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Inleiding
Voor je ligt het jaarverslag van SH-Jong over het jaar 2019. Een jaar dat de organisatie begon met een
vijfkoppig bestuur. Een jaar waarin belangenbehartiging een prominentere rol kreeg, maar waarin
lotgenotencontact en informatievoorziening zeker net zo belangrijk waren.
Zo zijn er het kader van lotgenotencontact veel borrels geweest, allerlei dagactiviteiten, maar ook twee
kampen: het pinksterkamp en herfstweekend. Deze kampen zijn het moment dat onze leden elkaar beter
leren kennen via leuke en leerzame activiteiten. We organiseerden ook huiskamerbijeenkomsten,
waarbij mensen van elkaars ervaringen kunnen leren.
Wat belangenbehartiging betreft heeft SH-Jong flink ingezet op de politiek: er is dankzij SH-Jong een
motie in de gemeenteraad van Eindhoven gepresenteerd waarmee een gebarentolk op de gemeentelijke
website en live ondertiteling bij debatten mogelijk moet worden gemaakt, en er is een gesprek geweest
met een politica in de Tweede Kamer over de zaken waar onze doelgroep soms tegenaan loopt. We
sloegen ook de handen ineen met andere organisaties, zoals Ieder(in), die zich net als SH-Jong inzetten
op het gebied van toegankelijkheid.
In 2019 zijn we ook bezig geweest met een aantal waardevolle projecten, zoals ProjectYou2Work en
Drank, Drugs en Games, maar ook de workshop ‘TROTS en je kan zoveel’.
En we deelden weer veel ervaringen over het omgaan met slechthorendheid op het werk en in het
onderwijs, dit deden wij op verschillende stands en op congressen.
Kortom, het was weer een druk, maar vooral productief jaar voor SH-Jong. In dit jaarverslag lees je er
alles over. We zullen uiteraard niet stil blijven zitten en gaan er ook in 2020 weer met een dosis
enthousiasme en motivatie voor.

Bestuur SH-Jong
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1. 2019 in vogelvlucht
1.1 Leden en donateurs
SH-Jong kan niet zonder haar leden, want zonder leden heeft de organisatie niemand om
leuke activiteiten voor te organiseren. Het is daarom geen verassing dat er veel
aandacht is voor waar onze achterban uit bestaat. Bij SH-Jong kun je lid zijn als je
12 tot 30 jaar bent, een vrij brede leeftijdsgroep dus.

130

Op 31 december 2019 had SH-Jong in totaal 130 leden, een toename
van 29 ten opzichte van het jaar eerder. Het aantal donateurs nam toe
met 6, waardoor het totaal nu ligt op 32 donateurs.
Wanneer je de leden verdeelt in groepen valt op dat de meesten
tussen 21 en 25 jaar oud zijn. De grootste toename in nieuwe leden
ten opzichte van 2018 zien we eveneens in deze groep; die bedroeg
10 personen. De tweede grootste groep leden is 16 tot 20 jaar. Op
relatief korte afstand volgen de leden van 26 tot 30 jaar oud.

leden

32
donateurs

De volledige verdeling van de leefstijdsgroepen zie je in de grafiek hieronder.
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1.2 Sociale Media
Eén van de doelen die het bestuur voor het jaar 2019 had gesteld was het bevorderen van de activiteit
op de sociale mediakanalen, en dan met name Facebook en Instagram. Men zette daarom extra in
hierop, en dat heeft zeker haar vruchten afgeworpen.

YouTube
30 abonnees
22 video’s

Twitter
1820 tweets
1033 volgers

Facebook
1019 volgers
966 paginalikes

Instagram
73 berichten
340 volgers

Het meest populaire bericht in 2019 op Facebook was het promotiefilmpje van SH-Jong, dat op 6
januari 2019 werd gepubliceerd. Dit filmpje bereikte 16.300 personen, werd 8.200 keer bekeken en
zorgde voor 2.100 betrokkenheidsacties (waaronder 343 ‘likes’, 64 opmerkingen en 71 deelacties). Ook
een populair bericht ging over het bezoek aan D66-Kamerlid Jessica van Eijs in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal eind oktober 2019. Dit bericht bereikte 1.400 mensen en genereerde 297
betrokkenheidsacties.
Op Instagram was het populairste bericht een sneak preview van de Chocolade Kerststal workshop, dit
bericht bereikte bijna 240 mensen en 43 likes. Het meest gelikete bericht was over het bezoek aan het
D66-Kamerlid, deze kreeg 51 likes.
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2. Bijeenkomsten en kampen
2.1 Pinksterkamp
Het eerste kamp van 2019 was het Pinksterkamp. Deze vond plaats van 7 tot en met 10 juni te
Driebergen in Utrecht en werd gehouden op YMCA-kampeercentrum Het Boshuis. Bij het Pinksterkamp
waren ruim 50 mensen aanwezig, inclusief leiding en tolken.

