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Ter ingeleide  
 
Voor u ligt het concept-jaarverslag 2019 van de NCBD.  
 
Achter het secretarieel gedeelte volgt de financiële verantwoording. Deze wordt door de 
kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit twee leden (één persoonlijk lid en één 
afdelingslid) die op de vorige ALV zijn gekozen. 
 
Dit verslag zal worden voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal 
worden op zaterdag 28 maart 2020 in Hoogeveen.  
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Over de NCBD  
De NCBD is een landelijke organisatie van en voor doven, en is opgericht op 2 mei 1940 met als 
doel het behartigen van de belangen van de Christelijke Doven in Nederland. Bij de oprichting is 
gekozen voor de vorm van een Bond met aangesloten afdelingen. De leden van de NCBD kunnen 
naar eigen keuze de afdelingen bezoeken.  
Het voornaamste doel van de afdelingen: elkaar ontmoeten en samen allerlei activiteiten doen. 
De NCBD kent ook donateurs; zij sympathiseren met de bond en ondersteunen deze. 
 
Gelet op de doelstelling van de NCBD wordt er elke twee jaar een buitenlands project gekozen, bij 
voorkeur met een christelijk karakter. Hiertoe worden binnen de NCBD alsmede de interkerkelijke 
commissies van het IDP inzamelingen gehouden. 
 
Bestuur en medewerkers  
De NCBD is een vrijwilligersorganisatie zonder eigen bureau of betaalde functionarissen. Het 
bestuur bestaat op dit moment uit vier personen, allen Doof. Bij de werkzaamheden worden zij 
bijgestaan door een aantal vrijwilligers. 
 
Volgens het bestuur rooster waren Wilma van der Kroon – als bestuurslid II en Karin Gombert als 
penningmeester aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar en zijn door de 
meerderheid herkozen tijdens de ALV van 2 maart 2019. 
Voor 2020 is Joan Vlaanderen volgens rooster aan de beurt. Ze stelt zich herkiesbaar.  
Het bestuur zoekt tegenkandidaten voor haar. Verder is bestuurslid I nog steeds vacant, dus ook 
voor deze functie is het bestuur op zoek naar nieuwe krachten.  
 

Functie: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter  x   x   x  

Secretaris x   X   x   
Penningmeester   x   X   X 
Bestuurslid l  x   x   x  

Bestuurslid ll   x   X   X 
 
 
Voorzitter:   Barry Vogelaar - Murray 
Secretaris:   Joan Vlaanderen – van der Veer 
Penningmeester:  Karin Gombert 
Bestuursleden:  Wilma van der Kroon – Spronk en vacature (I) 
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Onze vaste vrijwilligers in 2019:  
 Albert Bouma Ledenadministratie 
Barry Vogelaar – Murray Reisorganisator / reisleidster  
Bas van Wijk Catering 
Dennis Vlaanderen Webmaster / redacteur Ons Bondsblad   
Henk Betten Herziening Statuten  
Hannah Bout - van Pelt Redacteur Ons Bondsblad (tot eind april)  
Hannie Joziasse Administratie reiscommissie 
Hans Maljers Herziening Statuten (tot eind maart) 
Hans Renselaar Bondsdag 
Hester Oomen Instopper Ons Bondsblad 
Ina Renselaar - van der Weert Bondsdag 
Jan Bloemkolk Herziening Statuten 
Liesbeth van den Bogert - Butler  Instopper Ons Bondsblad 
Linda van Wijk – Radoux Catering 
Marja Bouma – Dekker Correctrice Ons Bondsblad / puzzeltante 
Nettie de Graaf – Rietveld Catering / instopper Ons Bondsblad 
Rob Wisse Fotografie 
Wilma van der Kroon – Spronk Reisorganisator 
Wim Maljers Herziening Statuten  

 
Bedankt voor jullie inzet voor onze organisatie NCBD.  

 
Bestuurssamenstelling 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Vergaderingen:  
Het bestuur vergaderde in 2019 op 17 januari, 7 maart, 13 juni, 22 augustus en 14 november.  
Op 2 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Dordrecht; de afdeling 
Dordrecht ‘Hebt Elkander Lief’ werkte samen met de NCBD, waarvoor onze dank. 
 
