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Vooorwoord
In 2017 ging de aandacht van het bestuur met name uit naar de samenwerking met de Stichting Hoormij. Mede
dankzij een uitstekende commissie hebben we in 2017 toch nog een hoop activiteiten mogen organiseren,
nieuwe initiatieven gestart en een aantal stappen gemaakt op het gebied van communicatie en ledenwerving. In
dit document vind je een samenvatting van de activiteiten van SH-Jong in 2017.
Korte opmerking daarbij; het bestuur van SH-Jong heeft onvoldoende tijd gehad voor een gedetailleerd
jaarverslag, vandaar deze vrij beknopte versie. Voor 2018 en de jaren erna streven we naar een meer volledig
jaarverslag zoals dat hoort bij een zelfstandig opererende organisatie. Voor meer informatie over activiteiten in
2017 kunnen leden het bestuur mailen op het mailadres info@shjong.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SH-Jong
Stan van Kesteren, Mikael de Vries, Ed Weemaes

Lotgenotencontact
Weekenden
Herstweekend
20 t/m 22 oktober
Locatie: Ospel, Limburg
Pinksterkamp
2 t/m 5 juni
Locatie: Willemsoord, Friesland
Regionale bijeenkomsten
Nieuwjaarsborrel _+ Action painting workshop
7 januari 2017
Locatie: Amersfoort, Utrecht
Escape Room (Toppersdag)
1 april 2017
Locatie: Leiden, Zuid-Holland
Survival games 12 t/m 16 jaar
13 mei 2017
Locatie: Almere, Flevoland
Golfen
2 juli
Locatie: Doetinchem, Gelderland
Beachvolleybal
19 augustus
Locatie: Scheveningen, Zuid-Holland
Bubblevoetbal met NDJ
30 september 2017
Locatie: Amsterdam, Noord-Holland
Levensgrote Winterspelen
16 december 2017
Locatie: Den Bosch, Noord-Brabant
Huiskamerbijeenkomsten en borrels
SH-Jong/Hoormij borrel in Alkmaar
10 juni
Locatie: Alkmaar, Noord-Holland
Uitgaansavond in Eindhoven
15 september
Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant

SH-Jong/Hoormij borrel in Amersfoort
16 september
Locatie: Amersfoort, Utrecht
Uitgaansavond in Eindhoven
17 november
Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant
Huiskamerbijeenkomst in Leiden
8 december
Locatie: Leiden, Zuid-Holland

Informatievoorziening en belangenbehartiging
Mini-docu ‘Slechthorend. Nou en?!’ online & Slechthorendnouen.nl
In 2017 is de korte documentaire ‘Slechthorend. Nou en?!’ – première in 2016 – online geplaatst op de nieuwe
SH-Jong website. Via de link www.slechthorendnouen.nl komen mensen bij de documentaire terecht en andere
content van de campagne, waaronder de interviews en het kaartspel. Dit is onderdeel van de nieuwe website
van SH-Jong.
Nieuwe website SH-Jong.nl
In 2017 is de nieuwe website van SH-Jong gepubliceerd. Hierop is alles te vinden over onze organisatie, maar
ook informatie die voorheen op ChallengeLife stond. De naam ‘Challenge Life’ gebruiken we nu niet meer, dit is
‘Slechthorend. Nou en?!’ geworden, een naam die beter is voor de zoekmachines en herkenbaarheid. Met de
nieuwe website is ook een nieuw evenementensysteem gebruikt, EventBrite.
ErbijHoren.nl – publicatie juli 2017
De website www.erbijhoren.nl is onderdeel van het project Erbij horen, dat zich inzet voor kinderen voor wie
goede communicatie niet vanzelfsprekend is. De website kwam tot stand met tips van kinderen en jongeren zelf,
via het project Erbij Horen. Deze tips zijn onder andere verzameld tijdens het SH-Jong Challenge Life-weekend
2016. Kijk op www.erbijhoren.nl voor het resultaat.
Promotiefilm
Tijdens het herfstweekend van 2017 is een nieuwe promotiefilm voor SH-Jong opgenomen. Deze is tot op heden
nog niet gepubliceerd, omdat er zich problemen voordeden met het administratiesysteem van de Stichting
Hoormij. Omdat het bestuur het zonde vond als mensen afhaakten bij SH-Jong omdat inschrijven via Hoormij
te ingewikkeld was, is er besloten om het nog niet te publiceren. In 2019 wordt de film gepubliceerd op de
website en sociale media. Wel is het kortere filmpje voor vrijwilligers al te zien op http://www.shjong.nl/wiezijn-wij/#word-vrijwilliger.

Overig
Coördinatoren weekend, Toppersdag & ALV
Datum: 22 en 23 april
Locatie: Leiden, Zuid-Holland
Coördinatoren van de verschillende commissies (media, voorlichting, ledenwerving, dagactiviteiten,
weekendactiviteiten) hebben de basis gelegd voor een beleidsplan voor SH-Jong en overlegd over
samenwerking in Stichting Hoormij. Daarna op zondag de algemene ledenvergadering in Leiden in een

kantoorpand. Daarna zijn de vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers samen een Escape Room en spel in de
stad gaan doen als bedankje voor hun inzet.
GGMD-training voor vrijwilligers
13 mei
Locatie: Almere, Flevoland.
Doel van deze training was het bespreken hoe we kunnen zorgen dat nieuwe leden zich welkom voelen bij SHJong. Hoe zorgen we dat nieuwe leden direct betrokken worden bij de groep? Uitwisseling van verschillende
ideeën, verder opgepakt door kampleiding.
Informatiedag / Special Youth Event met FOSS
4 november
Locatie: Utrecht, Utrecht.
SH-Jong organiseerde een programma voor jongeren van 11 t/m 16 jaar tijdens de informatiedag met FOSS.
Diverse activiteiten, gevolgd door een groep van ongeveer 15 kinderen die ook proeflid zijn geworden
(sommigen inmiddels lid).

