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Inleiding02

In 2020 stond de hele wereld voor een
uitdaging. Hoe kunnen we het werk
blijven continueren, terwijl er veel
wordt gevraagd van iedereen op het
gebied van privéleven, gezondheid,
studies, carrières? Bij DoofCentraal
hebben we deze uitdagingen met beide
handen aangegrepen en onszelf
geprofileerd als dé nieuwsorganisatie
voor doven, slechthorenden en andere
gebarentaalgebruikers. We merkten al
dat er enorm veel vraag was naar
begrijpelijke informatie, maar óók naar
informatie dat specifiek was
toegespitst op een doof publiek. 

Ik ben dan ook ontzettend trots op het
feit dat het onze vrijwilligers is gelukt
om twee grote onderwerpen in 2020 te
verslaan: de coronacrisis en de Wet
Erkenning Nederlandse Gebarentaal.
Voor deze onderwerpen hebben
vrijwilligers bergen werk gezet om zo
veel mogelijk binnen tijdsdruk bekend
te maken. Uiteraard ook vanuit
DoofCentraal onze dank aan de
voortrekkers die het mogelijk hebben
gemaakt om NGT erkend te krijgen,
waarmee wij nu een tool hebben om
DoofCentraal naar een hoger niveau te
tillen. 

Het begin van een hoger niveau is in
ieder geval gemaakt eind 2020: we
startten met de professionalisering van
DoofCentraal. Dankzij twee fondsen is
het gelukt om hiermee te beginnen,
met het succes van onze activiteiten in
2020 in ons kielzog!

Matthijs Terpstra
Voorzitter DoofCentraal
Mei 2021



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 2020 heeft DuoTres haar 16e
en 17e seizoenen beleefd (een jaar bestaat uit twee seizoenen). In
totaal werden 42 afleveringen geproduceerd.

.
Vrijwilligers
DuoTres bestond in 2020 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) en António Palma
Coelho (digitale technicus)
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2. Coronakanaal
In februari 2020 bereikte het coronavirus ook Nederland. Voor het eerst werd
een persconferentie voorzien van een tolk Nederlandse Gebarentaal. Een
mijlpaal in de geschiedenis. Maar DoofCentraal merkte dat de
informatievoorziening voor doven hiermee niet werd gedekt. Daarom zetten
we een aantal initiatieven op om ons achterban van extra informatie te
voorzien. Deze producties hebben we samen gebundeld in een
Coronakanaal: https://doofcentraal.nl/project/coronakanaal/ 

Informatiefilmpjes
We hebben een aantal informatiefilmpjes gemaakt. Deze filmpjes
gingen bijvoorbeeld over het handen wassen, de feiten en fabels over
het coronavirus, waarom we anderhalve meter afstand moeten
houden, wat de symptomen van het virus zijn en nog veel meer. We
merkten hiermee ook dat onze verantwoordelijkheid enorm groot
was, om iedereen van de juiste (medische) informatie te voorzien.
Daarom werkten we samen met dr. Anika Smeijers, kinderarts, die
ons hielp met het checken of we de juiste informatie gaven. We zijn
haar veel dank verschuldigd. 

Vragen beantwoorden
De overheid stelde een speciaal telefoonnummer in zodat mensen
met vragen over het coronavirus konden bellen. Uiteraard is bellen
niet altijd toegankelijk voor iedereen. We wilden iedereen - die daar
behoefte aan had - de mogelijkheid bieden om hun vragen in NGT te
stellen. Ze konden vragen stellen via Facebook en Instagram, de
antwoorden zochten we op, stemden af met dr. Anika Smeijers en
publiceerden het toen in onze Stories. Op die manier zijn er in totaal
50 vragen verzameld en beantwoord. Hier werkten de volgende
vrijwilligers aan mee: Splinter van Schagen, Caroline Smits, Bernd
Mojet, Stephen Kok, António Palma Coelho en Dennis Hoogeveen. 
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Live-uitzendingen
Van iemand kreeg we de tip om ook eens live-uitzendingen te
verzorgen over het coronavirus. Halverwege maart was corona op
haar hoogtepunt en bleven veel mensen thuis. Op die manier zouden
de doven informatie krijgen en ook vermaakt worden met een
programma dat specifiek was ontworpen voor dove kijkers. We
hebben het idee opgepakt en dit werd een enorm succes met
ongeveer 200 live kijkers en honderden meer die de uitzending terug
keken. We belichtten op welke manieren het virus impact had op het
leven van doven. In totaal 11 afleveringen werden geproduceerd, met
als eerste uitzending op 22 maart en duurde tot 31 mei. Hier werkten
de volgende vrijwilligers aan mee: Dennis Hoogeveen, Splinter van
Schagen, Caroline Smits, Bernd Mojet, António Palma Coelho, Daniël
Schoevaart en Leonie Bloem.

