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Voorwoord:
U leest hier het jaarverslag van Stichting Verder met Taal over het kalenderjaar 2015.
Het is een groot genoegen om u te vertellen wat de stichting het afgelopen jaar heeft
mogen betekenen voor inwoners in Veenendaal.
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Activiteiten Stichting Verder met Taal:
Eerste kwartaal 2015
• Contacten uitbreiden met Het Begint met Taal;
• De taalgroep Spreekvaardigheid van Vluchtelingenwerk is gestopt, taalleerders uit die
groepen krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de taalgroepen van verder met
Taal of een taalmaatje te nemen;
• Verdere samenwerking binnen Taal in Veenendaal met Vluchtelingenwerk, de
bibliotheek en ICF. Gemeente Veenendaal sluit aan bij de overleggen;
• Binnen de taalgroepen schuift Mona aan, ondernemerscoach voor allochtone
vrouwen, ervaringsdeskundige, om vrouwen aan te moedigen na te denken over hun
doel en plan voor het leven.
• Deelname aan de Veenendaalse Internationale Vrouwendag op 14 maart;
• Delen van ervaringen met de taalmaatjes en taalcoaches vanuit de training
‘Participatie is meer dan Taal’ die één van de bestuursleden heeft gevolgd;
• Lesmateriaal voor de taalmaatjes wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de trainers
via Dropbox;
• Nieuwsbrief februari 2015 uitgebracht met informatie en ondersteunende informatie
voor de taalvrijwilligers;
• Bezoek van een aantal taalgroepen door het lid van het bestuur.
Tweede kwartaal 2015
• Vanuit de CHE worden stagiairs aangenomen die worden ingezet als taalmaatje voor
8 uur per week. De begeleiding wordt gedaan door het bestuur van Verder met Taal;
• Organiseren en verzorgen van een coachingsbijeenkomst op 21 en 23 april: een
bijeenkomst voor de taalmaatjes over verschillende onderwerpen waarbij ook
ervaringen werden uitgewisseld onder genot van koffie met wat lekkers;
• Organiseren en verzorgen van een bijeenkomst voor de taalcoaches van de groepen
op 20 mei; een bijeenkomst waarin ervaringen en ideeën werden uitgewisseld onder
genot van koffie en wat lekkers;
• Gesprekken met taalleerders van de gestopte training voor ‘Spreekvaardigheid’ van
Vluchtelingenwerk; 40 potentiële deelnemers op een wachtlijst, 27 gesprekken, start
van 2 nieuwe groepen;
• Deelname aan de coördinatorentraining op 18 mei ‘Intervisie en begeleiding in de
praktijk van taalondersteuning’ van Het Begint Met Taal door de coördinator van de
taalmaatjes.
• Deelname aan de training ‘Signaleren van huiselijk geweld/kindermishandeling’ door
een aantal vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.
• Nieuwsbrief mei 2015 uitgebracht met informatie en ondersteunende informatie o.a.
vanuit bezochte trainingen voor de taalvrijwilligers;
• Bezoek van een aantal taalgroepen door het lid van het bestuur.
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Derde kwartaal 2015
• Fondsaanvraag bij Oranjefonds, in samenwerking met de partners van Taal in
Veenendaal; gezien de blijvende toestroom van taalleerders is het van groot belang
om continuïteit en kwaliteit te borgen. Deze fondsaanvraag is goedgekeurd, er is
25.000 euro toegekend voor het opzetten van taalgroepen voor het eerste jaar en als
het resultaat aan de verwachtingen voldoet wordt voor een tweede jaar hetzelfde
bedrag beschikbaar gesteld;
• Aanstelling betaalde,vaste coördinator taalgroepen voor 12 uur per week van
september 2015-augustus 2016;
• Wijziging en uitbreiding bestuur; de aangestelde coördinator taalgroepen heeft het
bestuur verlaten, en een penningmeester is aangetreden;
