
Bijlage 2: Jaarverslag 2020 Anna Timmerman vzw 

Vooraf

2020 was een bijzonder jaar met veel bijkomende uitdagingen. Corona zette de wereld op zijn kop. 
De maatregel van social distancing maakte live communiceren voor doofblinde mensen erg moeilijk. 
De alternatieven zoals online communiceren zijn voor velen onder ons niet toegankelijk. Het gevaar 
op sociaal isolement was nog nooit zo groot.

Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben de bestuursleden van Anna Timmerman vzw zich 
ingezet om de werking te continueren en werden er toch mooie resultaten geboekt. Ik wil de leden 
van het Bestuur en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor hun niet-aflatende engagement.

Peter Vanhoutte

I. Bestuur 

1. Het bestuur vergaderde viermaal, tweemaal live (januari en september) eenmaal 
schriftelijk via e-mail (april) en eenmaal online (november). 

2. Annemie Nyffels nam begin 2020 ontslag als bestuurslid en als lid van de werkgroep 
‘Xinix”.

3. De Algemene Vergadering werd schriftelijk via e-mail gehouden eind mei-begin juni. 

4. Stéphanie Floux werd door de AV aanvaard als lid van de AV en benoemd tot lid van 
het Bestuur. 

II. Media



1. Het gratis e-zine ‘Een en al oor en oog’ werd driemaal uitgegeven: maart, juni en 
september.

2. De werkgroep website (met vertegenwoordigers van Anna Timmerman vzw en 
Doofblind Vlaanderen) kwam eenmaal fysiek samen om de offertes van de 
verschillende websitebouwers te bespreken (21 februari).

3. Begin juni werd er via e-mail beslist om met Prospector in zee te gaan voor de 
ontwikkeling van de website www.doofblind.be 
Prospector bleek op lange termijn niet alleen de financieel voordeligste ontwikkelaar 
te zijn, maar bij prospector werken twee doofblinde mensen en we mochten er dus 
wel vanuit gaan dat die ervaring hebben met het toegankelijk bouwen van websites. 

4. Er werd een  nieuw logo en een nieuwe banner voor  Anna Timmerman vzw 
gemaakt. 

5. Om ons nieuw logo bekend te maken, verspreiden we aan onze leden en partners 
een digitaal kerstkaartje. 

6. Ter gelegenheid van de nieuwe website werden de documenten van Anna 
Timmerman vzw (folder Anna Timmerman vzw, folder haptic communication, 
informatienota) en de teksten van de oude website onder de loep genomen en 
geactualiseerd. 

7. De resultaten van de masterproef van Elien van der Voorde ‘kwaliteit van leven van 
volwassen personen met verworven doofblindheid in Vlaanderen’ werden in VGT 
omgezet voor de website. 

8. Op 12 maart was er een kort filmpje van de voorzitter op TV in ‘Iedereen Beroemd’.

III. Lezingen hogescholen en opdrachten studenten

1. Op 6/2/2020 gaf Anna Timmerman vzw gastles social haptic communication aan 
laatstejaars studenten orthopedagogie van HoGent.
 

2. Op 21/2/2020 gaven we een introductie over doofblindheid en omgaan met 
doofblinde mensen aan studenten kinesitherapie en motorische revalidatie van de 
KULeuven

3. Op 7/3/2020 gaven we tips aan Studenten Industrial Design en binnenhuis 
architectuur van de Thomas Morus Hogeschool in Antwerpen in het kader van de 
studentenwedstrijd design for all. 



4. Elisa Kind, studente in de opleiding Professionele Bachelor Sociaal Werk van 
HOGENT, deed in het kader van haar bachelorproef een onderzoek naar de sociale 
participatie van doofblinde mensen in de dovengemeenschap. Anna Timmerman vzw 
hielp mee om haar vragenlijst te verspreiden en om haar duidelijk te maken dat niet 
alle doofblinden cultureel-dove mensenzijn.  

5. Marlies Vandingenen, studente Logopedie Artevelde Hogeschool Gent, maakt haar 
bachelorproef over het herkennen van doofblinde mensen. Welke middelen kunnen 
doofblinde mensen gebruiken om zich als doofblinde kenbaar te maken in het 
verkeer en op het openbaar vervoer. Immers pas als je weet dat iemand doofblind is 
kan je passende hulp aanbieden. 

