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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid 

(hierna te noemen SWODB). 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die vanuit deze stichting zijn uitgevoerd in 

2015. Onze stichting heeft in 2015 een groei doorgemaakt zowel op financieel gebied 

als uitbreiding van bestuursleden. Zo hebben Merianne van Oord, Erik van Leest en 

Frank Kat het dagelijks bestuur gevormd naast Hedda de Roo en Nicole Lo-A-Njoe – 

Kort. De laatst genoemde heeft de functie als voorzitter overgenomen Wij bedanken 

Laurenske Roeterdink, Hans Weda en Marijke Nijland voor hun inzet. Zij hebben 

aangegeven te stoppen als bestuurslid, maar blijven beschikbaar als vrijwilliger buiten 

het bestuur.

Door het cum laude afstuderen van Hedda de Roo aan de opleiding Clinical Psychology 

aan de Universiteit Leiden heeft de SWODB veel media aandacht gehad. 

Het jaar hebben we feestelijk kunnen afronden door de toezegging van de toekenning 

van het CBF certificaat ‘Kleine Goede Doelen’ welke wij per 1 januari 2016 mogen vo-

eren.

Dankzij de inzet van onze ambassadeur Japie van Hoof en vele vrijwilligers kunnen we 

op een mooi 2015 terugkijken. In 2016 zijn wij voornemens om meer ambassadeurs 

te werven en vrijwilligers meer taken te laten overnemen. Ook in 2016 hopen wij op de 

inzet van vele vrijwilligers.

Wij kunnen niet zonder!

http://www.cbf.nl/Instelling/5931/Doofblindheid-St-Wetenschappelijk-Onderzoek%20
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Op 28 september 2009 werd Stichting Doofblinden Netwerk (DBN) opgericht te Ouden-

bosch, gemeente Halderberge. Op 1 februari 2013 werd de naam van de stichting te 

Utrecht omgezet in de huidige naam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblind-

heid (SWODB). De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 27355230. Voor meer informatie over het ontstaan van SWODB kunt u de 

volgende link raadplegen http://www.swodb.nl/over-ons/historie

SWODB heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren 

die bijdraagt aan het diagnosticeren, behandelen, verbeteren kwaliteit van leven en 

genezen van doofblindheid. Doofblindheid is een serieuze beperking in zien en horen. 

Er zijn vele gradaties van doofblindheid, iemand kan volledig blind zijn en slechthorend, 

doof en slechtziend, en slechtziend en slechthorend. Er zijn verschillende oorzaken 

die doofblindheid kunnen veroorzaken. Men kan totaal doofblind geboren zijn, een 

progressieve vorm van doofblindheid hebben waardoor het zicht en/of gehoor op jonge 

of volwassen leeftijd achteruit gaat. En men kan op oudere leeftijd doofblind worden.

Momenteel is er nog geen genezende behandeling voor doofblindheid, wel zijn er 

hulpmiddelen inzetbaar. Bij hulpmiddelen kan je denken aan een blindengeleidehond, 

een Cochleair Implantaat, hoortoestellen, leesloep, en nog veel meer.

SWODB is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een “Algemeen Nut Beogende 

Instelling” (ANBI).

Type doofblindheid

Aangeboren doofblindheid
Verworven doofblindheid
Ouderdomsdoofblindheid

2.000
  1.000
35.000

Aantal personen

http://www.swodb.nl/over-ons/historie
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3.1 Bestuur
Volgens de statuten van SWODB telt de stichting ten minste drie bestuurders.

Bestuurders worden voor een periode van vijf jaar benoemd en treden af 

overeenkomstig het rooster zoals dat door het bestuur is opgemaakt.

Een volgens het rooster aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar.

Conform de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun functie gemaakte kosten.

In januari is Merianne van Oord als aspirant secretaris begonnen en in juli is dit bij de 

KvK vastgelegd. Zij heeft de taak van Hans Weda overgenomen, welke ondersteund 

werd door Laurense Roeterdink.

Frank Kat heeft het bestuur versterking geboden als aspirant algemeen bestuurslid.

In juli is Erik van Leest toegetreden tot het bestuur. Hij zet zich in als penningmeester. 

