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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de NCBD. Dit verslag neemt u mee van het begin tot het einde van 
2020.  
Het jaar 2020 is echt een moeilijk jaar geweest voor de Nederlanders en andere mensen in de 
wereld, vanwege de corona-uitbraak. 
Voor de NCBD waren er momenten van verdriet, maar ook van vreugde: 

- Dit jaar zou de NCBD haar 80 jarige bestaan vieren, maar helaas, door de  corona-
maatregelen is het uitgesteld naar het jaar 2021.  

- Na 30 jaren lange strijd is de Nederlandse Gebarentaal eindelijk wettelijk erkend en onze 
taal is nu volwaardig. Daar zijn we erg trots op. 

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). 
Daar de Algemene Leden Vergadering in 2020 twee keer geannuleerd moest worden, zijn de 
jaarverslagen van 2019 - zowel de secretariële als de financiële -, nog niet officieel goedgekeurd. 
We hopen van harte deze verslagen tijdens de ALV 2021 alsnog te kunnen behandelen.  
Ook dit verslag over 2020 zal worden voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering, op 
zaterdag 21 maart 2021 in Oldebroek.   
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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 lid worden van een afdeling en deze bezoeken. Dit zijn afdelingsleden. Zij zijn 
automatisch ook lid van de landelijke NCBD. 
Het voornaamste doel van de afdelingen: elkaar ontmoeten en samen allerlei activiteiten doen. 
Maar mensen kunnen er ook voor kiezen alleen lid te worden van de landelijke NCBD zelf, ze zijn 
dan dus geen lid van een afdeling. Dit zijn verspreide leden. Zij mogen naar eigen keuze afdelingen 
bezoeken, vaak betalen ze hiervoor een kleine bijdrage. Afhankelijk van de afdeling zelf.  Op dit 
moment heeft de NCBD veel meer verspreide leden dan afdelingsleden. 

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 project gekozen, bij voorkeur 
met een christelijk karakter. Hiertoe worden binnen de NCBD en 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 was secretaris Joan Vlaanderen voor 2020 aan de beurt om af te 
treden. Ze stelde zich voor een nieuwe periode van 3 jaar herkiesbaar.  
Door de maatregelen in Nederland met betrekking tot het coronavirus werd de ALV helaas 
geannuleerd. De verkiezing kon niet plaatsvinden en verschuift daarom naar de ALV 2021.  
Voor 2021 gaat voorzitter Barry Vogelaar - Murray volgens rooster aftreden. Ze stelt zich ook 
herkiesbaar.  
 
Tijdens de ALV 2021 worden dus voor voorzitter èn secretaris verkiezingen gehouden: de 
voorzitter voor een periode van 3 jaar en de secretaris voor 2 jaar (restperiode).  

Het bestuur zoekt tegenkandidaten voor zowel voorzitter als secretaris. Verder is bestuurslid I nog 
steeds vacant, dus ook voor deze functie is het bestuur op zoek naar nieuwe mensen.  
 
 

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 
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Voorzitter:   Barry Vogelaar - Murray 
Secretaris:   Joan Vlaanderen – van der Veer 
Penningmeester:  Karin Gombert 
Bestuursleden:  Vacature (I) en Wilma van der Kroon – Spronk 
 
 

 
 
 
Onze vaste vrijwilligers in 2020:  
Albert Bouma Ledenadministratie 
Barry Vogelaar – Murray Reisorganisator / reisleidster  
Bas van Wijk Catering 
Beppie Maljers – de Lange Bondsdag 
Dennis Vlaanderen Webmaster / redacteur Ons Bondsblad  
Hannie Joziasse Administratie reiscommissie 
Hans Renselaar Catering 
Henk Betten Herziening Statuten  
Hester Oomen Instopper Ons Bondsblad 
Ina Renselaar - van der Weert Catering 
Jan Bloemkolk Herziening Statuten 
Klazien de Wolf – van Vulpen Bondsdag 
Liesbeth van den Bogert - Butler  Instopper Ons Bondsblad 
Linda van Wijk – Radoux Catering 
Marja Bouma – Dekker Taalcorrectie Ons Bondsblad / puzzeltante 
Martine Jaarsma – Jongeneel Bondsdag 
Nettie de Graaf – Rietveld Catering 
Pier Jaarsma Bondsdag 
Rob Wisse Fotografie 
Wilma van der Kroon – Spronk Reisorganisator 
Wim Maljers Herziening Statuten / Bondsdag  

 
Bedankt voor jullie inzet voor onze organisatie NCBD.  

