
 

 

JAARVERSLAG 2015 

 

BESTUUR 

Er vonden in het verslagjaar 5 bestuursvergaderingen plaats. 

Voorzitter en secretaris woonden in mei een vergadering van de werkgroep Drechtsteden 

bij. 

Eén bestuurslid ging met zijn gezin een half jaar naar Salt, waarbij beide ouders zeer 

actief waren op het gebied van ICT, doofblindenbegeleiding en muziek. 

Tevens ging hetzelfde bestuurslid in oktober een week met een collega naar Salt om het 

computernetwerk te onderhouden. 

Eén bestuurslid ging één maal, een ander twee maal een paar weken naar Salt om te 

helpen bij de administratie. 

Alle reizen van bestuursleden werden gemaakt op eigen kosten. 

 

PR 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verder bekendmaken van het HLID. Om de 

huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs en sponsors te werven verzonden 

wij diverse mailings. 

In juni en december werd de nieuwsbrief van het HLID verzonden met een brief van de 

Vrienden van het HLID en een acceptgirokaart. 

Met een bel-bedankactie bedankten wij telefonisch een steekproef van donateurs voor 

hun trouwe steun. 

Alle donateurs stuurden we in mei twee polsbandjes met de tekst ‘DEAFinitely 

connected’, één voor de donateur en één om verder te geven. Hierop kwamen diverse 

positieve reacties binnen. 

Reisorganisatie Drietour heeft zich bereid verklaard in 2016 het HLID als goed doel te 

bestempelen en tijdens hun reizen hiervoor geld in te zamelen. 

Een vrijwillige webredacteur houdt de berichtgeving op de website bij. 

 

ACTIVITEITEN 

De penningmeester liep in juli de Vierdaagse en werd gesponsord door diverse 

donateurs. 

De werkgroep Drechtsteden hield een Sinterklaasactie en verkocht artikelen, gemaakt 

door de beroepsopleiding van het HLID op de Goede-doelenmarkt in Dordrecht. 

Aan belangstellenden is een prachtig jubileumboek toegestuurd. Hierdoor is het HLID 

extra onder de aandacht gebracht en zijn er meer giften binnengekomen. 

 

FINANCIËN 

In 2015 werd een bedrag van € 60.000,- overgemaakt naar het HLID.  

Bestuurskosten bedroegen nog geen 2% van de inkomsten. 

De balans en exploitatierekening worden halverwege 2016, tezamen met de 

accountantsverklaring, op de website gepubliceerd. 

 

 

 

 