Het lange weekend begon met een welkomstwoord en een spel. Hierna was er een vrije avond, waarbij
deelnemers zelf mochten bepalen wat ze deden.
De volgende dag stond in het teken van allerlei activiteiten waaronder ‘Slechthorend, Nou en?!’,
vernoemd naar de gelijknamige documentaire van toenmalig SH-Jong-voorzitter Stan van Kesteren. In
de avond was er een barbecue, waarna de zaterdag werd afgesloten met een bonte avond.
Ook zondag was er veel te doen. Deze dag mochten bovendien mensen meedoen die niet het hele
kamp aanwezig waren; de zondag gold namelijk als zogeheten ‘chilldag’. Deze dag was er een
vossenjacht en arrowbattle, waarbij laatstgenoemde opgesplitst werd in twee groepen zodat zoveel
mogelijk mensen mee konden doen. In de avond was er nog een spel in het bos, met als afsluiting een
vrije avond.
Op de laatste dag was er keuze uit drie workshops: een lachworkshop, action painting en een
voetvolleytoernooi. Na de workshops en een lunch heeft iedereen druk meegeholpen met het opruimen
en schoonmaken van de accommodatie, waarmee ook een einde kwam aan het Pinksterkamp.
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2.2 Herfstweekend
Van 18 tot 20 oktober was in de plaats Gees (Drenthe) het Herfstweekend, het tweede en laatste kamp
van 2019. Het kamp werd gehouden bij camping De Wolfskuylen. Aan het Herfstweekend namen 50
mensen deel, waaronder de leiding en tolken.

Net als bij het Pinksterkamp begon de vrijdag met een welkomstwoord, een kennismakingsspel en
levend Risk. Daarna was er een vrije avond, waarbij iedereen zelf kon bepalen wat hij of zij wil doen.
De volgende dag stond in het teken van workshops; deelnemers konden voorafgaande het
Herfstweekend hun voorkeur uitspreken voor drie activiteiten: zit-basketbal, macramé knopen en een
themagesprek. Na de 2,5 uur durende workshops en een lunch die erop volgde was het tijd voor
apenkooien. In de avond was er een BBQ, ook voor mensen die voor de zogeheten ‘chilldag’ kozen en
dus alleen die dag aanwezig waren. Aan het einde van deze avond was er weer een vrije avond, met
onder meer een mini-bioscoop en bordspelletjes.
Op de laatste dag was na het ontbijt een spel. Na dit spel, een lunchpauze en nog wat vrije tijd was het
alweer tijd om de accomodatie op te ruimen, waarmee het Herfstweekend tot een einde werd gebracht.
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2.3 Borrels
Naast onze reguliere activiteiten heeft SH-Jong ook veel borrels gehouden. Door de laagdrempeligheid
achter deze borrels komen er veel bezoekers op af, wat het een van onze meest populaire activiteiten
maakt. In de volgende plaatsen is in 2019 minimaal een borrel geweest:
■ Amersfoort, Utrecht
■ Amsterdam, Noord-Holland
■ Arnhem, Gelderland
■ Den Haag, Zuid-Holland
■ Eindhoven, Noord-Brabant
■ Nijmegen, Gelderland
■ Zwolle, Overijssel
In Eindhoven is in principe iedere twee maanden een borrel. In deze plaats werd in maart 2019 alweer
de 10e editie gehouden, een mooie mijlpaal. Maar ook in andere plaatsen is sprake van enige regelmaat
en kun je hier dus vaker terecht. Uiteraard doen de borrels op de andere locaties er niet minder onder
voor; er is veel diversiteit aan plaatsen waar leden én niet-leden terecht kunnen voor een avondje
gezelligheid met lotgenoten.