Vergaderingen:  
Het bestuur vergaderde in 2020 op 15 januari, 12 maart, 24 maart, 30 april, 20 mei, 9 september 
en 11 november. Vier van deze vergaderingen vonden plaats via online (Skypen).  
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Op 28 maart zou de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in Hoogeveen; de 
afdeling Hoogeveen ‘Eben-Haezer’ werkte hiervoor samen met de NCBD, waarvoor onze dank. 
Door de eerste golf van corona in Nederland moest de ALV uitgesteld worden naar 24 oktober, in 
Ede. Maar in oktober begon ook de tweede golf, zodat het weer geannuleerd werd. Want het 
NCBD bestuur beseft dat de gezondheid van onze leden helemaal voorop moet staan. We mogen 
niet lichtvaardig omgaan met het welzijn van onze leden.  
De nieuwe datum is onder voorbehoud 20 maart 2021, bij NCBD afdeling Oldebroek ‘Ammas’. De 
secretariële en financiële jaarverslagen van de jaren 2019 en 2020 worden dan samen behandeld.  

Ledental:  
Per 1 januari 2020 stonden er 388 leden en donateurs ingeschreven. Op 31 december sloten wij 
het jaar 2020 af met 358 leden en donateurs.  
 
   1 januari 2020  31 december 2020 
 
Verspreide leden 217   230 
Afdelingsleden  137   97 
Donateurs  34   31  
 
Totaal   388   358 
 
Nieuwe leden     6 
Bedanken     21  
Overlijden leden    15 
 
Afdelingen:  
De NCBD had in 2020 nog 7 afdelingen: Almelo, Dordrecht, Ede, Gorkum, Hoogeveen,  
Oldebroek en Voorburg. Afdeling Rotterdam “Draagt Elkanders Lasten” is sinds 30 maart 2020 
opgeheven. In de bijlage is een kort overzicht 2020 van de 7 afdelingen bijgevoegd. 
Alle afdelingen komen één keer per maand of één maal per twee maanden bij elkaar. 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. Door 
dezelfde redenen zoals eerder benoemd konden de bezoeken aan de afdelingen dit jaar niet 
plaatsvinden. Daarnaast werden veel bijeenkomsten van de afdelingen ook geannuleerd.  
 
In 2020 vierde één afdeling een jubileum: Dient Elkander (Voorburg) bestond 85 jaar.  
 
NCBD-project 2018-2020: 
De financiële actie 2018 – 2020 t.b.v. Wycliffe – Bijbelvertaling in NGT (St. Bijbel NGT) heeft 6000 
euro opgebracht en werd afgesloten met een symbolische cheque. Normaal gesproken wordt de 
cheque tijdens de bondsdag overhandigd aan de betreffende persoon van de organisatie. Doordat 
de Bondsdag is uitgesteld naar volgend jaar werd een andere oplossing gezocht voor dit mooie 
moment:  de cheque werd aan Jan de Vrije en Alfred Bout overhandigd tijdens de bijeenkomst van 
de Platform Dove Christenen (PDC) op 11 september jl.  
Het bestuur wil iedereen erg bedanken voor jullie financiële bijdrage aan de Bijbelvertaling in NGT.  
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Het was de bedoeling dat ons nieuwe project van 2020-2022 voor Dove Christenen Oezbekistan  
bestemd zou zijn. Maar het contact met de organisatie Friedenstimme verliep erg moeizaam. Na  
maandenlang proberen heeft het bestuur besloten ons project voor hen te stoppen, helaas. 
Dat is jammer, want we vinden het een belangrijk en mooi project.  
En nu? Stichting Bijbel NGT heeft nog altijd heel veel geld nodig voor de vertaling van de Bijbel in 
de Nederlandse Gebarentaal. Niet alleen geld maar ook veel tijd. Elk project van 1 jaar kost 
gemiddeld 150.000 euro per jaar. De stichting is afhankelijk van giften en fondsen. 
Het is heel belangrijk dat de Bijbel vertaald wordt in Gebarentaal, want Gebarentaal is onze 
moedertaal. Doven kunnen de Bijbel in Gebarentaal makkelijker volgen en ook begrijpen. Zodat 
we ook allen de woorden van onze Vader God en zijn Zoon Jezus veel beter kunnen begrijpen en 
volgen. Daarom heeft het bestuur besloten dat de opbrengst van het NCBD project 2020-2022 
weer naar St. Bijbel NGT gaat. 