In augustus is Marijke Nijland afgetreden als algemeen bestuurslid.

Door de nieuwe toevoegingen en het afstuderen van Hedda de Roo, hebben zij en 

Nicole Lo-A-Njoe – Kort een andere functie gekregen binnen het bestuur

Per 31 december 2015 is de samenstelling van het SWODB bestuur als volgt:

Naam                                     Aftreden                               Functie bestuur                   Maatschappelijke functie

Nicole Lo-A-Njoe – Kort               2017                                               Voorzitter                                      Arts

Merianne van Oord                       2020                                               Secretaris                                      Vrijwilliger

Erik van Leest                                2020                                               Penningmeester                          Relatiebeheerder

Hedda de Roo                                2016                                               Algemeen bestuurslid                Psycholoog MSc

Frank Kat                                        -                                                       Aspirant                                        Directeur kentalis
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3.2 Bestuursvergaderingen
Op 6 januari 2015 is er een bestuursvergadering geweest bij de Oogvereniging. Hierbij 

waren aanwezig: Hedda de Roo (voorzitter), Nicole Lo-A-Njoe – Kort, Marijke Nijland 

(notulist) Als gast was aanwezig Jaap van Hoof. Hij is in het zonnetje gezet voor 

zijn actieve ambassadeurschap voor SWODB. Op 14 Maart 2015 vond er een extra 

bestuursvergadering ingelast bij NH hotel te Utrecht. Door vele zaken die besproken 

dienden te worden is besloten een extra bestuursvergadering te beleggen. Hierbij 

waren aanwezig: Merianne van Oord (voorzitter), Marijke Nijland, Nicole Lo-A-Njoe - 

Kort en Laurenske Roeterdink (notulist). Ten slot is op 18 juni een bestuursvergadering 

geweest bij de Oogvereniging in Utrecht.

3.3 Raad van Advies
Op 6 januari 2015 is de eerste bijeenkomst geweest van de Raad van Advies bij de 

Oogvereniging te Utrecht. Hierbij waren aanwezig: Peter Hulsen (voorzitter), Els Verra 

(secretaris), Nicole Lo-A-Njoe- Kort, Hedda de Roo, Ronald Pennings, Erwin van Wijk, 

Marleen Janssen, Stijn Belt, Charlotte van de Molengraft, Marijke Nijland. Tijdens deze 

bijeenkomst is voornamelijk de aandacht besteed aan kennismaking en het vastleggen 

van afspraken. Ingeborgh van den Born, tevens lid van de Raad van Advies kon helaas 

niet aanwezig zijn. De raad van advies kan te allen tijde via mail om advies gevraagd 

worden. 

Op 18 Juni 2015 vond de tweede bijeenkomst plaats van Raad van Advies. Hierbij 

waren aanwezig: Peter Hulsen (voorzitter), Nicole Lo-A-Njoe-Kort, Hedda de Roo, Ronald 

Pennings, Stijn Belt, Charlotte van de Molengraft, Marijke Nijland en Ingeborgh van den 

Born. Tijdens deze vergadering waren Marleen Janssen, Erwin van Wijk en Merianne 

van Oord afwezig.
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3.4 Vergaderen op afstand 
Vanaf juli 2015 vergadert het bestuur op afstand. Hiervoor wordt een schrijftolk ingezet. 

Hedda de Roo of Nicole Lo-A-Njoe - Kort zitten voor. Merianne van Oord notuleert.

De overleggen zijn 1 x per 14 dagen ingepland. De vergaderingen gaan door bij 

aanwezigheid van minimaal drie bestuursleden. De notulen worden opgeslagen in 

Dropbox. 

Foto bestuur 2016
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4.1 Beleidsplan
In 2014 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2014 – 2017. Gekozen is 

voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden 

geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange 

termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting.

Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit 

getoetst en waar nodig bijgesteld.