2.4 Algemene Ledenvergaderingen
Een belangrijk onderdeel voor het functioneren van een organisatie zijn de leden. Als lid van SH-Jong
beschikt men over het stemrecht; leden kunnen verschillende aspecten die bij een algemene
ledenvergadering worden besproken goedkeuren of afkeuren.
In 2019 zijn er in totaal twee Algemene Ledenvergaderingen geweest: op 4 mei en 23 november. Bij de
ALV in mei waren er, naast alle zes bestuursleden, 13 stemgerechtigde leden aanwezig. Eén van de
belangrijkste punten bij deze ALV was het selecteren van de kascommissie en klachtencommissie. Na
de ALV werden er allemaal bordspelletjes gedaan, en sloot men de dag af met een lopend buffet op
locatie.
Bij de ALV in november waren, naast 5 van de 6 bestuursleden, 23 leden aanwezig. Bij deze ALV werd
er gestemd op het jaarplan en de begroting. Maar men koos ook een nieuwe voorzitter, penningmeester
en twee algemeen bestuursleden. Chantal Govaart (secretaris) en Tom de Beer (algemeen bestuurslid)
hebben hun termijn nog niet afgemaakt en konden daarom zonder stemming aanblijven. Na deze ALV
zijn de deelnemers met zijn allen gaan apenkooien in de buurt. De dag werd afgesloten met een diner.
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2.5 Overige activiteiten
Naast de eerdergenoemde activiteite organiseerde SH-Jong nog meer contactmomenten.
Zo zijn zoals eerder vermeld bij de Algemene Ledenvergaderingen activiteiten georganiseerd. Bij de ALV
in maart deden de deelnemers bordspelletjes, en bij de editie in december ging men apenkooien. Maar
er is ook een nieuwjaarsborrel, zomerfeest met BBQ en een huiskamerbijeenkomst geweest.
Verder vond de Chocolade Kerststal Workshop plaats, in december bij patissiers Femke en Sander,
waar de deelnemers met z’n allen een kerststal van chocolade en marsepein maakten. Men kreeg hierbij
uitleg, zowel over de chocolade en marsepein zelf, als over hoe je hiermee te werk kunt gaan.
Vervolgens mochten de deelnemers hun eigen creatieve geest gebruiken om iets moois te maken…
Natuurlijk mocht het naderhand ook weer mee naar huis.
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3. Projecten, belangenbehartiging en
voorlichting
3.1 Motie Gebarentolk in de Gemeenteraad van Eindhoven
In oktober heeft bestuurslid Tom de Beer samen met een raadslid van de lokale partij Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven (LPF Eindhoven) aan een motie gewerkt over het inzetten van een gebarentolk op de
gemeentelijke website van Eindhoven. Ook aan overige toegankelijkheid ten aanzien van
slechthorenden is gedacht, zoals de mogelijkheid tot ondertitelen van vergaderingen.
Deze motie werd na een debat op 1 oktober 2019 omarmd door de Wethouder. In het eerste kwartaal
van 2020 zal deze met de eerste bevindingen komen. De bedoeling is dat (een deel van) de motie in
2020 nog tot uitvoering zal worden gebracht.
Link naar blog

https://www.shjong.nl/op-weg-naar-een-toegankelijker-nederland/

3.2 Bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Op 30 oktober heeft het bestuur een bezoek gebracht
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor een
gesprek met Jessica van Eijs. Van Eijs is Kamerlid
namens de liberaal-progressieve politieke partij
Democraten ’66 (D66), welke in het Kabinet-Rutte III
deelneemt aan de coalitie. Interessant weetje is dat
Van Eijs zelf ook slechthorend is.
Het gesprek ging onder meer over vergoedingen voor
technische hulpmiddelen en slechthorendheid in het
onderwijs en op het werk. We spraken ook over het
wetsvoorstel ter erkenning van de Nederlandse
Gebarentaal (NGT). Van Eijs diende dit wetsvoorstel
samen met Kamerleden Attje Kuiken (Partij van de
Arbeid) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) in.
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3.3 ProjectYou2Work
Het motto van SH-Jong is ‘Durf te dromen! Ook als slechthorende kun je vrijwel alles bereiken.’ Dit past
bij het doel van ProjectYou2Work; het ondersteunt dove en jongeren tot en met 27 jaar bij het vinden
van een baan. Iedere jongere krijgt hierbij persoonlijke begeleiding en onderneemt activiteiten met als
doel hem of haar dichterbij de ideale baan te brengen. Het project werd in 2018 uitgewerkt, inclusief het
aanstellen van de projectcoördinator en de promotie ervan. ProjectYou2Work wordt gesteund door het
Oranjefonds en het oorspronkelijke idee werd mede vormgegeven door SH-Jong. In 2019 werd dit
project voortgezet en bleef SH-Jong in nauw contact over de verdere aansturing.