 
Activiteiten in 2020:  
 
Bijna alle activiteiten van het jaar 2020 werden verschoven naar het jaar 2021, vanwege de 
corona maatregelen. Het ging om de volgende activiteiten: 
 
Bondsdag:  
Volgens plan zouden wij op 9 mei 2020 de Bondsdag organiseren en het 80-jarige jubileum van de 
NCBD vieren, bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Maar helaas was alles gesloten door de 
coronacrisis. De Bondsdag is uitgesteld naar 8 mei 2021. Wij mogen maar hopen, dat het dan door 
kan gaan. De jubilarissen van het jaar 2020 en 2021 worden dan samen gehuldigd.  
 
Excursie Zutphen: 
Dinsdag 16 juni beloofde een heel leuke en gezellige dag te worden, met de fluisterboot en 
stadswandeling in Zutphen. Helaas, ook dit plan ging niet door en is uitgesteld naar 15 juni 2021. 

Vakantiereis september: 
We zouden van op 5-14 september met een riviercruise over de Donau reizen. Deze reis is  
verschoven naar 24 juli tot en met 2 augustus 2021.  
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JoCDay: 
Ook de JoCDay werd uitgesteld en zal nu in de maand november op de eerste zaterdag van het 
jaar 2021 plaatsvinden. Onder voorbehoud. 
 
Christelijke Doven Dag (CDD): 
Onze tweede Christelijke Dovendag zou op 18 april 2020 zijn, in Sociaal-Cultureel Centrum “De 
Biechten” in Rosmalen, in samenwerking met het Katholieke Dovenpastoraat (KDP), 
Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP) en DCF (Deaf Christian Fellowship).  
Maar door de Covid-19-maatregelen is het uitgesteld naar 24 april 2021, wederom in Rosmalen. 
Het thema van deze dag blijft hetzelfde: “Samen op weg, bestaat het? Wat mis je?”. 
 
Er was maar één activiteit die wel doorging, tussen twee corona golven:  
 
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 een themabijeenkomst georganiseerd: 
- “St. Bijbel NGT” . Dit was op 11 september.  
Het was een zeer interessante presentatie. De bijeenkomst werd goed bezocht. 
 

 
 
Overige activiteiten:  
 
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. 
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Ons Bondsblad (OBB) wordt samengesteld door redacteur Dennis Vlaanderen. Met medewerking 
van Marja Bouma als taalcorrector.  
 
Sinds juni 2020 verschijnt Ons Bondsblad (OBB) in digitale vorm via een nieuwsbrief. 
Leden die de papieren versie toch willen blijven ontvangen betalen een  bijdrage voor de kosten 
van dit OBB (drukken, verzenden, papier en vrijwilligers). Voor 2020 is het nog kosteloos, maar per 
1 januari 2021 is de bijdrage 35 euro voor 5 bladen per jaar per huis. Er is een uitzondering voor 
mensen - vooral op (heel) hoge leeftijd - die geen emailadres hebben: voor hen blijft het papieren 
blad gratis.  
 
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. De NCBD-website wordt verzorgd door Dennis 
Vlaanderen, terwijl Facebook door de secretaris wordt 
verzorgd. 
Zij plaatsen allerlei soorten (bonds)berichten, al dan niet 
met gebarenfilmpjes t.b.v. gebarentaalgebruikers. 
De nieuwe website NCBD werd door samenwerking van 
Dennis met het bedrijf Webgrade ( professionele 
webdesigner) ontworpen. Dennis doet nu zelf het 
onderhoud. De nieuwe website is op 8 december 2020 in 
de lucht gegaan. Het www adres blijft hetzelfde: 
www.ncbd.nl.  
 
Herziene statuten en huishoudelijke reglementen: 
Het concept van de herziene statuten is klaar en moet nog met de leden besproken worden. Maar 
ook hiervan zijn al onze plannen elke keer in duigen gevallen. Nu hopen wij dat dit concept medio 
februari 2021 eindelijk behandeld kan worden en uiteindelijk goedgekeurd mag worden. 
 
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. Dit jaar op 5 november, via zoom-online. Het was een vruchtbaar gesprek waarin we 
goed met elkaar konden overleggen.  
Eén keer per twee jaar is er een gezamenlijke contactdag. De volgende gezamenlijke contactdag 
zal op zaterdag 12 november 2022 plaatsvinden, in plaats van in het jaar 2021. Door corona is het 
schema voor een jaar verschoven.  
 
