Verslag bestuursvergadering Vrienden van de FODOK 2019
07 augustus 2019, 20.00 uur
Plaats: Willem Pijperstraat 13, Amsterdam.
Aanwezig: Map van der Wilden (lid), Fernando Roxo Lino (penningmeester), Toine van
Bijsterveldt (voorzitter, secretaris, verslag).
Map van der Wilden is ook voorzitter van het bestuur van de FODOK.

1. Opening
Toine opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.
3. Verslag vergadering 10 juni 2018
Het verslag van de jaarvergadering 2018 wordt goedgekeurd.
4. Voortgang 2018
De Belastingdienst verplicht ANBI-organisaties een website bij te houden met relevante
(voorgeschreven) gegevens. De website is aangehangen bij de FODOK-website
(http://www.fodok.nl/fodok/vrienden-van-de-fodok/).
Bestuur
In 2018 waren er geen wijzigingen in het bestuur van de Vrienden.
5. Financiële verslaglegging 2018
Behalve de uitgaven aan bankkosten en de inkomsten aan rente, waren er in 2018 kosten ad €
33.469,60 ‘transitiekosten FODOK’, veroorzaakt doordat de arbeidsovereenkomst van
medewerkers van de FODOK moest worden aangepast naar minder arbeidsuren per week
vanwege de penibele financiële situatie van de FODOK.
De penningmeester zal de typefout in de financiële verantwoording corrigeren en een
gecorrigeerde versie van de verantwoording 2018 mailen aan de bestuursleden.
De financiële jaarverantwoording wordt goedgekeurd, met dank aan penningmeester Fernando
Roxo Lino, aan wie decharge wordt verleend.
6. Gang van zaken FODOK
 De FODOK heeft, samen met andere belangenbehartigers, een belangrijke rol gespeeld in de
emancipatie van doven. De FODOK en haar zusterorganisaties zoeken naar hun nieuwe rol in
de veranderende maatschappij (minder actieve vrijwilligers, minder inkomsten) en naar
mogelijkheden onderling samen te werken.
 FODOK en FOSS zijn gaan samenwerken! Wat decennialang een wens was van het bestuur
van FODOK, is nu op gang gekomen. FOSS en SH Jong zijn uit het samenwerkings-verband
HoorMij gestapt, FOSS-beleidsmedewerker Arend Verschoor is gestopt. FOSS heeft geen
beleidsmedewerker meer.
Als straf van de overheid voor hun vertrek uit HoorMij dreigden FOSS en SH Jong hun
instellingssubsidie van € 45.000 per organisatie kwijt te raken. Na een bezwaarprocedure
hebben FOSS en SH Jong hun instellingssubsidie behouden.
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Medewerkers van FODOK werken nu ook voor FOSS; FODOK moet die uren declareren bij
FOSS. Men worstelt nog met de vraag hoe om te gaan met BTW over de te declareren uren.
De FODOK-medewerkers scholen zich bij op TOS. In alle uitingen worden nu consequent
doof, slechthorend en TOS genoemd.
Ook uit de achterban van de FOSS komen positieve reacties op het nieuwe FODOK-FOSSForum.
Zaterdag 2 november wordt FOSS-FODOK-dag.
Financieel heeft FODOK het moeilijk. Het jaar 2019 dreigt met een negatief resultaat van - €
35.000 te eindigen. De reserve bedraagt nog zo’n € 40.000. Dus over een half jaar is FODOK
financieel door het ijs gezakt, als er geen wonderen gebeuren. Hoog tijd voor essentiële
beleidsbeslissingen. Over een paar maanden moet er een plan gereed zijn.
Het bestuur van de FODOK wil zich graag vernieuwen en verjongen, maar er zijn tot nog toe
geen kandidaten. Er zijn dringend drie nieuwe bestuursleden nodig.

7. Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.
8. Sluiting
Toine sluit de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng en inzet.
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