Tijdens de ALV werd zowel het secretarieel als financieel jaarverslag 2018 goedgekeurd. 
Volgens het bestuursrooster traden Karin Gombert en Wilma van der Kroon af per 2 maart 2019. 
Beiden werden herkozen. De vacature bestuurslid I is op dat moment niet vervuld. Het bestuur 
zoekt nog steeds naar een nieuw bestuurslid. 
In 2020 zal de ALV gehouden worden op zaterdag 28 maart in Hoogeveen. 
 
Bondslied: 
Vandaag zijn wij samen in Jezus’ naam. 
Dove broeders en zusters zijn uit heel het land gekomen. 
Nu ontmoeten wij elkaar. 
U brengt ons bij elkaar als een grote familie. 
Blij en dankbaar, dat we U kennen. 
  
Wij zijn christendoven. 
U hebt Gebarentaal gegeven, 
wij zingen met hart en handen.  
Met U willen wij leven 
Heer, God, wij loven U. 
Wij maken Uw naam groot. 
Wij prijzen U met onze hart en handen.                    Mevr. B. Maljers – de Lange 
 
 
Ledental:  
Per 1 januari 2019 stonden er 421 leden en donateurs ingeschreven.  Op 31 december sloten wij 
het jaar 2019 af met 389 leden en donateurs.  
 
   1 januari 2019   31 december 2019 
 
Verspreide leden 223    217  
Afdelingsleden  160    137 
Donateurs  38    34 
 
Totaal   421    388 
 
Nieuwe leden      5 
Bedanken      24  
Overlijden leden     14 
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Afdelingen:  
De NCBD heeft momenteel 8 afdelingen: Almelo, Dordrecht, Ede, Gorkum, Hoogeveen,  
Oldebroek, Rotterdam en Voorburg. Alle afdelingen komen één keer per maand of één maal per 
twee maanden bij elkaar.  
Afdeling Goes “Wees Trouw” is sinds 1 januari 2019 opgeheven. In de bijlage is een kort overzicht 
2019 van de 8 afdelingen bijgevoegd. 
Voorafgaand is er vaak een dovenkerkdienst, georganiseerd door de regionale Interkerkelijke 
Commissie.  
Alle afdelingen hebben een eigen bestuur dat de afdelingszaken zelfstandig regelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bondsbestuur vindt het belangrijk om goed contact met de afdelingen te hebben en probeert 
bij de meesten (twee)jaarlijkse bezoeken af te leggen ter versteviging van de contacten. 
 
In 2019 vierden een aantal afdelingen een jubileum: 
Hebt Elkander Lief (Dordrecht) 100 jaar en Draagt 
Elkanders Lasten (Rotterdam) 100 jaar.  
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Activiteiten in 2019:  
 
Bondsdag:  
Op 11 mei was de Bondsdag. Het was in de prachtige stad Elburg, vlakbij Zwolle. 
Er kwamen 90 mensen. In de ochtend opende onze voorzitster Barry de dag. Er werden attenties 
aan de jubilarissen uitgedeeld. In de middag waren er 3 verschillende activiteiten: rondleiding in 
de ‘Sjoel’, naar de zandsculpturen over de bijbel of naar een bierbrouwerij.  
 

 

 
 
 
 
 

 
Het was een zeer geslaagde dag en we hebben ook een heerlijke, uitgebreide lunch en diner 
gehad. In 2020 is de Bondsdag op 9 mei in Alphen a/d Rijn. We vieren dan het 80 jarig bestaan van 
onze NCBD.  
 
Excursie Den Bosch: 
Op dinsdag 18 juni gingen wij met 14 mensen mee met een wandeling door de historische stad 
Den Bosch, onder begeleiding van een VVV-gids met gebarentaaltolk. Vooraf was er een gezellig 
samenzijn in het café-restaurant met Bossche Bol / koffie of thee.    
Na de lunch een rondvaart met de gids, die leuke verhalen vertelde.    
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De volgende excursie zal  onder voorbehoud dinsdag 16 juni 2020 in Zutphen plaatsvinden.  
 
Fietspuzzeltocht 31 augustus over de Utrechtse Heuvelrug:  
Helaas heeft het bestuur ook afgelopen jaar moeten besluiten om vanwege te weinig 
aanmeldingen de fietstocht af te blazen. Voortaan organiseert het bestuur geen fiets(puzzel)tocht 
meer. 
 
