) 

 Beamer (in overleg met NGT-docenten) nieuwe LCD-TV (voordeel: meer bergruimte in kast) 

 Twee nieuwe en krachtige Pc’s voor kantoor 

 Elektrisch projectscherm 

 3x Wandplaten (magneet en schoolbord) 

 (vóór vouwscherm) Geïsoleerde rolwanden tussen de pilaren (geen last meer van buren) 

 Stoelen, (iets hoger en hoger rugleuning) na aankleding van interieur misschien alsnog 

nieuwe tafels (2 hoge tafeltjes naar de kelder) tafels anders sorteren, in groepjes 

 Koffiemachine (compleet zoals thee, koffie, espresso, cappuccino, chocolade melk) 

 i.p.v. stootplank aan lange wand: opklapbare (smalle) plank voor buffet, computers, 

etc. 

 Deurtjes glaswerk (omhoog klappen, dan naar binnen schuiven) 

 Muziekinstallatie en lichten in alle hoeken 

 Vaatwasser (speciaal voor Horeca, dus snel) of extra boiler 

 Telefoon en fax in 1 (TT vervangen) 

 Vensterbank: nieuwe zitbanken met kastruimte eronder en isolatie tegen warmte 

uit VW 

 Nieuwe VW-radiatoren (vragen aan gemeente) met eigen thermostaat 

 Verplaatsbare Airco 

 Rolgordijnen (geen gordijnen en tafelkleedjes meer) 

 Folderrekken (verticaal) 

 4-pits kookplaat (verplaatsbaar) 

 Seizoengebonden accessoires (van bijv. Intratuin)  

 Sierplaten op barwanden  
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PLANNING & UITWERKING ACTIVITEITEN, EDUCATIE & CULTUUR DORSWEDO JAAR 2009  

 

Commissieleden: Louis van Bebber – coördinator (planning en voorbereiding) 

Yvonne Smulders – coördinator (uitvoering) 

Ko ter Linden 

   Janny v.d. Stelt 

   Nico v.d. Stelt 

Medewerkers: Rob de Vries & Wout Kwakernaat 

 

Algemene activiteiten: 

 

Sociaal Café  12 keer per jaar op de vrijdagavonden 

Doelstelling:  in ongedwongen, informele sfeer kontakten leggen tussen doven, 

slechthorenden, plots - doven van alle leeftijden en ouders, broers, 

zusters en overige familieleden van dove en slechthorende kinderen 

en voor cursisten gebarentaal. 

   Verbreden, verdiepen bekendheid Dorswedo en haar 

Dovenontmoetingscentrum in de regio Drechtsteden en daarbuiten. 

 

Zaalhuur:  12 x €  25,-        €  300,- 

Reiskosten:  12 x €    5,- x 3 medewerkers     €  180,- 

Verblijfskosten:  12 x €    5,- x 3 medewerkers    €  180,- 

P.R. en overige kosten        €  140,-   

Totaal:          €  800,-  

Toegang:  vrij  

Aantal deelnemers:    15 tot 35 personen per keer   

 

Jongerensoos 4 keer per jaar op de zaterdagmiddag, zaterdagavond 

Doelstelling:  in ongedwongen, informele sfeer kontakten leggen tussen de dove en 

slechthorende jeugd t/m 30 jaar. 

   De middag wordt gebruikt voor discussie - onderwerpen en thema ‘s. 

   De avond voor gezellige(spel) bijeenkomsten, disco ‘s, modeshows, 

missverkiezingen. 

   

Zaalhuur:  4  x €  50,-  (middag + avond)    €  200,- 

Reiskosten:  4  x €    5,- x 5 medewerkers     €  100,- 

Verblijfskosten:  4  x €  10,- x 5 medewerkers    €  200,- 

P.R. en materialen         €  100,-   

Totaal:          €  600,-  

Toegang:  €  2,- per dagdeel (hele dag is € 3,-)    

Aantal deelnemers: 15 tot 35 personen per keer 

 

Filmavond  4 keer per jaar op de zaterdagavond 

Doelstelling:  Vertonen van films waarbij een bepaald (actueel) onderwerp extra 

belicht wordt of waarbij doofheid centraal/decentraal staat en 

aansluitend een discussie/forum. 

   Of het vertonen van films gemaakt door dove filmmakers. 

Bestemd voor doven, slechthorenden, plots-doven, ouders van dove  

en slechthorenden kinderen, cursisten gebarentaal en horenden.   