Corona voor kids
Het coronavirus had een impact op alle bevolkingsgroepen. Maar in
alle campagnes en informatievoorziening werd toch een belangrijke
groep vergeten: kinderen. Uitgeverij Gottmer bracht daarom een
kinderpamflet uit, met de belangrijkste informatie over het
coronavirus, voorzien van illustraties. DoofCentraal heeft gevraagd of
we hiervan een vertaling mochten maken, inclusief illustraties. En dat
mocht. Dit was een vuurdoop voor Elias Stuifzand die nog nooit iets
voor de camera had gepresenteerd. Zijn presentatie werd gesteund
en gemonitord door gebarencoach Bea Bouwmeester. De serie werd
geproduceerd door António Palma Coelho. 
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3. Gruffalo in NGT
In 2020 nam de populariteit van DoofCentraal een toevlucht, mede dankzij
ons inzet op het gebied van informatievoorziening over het coronavirus. 
We bleven kijken naar mogelijkheden om veel meer gebarenfilmpjes te
produceren, ook met het coronavirus in ons achterhoofd. Daarom vroegen
we uitgeverij Lemniscaat om toestemming om de Gruffalo, een bekend
kinderboek, te vertalen naar NGT. Op die manier konden kinderen, die thuis
zaten vanwege de lockdown, toch gebarentaalaanbod krijgen. Toestemming
werd verleend voor een beperkte licentie (maximaal 1 jaar) waarin we ook de
illustraties uit het boek mochten gebruiken. Dennis Hoogeveen presenteerde
het verhaal, gesteund door Bea Bouwmeester (gebarencoach), gefilmd en
gemonteerd door António Palma Coelho en Nederlands ingesproken door
Jesse Terpstra. 
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4. Website
Alles begon met het coronavirus. De populariteit van DoofCentraal, de
groeiende inkomsten en ook de verantwoordelijkheid van de organisatie.
Daarom was het tijd voor een nieuw logo en een nieuwe website. Hiermee
konden we ons nog beter profileren als een serieuze media-organisatie. 

De inkomsten die werden gecreëerd door het Coronakanaal werden gebruikt
om een nieuwe website te bouwen en een nieuw huisstijl te kiezen. Het logo
en de huisstijl werd ontworpen door Peter-Jan Rijpkema en de website werd
gebouwd door Matthijs Terpstra. De website werd ook meteen klaargemaakt
voor een abonnementensysteem waarmee we exclusieve producties konden
lanceren. 
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5. DoofCentraal PLUS
Met de lancering van de nieuwe website lanceerden we ook een nieuw
abonnementensysteem, DoofCentraal PLUS. Hiermee hebben betalende
abonnees toegang tot materiaal dat exclusief voor hen te bekijken is. Op die
manier kunnen we extra inkomsten creëeren om daarmee nieuwe producties
te maken. Dat komt het gebarentaalaanbod in Nederland ten goede. Twee
nieuwe programma’s werden gelanceerd.

Handen aan de Kook
Dit is een kookprogramma, gepresenteerd door Dennis Hoogeveen. In
verschillende afleveringen ontvangt hij gasten en gaat hij met hen in
gesprek, terwijl ze verschillende gerechten maken. In totaal 24 afleveringen
zijn er gepland, de laatste afleveringen zullen in 2021 uitkomen. 

Zomergasten
In juli is het gebarencamping neergestreken in Wanroy, Noord-
Brabant. Dit was een mooie gelegenheid om langs te gaan en een
nieuw programma te maken. Zomergasten belicht vier verschillende
families, elk met hun eigen bijzonderheden. 



