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Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei jl. 
kwamen de NVVS-leden en het bestuur bijeen in 
Hilversum. De ALV keurde het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2012 goed. Ook werd er ingestemd met 
de plannen om –na het afblazen van de federatievorming 
met alle zeven organisaties- de mogelijkheden te verken-
nen voor intensieve samenwerking met FOSS en eventueel 
SH-Jong. Vanwege de ontwikkelingen rond de federatie, 
werden tijdens deze ALV (nog) geen nieuwe bestuursle-
den verkozen om de plek van vertrekkende bestuursleden 
in te nemen. Wel werd er afscheid genomen van Theo 
Zuidema, die tevens werd benoemd tot lid van verdien-
ste. Hij is 12 jaar lid geweest van het bestuur en heeft 

onder andere de functie van 2e penningmeester vervuld. 
De NVVS is hem dankbaar voor zijn inzet en enthousi-
asme. Theo Zuidema blijft actief bezig met ‘hoorzaken’, 
namelijk via de Stichting Hoorzorg in het binnenland van 
Suriname. Overigens ontvingen Nel Gudde (algemeen 
bestuurslid van de afdeling Rotterdam) en Ria Jongerius 
(secretaris afdeling Rotterdam en voorlichtster) eerder 
ook het lidmaatschap van verdienste. Namens de NVVS 
heel hartelijk bedankt voor alle inspanningen.

Na de ALV was er een vrijwilligersmiddag met diverse 
workshops. Op 9 november 2013 is de volgende ALV (met 
vrijwilligersmiddag). Daarover wordt nog nader bericht.

Wat heeft de NVVS bereikt in 2012?

Met behulp van onze leden en vrijwilligers hebben 

wij ook in 2012 weer veel kunnen bereiken. Een 

greep uit de resultaten:

• De NVVS heeft ruim 13.000 ervaringen over audiciens en 
10.000 ervaringen over hoortoestellen verzameld op onze 
website Hoorwijzer.nl

• Mede dankzij een actieve lobby van de NVVS blijven hoortoe-
stellen in 2013 in het basispakket van de zorgverzekeraars

• Bijna 1500 openbare gebouwen en 2000 zalen zijn opge-
nomen in het overzicht van openbare gebouwen met 
voorzieningen voor slechthorenden op de NVVS-site 
Hoorwijzer.nl 

• In het kader van het NVVS-project Ervaringskennis von-
den 17 sessies plaats over diverse aan hoorproblemen 
gerelateerde onderwerpen zoals tinnitus, werken met een 
gehooraandoening, eenzijdig gehoorverlies, brughoektu-
mor en slechthorendheid en de zorg voor (klein)kinderen

• Ervaringen rond tinnitus en hyperacusis zijn door de 
NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis in kaart 
gebracht via enquête onder ruim 800 mensen met tinnitus 
en/of hyperacusis

• Ruim 200 ringleidingkeuringen (waaronder keuringen 
van fm- en ir-installaties) voerde de NVVS uit in onder 
andere theaters, gemeentehuizen, kerken, vergaderloca-
ties en buurthuizen

• In 2012 waren er 21 HOORagenda voorlichtingsbijeen-
komsten door heel het land. Deze NVVS-bijeenkomsten 
en diverse infobijeenkomsten georganiseerd door afdelin-

gen werden bezocht door zo’n 5000 geïnteresseerden

• De NVVS heeft via het project SOAP! opnieuw de aandacht 
van de televisie-omroepen gevestigd op het belang van 
ondertiteling

• Tijdens lokale en regionale inloopuren van de NVVS 
is informatie en ondersteuning geboden aan zo'n 400 
bezoekers

• De NVVS heeft ruim 500 vragen beantwoord via de site 
Hoorwijzer.nl, onder andere over het nieuwe vergoedings-
systeem voor hoorhulpmiddelen

Een uitgebreider verslag van onze activiteiten in 2012 kunt u 
lezen in het jaarverslag 2012. Dit is te downloaden via  
www.nvvs.nl/overdenvvs onder het kopje ‘organisatie’. 