   

Zaalhuur:  4  x €  25,-        €  100,- 

Reiskosten:  4  x €    5,- x 3 medewerkers    €    60,- 

Verblijfskosten:  4  x €    5,- x 3 medewerkers   €    60,- 

Reis- en verblijfskosten dove filmmakers/acteurs   €  200,- 

P.R. en materialen        €    80,-   

Totaal:         €  500,-  

Toegang:  €  2,- per persoon    

Aantal deelnemers: 15 tot 35 personen per keer 
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50-plussers  12 keer per jaar op een donderdag overdag. 

Doelstelling:  In informele en ongedwongen sfeer bijeenbrengen van oudere doven, 

slechthorenden en plotsdoven en voor die specifieke doelgroep 

sociale, recreatieve, educatieve en culturele activiteiten ontplooien. 

   Ouderen, die slecht ter been zijn, worden met (speciaal) vervoer 

opgehaald en weer thuisgebracht.  

   

Zaalhuur:  12  x €  25,-      €   600,- 

Reiskosten:  12  x €  10,- x 5 medewerkers   €   600,- 

Verblijfskosten:  12  x €    5,- x 5 medewerkers  €   300,- 

P.R. en educatie- en materiaalkosten    €   200,-   

Totaal:        € 1700,-  

Toegang:  vrij    

Aantal deelnemers: 20 personen per keer 

 

Deze 50-plussers dagrecreatie project wordt in samenwerking met de Gelderhorst Ede 

georganiseerd en de genoemde kosten komen volledig ten laste van de Gelderhorst. 

 

Recreatiedag  2 keer per jaar op een zaterdag (overdag). 

Doelstelling:  Het ontwikkelen en stimuleren van sportieve en spelactiviteiten zoals 

schaken, dammen, rummi-kub, darten, sjoelbakken, klaverjassen in 

het Dovenontmoetingscentrum. 

   Bestemd voor doven, slechthorenden, plotsdoven van jong en oud uit 

het Drechtsteden gebied en uit de rest van Nederland. 

   Het verkrijgen van regionale en landelijke bekendheid van het 

bestaan van DORSWEDO en haar ontmoetingscentrum.  

    

Zaalhuur:  2  x €  100,- (gehele zaal)  €  200,- 

Reiskosten:  2  x €      5,- x 5 medewerkers  €    50,- 

Verblijfskosten:  2  x €      5,- x 5 medewerkers €    50,- 

Voorbereidingskstn 2  x €    50,-    €  100,- 

Materiaalkosten 2  x €    50,-    €  100,-  

P.R.        €  100,-   

Totaal:       €  600,-  

Toegang:  € 2,- per persoon   

Aantal deelnemers: 25 tot 50 personen per keer 
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Specifieke activiteiten 

 

Culturele dag  1 keer per jaar op een zaterdagmiddag + avond 

Doelstelling:  Kennismaken met Turkse en/of Marokkaanse en/of Iraanse en/of 

Surinaamse en/of Russische drink -, eet -, kleed - en leefgewoonten 

georganiseerd door dove allochtonen met ondersteuning van 

Dorswedo. 

   Algemene informatie over het land van herkomst en de situatie van 

de dovengemeenschap en het doven - onderwijs in dat land in het 

bijzonder 

   In de avond toneel- en dansvoorstellingen. 

   Voor doven, slechthorenden, plotsdoven, ouders van dove en 

slechthorende kinderen, overige familielieden, vrienden, kennissen, 

horenden, dove allochtonen 

   

Zaalhuur:  1  x €  100,- (gehele zaal)   €  100,- 

Reiskosten:  1  x €    10,- x 5 medewerkers  €    50,- 

Verblijfskosten:  1  x €    10,- x 5 medewerkers  €    50,- 

Voorbereidingskstn 1  x €     50,-     €    50,- 

Materialen  1  x €   200,-     €  200,- 

P.R.         €  100,-   

Totaal:        €  600,-  

Toegang:  €  5,- pp incl. culturele maaltijd   

Aantal deelnemers: 25 tot 50 personen per keer 

 

Diner Dorswedo 1 keer per jaar op een zaterdagavond 

Doelstelling:  (Aankomende) dove kok(s) gelegenheid geven zich te profileren. 

   Dovenontmoetingscentrum wordt omgetoverd in een sfeervol 

restaurant. 

   

Zaalhuur:  1  x €   50,-     €    50,- 

Reiskosten:  1  x €   10,- x 5 medewerkers   €    50,- 

Verblijfskosten:  1  x €   10,- x 5 medewerkers  €    50,- 

Voorbereidingskstn 1  x €   50,-     €    50,- 

Materialen  1  x €   50,-     €    50,- 

Vlees, groenten, e.d.1  x € 200,-     €  200,- 

P.R.         €    50,-   

Totaal:        €  500,-  

Toegang:  €  15,- pp  incl. diner  

Aantal deelnemers: maximaal 30 personen  

 

Fietstocht  1 keer per jaar op een zaterdag of zondag 

Doelstelling:  Recreatieve ontspanningsbezigheid voor doven, slechthorenden,  

    plotsdoven van alle leeftijden. 