Erkenning NGT (door Corrie Tijsseling en Eva Westerhoff)
DeafU (met Tobias de Ronde, Frouke van Winsum, Nimo Hersi en
Elias Stuifzand)
Dovenelites (met Cas Wolters, Ashley Frissen, Selena den Besten
en Maaike Ferf Jentink)
Zo Zijn Wij, seminar verzorgd door Universiteit van Amsterdam
(o.l.v. Anja Hiddinga), uitzending verzorgd door DoofCentraal
Webinar-serie met Lonely City, belichten van verschillende
onderwerpen interessant voor dove jongeren

Webinars
De nieuwe website en DoofCentraal PLUS werden ook gebruikt om
webinars op te slaan. Gedurende de pandemie werden online panels
flink uitgebreid en daar haakte DoofCentraal ook op in. Verschillende
webinars werden georganiseerd:
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6. Erkenning NGT
Het proces tot het wetsvoorstel tot erkenning van de Nederlandse
Gebarentaal heeft al een tijdje geduurd, maar in 2020 was het dan zover; dit
zou besproken worden in de Tweede Kamer. Als een echte
nieuwsorganisatie heeft DoofCentraal de verschillende debatten hierover in
de Tweede Kamer gevolgd en hiervan verslag gedaan. Daarvoor verzorgden
we live-uitzendingen, meteen na de debatten. Deze uitzendingen werden erg
gewaardeerd, want nu wisten de meeste doven meteen wat er was
besproken, en dat al binnen een paar uur. 

Op 13 oktober was het dan feest: het wetsvoorstel werd unaniem
aangenomen in de Eerste Kamer. Vanwege de coronabeperkingen was
DoofCentraal hier helaas niet bij, maar we hebben diezelfde avond, in
samenwerking met Dovenschap, wel een Zoom-sessie gehouden waar
ongeveer 100 doven op af kwamen. 



Het bestuur van DoofCentraal bestond in 2020 uit de volgende
bestuursleden:

Dennis Hoogeveen (voorzitter): oktober 2017- oktober 2020 (herkozen voor
nieuw termijn tot oktober 2023)
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.

Adressering
Al jaren is het bezoekersadres van DoofCentraal gelijk aan die van Dennis
Hoogeveen Consultancy. We gebruiken de studio en de vergaderfaciliteiten
van DHC. 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.

Bestuur en 
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Financiën10

Er zijn kleine uitgaven begroot voor bijvoorbeeld bankkosten,
vergaderkosten, contributies, etc. Al deze uitgaven zijn - dankzij de
ontwikkelingen bij DoofCentraal - lichtjes overschreden.
Grootste overschrijding is de uitgaven aan een nieuwe website. Het
bestuur heeft tot deze investering besloten en dit is uiteindelijk ook
verantwoord gebleken. 
Daar staat tegenover dat we maar 300 euro aan donaties hebben
begroot en bijna 2000 euro hebben binnengehaald. 

De financiën laten een gezond beeld zien. We zijn alleen nog wel sterk
afhankelijk van donaties, waardoor we dus ook steeds activiteiten moeten
blijven organiseren, met alleen maar vrijwilligers. Daarom is eind 2020 ook
begonnen met te kijken hoe we stappen kunnen zetten naar
professionalisering van de organisatie. Al in het begin van dit proces hebben
we een donatie van 5000 euro gekregen om ons op weg te helpen. Daardoor
is het eindresultaat omhoog geschoten, maar van de winst van 8.400 euro is
dus 5000 geoormerkt voor professionalisering.

Toelichting op jaarrekening
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INKOMSTEN

Donaties
DuoTres
Coronakanaal
Overige

TOTAAL

 

€ 1.911
€ 175
€ 3.343
€ 11.973

€ 17.402
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UITGAVEN

Declaraties
Website
Drukwerk
Bankkosten
Bureaukosten
Abonnementen
Overige

TOTAAL

 

€ 4111
€ 2500
€ 363
€ 139
€ 449
€ 275
€ 110

€ 7.947

RESULTAAT*

Winst € 8402

*) Ten behoeve van dit jaarverslag zijn de inkomsten en uitgaven versimpeld
weergegeven. De precieze resultaten zijn te vinden als bijlage bij dit
jaarverslag.
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DoofCentraal
Munnekeholm 4
9711 JA GRONINGEN

www.doofcentraal.nl
info@doofcentraal.nl

Bankrekeningnummer: NL44 INGB 0009 3224 80
Kamer van Koophandel: 55989837

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

http://www.doofcentraal.nl/
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