Het IDP maakt een nieuw beleidsplan 2021-2025. Het concept werd op 10 en 12 november en op 
3 december gepresenteerd op regionale bijeenkomsten van de IC’s in respectievelijk regio 
Midden, Noord en Zuidwest. Vervolgens worden de reacties verwerkt. Volgens de planning zal het 
bestuur het nieuwe beleidsplan in februari 2021 vaststellen. Hoofdpunten in het plan zijn: 1. 
Contact met de plaatselijke kerken; 2. Netwerken in de dovenwereld; 3. Dove voorgangers 
opleiden; 4. Onderling contact ouders dove kinderen; 5. Missionaire activiteiten met en voor 
jongeren; 6. Basisactiviteiten zoals dovendiensten en pastoraat voortzetten en verbeteren. 
Barry en Joan hebben ook een van deze regio-avonden nieuwe beleidsplan van het IDP 
bijgewoond. 
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De vervanger voor Ds. J. Kievit is nog niet gevonden, waardoor Ds. F. van Dijke nog steeds extra 
werk (waarnemen in de IC regio’s Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht-Gorinchem en Zeeland) krijgt. 
Echter gaat Ds. F. van Dijke per 1 juli 2021 met emeritaat. Het IDP zoekt nu dus naar twee nieuwe 
dovenpastors, voor 75%.  
 
Deaf Christian Fellowship Nederland (DCF-NL)  
Samen met deze organisatie, alsmede met Dit Koningskind, vormen wij een 
jongerenplatform. Het doel is om de christelijke jongeren jaarlijks een eigen 
jongerendag (JoCDay) te geven. 
Daarnaast willen wij blijven streven om de basis te verbreden en met 
meerdere organisaties vorm en inhoud te geven aan een nog 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.  
Afgelopen jaar werd het voorstel om de Nederlandse Gebarentaal erkend te maken eindelijk bij 
de Tweede Kamer ingediend, zodat we van harte hoopten dat dit eindelijk mocht gebeuren, na 
jarenlang vechten van Dovenschap.                                                                                                                 

Dinsdag 13 oktober 2020 was een historische dag voor alle 
Doven en Slechthorenden in Nederland, want de Eerste 
Kamer heeft unaniem het initiatief wetsvoorstel ‘Erkenning 
Nederlandse Gebarentaal’ met alle amendementen en 
moties aangenomen.                                    
Dertig jaar lang hebben we hiervoor gevochten! Alle hulde 
voor de voortrekkers en initiatiefnemers van dit voorstel. Wij 
Doven en Slechthorenden zijn er ongelofelijk blij mee! 
 
 

Vijftien personen, in een Denktank met verschillende achtergronden en netwerken, hebben in de 
loop van het jaar samen besproken hoe de Dovenschap in de toekomst eruit moet zien. 
Ze hebben het gehad over Ambassadeurschap. Een ambassade is eigenlijk een werkgroep. Zo zijn 
er momenteel drie Ambassades opgezet, nl. “Toegankelijkheid”, “Bevordering v.d. ontwikkelingen 
en empowerment” en ten slotte “de Verbinding”. 
Dovenschap heeft een kerngroep, daar zitten de voorzitter, penningmeester etc. in. Zij zorgen 
ervoor dat alles goed loopt.  
Ambassade Toegankelijkheid - De mensen, die in deze werkgroep zitten, houden zich bezig met 
de toegankelijkheid van de tolk, ondertiteling, openbare gebouwen, openbare vervoer en media.  
Ambassade Bevorderen van de ontwikkelingen + empowerment. Die richt zich op het onderwijs, 
empowerment training, technologie vertaalslag, GGMD, GGD en Nederlandse Gebarencentrum.  
Ambassade de Verbinding. De Verbinding houdt zich bezig met de landelijke organisaties, 
welzijnsstichtingen, molenorganisaties, individuele leden, EUD en WFD. De werkgroepen werken 
in de geest van het VN-verdrag en de Nederlandse Gebarentaal. 
Al deze werkgroepen hebben nu een naam en weten waar ze zich op richten en wie erin zitten. 
Nu verdiepen ze meer in de definitie, visie en doel: Wat willen we bereiken? En hoe gaan we het 
bereiken? Daar zijn ze nu mee bezig, met het verdiepen en uitwerken.  
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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. 
De twee bijeenkomsten van dit jaar (april en november) gingen niet door.  
 
Ten slotte zou de Werelddovendag (WDD) op de derde zaterdag van de maand september jl. 
worden gehouden. Ook dat werd uitgesteld naar het volgende jaar.   
 
Slotwoord  
Door de pandemie COVID-19 zijn heel veel activiteiten uitgesteld naar het jaar 2021. Het bestuur 
hoopt van harte dat de activiteiten in nieuwe jaar gewoon zullen plaatsvinden. Ook al is alles echt 
onder voorbehoud, want de pandemie is nog niet weg.  
 
We hopen, dat u het jaarverslag met interesse en plezier hebt gelezen. Hebt u nog ideeën of 
suggesties, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 
 
In het bijzonder zijn wij God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en wij 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 2020 
 