4.2 Communicatiebeleid
4.2.1 Website

Algemene cijfers

 • Aantal sessies (bezoekers) op de website: 11.119 < 759,27% groei t.o.v. 2014 
 • Aantal unieke bezoekers op de website: 8.219 < 1.038,37% groei t.o.v. 2014
 • Aantal pagina’s bekeken: 31.342 < 197,73% groei t.o.v. 2014
 • Gemiddelde bezoekersduur op de website: 1 minuut en 38 seconden
   50,95% verlies t.o.v. 2014
 • Meest bekeken pagina: Home (landingspagina) 

Top 3 meeste bezoekers

 • Maandag 2 maart 2015: 278 bezoekers
 • Dinsdag 3 maart 2015: 266 bezoekers
 • Woensdag 17 juni 2015: 215 bezoekers



Jaarverslag SWODB 2015
14

Top 3 meeste bezoekers per stad

 • 1. Amsterdam: 838 (7,54%)
 • 2. Den Haag: 779 (7,01%)
 • 3. Utrecht: 306 (2,75%)

Technologische cijfers

 • Meest gebruikte browser: Chrome (52,58%) < meer dan de helft van onze gebruikers.
 • Meest gebruikte besturingssysteem: OSX (Apple) (32.64%)
 • Meest gebruikte netwerk provider: Ziggo (18,49%)
 • Gebruik per apparaat klasse: Desktop (6.907), Mobiel (2.921), Tablet (1.291)
 • Meest gedownloade bestand: http://www.swodb.nl/wp-content/uploads/Jaarver-
slag-SWODB-2014-v20150312_accountants_verklaring.pdf 
   (Jaarverslag 2014 - 71 keer gedownload)
 • Gemiddelde laadtijd van een pagina: 6,41 seconden. 
 • Meest actieve sociaal kanaal: Facebook (2.777 van de 3.412 sessies) < 81.39%. 
   Twitter staat op de 2de plaats met 507 sessies < 14.86%

Top 3 meeste verwijzingen

 • Directe link: 2.772 sessies
 • Facebook: 1.728 sessies
 • Via Google (zoektermen): 1.501 sessies

Demografische cijfers

 • Meest actieve gebruikers binnen de leeftijdscategorie: 25-34 jaar 
   (2.469 gebruikers) waarvan 1.732 vrouw en 737 man.

http://www.swodb.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-SWODB-2014-v20150312_accountants_verklaring.pdf
http://www.swodb.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-SWODB-2014-v20150312_accountants_verklaring.pdf
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4.2.2 Social Media

Social media is in toenemende mate gebruikt om contact te leggen met onze 

achterban. We zijn actief op de kanalen Facebook, Twitter en Linkedin. Het aantal 

mensen dat ons volgt op deze kanalen is gestaag toegenomen door het jaar heen. 

We delen verscheidende soorten nieuwtjes die SWODB betreffen. Zoals acties vanuit 

vrijwilligers, verkregen gelden vanuit fondsen, persoonlijke ervaringsverhalen van 

doofblinden en hun naasten. We merken dat de persoonlijke ervaringsverhalen met 

veel interesse gelezen en gedeeld worden. We hebben daarom ook voor ogen om 

persoonlijke verhalen te blijven delen. Op deze manier krijgen de mensen waarvoor de 

wetenschappelijke onderzoeken bedoeld zijn die SWODB wil ondersteunen een gezicht.
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5.1 Justgiving 
Er zijn al 15 actiepagina’s aangemaakt via Justgiving. In 2015 is er meer dan  

€ 16.000,00 opgehaald voor de stichting via Justgiving.

Overige activiteiten

1 januari 2015 Nieuwjaarsduik Japie van Hoof (ambassadeur) was zo dapper om de 

kou te trotseren. Dit deed hij om aandacht te vragen en geld te werven voor SWODB.

6 januari 2015 Radio Interview Omroep west Hedda de Roo (voorzitter) kort telefonisch 

geïnterviewd tijdens de uitzending van omroep west.

11 januari 2015 Blog: Hedda de Roo (voorzitter): doofblind, maar zeker niet onzichtbaar 

bij moet je horen blog.

 

17 januari 2015 Artikel in de Telegraaf: “Mijn beperking inzetten als kracht” Hedda de 

Roo (voorzitter).

23 januari 2015 Geld maakt gelukkig SBS6 Hedda de Roo (voorzitter) heeft hiermee 

€ 1900,- opgehaald (€1.349 netto i.v.m. kansspelbelasting).