Vakantiereis september: 
Met een klein groepje, nl. 12 mensen, gingen we op zee cruise (een Cruise van de Metropolen van 
West-Europa): een “steden-hoppen”-cruise, 8 dagen lang. 
Vanuit onze havenstad Rotterdam hebben we gereisd naar Hamburg; deze stad hebben we 
verkend met de dubbeldekker-bus. Dan een dagje op zee gevaren, op weg naar het Engelse 
Southampton, hier maakten we een panoramische rit met dubbeldekker-bus naar London. Daarna 
de zee-oversteek over Het Kanaal naar het Franse Le Havre. Weer een prachtige rit gemaakt, 
ditmaal naar Parijs; de Eifeltoren bezocht en veel beroemde gebouwen gezien. Tot slot een stop 
in het Vlaamse Zeebrugge en Brugge.  
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Vrijwilligersdag: 
Op donderdag 10 oktober organiseerden we een vrijwilligersdag. Zij hadden veel voor de NCBD 
gedaan en verdienden een leuke ontspannen middag. Er gingen 9 vrijwilligers mee. We zijn naar 
de haven van Rotterdam geweest.  
Eerst samen lekker lunchen in het restaurant De Zwarte Zwaan en daarna met de splashtourbus 
met gids door een deel van de stad, op de weg en in het water. De dag werd afgesloten met koffie 
of thee drinken. 
 
Streekdag: 
Op zaterdag 12 oktober vond deze 3e Streekdag plaats, in het Agora-gebouw in Voorburg. De 
organisatie was in handen van de afdeling Voorburg. Het doel van deze dag is ontmoeting en 
activiteiten tussen de afdelingen. 

Twee  2 afgevaardigden van zes (6) afdelingen 
hebben meegedaan aan het spel Domino Mexicaans 
Treinspel. De individuele leden konden meedoen met 
Rummikub. Er werd behoorlijk fanatiek gespeeld. De 
volgende Streekdag zal in 2021 (1× per 2 jaar) in 
Almelo worden gehouden. 
 
 
 

 
JoCDay: 
 

 
 
Op zaterdag 2 november werd voor de 14e keer een Jongeren Christelijke Doven Dag (JoCDay) 
gehouden, locatie was Ganzenweide 17 te Ede. Dit evenement gaat uit van het Jongerenplatform, 
waarin participeren: DCF-NL, de NCBD en dit Koningskind. Er waren ongeveer 35 personen 
aanwezig. 
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Het thema was: ‘Wie ben jij?’ Martin Visser was onze gastspreker en hij vertelde over de liefde 
van God, vanuit die liefde heeft Hij ons geschapen. Onze identiteit mogen we samen met Hem 
ontdekken. We blijven heel ons leven ontdekken wie we zijn, met behulp van Hem. 
De drie verschillende workshops werden in de middag gehouden: bloemstuk maken, verdieping 
in het thema van Martin Visser en  Relatie met God, hoe ziet het eruit? Hoe kunnen we een  relatie 
met God hebben?  's Avonds hadden we spelletjes voor deelnemers. En was er ook gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. 
De volgende JoCDay vindt op zaterdag 7 november 2020 plaats. De locatie is op dit moment nog 
niet bekend.  
 
Christelijke Doven Dag (CDD): 
Daar de Christelijke Dovendag 2018 zeer succesvol was verlopen, willen we in samenwerking 
met het Katholieke Dovenpastoraat (KDP), het Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP) en DCF (Deaf 
Christian Fellowship) deze landelijke CDD-dag wederom organiseren. Dit zal zijn op zaterdag 18 
april 2020, bij Sociaal-Cultureel Centrum “De Biechten” in Rosmalen.  
Thema van deze dag is: “Samen op weg, bestaat het? Wat mis je?” 
  
Platform Dove Christenen in Nederland:  
De NCBD neemt deel aan het Platform Dove Christenen, bestaande uit een groep christelijke 
doven. Dit Platform wil in de komende jaren steeds meer “netwerk”-bijeenkomsten organiseren 
voor christendoven in Nederland.  
De christelijke organisaties blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit, maar waar nodig 
en mogelijk steunen zij elkaar en wisselen zij informatie uit.  
Afgelopen jaar heeft het Platform Dove Christenen twee themabijeenkomsten georganiseerd: 
- “Medisch en Geloof”, een interessant en zeer boeiend onderwerp, waarover dr. T. Scheltens 
vertelde. Ze is huisarts, maar daarnaast ook christen. Er werd gepraat over o.a. morfine-gebruik 
en  euthanasie.  
- “Begraven of cremeren” (volgens de Bijbelse normen). Dhr. S. Janssen, een 
begrafenisondernemer van Ichtus Uitvaartzorg, vertelde hierover. En ook over diverse vormen van 
lijkbezorging, zoals begraven, cremeren, resomeren, cryomatie en composteren. Het was een zeer 
interessante presentatie. Beide bijeenkomsten werden erg goed bezocht. 
 
