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Verslag van het bestuur 
In 2018 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur. Michelle en Fatima hebben beide 
aangegeven wegens privéomstandigheden hun bestuurstaken te willen overdragen. Het bestuur is 
daarom op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Deze werd gevonden in Pascal. Hij heeft 
de financiële administratie van Michelle overgenomen en verder op orde gebracht. Verder zijn er nog 
enkele vrijwilligers aangesloten bij het bestuur, te weten Niels en Peter. Zij ondersteunen het 
dagelijks bestuur waar nodig. 

Bestuurssamenstelling begin 2018 Bestuurssamenstelling eind 2018 
1. Emma de Esch – voorzitter 
2. Senna Houben – secretaris 
3. Michelle Gerits – penningmeester 
4. Fatima Dahmazi 
5. Cas Wolters 
6. Isabel Tijssen 

1. Emma de Esch – voorzitter 
2. Senna Houben – secretaris 
3. Pascal Tijssen – penningmeester 
4. Cas Wolters 
5. Isabel Tijssen 
6. Niels Bessems 
7. Peter Bax 

 

In 2018 heeft het bestuur maandelijks vergaderd en alle activiteiten volledig zelf georganiseerd. Dit 
bleek best een zware klus in de huidige samenstelling. Vandaar dat het bestuur voornemens heeft 
om in de toekomst te gaan werken met werkgroepen. Waarbij andere vrijwilligers verantwoordelijk 
zullen zijn voor de organisatie van de activiteiten. Hierdoor kan het bestuur haar tijd besteden aan 
het organiseren van de stichting. 

Reflectie jaarplan 
De stichting heeft als doel om activiteiten te organiseren voor alle doelgroepen; kinderen, 
adolescenten en volwassenen. We hadden bedacht om per doelgroep een activiteit te organiseren, 
maar het blijkt dat alle georganiseerde activiteiten door alle doelgroepen veel bezocht en 
gewaardeerd werden. Het doel is ook om activiteiten te organiseren in de hele provincie. De 
activiteiten in 2018 hebben voornamelijk in midden-Limburg plaatsgevonden. In 2019 willen we dit 
meer verspreiden, zodat de reistijd voor iedereen soms korter is en soms verder. 

De activiteiten die we in 2017 gepland hadden zijn niet allemaal door kunnen gaan. In plaats van 
Oud-Hollandse spellen, zijn we gaan boogschieten. Dit bleek goedkoper en sportiever.  
Voor de activiteit bij ’t Roerwijke hebben we een alternatief gezocht, omdat hier niet voldoende 
deelnemers terecht konden. Hiervoor is de Geo-cache in plaats gekomen. Dit viel duurder uit dan 
begroot, maar kon worden verrekend met het voordeel bij de boogschiet-activiteit. De creamiddag 
en het gebarenrestaurant is verlopen zoals verwacht. 

4 maart 2018 boogschieten 
De eerste activiteit van het jaar was een groot succes. 53 personen hebben deelgenomen aan de 
activiteit bij Handboogvereniging Wilhelmina te Ospel. Vrijwilligers van de Handboogvereniging 
hebben een workshop gegeven aan de bezoekers en een demonstratie gegeven. Na enkele 
oefenrondes is er een wedstrijd gehouden en waren en kleine prijsjes voor de winnaars. 

3 juni 2018 Geocache 
In Schalbruch, net over de grens bij Nieuwstad, was een dief actief geweest. Er verzamelden 30 
mensen voor een mooie speurtocht door de natuur. Elk groepje kreeg een GPS mee en na een korte 
uitleg konden de deelnemers zelf hun weg zoeken. Onderweg waren aanwijzingen verstopt over wie 
de roof had gepleegd. Aan het einde van de wandeling konden alle groepjes een verdachte aanwijzen 



en werd het mysterie opgelost. Het was een warme dag en sommige deelnemers hebben het zwaar 
gehad onderweg. Op het einde was er ook nog wat lekkers en wat te drinken voor iedereen.  

