
Jaarverslag 2018 Stichting Slakkenhuis 
Hieronder een vereenvoudigde verantwoording van het boekjaar 2018 van Stichting Slakkenhuis. 

 

De totale uitgaven bedroegen €11.275,64 en inkomsten donaties waren €5.323,99 

De hierboven genummerde posten kort toegelicht: 

1) Ook dit jaar een paar mooie donaties gehad. 

2) AVB, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven voor Stichting Slakkenhuis. 

3) In februari 2019 als project een banenmarkt. 

4) Zakelijke rekening Stichting Slakkenhuis. 

5) Activiteit: BBQ 

6) Boeken voor de boekenplank van Stichting Slakkenhuis, boeken kunnen op verzoek geleend 

worden. 

7) Soms krijgen wij wel eens een hulpvraag die wij zelf niet op kunnen pakken. In dit geval een 

externe partij ingeschakeld. 

8) Ook Slakkenhuis geeft wel eens een donatie aan een andere stichting, hier Eardrop 

9) Activiteit/cursus EHBO 



10) Reclamemateriaal Slakkenhuis 

11) Activiteit, wij hebben een aantal cursisten (GebarenChallenge) in de gelegenheid gesteld een 

gebarencursus te volgen.i Zie onder een paar reacties. 

12) Activiteit, begin 2018 hebben we 2 avonden een ‘gebarenrestaurant’ georganiseerd. 

13) Een paar zakelijke aanschaffen: o.a. beamer t.b.v. presentaties/cursus 

14) Een Slakkenhuis nieuwsbrief lezer deed mee, dat stimuleren wij graag! 

15) Project Kruiwagen, hulp bij het vinden van een baan.  

16) Activiteit: etentje voor vergroten sociale netwerk, diner 

17) Activiteit: etentje voor vergroten sociale netwerk, diner 

18) Activiteit: etentje voor vergroten sociale netwerk, nu een lunch 

19) Activiteit: quiz 

20) Relatiegeschenken, DVD ‘Doof kind’ 

21) Reünie P.J. Evertseschool/ Auris 

22) Activiteit: Theaterbezoek met schrijftolken 

23) Donatie stichting https://www.ushersyndroom.nl/ Indrukwekkend. 

24) Paar abonnementen zoals ‘Woord & Gebaar’. 

25) Slakkenhuis.org / zoektwerk.org  

26) Activiteit: 1-jarig jubileum 

i Reacties van een paar cursisten: Ontzettend leerzaam, leuk, soms grappige ‘handwappering’ [in plaats van 
klappen met je handen, wapperen met je handen = applaus bij doven]. Een deelnemer gaat zelfs voor de 
vervolgcursus en heeft andere mensen enthousiast gemaakt voor deelname aan de cursus, kortom was een 
goede investering met meer gebarenvaardigheden bij de cursisten! 
 

Aldus opgesteld en door het bestuur vastgesteld: 26 januari 2019     (versie 1.1) 
 
 
 

Inmiddels is 2019 alweer gestart en is er bijna elke maand wel een activiteit (zie 
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/ (nieuwsbrief 27/12/2018 met jaarplanning) 
 
Met huidig saldo en begroting gaan we klein beetje in de min, met hopelijk nog wat donaties dichten 
we het gat.  
 
Onze ambities voor het helpen van het vinden van een baan blijven hoog. Ook in 2019 zijn er een 
aantal projecten om kansen op werk te vergroten. 
 
Via de gratis maandelijkse nieuwsbrief kan men van het reilen en zeilen op de hoogte blijven. 
 
 

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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