3.4 Project Drank, Drugs en Games
Sinds 2015 heeft SH-Jong meegewerkt aan het project ‘Drank, Drugs en Games’ van de stichting Booz.
Deze stichting zet zich in voor maatschappelijk belangrijke projecten. Namens SH-Jong nam een
vrijwilliger deel aan het project.
In 2018 werden er nog voorlichtingsvideos geproduceerd en is een start gemaakt met een handleiding
voor de inzet tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. 2019 stond voornamelijk in het teken van het inzetten
van de ontwikkelde producten ter ondersteuning van de doelgroep. Onze vrijwilliger schreef in oktober
nog een uitgebreide blog over het project.
Link naar blog

https://www.shjong.nl/drank-drugs-en-games/

3.5 Annual General Meeting IFHOHYP
Het bestuur was op 12 oktober in Zürich aanwezic bij de Annual General Meeting (AGM) van de
Interrnational Federation of Hard of Hearing Youth People (IFHOHYP), de internationale federatie voor
slechthorende jongeren. De AGM is een jaarlijkse vergadering waar belangrijke zaken besproken
worden, net zoals de Algemene Ledenvergadering.

Bij deze AGM waren vanuit SH-Jong drie bestuursleden aanwezig. Zij volgden twee dagen lang allerlei
interessante workshops en hebben nog een stukje van de omgeving verkend.
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3.6 Overige activiteiten
Naast alle eerder besproken activiteiten heeft SH-Jong allerlei andere dingen gedaan op het gebied van
projecten, belangenbehartiging en voorlichting.
Zo stond een bestuurslid in november op de VU-patiëntendag in Amsterdam, waar hij aan
tweedejaarsstudenten geneeskunde zijn ervaringen deelde over zijn slechthorendheid op het werk en in
het onderwijs. Deze informatiemiddag was door de Vrije Universiteit Amsterdam georganiseerd in
samenwerking met Ieder(in).
Ook was een bestuurslid in september aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring van het
VN-verdrag Handicap, door Fontys Hogescholen en Tilburg University. Om het belang van dit verdrag te
ondersteunen nam het bestuurslid een schrijftolk mee. Zo konden aanwezigen ‘ervaren’ hoe
slechthorenden een presentatie op de best mogelijke manier kunnen begrijpen.

We organiseerden in oktober samen met BeZien de workshop ‘TROTS en je kan zoveel’, bedoeld om je
zelfvertrouwen te bevorderen middels allerlei spelletjes waarbij je samenwerkt.
Verder was SH-Jong aanwezig bij de lancering van Subcatch, een applicatie voor op de mobiele
telefoon die doven en slechthorenden helpt met het volgen van Nederlandse films in de bioscoop,
doormiddel van live ondertiteling.
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4. Organisatie SH-Jong
De organisatie van SH-Jong bestaat uit verschillende lagen: de algemene ledenvergadering, het bestuur
en de uitvoerende commissie. Het bestuur stelt het beleid van SH-Jong vast en gaat over de financiën.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering stemmen leden over dit beleid, dat vervolgens tot uitvoering
wordt gebracht door het bestuur en de uitvoerende commissies. Tevens is er een onafhankelijke kas- en
klachtencommissie.

4.1 Bestuur
Naam

Functie

Portefeuille(s)

Ellen Revenberg

Voorzitter

Externe samenwerkingen

Tom de Beer

Vicevoorzitter

Belangenbehartiging

Chantal Govaart

Secretaris

Tolkencoördinator, Internationale Zaken

Robin van den Bosch

Penningmeester

Anne Geerts

Algemeen bestuurslid

Projecten

Samantha van der Rijst

Algemeen bestuurslid

Ledenwerving en vrijwilligersbeleid

Voor contact met het bestuur, mail naar bestuur@shjong.nl.

4.2 Uitvoerende commissie
Voorzitter

Tom de Beer

Werkgroep

Coördinator(en)

Media

Robert van der Vijver

Dagactiviteiten

Gaby Vos

Weekenden

Jessica de Waard
Brian Smit
Koen Swaans

Voorlichtingen

Amber van Buuren
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4.3 Onafhankelijke commissies
SH-Jong beschikt ook over een onafhankelijke kas- en klachtencommissie. Zij gaan respectievelijke over
de kaszaken en klachten van leden, vrijwilligers en het bestuur. Beide commissies controleren op
adeuqaat handelen door het bestuur op hun betreffende gebieden. De commissies zijn momenteel als
volgt samengesteld.
Kascommissie

Koen Swaans
Marie-Laure van de Ven

Klachtencommissie

Maartje Schutte

4.4 Organogram
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