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Dovenschap heeft een nieuw bestuur
De leden van Dovenschap hebben tijdens een extra dovenparlement op zaterdag 15 juni
een volledig nieuw bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter van Dovenschap is Eva
Westerhoff. Zij wordt ondersteund door twee vice-voorzitters: Annemieke van Kampen en
Dennis Hoogeveen. De overige bestuursleden zijn Mariëtte Booij (secretaris) en Mark
Bunck (penningmeester). De bestuursleden zijn direct na aantreden begonnen met hun
bestuurstermijn die loopt van 2013 tot 2016. Alle bestuursleden zijn doof en hebben de
nodige bagage om Dovenschap klaar te maken voor de toekomst.
Het nieuwe bestuur wil een professionele organisatie opzetten met als kernactiviteiten:
informatie, lotgenotencontacten, belangenbehartiging en dienstverlening. De slogan van het
nieuwe bestuur is: ‘Samenwerken, eenheid in verscheidenheid’. Deze slogan is niet zomaar
gekozen. Binnen de dovenwereld is er ontzettend veel diversiteit. Door technologische
ontwikkelingen zijn deze alleen maar groter geworden. Het nieuwe bestuur kijkt naar de
overeenkomsten om zo te voorkomen dat door versnippering een krachtige stem verloren gaat.
Met het aantreden van een nieuw bestuur is er op bestuurlijk niveau afscheid genomen van Alice
van der Garde, Benny Elferink, Leo Bruggeman. Zij hebben zich als bestuursleden velen jaren
ingezet voor de dovengemeenschap. Daarnaast is er ook speciale dank voor Wim Poort en
Johan Wesemann die betrokken waren bij de vernieuwingsplannen. Het nieuwe bestuur is blij dat
zij blijvend kan rekenen op advies en ondersteuning van al deze mensen zodat een soepele
overdracht van kennis en ervaring mogelijk is. Tijdens de najaarsledenvergadering zal het nieuwe
bestuur haar plannen voor de komende tijd bekend maken.
Over Dovenschap
Dovenschap is de Nederlandse organisatie van, voor en door dove en gebarentalige mensen. Zij
is namens de dovengemeenschap samen met andere belangenorganisaties gesprekspartner
voor het werkveld, overheid, beleidsmakers en politici
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Voor meer informatie:
Dovenschap
Postbus 197
3990DD Houten
www.dovenschap.nl
teksttelefoon 030-2617677
telefoon 030-2970800 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
fax 030-2616689
e-mail: info@dovenschap.nl