   Bezienswaardige fietsroute in de regio Dordrecht en omstreken. 

   Aansluitend in de avond een gourmet party 

    

Zaalhuur:  1  x €    50,-     €    50,- 

Onkosten  1  x €  150,-     €  150,- 

Reiskosten:  1  x €      5,- x 5 medewerkers   €    25,- 

Verblijfskosten:  1  x €      5,- x 5 medewerkers  €    25,- 

P.R.   1  x €     50,-      €    50,- 

Totaal:        €  300,-  

Toegang:  €  15,- pp fietstocht + gourmet party   
Aantal deelnemers: 15 tot 35 personen  
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Specifieke activiteiten (vervolg) 

 

Sinterklaasfeest 1 keer per jaar op een zaterdagmiddag 

Doelstelling:  Sinterklaasfeest voor dove, slechthorende en horende kinderen tot en 

met12 jaar met hun (dove of horende) ouders en overige familieleden. 

   

Zaalhuur:  1  x €   50,-     €    50,- 

Reiskosten:  1  x €     5,- x 5 medewerkers   €    25,- 

Verblijfskosten:  1  x €     5,- x 5 medewerkers  €    25,- 

Voorbereidingskstn 1  x €   25,-     €    25,- 

Materialen  1  x €   50,-     €    50,- 

P.R.         €    25,-   

Totaal:        €  200,-  

Toegang:  vrij  

Aantal deelnemers: 25 tot 50 personen 

 

Gezinsmiddag 1 keer per jaar op een zaterdagmiddag 

Doelstelling:  Dove ouders met horende kinderen en horende ouders met dove 

kinderen samenbrengen en met elkaar laten kennismaken. 

   De ouders bespreken en discussiëren met elkaar op het gebied van 

actuele 

   onderwerpen zoals opvoeding, echtscheiding, school, voeding, etc. 

   Een deskundige geeft een lezing en tips bijgestaan door een 

doventolk. 

   Dove/horende kinderen worden onder ervaren toezicht en leiding 

bezig gehouden met kleuren, schminken, spelletjes, sjoelbakken en 

spelen in de speeltuin.    

  

Zaalhuur:  1  x €   25,-     €    25,- 

Reiskosten:  1  x €     5,- x 5 medewerkers   €    25,- 

Verblijfskosten:  1  x €     5,- x 5 medewerkers  €    25,- 

Kosten deskundige 1  x €   75,-     €    75,- 

Materialen  1  x €   50,-     €    50,- 

P.R.         €    50,-   

Totaal:        €  250,-  

Toegang:  €  2,- per persoon, kinderen vrij  

Aantal deelnemers: 15 tot 35 personen 

 

Toneelopvoering 1 a twee keer per jaar op donderdag, vrijdag of zaterdagavond 

Doelstelling:  Kennismaken met Handtheater (doventheatergroep uit Amsterdam) of 

nieuwe theatergroepen van jongere doven of een act van een 

individuele dove performance kunstenaar 

Locatie:  Dovenontmoetingscentrum Dorswedo of in 1 van de theaters in de 

binnenstad.  

Doelgroep  Doven, horende ouders met dove kinderen, cursisten gebarentaal en 

alle anderen die affiniteit hebben met dovencultuur en gebarentaal. 

 

Zaalhuur:  2 x € 250,-    = €    500,- 

Reiskosten  10 x € 25,-    = €    250,- 

Verblijfskosten 10 x € 25,-    = €    250,-  

Organisatiekosten       = €    250,- 

Totaal        = €  1250,- 

Toegang:  € 10,- pp x 50 toeschouwers 
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Educatieve en Culturele Vorming 2009 

 

Doelgroep: alle doven & ernstig slechthorenden van alle leeftijden 

Cursussen i.s.m. BDDS (Bureau Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden) 

 

Standaard cursus aanbod BDDS 

Bijdrage deelnemers grotendeels vergoed middels AWBZ 

Voorbereidingskosten en p.r.     €       100,- 

Eigen bijdrage deelnemers: € 10,- per persoon 

Aantal lessen 10.  

Aantal deelnemers maximaal: 10 

 

Specifiek voor doelgroep en behoefte ontwikkelde cursus. 

