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Inleiding 
 

 

In 2019 hebben we vooral gewerkt aan het voorzichtig invoeren van veranderingen binnen de 

stichtingen. Ideeën zijn ontsproten en liggen nog op de plank om uitgevoerd te worden. Het 

bestuur beseft hoe belangrijk de rol van DoofCentraal, in het bijzonder DuoTres, is voor een 

deel van de Nederlandse dovengemeenschap.  

 

Dat is precies waarom het bestuur blijft vasthouden aan het concept van DoofCentraal, 

ofschoon niemand (nog) niet echt genoeg tijd besteedt aan het uitvoeren van taken. Dit is ook 

openhartig besproken binnen het bestuur. Iedereen heeft nou eenmaal andere taken erbij, 

waardoor het blijft jongleren met de beschikbare tijd die er is. Maar er gloort hoop: die andere 

taken die een aantal bestuursleden heeft, lopen ten einde in 2019.  

 

Daarnaast is het bestuur eind 2019 ook versterkt met een nieuw bestuurslid die ook graag een 

bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van de stichting.  

 

Dus opnieuw: in dit verslag vooral feitelijke beschrijving van onze lopende projecten en geen 

nieuwe dingen. Desondanks blijven we er voor gaan! 

 

 

Namens het bestuur, 

Dennis Hoogeveen 

Voorzitter. 
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Activiteiten 
 

 

1. DuoTres 

DuoTres is een wekelijkse nieuwsuitzending waarin de hoogtepunten van het nieuws van die 

week wordt verteld in de Nederlandse Gebarentaal. De presentatoren verzamelen het nieuws 

zelf en vertelt een samenvatting binnen een uitzending van minimaal 2, maximaal 3 minuten. 

In 2019 heeft DuoTres haar 14e en 15e seizoenen beleefd (een jaar bestaat uit twee 

seizoenen). In totaal werden 32 afleveringen geproduceerd. 

 

Vrijwilligers 

DuoTres bestond in 2019 uit de volgende vrijwilligers: Dennis Hoogeveen (presentator 

en digitale technicus), Bernd Mojet (presentator), Splinter van Schagen (presentator), 

Caroline Smits (presentator), Yannick Bal (digitale technicus), Stephen Kok (digitale 

technicus), Miranda van Manen (digitale technicus), Jeroen Belle (digitale technicus, 

tot zomer 2019) en Eva Schuurman (digitale technicus, tot zomer 2019). 

 

DuoTres biedt ook een kans voor geïnteresseerden om de presentatie of montage te 

oefenen. Hiervan heeft Nigel van der Roest een aantal keren gebruik gemaakt, maar 

besloot om niet verder te gaan.  

 

Jeroen Belle was vrijwilliger van DuoTres vanaf het eerste uur. Na zomer 2019 is de 

samenwerking beëindigd. Eva Schuurman verhuisde naar Amsterdam en kon het 

montagewerk niet meer combineren en nam ook afscheid. Het bestuur van 

DoofCentraal wil hen hartelijk danken voor de tijd die ze in de afleveringen van DuoTres 

hebben gestopt. Zonder hen was het niet mogelijk om wekelijks een aflevering te 

verzorgen. We zullen hen missen! 

 

2. Keurmerk Doofvriendelijk 

Op initiatief van Dennis Hoogeveen is het Keurmerk Doofvriendelijk Groningen in het leven 

geroepen. DoofCentraal is penvoerder voor dit keurmerk, Dennis Hoogeveen Consultancy 

(DHC) voert dit keurmerk uit. De missie van dit keurmerk is het verbeteren van de 

toegankelijkheid van winkels en instellingen voor doven en slechthorenden in Groningen. De 

visie die daarbij hoort is het creëren van een toekomst waarin doven en slechthorenden 

onbezorgd en zelfstandig kunnen winkelen en hun zaken kunnen regelen, waarbij hun cultuur 
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en taal gerespecteerd worden. Ondernemers kunnen met het keurmerk zich profileren als 

doofvriendelijke ondernemers, met oog voor gebarentaalgebruikers en Dovencultuur. 

 

Eerste keurmerk 

Tandartspraktijk Loes is het eerste bedrijf dat zich aangemeld heeft voor het keurmerk. 

In oktober is de eerste training gestart en het keurmerk is begin 2019 afgegeven.  

