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Voorwoord

Stichting WeZoDo kan met volle tevredenheid terugblikken op het jaar 2018.
Eindelijk is het zover dat Het Gebarenplein nu eigendom is van WeZoDo. Dit is voor ons een
mijlpaal in onze geschiedenis. Op 24 december 2018 zijn de aktes bij de notaris gepasseerd.
Onze grote dank gaat uit naar Fonds 1818. Ze hebben ons hypotheek verstrekt waardoor de
koop door kon gaan.
Werkgroep “Nee tegen verhuizing” is hiermee officieel afgesloten. We gaan nu verder met de
werkgroep “Verduurzaming Het Gebarenplein”. We hebben nu stappenplan om het gebouw
te verduurzamen. Dat zal nog jaren duren voor het klaar is.
Ook gaat onze dank naar 2 heren van Sesam-academie. De 2 heren hebben ons heel veel
geholpen en blijven ons steunen betreft werkgroep “Verduurzaming Het Gebarenplein”.
Er is een nieuwe PR-team opgezet. Dit is om meer bekendheid rondom WeZoDo naar buiten
te brengen.
Aantal commissies zijn uitgebreid van 14 naar 17 commissies om meer activiteiten te laten
plaats vinden.
Ook hebben we opkomsten van 6157 in 2017 naar 7155 in 2018 zien stijgen, waar we blij
mee zijn. Dit is gunstig voor onze toekomst. Hopelijk blijft het stijgen in 2019.
Cursussen Gebarentaal hebben we uitgebreid met workshop Gebarentaal. Hier is veel
belangstelling voor.
Het aantal vrijwilligers is met enkele personen uitgebreid.

Het bestuur van Stichting WeZoDo
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Bestuur

Binnen het bestuur heeft er verwisseling van secretaris plaatsgevonden.
Charissa Bol heeft de functie overgenomen van Leyda Kok.
De samenstelling van het bestuur ziet nu eruit:

Voorzitter

:

Dhr. W. Jong

Secretaris

:

Mevr. L. Kok tot 1 december 2018
Mevr. C. Bol vanaf 1 december 2018

Penningmeester

:

vacant

Bestuurslid sectie Beheer

:

Dhr. JW. Hofstede

Bestuurslid sectie CSA

:

Mevr. M. Taal

Plv Bestuurslid sectie CSA :

Mevr. L. Kok

Bestuurslid sectie E&V

:

Mevr. M. Poel

Plv Bestuurslid sectie E&V :

Mevr. T. Schilt
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Sectie C.S.A. Culturele Sociale Activiteiten