NVVS bood ook in 2012 weer de nodige informatie en voorlichting, zoals 

hier tijdens de HOORagenda-bijeenkomst over tinnitus in Harderwijk. 
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Federatie NVVS-FOSS in de maak, samenwerking met 
zusterorganisaties gaat intensief door
Het afgelopen half jaar zijn de zeven belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan het onderzoeken geweest 

hoe de samenwerking omgezet kan worden naar een federatie. Een federatieve vorm ligt voor de hand, immers: de zeven 

organisaties (Dovenschap, Jongerencommissie, FODOK, FOSS, Stichting Plotsdoven, SH-Jong en NVVS) werken al lange 

tijd op vele fronten samen. Bovendien delen we vele praktische zaken, zoals een gezamenlijk kantoor. Het ligt het voor 

de hand om die samenwerking te formaliseren, met het oog op optimale efficiency en een goede herkenbaarheid en aan-

spreekbaarheid richting de buitenwereld.

De uitkomst van dit onderzoek, tot nu toe:

• Geen federatie van de zeven organisaties: Het op korte 
termijn vormen van een intensieve federatie van alle zeven 
organisaties blijkt op dit moment een brug te ver. We 
konden niet tot een federatievorm komen waarin ieders 
identiteit voldoende gewaarborgd bleef, we ieders kwa-
liteit van werken en professionaliteit konden behouden 
en ook nog eens punten konden scoren op efficiency en 
kostenbesparing. De lat lag dan ook hoog: we hebben 
onderzocht of een federatie met één naam, één bureau-/
werkorganisatie en één gezamenlijk budget een reële 
optie zou zijn. Dat bleek niet het geval.

• Wél een federatie van NVVS en FOSS: NVVS en FOSS 
zetten het onderzoek naar een intensieve federatie samen 
voort, en hebben SH-Jong daar bij uitgenodigd. NVVS en 
FOSS verwachten dat een intensieve federatie tussen onze 
twee organisaties op relatief korte termijn gerealiseerd 
kan worden. De deur naar SH-Jong staat daarbij nadruk-
kelijk open: eerdere verkennende gesprekken gaven naar 
ons idee een positief perspectief op een federatie met 
onze drie organisaties. We werken aan een organisatie-
vorm die in de toekomst mogelijkheden biedt aan andere 
zusterorganisaties om aan te haken. 

• Intensieve samenwerking met de zeven organisaties 
gaat door en wordt sterker. Juist de goede samenwer-
king die er nu is met alle zeven zusterorganisaties, vorm-
de de inspiratiebron voor het verkennen van een geza-
menlijke federatie. We hebben daarom met z’n zevenen 

besloten om krachtig te blijven investeren in de huidige 
samenwerking. Een belangrijke conclusie van het federatie-
onderzoek is dat we in gezamenlijkheid krachtig zijn op 
specifieke thema’s. Dat blijven we versterken, zodat we voor 
de buitenwereld steeds meer een herkenbaar gezamenlijk 
‘merk’ vormen. 

Die samenwerking is intensief. Op vele beleidsterreinen 
is al sprake van structurele bundeling van menskracht en 
expertise. Onder andere in ons project “Samen sterker in 
de samenleving”, met deelprojecten over onder andere 
tolkvoorzieningen, hoorhulpmiddelen, CI, telecommuni-
catie, ondertiteling, zorg en onderwijs. Daarnaast zijn er 
de projecten Grow2work en Kwaliteitscriteria Tekst- en 
Beeldbemiddelingsdiensten voor doven en slechthoren-
den. Belangrijk is verder de samenwerking in het project 
Verbindend Vernieuwen en op het terrein van Passend 
Onderwijs. Op al deze gebieden zullen we met één stem 
naar buiten treden. Bovendien gaan we kijken op welke 
andere terreinen onze stevige samenwerkingsvorm ook toe-
gepast kan worden. Voor de toekomst betekent dit dat we 
onze huidige samenwerking gestaag meer structureel zullen 
maken. De formele organisatievorm volgt dit proces. 

Voor NVVS-leden verandert er in 2013 vooralsnog niets, 
behalve dat wij –samen met de andere zes organisaties- in 
september zullen verhuizen naar een ander pand in Houten. 
Daarover later meer. 
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We kijken op welke andere terreinen onze huidige stevige samenwerkingsvorm ook toegepast kan worden.
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Duik er onmiddellijk in...

 

… met het nieuwe Nucleus® Aqua Accessoire – 
Het bewezen waterbestendige achter-het-oor geluidsprocessor accessoire.