6. Silvia Kerckhof maakte in het kader van haar masterproef psychotherapie een poster 
met tien tips voor omgang met doofblinde mensen. Er heerst nog veel onbegrip en 
onwetendheid rond doofblindheid in de samenleving. Met de poster hoopt Silvia 
doofblindheid beter bekend te maken en de drempelvrees om doofblinden te helpen 
te verkleinen. Anna Timmerman vzw werkte actief mee aan de masterproef en bij 
het ontwikkelen van de poster. 

7. Laetitia Kinet, studente sociaal werk, maakte een paper over de mogelijkheden qua 
dienstverlening voor doofblinden in het Oosten van het land. Anna Timmerman vzw 
hielp haar aan informatie over doofblindheid en de dienstverlening vanuit de Kade 
en Revavisus UZGent. 

8. In november gaven we een gastles over communicatie en interactie met congenitaal 
doofblinde mensen aan studenten psychologie van de Vives hogeschool in Brugge. 

IV. Belangenbehartiging 

1. Anna Timmerman vzw bezorgde begin mei, toen mondmaskers nog schaars waren, 
aan een dertigtal doofblinden in Vlaanderen een gratis mondmasker. Het risico op 
besmetting is voor doofblinden namelijk groter door het feit dat zij voor 
communicatie en begeleiding aangewezen zijn op aanraking en de maatregel van 
social distancing niet kunnen volgen. 

2. In juni verscheen een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering op het tolken voor 
doven. Daarin staan drie zaken die ook voor doofblinden heel positief zijn.

a. Het aantal tolkuren voor de leefsituatie (L-uren) wordt vanaf 2020 verhoogd tot 
maximum 220 uur per jaar. Alle doofblinden die recht hebben op 90 L-ren per jaar 
krijgen automatisch recht op maximum 220 L-uren. Het is niet meer nodig, en ook 
niet meer mogelijk,  om elk jaar een verdubbeling aan te vragen. 

b. Ook dove tolken kunnen voortaan vergoed worden als ze voor doofblinden tolken. 
c. Ook gebarentaaltolken die geen diploma hebben dat erkend wordt door de Vlaamse 

Gemeenschap (Waalse gebarentaaltolken, gebarentaaltolken erkend door de 
Duitstalige Gemeenschap, buitenlandse gebarentaaltolken) kunnen vergoed worden 
als ze tolken in leefsituaties of voor Onderwijs. 



Opvallend in dit besluit is dat er gesproken wordt over doofblinden en niet langer over 
doven met een bijkomende beperking van het gezichtsvermogen. Dit wijst op een zekere 
erkenning van doofblindheid als een specifieke handicap. Alleen jammer dat men in dit 
Besluit blijft vasthouden aan louter medische criteria, waardoor er toch nog enkele 
mensen zijn die functioneren als doofblinde persoon , die geen tolkuren krijgen.   

3. Verenigings-gebonden tolkuren: Onze vzw had van ministerie Cultuur subsidie 
gekregen voor ons project: verenigings-gebonden tolkuren voor het jaar 2019. Als je 
als doofblinde vrijwilligerswerk deed voor vzw AT, voorbeeld vergaderingen 
bijwonen, vormingen geven, dan betaalden we je tolkuren met dat geld. Zo kon je je 
L-uren gebruiken voor vrijetijd, notaris, verzekering, specialist, oudercontact 
enzovoort. We hadden eind 2019 nog heel wat geld over van dit project dat we ook 
in 2020 wilden gebruiken. Het Het agentschap Cultuur, Media en Jeugd was akkoord. 
Eind 2020 dienden we een inhoudelijk en financieel verslag in bij CMJ. De middelen 
voor verenigings-gebonden tolkuren zijn bijna uitgeput. Anna Timmerman vzw blijft 
zoeken naar een structurele oplossing voor haar doofblinde vrijwilligers. 

4. de naam Anna Timmerman werd voorgedragen aan het stadbestuur van Brugge als 
naam voor een toekomstig nieuwe straat, park of plein, in het kader van de trend en 
ook een beetje de oproep om meer verdienstelijke vrouwen te herdenken met een 
straatnaam. 