Voor de sectie C.S.A. was het jaar 2018 heel bewogen geweest.
De alle CSA-commissies hebben in 2018 hun handen uit de mouwen gestoken, diverse
activiteiten werden georganiseerd, welke ook goed bezocht werden.
Er zijn 3 nieuwe commissies bijgekomen en 1 commissie is weer herstart.
De herstarte commissie is Y.E.S., de commissie voor de jongeren. Ze zijn begonnen met
Nintendo-dag en Escape-room. We hopen dat er stijgende lijn in zit.
Omdat WeZoDo bron van inkomsten moest hebben i.vm. de koop van Het Gebarenplein,
zochten we de activiteiten die overdag gehouden kan worden.
Zo werd er 2 commissies zoals Handwerk café en Zin in Gezelligheid opgericht, die dan ook
heel goed werden bezocht.
Als alternatief van het klaverjassen is er Card-player opgericht, hier kan men 31-tigen.
De commissie ZoetersRoemers (klaverjassen) gaf ook de cursus klaverjassen, waarvoor er
veel belangstelling was.
De commissies Ouderen Samen Op Weg en ZoeterPlussers hebben hun 25 jarige jubileum
gevierd bij Het Gebarenplein en commissie Oorsprong haar 5 jarig jubileum.
Voor 2019 zijn er nog meer commissies in het verschiet.
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Sectie Educatie & Voorlichting
2018 is een goed jaar geweest voor gebarencursus. We hebben NGT ab1 cursus en
vervolgcursus NGT ab2 in het voorjaar en najaar mogen geven.
Nieuw bij ons is workshop. Dat hebben we mogen geven bij Sammy’s zwemschool in Rhoon.
Hier is nog veel belangstelling voor. Hopelijk mogen we in de toekomst vaker workshops
geven
Gebarencursus op maat NmG ab1 hebben we ook gegeven medio maart in Moordrecht.
In Giessenburg was er gebarencursus op maat NGT ab1 gegeven aan 11 deelnemers (voor
dagbesteding verstandelijk gehandicapten).
Lezing over Chinese acupunctuur hebben we ook mogen geven. Het ging over pijn-strijdend
en kracht-gevend geneeskunde.
In juni werd er lezing gehouden “Het luisterkind”. Het ging over spiritueel energie. Met het
voelen van de energie kon men emoties van zich af laten glijden dankzij de bepaalde
methode.
Afgelopen jaar is er 8 x gebarencontactavonden geweest. Er werden verschillende thema’s
gegeven. Het is een soort opfris cursus voor gevorderden, die hun opgedane kennis bij
willen houden.
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Werkgroep “Nee tegen de verhuizing”
Begin 2018 was het op de kop af 1,5 jaar geleden dat we van gemeente Zoetermeer te
horen kregen, dat we het Gebarenplein moeten verlaten als gevolg van veranderende beleid.
De koop van het Gebarenplein bleek de enige mogelijkheid te zijn om toch daar te kunnen
blijven.
De belangrijkste vragen waren: Kunnen we de koop financieren? En zijn we in staat om de
onderhoudskosten, ook in de toekomst te betalen?
Na het maken van berekeningen bleek dat haalbaar te zijn, al kunnen we natuurlijk niet
kijken naar de verre toekomst. Hypotheekaanvragen bij ING-bank en Rabobank leverden
niets op.
Maar gelukkig bood Fonds 1818 de helpende hand en gaven zij ons een hypotheek tegen
gunstige voorwaarden.
Wat toen restte was het regelen van de gemeentegarantie en 25% subsidie op de totale
koopsom.
In de loop van het jaar kwam dat rond.
Enige onzekerheid was of de subsidiegrootte, belangrijk voor het betalen van de hypotheek
ook in de toekomst gelijk blijft. Want gemeente Zoetermeer, veruit de grootste
subsidieverlener, stelt aan het verstrekken van subsidies bepaalde voorwaarden en
prestaties.
Om toch de eventuele subsidieverlagingen in de toekomst op te vangen moeten er nieuwe
verdienmodellen worden ontwikkeld. Dat houdt in dat het beleid binnen WeZoDo moet
worden aangepast en om een handvest te hebben werd er een niet vrijblijvende beleids- en
jaarplan opgesteld.
Ook zullen er van de vrijwilligers en vaste gebruikers van het Gebarenplein meer worden
gevraagd.
De bereidheid daartoe bleek tijdens de besprekingsbijeenkomst op 19 oktober in ruime mate
aanwezig te zijn. Toen stond niets meer de koop in de weg.
Eindelijk, op 24 december na het passeren van de aktes bij de notaris, kan WeZoDo zich,
dankzij hulp van Fonds 1818, Sesam-academie en gemeente Zoetermeer, trotse eigenaar
van het Gebarenplein noemen.
Het Gebarenplein verduurzamen.
Nu WeZoDo de eigenaar is van het Gebarenplein, rijst er een nieuwe uitdaging op, namelijk
het verduurzamen van het Gebarenplein.
Want het gebouw heeft energielabel G en dat vertaalt zich in hoge energienota’s.
Daar valt dus een grote winst te behalen. En de nieuwe klimaatwet schept ook
verplichtingen.
Daarom werd er in oktober een nieuwe werkgroep “Verduurzaming het Gebarenplein”
opgezet.
Nadien waren er oriënterende gesprekken geweest met twee bedrijven en van de ene
hebben we inmiddels een rapport ontvangen waaruit blijkt, dat het schrikbarend duur is om
alle plannen in een keer uit te voeren. Daarom is er gekozen voor een stapsgewijze aanpak
van de plannen.
Hopelijk kunnen we er in het jaar 2019 een begin mee maken.
Vrienden van WeZoDo
Tijdens de besprekingsbijeenkomst op 19 oktober kwam ook het beleids- en jaarplan ter
sprake.
Zo ook het opzetten van “Vrienden van WeZoDo” met de bedoeling WeZoDo financieel te
ondersteunen. Het mooie van die bijeenkomst was, dat de animo om een vriend van
WeZoDo te worden groot is. Wat betreft de structuur van “Vrienden van WeZoDo”, er moeten
nog regels en doelstellingen van verkregen gelden worden vastgelegd.
Daarover wordt in 2019 meer bekend.
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GGMD-maatschappelijk werk inloopspreekuur
In verband met het langdurige zwangerschapsverlof van de maatschappelijkwerker, is de
mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur tijdelijk verplaatst naar het
kantoor van GGMD aan de Brechtzijde 20 in Zoetermeer. Mensen die gebruik willen maken
van het spreekuur, kunnen hiervoor een afspraak maken via het secretariaat. Het
secretariaat is bereikbaar via: niw.sec@ggmd.nl of 06-23360174 (SMS en Whatsapp).
Op het spreekuur kwamen mensen die hulp vroegen bij het contact leggen met instanties en
bij het lezen en het schrijven van brieven/e-mails. Deze hulp hebben we kunnen bieden door
samen met de mensen te bellen en samen brieven/e-mails te lezen en te schrijven, waarbij
de maatschappelijk werker uitleg gaf van taal en inhoud. Daarnaast waren er vragen op het
gebied van financiën, zoals hulp bij het aanvragen van pensioen en nieuwe Digid.
In een aantal gevallen waren de problemen te complex voor het inloopspreekuur en zijn
mensen doorverwezen naar GGMD voor aanmelding en intake.
Zodra de maatschappelijkwerker voldoende van de zwangerschapsperiode is herstel zal het
inloopspreekuur weer bij WeZoDo plaatsvinden.
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