Met het nieuwe CochlearTM Nucleus® Aqua Accessoire wordt alles mogelijk. 
De Nucleus 5 geluidsprocessor is dankzij dit Aqua Accessoire volledig waterdicht 
volgens de gekende IP68 norm voor waterdichtheid.

Deze gebruiksvriendelijke oplossing maakt het horen met de Nucleus 5 
geluidsprocessor mogelijk in alle wateromgevingen; van zeewater over 
chloorwater tot shampoo en eender welke vloeistof dat veilig is voor uw huid. En de 
hoorprestaties, die blijven gelijk aan uw dagdagelijks hoorcomfort.
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Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid 
organiseert themamiddag 

In de Rivierenbuurt in Amsterdam is al 45 jaar een 
initiatief om ouderen te bezoeken op hun verjaardag, 
het zogeheten Felicitatieproject. In het kader van dit 

jubileum verzorgt de NVVS-Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid samen met het Felicitiatieproject in 
Huis van de Wijk Rivierenbuurt een themamiddag over 
slechthorendheid. 

Het Felicitatieproject is opgericht om vereenzaming te 
voorkomen en de sociale coherentie in de wijk te ver-
hogen. Ook worden preventief contacten gelegd om 
vroeg eventuele hulpvragen te kunnen signaleren. NVVS-
vrijwilliger Frans Hofstra van de Commissie Ouderenzorg 
en Slechthorendheid gaf er in januari een lezing voor 
vrijwilligers van het project. Die informatie leek de vrijwil-

ligers ook interessant voor de buurtbewoners zelf en zo 
ontstond een samenwerking rond het jubileum. 
Op 17 september tussen 14.00 en ongeveer 17.30 uur is er 
een heel programma samengesteld. Frans Hofstra houdt 
een lezing die is gericht op ouderen. Daarin is aandacht 
voor slechthorendheid en isolement. Daarna vertelt NVVS-
vrijwilliger Kees Twilt een verhaal over historische hoor-
voorzieningen en het contrast met nu (om vooroordelen 
weg te nemen). Tot slot is er een optreden van Jacob Jan 
Voerman, een CI-dragende artiest die speciaal zijn act op 
dit publiek en op slechthorendheid toespitst. De NVVS is 
ook aanwezig met een informatiestand. 

Meer informatie bij Christine Verweij, T: 020 301 00 50 
(ma. t/m do.), E: programmacoordinator@woor.nl. 

Hoor Friesland vraagt met ‘Duckrace’ aandacht voor 
gehoorschade bij jongeren 

Burgemeester Crone van Leeuwarden kocht onlangs het eerste lot voor de ‘Duckrace’ die door JCI Friesland 

georganiseerd wordt om Stichting Hoor Friesland te ondersteunen bij het voorkomen van gehoorbeschadi-

ging bij jonge Friezen. 

Naar schatting 20.000 jongeren per jaar lopen in 
Nederland gehoorbeschadiging op door zich 
te lang bloot te stellen aan teveel lawaai. Hoor 

Friesland zet zich in om dit probleem onder de aandacht 
te brengen. JCI Friesland is onderdeel van Junior Chamber 
International, een wereldwijd netwerk van ambitieuze en 
ondernemende mensen tot 40 jaar, die hun kwaliteiten en 
vaardigheden verder willen ontwikkelen en deze willen 
inzetten om bij te dragen aan de maatschappij. JCI Friesland 
ondersteunt Hoor Friesland (waarin de NVVS en Friese 
Doven samenwerken) met deze Duckrace. 

Tijdens de jaarmarkt op 29 september worden duizenden 
eendjes in het centrum van Leeuwarden te water gelaten om 
te strijden voor de hoofdprijs van ¤ 1000,-. Door sponsoring 
van bedrijven zijn daarnaast vele andere aantrekkelijke prijzen 
beschikbaar gesteld. Aangezien de jaarmarkt samenvalt met 
de “Internationale Wereld Doven Dag” biedt het een unieke 
kans om het goede doel onder de aandacht te brengen. De 
opbrengst van de loten komt ten goede aan Hoor Friesland.

Meer informatie over lotenverkoop, sponsormogelijkheden 
en het evenement is te vinden op de website:  
http://www.jcifriesland.nl.

Binnenkort worden duizenden eendjes te water gelaten in het centrum 

van Leeuwarden. V.l.n.r. : Jeanet van Dellen (JCI Friesland), burgemeester 

Ferd Crone, Albertsje Spliethoff (Hoor Friesland).
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