Cursuskosten       €      1500,- 

Ontwikkeling, p.r. en overige kosten    €        500,- 

Totaal         €      2000,- 

  

Eigen bijdrage deelnemers gemaximeerd tot 50,- per persoon 

Aantal lessen: 10 

Aantal deelnemers maximaal: 10 

 

Bezoek en rondleiding musea en tentoonstellingen Dordrecht en omstreken 

Verblijfskosten doventolken     €   25,- 

Voorbereidingskosten en p.r.     €   75,- 

Entreekosten 25 personen a € 10,- pp    € 250,- 

Totaal         €        350,- 

Eigen bijdrage deelnemers € 5,- tot € 10,- pp    

 

1-daagse ontdekkingsreis naar de culturele schatten van Nederland: 

Openluchtmuseum Arnhem, Zaanse Schans, Paleis ’t Loo, Paleis Soestdijk, enz. 

 

Kosten huur touringcarbus      € 600,- 

Verblijfskosten doventolken     €   50,- 

Entreekosten 50 personen      €       1250,-   

Voorbereidingskosten en p.r.     € 100,-  

Totaal         €        2000,-  

Eigen bijdrage deelnemers € 25,- pp 

 

Empowerment cursus 

Doelgroep: huidige en toekomstige vrijwilligers en bestuurskader Dorswedo 

Ken je eigen krachten, talenten en pluspunten en maak er optimaal gebruik van! 

 

3-daagse weekend cursus in Jeugdherberg de Biesbosch 

Programma en organisatie i.s.m. BDDS, Dovenschap en Dorswedo 

 

Cursuskosten       € 1000,- 

Verblijfskosten  12 pers x € 150,-     € 1800,- 

Reiskosten gastdocent/spreker     €          100,- 

Voorbereidingskosten en p.r.     €   100,- 

Totaal         € 3000,- 

 

Eigen bijdrage deelnemers € 25,- pp 

Aantal personen: maximaal 12 personen 
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Educatieve en Culturele Vorming 2009 (vervolg) 

 

Minstens 1 keer per jaar: 3-daags Bezinningsweekend  

 

Doelgroep: alle doven en ernstig slechthorenden van verschillende nivo ‘s, afkomst, geloof 

en maatschappelijke status. 

 

Weekend op een toepasselijke locatie op de hei of in de bossen, ver weg van de invloeden 

van thuis, je werk, collega ‘s, familie, kennissen en vrienden. 

 

Stilstaan en bezinnen waar we staan in de ruimste zin van het woord. Alle aspecten van de 

geestelijke en lichamelijk welbevinden komen aan bod zoals: 

 

 Spiritueel, levenbeschouwelijk welbevinden 

 Geestelijk voedsel, immateriële welvaart 

 Doven in de wereld van toen en nu 

 Normen, waarden en overtuigingen 

 Voeding, lichamelijke en geestelijke gezondheid 

 Gedrag en relaties, omgaan met elkaar 

 Zelfrespect en respect voor de ander 

Ieder mens beschikt over een aantal basiscapaciteiten op het fysieke, emotionele, mentale 

en spirituele vlak. Ook bij de dove medemens zijn al die basiscapaciteiten aanwezig. 

Echter zijn ze in de loop der jaren diep weggestopt en niet- of onvoldoende tot 

ontwikkeling gekomen. Dergelijke weekenden zijn vanwege de complexiteit, hoge tempo 

en communicatie onbereikbaar voor doven en ernstig slechthorenden. Echter is een 

bezinningsweekend voor de dove en ernstig slechthorende medemens van bijzonder 

groot belang. Het helpt hem zijn doofheid te accepteren, negatieve zaken een plek te 

geven, hem weer mens te laten voelen en zich weer als een volwaardig lid van de 

maatschappij te laten beschouwen. 

 

Per weekend komen 1 of 2 aspecten aan bod. Het weekend dient een aangepast, rustig en 

bevattend tempo te hebben. Het is sterk aanschouwelijk en visueel gericht, er wordt 

gebruik gemaakt van rollenspellen, deelnemers worden zoveel mogelijk actief betrokken. 

Programma wordt gezamenlijk met BDDS en externe organisatie ontwikkeld en 

samengesteld. 

Aantal deelnemers per weekend: 10 tot maximaal 15 personen  

Na elk weekend dient er scherp geëvalueerd te worden en worden waar nodig 

verbeteringen aangebracht voor het volgende weekend. 
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Educatieve en Culturele Vorming 2009 (vervolg) 

 

Minstens 1 keer per jaar: 3-daags Bezinningsweekend (vervolg) 

Het niveau van geloof en levensbeschouwelijk welbevinden 

De dove medemens is over het algemeen gelovig, voornamelijk meegekregen vanuit 

school of opvoeding, als een houvast uit oogpunt van traditie en verplichting. Geloof 

wordt als iets onaantastbaars beschouwd. Er is sprake van geloof zonder discussie. 