24 april 2015 Artikel blad Doe MEE van stichting MEE: ” Hedda knokt voor meer 

onderzoek naar doofblindheid”.

29 april 2015 Kentalis Magazine: Marleen Janssen (lid van Raad van Advies) en 

Hedda de Roo (voorzitter) staan met een artikel in het jubileumnummer van Kentalis 

Magazine.



Jaarverslag SWODB 2015
18

17 mei 2015 Escampjournaal aandacht voor de Inktpatronen actie.

3 juni 2015 VIVA: ‘Morgen kan alles donker zijn’. Interview met penningmeester

Nicole Lo-A-Njoe- Kort.

16 juni 2015 DAG ALLEMAAL(BE) Wij stellen níks uit, want voor we het weten, is het te 

laat’. Interview met de zusjes Tinne en Kathleen.

17 juni 2015 LINDA: ‘En nu wordt ik ook nog blind’. Voorzitter Hedda de Roo geeft een 

interview.

2 juli 2015 Wijkkrant de Purmer Noord: ‘Martine en Hino een goed koppel’. Vrijwilliger 

Martine Muizelaar vermeldt SWODB in een interview.

 

12 augustus 2015 stadsblad Den Bosch: ‘Japie van Hoof vraagt dringend aandacht 

voor doofblindheid’ Ambassadeur Japie van Hoof geeft een interview.

 

5 september 2015 Krant Hint Eersel: Geslaagde statiegeldactie bij Plus van 

Doornmalen. Japie van Hoof heeft een statiegeld actie opgezet.

17 september 2015 AD: ‘Niet te geloven, cum laude’. Hedda de Roo geeft een interview 

voor het Algemeen Dagblad regio Den Haag.

Alle artikelen zijn te lezen op: http://www.swodb.nl/informatie/media/

http://www.swodb.nl/informatie/media/
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6.1 Balans per 31 december 2015 

31 december 2015            31 december 2014

Vlottende activa

 Voorraden en onderhanden werk

 Voorraad

 Vorderingen

 Overige vorderingen

 Overlopende activa

 Liquide middelen

 Totaal activazijde

PASSIVA

 Reserves

 
 Kortlopende schulden

 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 Overige schulden

 
 
 
 Totaal passivazijde 

Activa

€          250

€       5.677

               -

€       5.677

€     87.957

€     93.884

€     93.251

€             28

€           605

€           633

€     93.884

€          200

€     30.857

€       1.054

€     31.911

€   118.543

€   150.654

€   148.779

€       1.238

€           637

€       1.875

€   150.654
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6.2 Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2015 tot 
en met 31-12-2015 

Realisatie                    Budget                Realisatie

 Baten

 Rentebaten en baten uit overige beleggingen

 Saldo

 Kosten werving baten

 Kosten beheer en administratie 

 Lasten

 

 Financiële baten en lasten

 Resultaat

€          25.084

€                925

€          26.009

€                  19

€            3.897

€            3.916

€          22.093

- €                118

€          21.975

€          59.004

€                627

€          59.631

€               196

€            3.785

€            3.981

€          55.650

  - €                122

€          55.528

1-1-2015 t/m 31-12-2015 1-1-2015 t/m 31-12-2015      1-1-2014 t/m 31-12-2014

€          42.500

€                680

€          43.180

€            1.360

€            6.541

€            7.901

€          35.279

-

€          35.279
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6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
6.3.1 Algemeen

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd ten opzichte van boekjaar 2014. Echter is de 

presentatie van de cijfers anders weergegeven om te voldoen aan de gestelde eisen 

van het CBF en de opmaak die wordt beschreven in de RJ 650.

Toegepaste standaarden

De standaard 650 van de Raad voor de jaarverslaggeving is in dit rapport toegepast.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid, statutair 

gevestigd te Groningen, bestaan voornamelijk uit het stimuleren en financieren van 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek, behandeling, verbeteren 

kwaliteit van leven en genezen van doofblindheid.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 

vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van 

primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
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6.3.2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de 

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Het regime voor de verslaggeving voor kleine 

rechtspersonen is toegepast. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd op aanschafwaarde.

