
Jaarverslag 2017 Stichting Slakkenhuis 

Hieronder een vereenvoudigde verantwoording van het boekjaar 2017 van Stichting Slakkenhuis. 

  Debet   Credit 

1) Donaties 2017          12.795  

2) Privé betalingen Edwin Zijdenbos           3.594  

3) Donald Duck museum          -       

4) 10x GebarenChallenge2018          299     

5) Gebarentaal Taalmuseum          300     

6) Gids Eye Attack           70     

7) ZoHoortHet boottocht          100     

8) Gebarenrestaurant - aanbetaling        2.420     

9) Bankkosten          105     

10) Boekenplank            72     

11) Cursusmateriaal          101     

12) EHBO cursus          758     

13) Loterij reünie PJE / Auris           26     

14) Reclamemateriaal           834     

15) Sponsor             250  

16) Stichting Slakkenhuis - o.a. notaris           805     

17) Website          130     

18) BBQ           65     

19) Kas 2018       10.553     

Totaal     16.639         16.639  

 

De hierboven genummerde regels worden hieronder verkort toegelicht. 

1) Met dank aan een zeer grote en aantal kleinere donaties is er een mooie basis neergezet 

voor de start van Stichting Slakkenhuis. 

2) De privé betalingen zijn feitelijk als donaties aan te merken. Hier rust geen 

terugbetalingsverplichting op. 

3) Een activiteit die niet doorgegaan is vanwege het faillissement van het museum. 

4) Als tegenprestatie krijgen 10 nieuwsbrief schrijvers een ‘GebarenChallenge 2018’ 

gebarencursus. Met 10 ‘winnaars’ is er in 2018 elke maand een klein artikel rondom deze 

GebarenChallenge in de nieuwsbrief terug te vinden.  

5) Gebarentaal Taalmuseum, activiteit in 2018, maar via ‘crowdfunding’ alvast kaartjes gekocht. 

6) Museumbezoek 

7) Boottocht, gecombineerd met 10 kaartjes voor ‘loterij’ door Stichting Slakkenhuis. De 

organisatie van de geslaagde boottocht was in handen van ‘Stichting Zo Hoort Het’. 

8) Activiteit in 2018, 2 avonden een gebarenrestaurant. Verliesgevende activiteit, maar naar 

verwachting positieve uitstraling rondom ‘gebaren’ en ‘integratie’. 

9) Een stichting heeft een bankrekening nodig. Hier zijn echter kosten aan verbonden.  

10) Een lopend project. De verwerving van boeken rondom ‘gehoor’, welke uitgeleend kunnen 

worden aan belangstellenden. Dit met als doel het vergroten van kennis rondom 

slechthorendheid/ doofheid. 

11) Cursusmateriaal gebarentaal 

12) EHBO cursus gericht op doven en slechthorenden. Naast zaalhuur en catering zijn ook 2 

cursisten gesponsord om deze cursus te kunnen volgen. Dit ter verrijking van hun CV, oftewel 

het vergroten van de arbeidskansen – zie missie Stichting Slakkenhuis. 

13) Kleinschalige loterij om bekendheid rondom reünie PJE/ Auris april 2018 te stimuleren. Per 

50 inschrijvingen een prijsje. 



14) Tasjes en pennen voor reclamedoeleinden 

15) Sponsoring. Deze mogelijkheid biedt de website voor bedrijven tegen een vergoeding. 

16) Met name oprichtingskosten Stichting Slakkenhuis 

17) Domeinnaam beheer/ hosting 

18) Barbecue (activiteit), vanwege regen beetje in het water gevallen, maar mocht de pret niet 

drukken. 

19) Startkapitaal per 1 januari 2018 

Kas 2018            10.553  

Vrij budget komende jaren   

        

5.380- 

Begroting 2018   

        

5.173- 

    --------- 

Verschil                 0  

 

Voor 2018 zijn er al diverse activiteiten ingepland en zijn diverse kosten alvast in de begroting 

opgenomen.  

Als vrij budget is er over: Є5.380. Een aardig bedrag, maar gezien de vele plannen die Stichting 

Slakkenhuis nog voor ogen heeft, wellicht niet toereikend. Aanvullende sponsoring/donaties is dan 

ook wenselijk. In 2018 zal onderzocht worden hoe hier een structurelere oplossing voor te vinden. 

In 2018 zal met een groot project het vergroten van arbeidskansen voor slechthorenden en doven en 

het vinden van een baan gestart worden.  

Via de maandelijkse nieuwsbrief kan men van het reilen en zeilen op de hoogte blijven. 

Aldus opgesteld en door het bestuur vastgesteld: 1 januari 2018 (versie 1.1) 

 

 

Nieuwsbrieven nalezen, of aanmelden? https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/ 

Vragen, opmerkingen of ideeën? https://www.slakkenhuis.org/contactgegevens/ 

Donatie geven? https://www.slakkenhuis.org/doe-mee/gift-geven/ 

Sponsoring? https://www.slakkenhuis.org/sponsor-worden/ 

Missie: Het organiseren van activiteiten voor slechthorenden en doven gericht op het vergroten van 

het sociale netwerk met als nevendoel het vergroten van de kans op het vinden van een baan. 
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