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Inleiding 

 

 

2017 was een bijzonder jaar voor DoofCentraal. Het was een jaar waarin we de bestuurlijke 

organisatie van DoofCentraal helemaal hebben omgegooid en de verantwoordelijkheden 

opnieuw hebben vastgesteld.  

 

Sinds de oprichter van DoofCentraal, Matthijs Terpstra, is geëmigreerd, is DoofCentraal alleen 

in stand gehouden door de uitzendingen van DuoTres. Maar omdat DoofCentraal steeds 

bekender werd, en steeds meer gewaardeerd, ontstond er een grote potentie om de stichting 

verder uit te breiden. Hiermee is eind 2017 begonnen. 

 

Verder is het bestuur ook opnieuw ingedeeld, maar daarover meer in het hoofdstuk 

Bestuurssamenstelling. 

 

Al met al mogen we terugkijken op een spannend jaar waarbij we dus vooral bezig zijn geweest 

met het vormgeven van de nieuwe DoofCentraal, die ondanks alles toch ook vertrouwd is 

gebleven. 

 

 

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 2017 heeft DuoTres haar 10e en 11e seizoenen beleefd (een jaar bestaat uit twee 

seizoenen). In totaal werden 42 afleveringen geproduceerd. 

 

Vrijwilligers 

DuoTres bestond in 2017 uit de volgende vrijwilligers: Dennis Hoogeveen (presentator 

en digitale technicus), Jeroen Belle (digitale technicus), Bernd Mojet (presentator), 

Linde Terpstra (presentatrice, tot zomer 2017), Engelien Kester (presentatrice, tot 

zomer 2017), Wouter Bolier (digitale technicus, tot zomer 2017), Matthijs Wubbolts 

(presentator, vanaf zomer 2017), Miriam Wolters (presentatrice, vanaf zomer 2017), 

Splinter van Schagen (presentator, vanaf zomer 2017) en Eva Schuurman (digitale 

technicus, vanaf zomer 2017). 

 

Dat betekent dus dat Linde, Engelien en Wouter - na een aantal jaren betrokken te zijn 

geweest bij DuoTres – zijn gestopt. 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! 
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Bestuur en organisatie 

 

 

 

Doordat het bestuur nu zich actiever wil gaan inzetten voor DoofCentraal, is er ook een 

strategie bepaald hoe dit te realiseren. Besloten is dat de stichting zich verder profileert door 

vaker penvoerderschappen te starten om projecten gefinancierd te krijgen, waarbij de 

activiteiten ook kunnen worden uitgevoerd door externe partijen; voornamelijk door dove 

ondernemers. 

 

 

 

Het bestuur van DoofCentraal is eind 2017 gewijzigd en bestaat nu uit de volgende 

bestuursleden: 

 

Dennis Hoogeveen (voorzitter): oktober 2017- oktober 2020 

Jeroen Wever (secretaris): september 2015 – september 2018 

Jeroen Belle (penningmeester): september 2015 – september 2018 

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. 

 

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 gecreeërd. 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. 
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Colofon 

 

 

 

DoofCentraal 

Oosterhamrikkade 66 

9714 BG 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) 

http://www.doofcentraal.nl/
mailto:info@doofcentraal.nl

