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Jaarverslag 2019 Stichting Slakkenhuis 
 

Hieronder een vereenvoudigde verantwoording van het boekjaar 2019 van Stichting Slakkenhuis 

1  Banenmarkt feb 2019 
           -
1.990  

2 Voorschot Banenmarkt feb 2020 
               -
275  

3  Bankkosten 
               -
196  

4  BBQ 
                 -
78  

5 Reservering Blogboek 
           -
1.370  

6  Boeken 
               -
123  

7  Gift aan andere organisaties 
                 -
25  

8  LEF diner 
               -
604  

9  Musea 
               -
362  

10  Workshop + Overig 
               -
249  

11  Parijs 
               -
112  

12  Reünie 
               -
944  

13  Skydiven 
           -
1.515  

14  Theater 
                 -
74  

15  Verzekering 
               -
345  

16  

W&G/Goed Gehoor/ 
Plotsdoof 

                 -
62  

17  Website 
               -
722  

                                                 -0  
           -
9.046  

 

De totale uitgaven bedroegen €9.046 en de inkomsten waren €2.552 (donaties), €15 

Geluksmomentje, €755 privé betalingen door Edwin van Slakkenhuis uitgaven €755 (ook vorm van 

donaties) en een startsaldo van €5.724 op de Slakkenhuis rekening. Per saldo is het vermogen nihil, 

rekening houdend met bovengenoemde reservering. 

Toelichting hieronder aan de hand van nummering in bovenstaand kolommenoverzicht. 
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1) 11 februari 2019 was de 1e banenmarkt van Stichting Slakkenhuis, speciaal gericht op auditief 

beperkten. In misschien wel de mooiste bibliotheek ‘De Boekenberg’ en met een 

inspirerende lezing van Joyce de Ruiter een geslaagde activiteit van Slakkenhuis gericht op 

het vinden van een baan door werkzoekende auditief beperkten. 

2) Vanwege een aanbetaling een bedrag opgevoerd voor de 2e banenmarkt, 11 februari 2020.  

3) Kosten vanwege Rabobankrekening en bijbehorende mutatiekosten. 

4) Een BBQ hoort er bij als activiteit van Slakkenhuis. 

5) Dit is een reservering voor het blogboek dat in de maak is. Hoewel we er bijna zijn met het 

aantal potentiele bloggers, hebben we er toch nog een paar nodig. Vandaar ook de op te 

starten ‘Blog’ cursus: https://www.slakkenhuis.org/bloggen/  

6) Er zijn een aantal boeken besteld rondom slechthorendheid en een paar boeken zijn 

weggegeven. Ook hebben we een aantal boeken ontvangen voor de Slakkenhuis bibliotheek. 

7) Hoewel we niet ruim in kas zitten, proberen we ook andere instelling een steuntje in de rug 

te geven als er een actie aan hun kant is. Deze keer https://www.denegendevan.nl/  

8) Lekker Eten Fanclub (LEF), onder het genot van een hapje en drankje met tafelgenoten in 

gesprek gaan en sociale netwerk vergroten (doelstelling Stichting Slakkenhuis). Meerdere 

keren per jaar. 

9) Bezoek aan musea is ook een terugkerende activiteit van Slakkenhuis. Jenevermuseum + 

fluisterboot. Deze keer in samenwerking met Stichting Zo Hoort het. 

10) Een heel leuke activiteit was 3D-stoepkrijten. https://www.slakkenhuis.org/3d-stoepkrijten-

workshop/ 

11) Parijs, reisgidsje, plattegrondjes, overige is door deelnemers privé betaald. Op de fiets naar 

Parijs, kijken we over 20 jaar nog vol trots en plezier op terug. 

https://www.slakkenhuis.org/slakkenhuis-fietst-naar-parijs/  

12) Reünie P.J. Evertseschool / Auris college. 

13) Skydiven met doofblinden, prachtig om te zien.       Zo’n enthousiasme bij deze groep, super! 

https://www.youtube.com/watch?v=teDGkzPFLLc&feature=youtu.be Na afloop heel gezellig 

samen gedineerd, wat werd daar afgekletst en dat met tactiele gebaren. 

14) Theatervoorstelling KIJK ME - De Noorderlingen / De Grote Schijn 

15) Aansprakelijkheidsverzekering 

16) ‘Vakliteratuur’, o.a. Woord en Gebaar, Goed gehoor, Plotsdoof. 

17) Diverse websites van Slakkenhuis: www.zoektwerk.org, www.doofblindennieuws.nl, 

www.doofblindenagenda.nl, www.samenhorend.nl en uiteraard www.slakkenhuis.org    

 

Concreet: het saldo is na de reservering nihil. Ook komend jaar hebben we weer donaties nodig. Een 

win/win donatie is bijvoorbeeld https://www.slakkenhuis.org/doe-mee/geluksmomentje/  

Voor 2020 is de begroting voorlopig eentje met een groot gat. Met een groep auditief beperkten 

gaan we namelijk paragliden: https://www.slakkenhuis.org/paragliding-2020/ Iets wat je wellicht als 

slechthorende/dove niet snel zult doen, dus reden voor Slakkenhuis om dit wel mogelijk te maken. 

Ondanks de bijdrage van de deelnemers is er nog een groot ‘tekort’. Ook zijn er nog diverse 

Slakkenhuis activiteiten die wel geld kosten, maar die we laagdrempelig willen houden door geen/ 

kleine bijdragen te vragen. 

En met ‘Project 2021’ https://www.slakkenhuis.org/project-2021-wie-durft/ proberen we op een 

andere wijze onze missie te vervullen. Ambities zijn er, nu nog wat donateurs, sponsors en afnemers 

van ‘Geluksmomentjes’.                                                                    
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