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het tussentijdse 

verslag bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen donaties 

en subsidies.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de behaalde beleggingsresultaten 

en rentebaten de liquiditeiten van de stichting.

Lasten

Lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en  lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden 

betaalde interest.
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6.4 Toelichting op de balans

31 december 2015            31 december 2014

Vlottende activa

 Voorraden en onderhanden werk

 Voorraad

 Promotiemateriaal

 Vorderingen

 Overige vorderingen

 Te vorderen overige rente
 
 Te ontvangen bedragen

 Te ontvangen bedragen

 Justgiving.nl
 
 Bijdrage Stinafo
 
 Inktactie
 
 Totaal

Overlopende activa

 Vooruitbetaalde kosten

 
 Liquide middelen

 ING Bank rekening courant

 ING Bank zakelijke kwartaal spaarrekening

 ING Bank zakelijke bonus spaarrekening

€          250

€          161

€       5.516

€       5.677

€       5.516

€                -

€                -

€       5.516

€                -

€       1.360

€     86.597

€                -

€     87.957

€          200

€          167

€     30.690

€     30.857

€     10.580

€     20.000

€          110

€     30.690

€       1.054

€       6.714

€     94.567

€     17.262

€   118.543 
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31 december 2015            31 december 2014

Bestemmingsreserves

 Stand 1 januari

 Mutatie boekjaar
 
 Totaal 

 
 Overige reserves

 Stand 1 januari

 Mutatie boekjaar

 Totaal

 

 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 Crediteuren

 
 Overige schulden

 Accountantskosten

 Bankkosten

Reserves

€     70.800

€     21.972

€     92.772

€           479

                  - 

€           479

€             28

€           605

                  -

€           605  

€     92.772

                  -

€     92.772

€           479

€     55.528 

€     56.007

€       1.238

€           605

€             32

€           637  
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6.5 Toelichting op de winst en verliesrekening

Realisatie                    Budget                Realisatie

Baten

 Acties van derden
 Bijdragen aangeschreven fondsen
 Donaties Justgiving.nl
 Donateurs
 Inktactie
 Grote Clubactie

Rentebaten en baten uit overige beleggingen

 Rente spaarrekeningen

Kosten werving baten

 Koste Grote Clubactie
 Promotiekosten
 Bijdrage Justgiving.nl
 Sponsorlopen
 Kaarten donateurs
 Overige wervingskosten
 Cadeau's en bedankjes

Kosten beheer en administratie
 
 Kosten website en internet
 Administratiekosten
 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
 Vergaderkosten
 Reiskosten bestuur en Raad van Advies

Financiële baten en lasten

 Kosten bank

 

€                365
 -

€          22.465
€            2.254

 -
 -

€          25.084

€                925

 -
€                    3

 -
 -
 -
 -

€                  16
 

€                  19

€            2.646
€                655
€                  58
€                205
€                333

 
€            3.897

- €                118

 

€            4.269
€          20.000
€          16.794

 €          15.120
€                696

 €            2.125

 €          59.004

€                627

 €                  27
 €                  50

 -
 -
 -
 -

 €                119
 

€                196

€            1.440
€            1.813
€                243

 -
€                289

€            3.785

- €                122

1-1-2015 t/m 31-12-2015 1-1-2015 t/m 31-12-2015      1-1-2014 t/m 31-12-2014

 

-
€          10.000
€          30.000
€            2.500

 -
 -

€          42.500

€                680

 -
€                400
€                  60
€                200
€                200
€                500

 -

€            1.360

€            1.696
€            3.295
€                250
€                200
€            1.100

€            6.541

-
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Werknemers

Gedurende 2015 waren er evenals in 2014 geen werknemers in dienst van de stichting. 

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming.

Het bestuur is wel gerechtigd een reglement hieromtrent te maken. Vooralsnog

is dit nog niet gedaan.

