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Afdelingen een eeuw op de bres  voor slechthorenden

Afdeling Groningen en omstreken
De afdeling Groningen en omstreken viert dit jubileum 
met een feestelijk symposium met het thema ‘Horen 
en Slechthorendheid’. Dit symposium wordt gezamen-
lijk georganiseerd door het Universitair Audiologisch 
Instituut Groningen, de NVVS en de jubilerende afde-
ling Groningen en omstreken en vindt plaats op zater-
dagmiddag 1 december in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. Er volgt nog nadere informatie 
over opgeven en het programma. Houd hiervoor ook de 
agenda op de NVVS-website in de gaten. 

Voorzitter Jan Tinbergen: “Met de schuchterheid van de 

slechthorenden van 100 jaar geleden is het nu heel anders 

gesteld. Die is grotendeels voorbij. Er is zeker sprake van 

een veel grotere zelfverzekerdheid. Dit mede dankzij de 

belangenbehartiging door de NVVS.”

Afdeling Rotterdam en omstreken
De afdeling Rotterdam en omstreken heeft het 100-jarig 
bestaan gevierd met een feestmiddag op 11 februari en 
een boottocht op 23 mei. Daarnaast is er op zaterdag 6 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur een Hoormarkt in het 
Maasstad ziekenhuis. U kunt hier terecht met al uw vra-
gen over hooraandoeningen. Op de markt zijn informa-
tiestands en diverse flitslezingen (een overzicht staat in 
de agenda op nvvs.nl).

Voorzitter Arie den Toom: “Honderd jaar, dat is nogal 

wat… Twee oorlogen en half Rotterdam plat. Goed om bij 

dit jubileum stil te staan. Hopelijk wordt de Hoormarkt druk 

bezocht.” 

Afdeling Regio Den Haag
De afdeling Regio Den Haag heeft een groot deel van het 
feestbudget voor het jubileum ter beschikking gesteld 
aan het Nationaal Programma Gehoor onderzoek, waarin 
ook de NVVS participeert (zie de NVVS in actie-pagina’s 
in deze HOREN). Verder staat er op 7 september nog een 
feestelijke boottocht gepland en is er op 26 oktober een 
receptie. 

Voorzitter Jan Bijman: “De afgelopen eeuw is veel goeds 

teweeggebracht door de NVVS met haar belangenbehar-

tiging voor slechthorenden. En voor de komende 100 jaar 

willen wij dat ook zo houden. Als 100-jarige wensen wij de 

landelijke NVVS daarom veel sterkte en wijsheid om het 

huidige tij van economische bezuinigingen en afnemend 

ledenbestand te keren.”

Afdeling Alkmaar
De NVVS-afdeling Alkmaar heeft op zaterdagmiddag 14 april het 
100-jarig bestaan van de afdeling gevierd met leden en genodigden. 

Voorzitter Corrie Vermue: “We blikten onder het genot van hapjes 

en drankjes terug op het ontstaan van onze afdeling. We keken met 

verwondering (en werden tegelijkertijd ook bedonderd?) naar mind-

artist John van Negenkerken. Ook was er een demonstratie van de 

Spraaklezer, waarbij als je voor de microfoon iets zegt, het gesproken 

woord  zichtbaar wordt op het scherm. Het was een geslaagde dag!”

Dit jaar vieren diverse afdelingen hun 100-

jarig jubileum. Bijzondere mijlpalen, die 

niet ongemerkt voorbij moeten gaan. Dat 

gebeurt dan ook niet!
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Afdeling Midden-Nederland
De NVVS-afdeling Midden-Nederland besteedt aandacht aan 
het 100-jarig bestaan door met de Commissie Tinnitus & 
Hyperacusis een groots tinnitus-symposium te organiseren in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht op 2 november. Zie voor 
de aankondiging elders in deze HOREN. Daarnaast is er een high 
tea in de Oranjerie van Huis Doorn op 15 september.

Secretaris Nelly Jacobs: “We willen daarmee het contact tussen 

onze 650 leden versterken. Ondanks de moderne communicatiemid-

delen wordt onderling contact toch nog erg op prijs gesteld. We zijn 

blij dat we een levendige afdeling zijn met voldoende bestuursleden 

en vrijwilligers. De vrijwilligers zijn ons veel waard!”