Ons Bondsblad:  
Zoals bekend hoort Ons Bondsblad bij het lidmaatschap van de NCBD. Het blad wordt 5 × per jaar 
uitgegeven in een oplage van 400 exemplaren. In het blad vindt u nieuws van het bestuur, 
afdelingsverslagen, informatie over de activiteiten (zoals de bondsdag, bondsreizen) en een 
puzzelrubriek.  
Omdat de NCBD nauw samenwerkt met het Dovenpastoraat bevat het blad ook nieuws van het 
IDP, verslagen van de dovenpastores alsmede het rooster van kerkdiensten; zowel dovendiensten 
als gecombineerde diensten. 
Ons Bondsblad (OBB) werd tot april 2019 samengesteld door redactrice Hannah Bout. Sinds juni 
is Dennis Vlaanderen de redacteur. Met medewerking van Marja Bouma als taalcorrector.  
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Met ingang van juni 2020 zal Ons Bondsblad (OBB) vanwege kostenbesparing digitaal uitgegeven 
worden. Het blad kan dan gedownload worden via de website. Ieder lid/donateur krijgt via de mail 
een nieuwsbrief met de mededeling dat er een nieuw OBB beschikbaar is zodat ze dit kunnen 
binnenhalen, via inloggen.  
Mocht iemand OBB toch liever in papieren vorm willen blijven ontvangen, dan zal dit ongeveer 5 
euro extra per blad gaan kosten, want alleen de verzendkosten zijn al ruim € 2,70 per nummer. 
Daar komt de rest, zoals papieren en kosten vrijwilligers, nog bij. 
Vanwege deze verandering wordt ieder lid verzocht zijn/haar mailadres door te geven aan onze 
ledenadministratie en ook of men het blad digitaal of op papier wil ontvangen. 
 
Website en Facebook: 
Naast het Bondsblad, speciaal voor de leden, maakt de NCBD ook gebruik van sociale media. Wij 
zijn trots op onze website en Facebook-pagina, welke beide worden verzorgd door Dennis 
Vlaanderen. Hij zorgt voor plaatsing van allerlei soorten (bonds)berichten, al dan niet met 
gebarenfilmpjes t.b.v. gebarentaalgebruikers. 
Vanwege onze nieuwe methode (nl. met ingang van juni 2020 eerst inloggen om OBB te kunnen 
downloaden), moeten we een nieuwe website opzetten. Want onze huidige website voldoet niet 
aan deze eisen. Vandaar dat er een deskundige websitedesigner ingeschakeld zal worden; dit kost  
ca €2.000,00 tot €2.500,00. Maar onze website zal moderner en vooral ook gebruiksvriendelijk 
worden. Op de ALV 2019 ging men hier ook akkoord mee.     
 
Herziene statuten en huishoudelijke reglementen: 
Dit loopt helaas niet lekker. Na het vertrek van Hans Maljers als commissielid, in april, bleef het 
werk eventjes stilliggen. Gelukkig kwam Henk Betten het comité versterken; daarna verliep alles 
weer snel en vlot. Toen hebben we in augustus het vernieuwde concept voorstel bij onze notaris 
ingediend,  met de bedoeling dat we het medio november zouden bespreken. Maar de notaris 
werkte helaas niet  mee; als gevolg daarvan kunnen we dit pas in 2020 afronden. 

Externe Contacten:  
 
Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP)  
Aangezien het IDP en de NCBD praktisch dezelfde doelgroep hebben is het logisch dat wij nauw 
samenwerken. Eens per jaar hebben wij overleg om afstemming van elkaars activiteiten te 
bespreken. Het IDP en de NCBD hebben in 2019 gezamenlijk de 2-jaarlijkse landelijke contactdag 
voor de leden van de interkerkelijke commissies (IC’s) en NCBD georganiseerd. Deze bijeenkomst 
werd gehouden op zaterdag 9 november in de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Kandelaar’ in 
Nijkerk.  
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Het thema van die dag ging over ‘Leven 
als Dove Christen in Oezbekistan. Vaak 
met gevaar voor eigen leven’. Filip Uijl 
van de Stichting Friedenstimme gaf een 
presentatie over dat thema. 
Voornamelijk over het werk van dove 
evangelisten in Oezbekistan. Daarna 
werd een film van 15 minuten vertoond 
over het land zelf, geloof, christenen, 
christenen doven en vervolging. Voordat 
de lunch begon, konden we eerst in vijf 
groepen discussiëren over de getuigenissen van de drie Dove Evangelisten Ibrahim, Igtyor en 
Fazlidin.                                                                                                
De NCBD en het IDP zijn blij met een goede opkomst. De presentatie was erg interessant, maar 
ook aangrijpend. Want wij, dove christenen in Nederland, hebben vrijheid in het geloof. Aldaar 
niet, men moet ervoor “vechten” om God en zijn Zoon Jezus kunnen te volgen 
 
Per 31 december 2019 stopte Ds. J. Kievit met zijn werk als dovenpastoor. Het IDP zoekt naar een 
nieuwe dovenpastoor voor 75%. Voorlopig vervangt Ds. Frans van Dijke hem.   
 
Deaf Christian Fellowship Nederland (DCF-NL)  
Samen met deze organisatie, alsmede met Dit Koningskind, vormen wij een 
jongerenplatform, waarvan het doel is om de christelijke jongeren jaarlijks 
een eigen jongerendag te geven. 
JoCDay werd in 2019 voor de 14e keer gehouden. Wij gaan hier zeker mee 
door. Daarnaast willen wij volgend jaar proberen om de basis te verbreden 
en met meerdere organisaties vorm en inhoud te geven aan een breder 
platform van christelijke dovenorganisaties.  
 
Dovenschap  
a. Algemeen 
Dovenschap is de landelijke (belangen)organisatie van en voor doven, voornamelijk de 
gebarentaalgebruikers. De NCBD is vóór en in 1977 actief betrokken geweest bij de oprichting van 
de Dovenraad en is sindsdien onafgebroken lid (Aangesloten Organisatie) van Dovenschap.  
In de loop van het jaar werd het voorstel om de Nederlandse Gebarentaal erkend te maken 
eindelijk bij de Tweede Kamer ingediend, zodat we van harte hopen dat dit eindelijk mag 
gebeuren, na jarenlang vechten van Dovenschap. 
 
Daar het bestuur amper met 2 vrouwen is bemand en zij niet meer verder willen, heeft 
Dovenschap een extra ALV georganiseerd; daarvanuit is er een Denktank met 15 mensen met 
verschillende achtergronden en netwerken gevormd. Ze gaan kijken, hoe het bestaan van de 
Dovenschap het beste voortgezet kan worden, want Dovenschap kan niet meer in deze oude vorm  
blijven bestaan. De groep zal de komende tijd nadenken over de nieuwe vorm van Dovenschap. 
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Daarnaast is ook een financiële commissie opgericht met 5 mensen met ervaring in de financiën. 
Deze gaat meedenken met de denktank over de financiële situatie.                                   
Benny Elferink en Alice van der Garde zullen het komende half jaar in het interim bestuur zitten, 
samen met 2 mensen van de denktank. En als er vanuit de denktank vruchtbare ideeën komen 
willen ze tot maximaal een jaar in het interim bestuur blijven. 

b. Cultureel Erfgoed Doven (CED) 
De landelijke werkgroep CED (een commissie van Dovenschap) houdt zich bezig met de 
voorbereiding van het congres Deaf History Internationaal (DHI) in 2024, in samenwerking met 
Doof Vlaanderen. De NCBD is betrokken geraakt bij de activiteiten van CED op het gebied van 
archivering en documentatie, omdat wij ook ons eigen archief voor het nageslacht willen bewaren. 
 
Ten slotte valt nog het volgende te vermelden: op de 4e zaterdag van september werd in Zwolle 
de Werelddovendag (WDD) gehouden. Deze bijeenkomst mocht zich verheugen in een goede 
opkomst.  
 
Slotwoord  
We hopen dat u het jaarverslag met interesse en plezier hebt gelezen. Hebt u nog ideeën of 
suggesties voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 
In het bijzonder zijn wij God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en vragen Zijn 
voortdurende zegen voor onze activiteiten. En dat de NCBD in de komende jaren nog veel mag 
betekenen voor haar leden. 
 
Tiel, 31 december 2019 
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