 

www.doofvriendelijkgroningen.nl  

 

3. Vlogs DoofCentraal en European Deaf Youth Capital (EDYC) 

Groningen was in 2019 de Europese hoofdstad van Dove Jongeren. In de week van 18 tot 24 

november stroomde Groningen vol met dove jongeren uit heel Europa. Verschillende 

activiteiten werden georganiseerd, zoals DEAFx, talkshow, workshops en een afsluitingsfeest. 

DoofCentraal is gevraagd om te ondersteunen in het maken van promotievideo’s. Mensen van 

DuoTres hebben in samenwerking met EDYC vier vlogs gemaakt over verschillende 

onderwerpen, zoals Groningen, de Guyotschool, vrijwilligers, etc.  
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Bestuur en organisatie 
 

 

 

Het bestuur van DoofCentraal is in 2019 versterkt en bestaat nu uit de volgende bestuursleden: 

 

Dennis Hoogeveen (voorzitter): oktober 2017- oktober 2020 

Jeroen Wever (secretaris): september 2019 – september 2022 

Splinter van Schagen (penningmeester): september 2018 – september 2021 (benoemd in 

september 2019) 

Jeroen Belle (bestuurslid): september 2019 – september 2022 

Matthijs Terpstra (adviseur): voor onbepaalde tijd benoemd 

 

Feitelijk bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter, secretaris en penningmeester die de 

dagelijkse gang van zaken op zich nemen. De adviseur besteedt speciaal aandacht aan het 

beleid van de organisatie en adviseert over de te uitvoeren activiteiten waar nodig. Het voltallig 

bestuur besluit over de werkplannen en de meerjarige beleidsplannen.  

 

De afspraken tussen de huidige bestuursleden en de adviseur zijn vastgelegd in een 

intentieverklaring, die voor een onbepaalde tijd geldig is of totdat het voltallig bestuur besluit 

tot wijziging of ontbinding. 

 

Verhuizing 

Al jaren is het bezoekersadres van DoofCentraal gelijk aan die van Dennis Hoogeveen 

Consultancy. We gebruiken de studio en de vergaderfaciliteiten van DHC. In maart 2019 is het 

kantoor verhuisd naar Munnekeholm 4, Groningen. DoofCentraal is meegegaan. Officieel staat 

DoofCentraal in de KvK ingeschreven op het adres van de voorzitter. 

 

Vergoeding 

Het bestuur ontvangt voor hun bestuurswerkzaamheden géén vergoeding. Er is alleen sprake 

van een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten in het kader van hun werkzaamheden. 
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Financiën  
 

 

 

Op dit moment heeft DoofCentraal geen financiële reserves. Middels donaties, sponsoring, 

subsidies en andere fondsenwerving worden er inkomsten gecreëerd. Subsidies en 

fondsenwerving dekken de uitgaven van de projecten volledig en het is dus niet mogelijk om 

het geld dat er over blijft toe te voegen aan de reserves. Maar in overleg met de uitvoerders 

kan er een constructie opgesteld worden waarbij uitvoerders doneren aan DoofCentraal.  

 

In 2017 is er een start gemaakt met zoeken naar adverteerders voor de uitzendingen van 

DuoTres. Er is contact opgenomen met een groot aantal bedrijven, organisaties en personen 

om hen de mogelijkheid om advertenties aan te bieden. In 2019 is dit – door de vele andere 

werkzaamheden buiten DoofCentraal – niet opgepakt. In 2020 gaan we er weer mee verder. 

 

In 2019 hebben we met DuoTres wel enige inkomsten gecreëerd. Dankzij de Tikkie-app 

konden we per aflevering van DuoTres donaties ontvangen. We zijn hier mee begonnen in 

september 2019 en we hebben toen al honderden euro’s binnengehaald. Dit is dus iets wat 

we gaan continueren in 2020.  
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Colofon 
 

 

 

DoofCentraal 

Munnekeholm 4 

9711 JA GRONINGEN 

 

www.doofcentraal.nl 

info@doofcentraal.nl 

 

Bankrekeningnummer: NL38 SNSB 0705 7343 23 

Kamer van Koophandel: 55989837 

 

 

DoofCentraal is een non-profit stichting met een ANBI-status (RSIN: 851934328) 