Tijdens het weekend worden de verschillende wereldgodsdiensten zoals de islam nader 

beschouwd, maar ook de wereld zonder godsdienst. Is iemand zonder geloof slechter en 

minder humaan dan een gelovige? Is iemand die een ander geloof aanhangt een minder 

goed mens?   

Het niveau van de identiteit 

Hoe ziet de dove medemens zichzelf? Wat is zijn zelfbeeld? Positief of negatief? Is de 

doofheid geaccepteerd? Indien er sprake van non-acceptatie en een voortdurend 

verlangen om “horend” te willen zijn, wat kunnen de oorzaken en invloeden zijn? 

 

Het niveau van waarden, overtuigingen en normen 

Wat zijn de normen, waarden en overtuigingen van de dove medemens? Hoe wordt er naar 

de omringende en hevig veranderende wereld gekeken? Verontrustend en beangstigend?  

Er komt zoveel slecht nieuws op ons af: de klimaatcrisis, het wereldterrorisme, de 

oorlogen, de honger en armoede, heersende epidemieën zoals hiv/aids. Hoe ervaart de 

dove medemens dit? Worden zijn normen, waarden en overtuigingen aangetast en 

verhard? 

Het niveau van competenties 

Welke  vaardigheden, capaciteiten, ervaring en kwaliteiten heeft de dove medemens? Is de 

dove medemens hier ten volle bewust van? Is de omgeving (welzijnstichting, vereniging of 

je werk) hiervan op de hoogte en hiervan bewust? Wordt daar optimaal gebruik van 

gemaakt? Geef een beeld van succesvolle doven in Nederland en België. Geef een beeld 

van gelukkige doven met een gewone normale maatschappelijke positie. Accepteer en 

respecteer de dove medemens die succes heeft. Bevorder het bewustzijn dat elk succes 

zijn prijs heeft.  

 

Het niveau van gedrag 

Hoe gedragen we ons?  Hoe gaan we met elkaar om? Binnen en buiten de doven 

gemeenschap? Is ons gedrag buiten anders dan binnen? Laten we  vooral niet merken dat 

we doof zijn? Schamen we ons? Of zijn we juist er trots op? Hoe gedraag je binnen je 

(horende) de familie en op je werk in het midden van je (horende) collega ‘s?  Wat zijn de 

invloeden van voeding en drank op ons gedrag? 

Het niveau van de omgeving 

Met welke verschillende omgevingen heeft de dove medemens te maken? Is er sprake van 

een rijk gevarieerde omgeving? Of van een eenzijdige en saaie omgeving? Hoe is de 

omgeving van je werk, de sportvereniging of de welzijnstichting? Wat zijn de invloeden 

van de diverse omgevingen? 

 

Kosten bezinningsweekend € 500,- pp x 15 pers  €    7500,- 

Verblijfskosten 2 doventolken     €   500,- 

Reis- en verblijfskosten gastsprekers/docenten   € 1000,-   

Ontwikkel – en voorbereidingskosten, p.r.   €   500,-  

Totaal         €          9500,-  

 

Eigen bijdrage deelnemers € 100,- pp 
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Uitgaven     Inkomsten   

          

Algemene activiteiten     

Max. bijdragen 

deelnemers   

          

Sociaal Café  €           800       €             -  

Jongerensoos  €           600       €        105  

Filmavond  €           500       €          70  

Dagrecreatie 50-plussers ism de Gelderhorst  €        1.700       €     1.700  

Recreatiedag  €           600       €        100  

          

Specifieke activiteiten         

          

Culturele dag  €           600       €        250  

Diner Dorswedo  €           500       €        450  

Fietstocht  €           300       €        525  

Sinterklaasfeest  €           200       €             -  

Gezinsmiddag  €           250       €          70  

Toneelopvoering  €        1.250       €        500  

          

Educatieve & culturele vorming         

          

Standaard cursus aanbod BDDS  €           100       €        100  

Specifiek voor doelgroep ontwikkelde cursus  €        2.000       €        500  

Bezoek en rondleiding musea Dordrecht  €           350       €        250  

Ontdekkingsreis culturele schatten Nederland  €        2.000       €     1.250  

Empowerment cursus  €        3.000       €        300  

Bezinningsweekend  €        9.500       €     1.500  

          

Subtotaal        €     7.670  

          

Tekort        €   16.580  

          

Eindtotaal  €      24.250      €   24.250  

          

 


