Geachte leden,
Wij nodigen u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
U bent van harte welkom! Uw partner is eveneens van harte welkom als deelnemer
aan de workshop en als toehoorder bij de algemene ledenvergadering.
Datum:
zaterdag 4 april 2020.
Locatie:
Wijkcentrum De Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523HR Nijmegen
Aanvang: 11.00u. Inloop vanaf 10.30u. Beoogde eindtijd uiterlijk 14.30u.
Ringleiding en schrijftolk aanwezig.
Alle bijbehorende stukken treft u aan op onze website.
Vanaf 10.30u is een papieren versie van de stukken voor u beschikbaar.
Naar verwachting duurt de jaarvergadering ongeveer een uur. Aansluitend bieden we
u een eenvoudige lunch aan. Na de lunch starten we met een workshop.

Workshop
Nederlands Met ondersteunende Gebaren (NMG)
Wat is het belang van het gebruik van ondersteunende gebaren voor
slechthorenden? Wat is NMG precies en hoe kun je het gebruiken in je dagelijks
leven?Deze workshop wordt verzorgd door mevrouw Joke Cost Budde. Joke was
ruim 15 jaar werkzaam als logopediste op de afdeling Doven en Slechthorenden van
de Riethorst in Ede en al jarenlang actief lid van Hoormij /NVVS. Ook nu ze met
pensioen is, begeleidt ze nog een groep spraakafzien in de omgeving van Nijmegen.
Luncht u mee en wilt u meedoen met de gratis workshop? Dan stellen we het op
prijs dat u zich daarvoor aanmeldt via E: joseleijten@upcmail.nl
voor vrijdag 27 maart.Voor de vergadering hoeft u zich niet op te geven. U bent altijd
welkom!
U kunt gebruik maken van een reiskosten vergoedingsregeling. Formulieren daarvoor
zijn aanwezig bij de ALV. Wij hopen u welkom te kunnen heten op 4 april en
verheugen ons op uw komst. Met vriendelijke groet
Bestuur Hoormij/NVVS afdeling Gelre
Onze tips:
Wanneer u met het Openbaar Vervoer naar de ALV komt, is de locatie goed te
bereiken met de trein en bus. Vanaf het Centraal Station in Nijmegen neemt u de
stadsbus (BRENG) lijn 2 richting Maartenskliniek. Oost. U stapt uit bij de halte
Caesarstraat. Na 4 minuten lopen bent u dan bij de Ark van Oost.
Komt u met de auto? Bij De Ark is voldoende parkeergelegenheid.