16 september Kasteelpark Born 
In samenwerking met Stichting Zo Hoort Het zijn we naar Kasteelpark Born geweest. Daar hebben we 
in 2 groepen van elk 30 personen een rondleiding door het park gehad. Een medewerker van het 
park vertelden over de dieren, verzorging, voeding enz.  

7 oktober Crea middag 
Bij Scouting Don Bosco in Sittard konden we terecht voor een knutselmiddag. De 30 deelnemers 
konden bij aanmelding kiezen voor 3 verschillende knutselwerkjes. Na een gezamenlijk 
openingswoord heeft iedereen plaatsgenomen aan de tafels en zijn/haar creativiteit losgelaten. Het 
bestuur had op 2 grote doeken het logo van de stichting voorbereid. Hiervan is 1 exemplaar 
ingekleurd in de kleuren van de stichting en op 1 exemplaar hebben de deelnemers gezamenlijk hun 
creatieve invulling gegeven aan het logo. Tussendoor was er koffie/thee/ranja beschikbaar en werd 
er gesnoept van pepernoten en strooigoed. 

29 december Gebarenrestaurant 
Dit jaar vond het gebarenrestaurant plaats in het mooie Kasteeltje Hattem. Na de eerste 
bekendmaking van de activiteit stroomden de aanmeldingen snel binnen. Binnen 3 weken waren alle 
80 plaatsen bezet. Het bestuur heeft in overleg met het restaurant 15 extra plaatsen weten te 
creëren. Maar zelfs dat bleek niet genoeg, er stonden nog altijd mensen op de wachtlijst. 95 mensen 
hebben genoten van een drie-gangen maaltijd gedurende de avond.  

Er waren die avond ook enkele bijzondere gasten. L1 was aanwezig met een cameraploeg om verslag 
te doen van de activiteit. En twee bestuursleden van de stichting Alpe du Genhout waren aanwezig 
om de opbrengst van de fietstocht bekend te maken. 

Tolken 
Bij alle activiteiten zijn altijd verschillende tolken aanwezig. Zowel schrijftolken als NmG en NGT-
tolken zorgen voor een totale communicatie.  

PR 
Voor verschillende activiteiten zijn flyers gemaakt en gedrukt. Deze zijn op verschillende plaatsen 
verspreid om activiteiten te promoten. Daarnaast zijn er voor het bestuur T-shirts besteld met logo, 
zodat de bestuursleden altijd herkenbaar zijn op activiteiten. In 2019 is het plan om ook 
banners/vlaggen aan te schaffen om de zichtbaarheid van de stichting bij activiteiten en 
evenementen te vergroten. 

Mam hoort weer – 21 februari 
Saskia Boer heeft een boek geschreven over slechthorendheid en het proces naar een CI. Bij haar 
boekpresentatie heeft zij Limburg Hoort Zo uitgenodigd om iets te vertellen over de stichting. Cas en 
Isabel zijn hier namens het bestuur bij aanwezig geweest. 

Adelante -30 november 
Het audiologisch centrum in Hoensbroek organiseerde een info-middag over slechthorendheid. 
Saskia Boer was hierbij ook betrokken en via haar werd ook de stichting uitgenodigd een infostand te 
bemannen. Isabel en Peter zijn hier aanwezig geweest om de stichting te promoten. 



Alpe du Genhout – 10 november 
Via Isabel zijn we in contact gekomen met Stichting Alpe du Genhout. Zij organiseren jaarlijks een 
fietstocht om geld op te halen voor een goed doel. Dankzij de inzet van Isabel werd in 2018 Stichting 
Limburg Hoort Zo als goede doel gekozen. Op 10 november heeft bestuurslid Peter deelgenomen aan 
de fietstocht en zijn Niels en Senna aanwezig geweest om de organisatie te steunen. Het was een 
prettige samenwerking en we zijn erg dankbaar voor hun donatie. 

Jaarrekening 
Zie website. 


