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 1. Inleiding
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Doofblindheid (hierna te noemen SWODB). Dit jaarverslag 
geeft inzicht in de activiteiten die vanuit deze stichting zijn uitgevoerd in 
2013.

Het jaar 2013 was een jaar van verandering. Dit kalenderjaar hebben er 
grote veranderingen plaats gevonden op het gebied van naam, statutaire
doelstellingen en bestuursleden. De stichting heeft zijn oorsprong in 
Stichting Doofblinden Netwerk (hierna te noemen DBN). Stichting DBN 
werd in 2009 officieel bij de Kamer van Koophandel (KvK) aangemeld. 
Stichting DBN had ten doel belangen te behartigen, deelgenotencontact 
te stimuleren en voorlichting te geven over Doofblindheid. Dit goede 
werk wordt inmiddels na een fusie voortgezet bij de Oogvereniging, 
patiëntengroep Doofblinden beperkt in horen en zien. 

De stichting is onder het KvK nummer van voormalig DBN doorgegaan 
met de naam "Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid". 
Zoals de naam al doet suggereren zijn hiermee ook de statutaire 
doelstellingen van de stichting gewijzigd. 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.

Het bestuur van SWODB is vanaf het begin gestart met twee 
bestuursleden. Voorzitter Hedda de Roo en penningmeester Nicole Kort. 
Daarnaast is Hans Weda het bestuur komen versterken als secretaris. 
Zoals al vermeld, was 2013 een jaar van veel veranderingen. Hoewel het
KvK nummer sinds 2009 bestaat, was 2013 voor SWODB een opstart 
jaar. In dit sociaal jaarverslag zijn een de belangrijkste activiteiten 
opgesomd die plaats hebben gevonden. Naast deze activiteiten is er 
achter de schermen veel werk verricht op het gebied van administratieve 
werkzaamheden, financiële zaken en ander regelwerk. 
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 2. Vergaderingen

 2.1. Bestuursvergadering 19-06-2013

Op 19 juni 2013 heeft de eerste bestuursvergadering plaats gevonden te
Groningen. Hierbij waren H. de Roo, N. Lo-A-Njoe -Kort en S. Marsé 
aanwezig. Mevrouw S. Marsé zou ons als secretaris komen versterken. 
Tot onze spijt heeft zij hier later van af gezien.

Tijdens deze vergadering zijn er meerdere zaken besproken zoals; 
verwachtingen van elkaar en de bestuurswerkzaamheden, ideeën over 
de toekomst van de stichting en de wijze van taakverdeling.

 2.2. Financiële overdracht DBN 28-11-2013

Op 28 november 2013 heeft er een overdracht plaats gevonden tussen 
de voormalige penningmeester van DBN W. Bloemers en huidig 
voorzitter H. de Roo. Deze overdracht vond plaats in Ospel.

Tijdens deze overdracht zijn er zaken besproken als wettelijke 
bepalingen, accountantscontrole en andere tips met betrekking tot het 
penningmeesterschap.

 2.3. Kennismakingsvergadering 31-12-2013

Op 31 december 2013 heeft er een kennismakingsvergadering plaats 
gevonden met H. Weda te Nijmegen. Bij deze vergadering was aanwezig
H. de Roo en H. Weda. De heer H. Weda versterkt ons bestuur als 
secretaris.  
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 3. Wetenschappelijke ontwikkelingen
De stichting heeft ten doel om wetenschappelijk onderzoek te steunen 
op het gebied van Doofblindheid. Daarom achten wij het van belang dat 
we de ontwikkelingen op verschillende gebieden wat te maken heeft met 
Doofblindheid volgen.

 3.1. Symposium 15-11-2014

Op 15 november was H. de Roo aanwezig op het symposium " Nieuwe 
inzichten in de informatieverwerking van doven en doofblinden" te 
Utrecht. Tijdens dit symposium vonden er zowel presentaties plaats over 
doven als over doofblinden. Het opvallendste punt dat Professor Jan van
Dijk naar voren bracht was dat de amygdala van doven en doofblinden 
wellicht  bovenmatig reageert. Hierdoor zouden doven en doofblinden 
alert zijn op gevaar en sneller angstig reageren. Dit moet echter nog 
goed worden onderzocht om deze hypothese te bevestigen. 
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 4. Overige zaken

 4.1. Logo

Eind 2013 zijn er een aantal logos ontworpen die de nieuwe focus van 
de stichting moeten verbeelden. De bestuursleden hebben zich hierover 
gebogen. Het resultaat vindt u in de rechterbovenhoek van elke pagina, 
alsmede op de voorpagina van dit verslag. Het logo bestaat uit een 
afbeelding van het oog en oor binnen een zeshoekige omlijning en een 
DNA helix binnen een cirkelvormige omlijning. Doordat het oog en oor 
beide binnen een zeshoek liggen, wordt duidelijk dat dit bij elkaar hoort 
en "doofblind"  symboliseert. De cirkel met de DNA helix zit hieraan vast 
en zou gezien kunnen worden als een loep of microscoop. De loep of 
microscoop is enerzijds een symbool voor de wetenschap, en anderzijds 
zou het gezien kunnen worden als het DNA dat onder de 
loep/microscoop wordt genomen. Binnen dit logo worden twee 
kernwoorden van onze stichting, 'doofblind' en 'onderzoek', onlosmakelijk
gekoppeld.

 4.2. Website

Samen met een nieuw logo is er ook een nieuwe website ontworpen 
voor SWODB. Deze website vermeldt de doelstellingen van de stichting, 
de historie en de contactgegevens. Het adres van de website is 
www.swodb.nl.
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 5. Dankwoord
Het bestuur wil graag haar grote dank uitspreken aan donateurs. Zonder 
hen zou onze stichting niet bestaan. Daarnaast wil het bestuur bij deze 
de talloze mensen bedanken die zich belangeloos hebben ingezet voor 
het opzetten en draaiend houden van onze stichting.

Hartelijk dank!

Voorzitter Penningmeester Secretaris

Hedda de Roo Nicole Lo-A-Njoe – 
Kort

Hans Weda
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