Resultaatverdeling

Het positieve saldo over 2015 is toegevoegd aan de overige reserve.
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Vooruitblik 2016

7
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SWODB beschikt per 1 januari 2016 over het CBF-certificaat (Centraal Bureau Fondsen-

werving). Het CBF controleert kleine goede doelen. Het CBF-certificaat is een garantie 

dat de fondsenwerving en de besteding van de geworven fondsen op een schappelijke 

manier worden gedaan. Het CBF controleert of SWODB haar geld op een verantwoor-

de wijze besteedt. Het certificaat wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Dat 

betekent dat we in de komende jaren onze werkwijze verder moeten professionaliseren, 

beschrijven en monitoren om aan de strenge toetsing te kunnen blijven voldoen. Dit, het 

professionaliseren, versterkt de ambitie die SWODB heeft geformuleerd in het beleid-

splan 2014- 2017.  

Het beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar, tussentijds moet het bestuur het plan 

actualiseren. In het najaar 2015 heeft hiervoor een uitgebreide sessie plaatsgevonden, 

met behulp van de DAP methodiek (doelgerichte activiteiten planning).  De uitkomsten 

van deze dag biedt richting aan de komende jaren. 

De stichting heeft een aantal concrete doelen geformuleerd, maar heeft ook 

de focus verbreed naar de maatschappij en het effect dat SWODB heeft op de 

maatschappij. Denk hierbij aan bewustwording, bejegening, herkenning, erkenning en 

gelijkwaardigheid.

Om de doelen te realiseren zijn er diverse acties nodig om specifieke resultaten te 

bereiken. Hieronder de hoofddoelen zoals ze geformuleerd zijn:

 

 1) voldoende middelen verwerven, 

 2) kwaliteit van leven verbeteren, genezing

 3) campagnes ontwikkelen en uitvoeren.

http://www.cbf.nl/Instelling/5931/Doofblindheid-St-Wetenschappelijk-Onderzoek
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Ons streven voor 2016 en verder is te komen tot een vaste groep, trouwe donateurs. 

Deze groep is de basis van een vaste financiële opbrengst. Daarnaast willen we 

partners verwerven die een aanvullende substantiële bijdrage doen t.b.v. het 

onderzoek. Hiermee kunnen we niet alleen langdurig continuïteit waarborgen maar ook 

doorgroeien en aanpalende ontwikkelingen stimuleren. 

Bij al onze activiteiten horen vrijwilligers. De kern en kracht van onze stichting. Daarom 

is het van belang in 2016 helder beschreven te hebben hoe we gebruik maken van 

deze inzet. Het bestuur zal daarom binnen de taken en verantwoordelijkheid ook een 

“commissie structuur” opzetten die hierin ondersteuning en sturing aan kan geven. 

In het doorgroeien naar een professionele organisatie hoort ook partnerschap. In de 

komende periode willen we partnerschap aangaan met medische en wetenschappelijk 

belangrijke gesprekspartners. Hiertoe heeft het bestuur zich de opdracht gegeven 

uit te werken wat we onder deze partnerschap verstaan. De kracht van gedeelde 

verantwoordelijkheid binnen de diverse vakgebieden van de specialisten moet kansrijk 

onderzoek en ontwikkeling op gebied van doofblindheid ten goede komen.

Denk hierbij ook aan het delen van de laatste stand van zaken om op de actualiteit 

binnen onderzoek in te kunnen spelen.  Aan de hand hiervan kunnen we met de 

feedback van de Raad van Advies, de juiste keuzes maken om onze middelen in te zetten. 

SWODB wil zich meer profileren en landelijke media aandacht gebruiken om haar 

doelen te bereiken. Ook hiervoor zijn de eerste ideeën op het papier toevertrouwd, 

echter dit vraagt in 2016 verdere uitwerking. De passie, de professionaliteit en het 

enthousiasme van de vrijwilligers staan bij de acties van 2016 centraal.
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Samen gaan we
voor genezing

Contactgegevens

Postadres
Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Doofblindheid
Fultsemaheerd 96
9736 CT Groningen

Bankgegevens

Bank: ING
IBAN: NL92 INGB 0005 7396 00
Ter name van:  Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Doofblindheid
KVK nummer: 27355230
RSIN: 821309602

Contact

www.swodb.nl
facebook.com/SWODB
twitter.com/SWODB
linkedin.com/in/swodb
bestuur@swodb.nl

http://www.swodb.nl/
https://www.facebook.com/swodb/
https://twitter.com/SWODB
https://www.linkedin.com/in/swodb
mailto:bestuur%40swodb.nl?subject=