 

V. Samenwerking 

1. noozo 

-Anna Timmerman vzw werkte mee in de werkgroep basisbereikbaarheid en deed 
een inbreng voor de advies rond Mobiliteitscentrale en Basisbereikbaarheid

-Anna Timmerman vzw nam deel aan de werkgroep wachtlijsten PVB. Tot een advies 
aan de Vlaamse regering is het evenwel nog niet gekomen, wegens te grote 
onenigheid binnen de werkgroep.  

-Enkele doofblinde mensen namen deel aan de ‘openvenster gesprekken’, waarmee 
Noozo polste naar de ervaringen en verzuchtingen van mensen op de wachtlijst  

-Anna Timmerman vzw deed een inbreng voor het advies nieuwe 
beheersovereenkomst VRT

2. BVGT en het CAB. 

Anna Timmerman vzw heeft de ‘Appendix aandachtpunten bij het tolken voor 
doofblinden’ bij de beroepscode van tolken VGT begin februari afgewerkt. Het was 
wachten tot eind november om de appendix goedgekeurd te krijgen door BVGT en 
het CAB. De volgende stap is om samen naar het VAPH te stappen om te pleiten voor 



erkenning van de appendix en voor verlenging van de duur van een tolkopdracht bij 
het tolken voor doofblinden. 
 
3. Radioorg.

Anna Timmerman vzw is lid geworden van de Belgische koepel van verenigingen van 
personen met een zeldzame ziekte. En nam op Rare Disease Day 29 februari deel aan 
de plechtigheid van de Edelweiss Awards in het stadhuis van Brussel. De voorzitter 
was door de bestuursleden genomineerd.  

5. ZOC-SBPV. 

Anna Timmerman vzw is lid van Zicht op Cultuur-Slechtzienden en Blinden Platform 
Vlaanderen en nam deel aan de Algemene vergaderingen in juni en november. 

6. EDbU

-Anna Timmerman vzw is lid van de Europese Doofblinden Unie. en nam deel aan de 
schriftelijke Algemene Vergadering, die in september doorging via e-mail. De 
geplande bijeenkomst van EDbU in mei in Zagreb kon helaas niet doorgaan. 
-ter gelegenheid van de internationale dag van doofblinden op 27 juni, maakte Anna 
Timmerman vzw een filmpje met beelden van doofblinde kinderen samen met hun 
individuele opvoeder in de klas. Deze film zou door een Spaans lid van het Europees 
Parlement getoond worden in het Europees Parlement om aandacht te vragen voor 
de specifieke onderwijsnoden van doofblinde kinderen. 

VI. Financieel 

1. De aanpak van Music for Live veranderde in 2020. Er worden geen gelden meer 
ingezameld via actie voor de goede doelen. Vanaf 2020 kan je de goede doelen 
steunen met tijd en hulp bij concrete projecten of activiteiten. Dit maakt dat we geen 
inkomsten meer genereren via MFL, tot 2019 onze belangrijkste bron van inkomsten. 

2. Om toch nog aan een beetje geld te geraken heeft Anna Timmerman vzw zich 
ingeschreven bij Trooper. Wie online inkopen doet, kan ervoor kiezen om Anna 
Timmerman vzw te steunen. Een kleine percentage van de aankoopprijs gaat dan 
naar Anna Timmerman vzw terwijl je geen cent meer betaalt. 

3. Tanja Debels uit Zwevegem naaide heel wat mondmaskers in 2020. De mondmaskers 
werden te koop aangeboden in een do-het-zelf zaak in Zwevegem. De opbrengst 
ervan werd geschonken aan onze vzw en bedroeg ongeveer 600 euro. Deze gaat naar 
de algemene werking van de vzw.   

VII. Lukte niet in 2020



Ofschoon we in 2020 heel wat konden realiseren, lagen sommige projecten van Anna Timmerman 
vzw wegens corona totaal stil. Vooral dan die projecten waarbij nabijheid en aanraking absoluut 
noodzakelijk zijn zoals

a. Vorming social haptic communication
b. Vorming begeleiden en beschrijven
c. Beleef doofblindheid bij Xinix
d. Ontwikkeling vormingspakket tactiele gebarentaal
e. Werkgroep vormingspakket rond doofblindheid 

We hopen spoedig ook aan deze projecten te kunnen verder werken.  

  