• Deelname aan de ‘Week van de alfabetisering’ in samenwerking met de bibliotheek
van Veenendaal;
• Bezoek van een aantal taalgroepen door het lid van het bestuur.
Vierde kwartaal 2015
• Organiseren en verzorgen van een workshop ‘Spreekvaardigheid en feedback’ voor de
taalmaatjes gegeven door Het Begint met Taal op 10 en 27 november.
• Deelname aan de training ‘Vooruit naar vrijwilligerswerk’ op 30 november door de
coördinator taalmaatjes.
• Deelname landelijke ‘Het begint met Taalmiddag’ op 23 november door de
coördinatoren van de taalmaatjes en de taalgroepen.
• Twee nieuwe stagiairs van de CHE aangenomen als taalmaatjes.
• Uitbreiding bestuur; 2 nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd
• Nieuwsbrief december 2015 uitgebracht met informatie en ondersteunende
informatie, o.a. naar aanleiding van bezochte trainingen, voor de taalvrijwilligers;
• Aanschaffen en bezorgen attentie voor alle taalmaatjes en coaches van de
taalgroepen.
• Bezoek aan de beursvloer met als resultaat:
• Brainstormsessie voor inrichting organisatie en bestuur stichting;
• Budget voor aanschaf attentie vrijwilligers;
• Training dropbox voor vrijwilligers;
• Training ‘Lesgeven in een groep’ van ’Het Begint Met Taal’;
• Bezoek van een aantal taalgroepen door het lid van het bestuur.
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Publiciteit
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrieven verspreid onder vrijwilligers en partners, februari, mei en december
Facebook
Huis-aan-huis bladen
Vacature op digitale vacaturebank Veens, in kerkbladen en in plaatselijke krant
Flyers actief verspreid in samenwerking met bibliotheek Veenendaal
Contacten gelegd via het kerkelijk netwerk
Website www.verdermettaal.nl met daarop informatie over de stichting,
nieuwsbrieven, jaarverslagen etc.
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Externe contacten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mama café
Stichting speel-o-theek Veenendaal
Gemeente Veenendaal: wethouders educatie en participatie, beleidsambtenaar
Partners Taal in Veenendaal: ICF, Vluchtelingenwerk, Gemeente Veenendaal en de
bibliotheek
Veens, gebruik buurthuizen
Landelijke organisatie Het begint met Taal
Taaltrainingen Nynke Elsinga
Collega-organisaties (Heemstede, Amersfoort, Amstelland, Wijk bij Duurstede)
Stichting Lezen en Schrijven (via de bibliotheek)
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Interne organisatie:
Stichting Verder met Taal is gehuisvest op Paddestoelenlaan 55.
Bestuur
Het bestuur vergadert 6 keer per jaar op dit adres. Van elke bestuursoverleg wordt een
verslag gemaakt.
Het bestuur bestaat aan het eind van 2015 uit:
• Liesbeth Mulder, voorzitter
• Anouska van Raalte, secretaris
• Andre van der Velde, penningmeester
• Tony Mgbemena, algemeen bestuurslid
• Christine Marck, algemeen bestuurslid
• Nuray Daymaz, algemeen bestuurslid
Helaas is Nuray wegens langdurige ziekte niet actief betrokken bij de werkzaamheden.
Afgetreden bestuursleden in 2015
• Janneke Roor, algemeen bestuurslid (per 1/9/2015, in verband met indiensttreding
als coördinator taalgroepen).
Aantallen vrijwilligers en deelnemers
Het afgelopen jaar hebben ruim 60 vrijwilligers zich ingezet als taalmaatje!
De taalmaatjes hebben zich gemiddeld 10 maanden ingezet voor een taalleerder.
Het afgelopen jaar zijn ongeveer 80 taalleerders gekoppeld aan een taalmaatje.
Gedurende het jaar zijn 23 vrijwilligers in de taalgroepen actief geweest. Een aantal
vrijwilligers heeft voor korte tijd actief deelgenomen vanwege vinden van betaald werk of
andere verplichtingen.
Activiteit

Taalleerders

Taalcoachesvrijwillgers

opmerkingen

mei 2015

60

60

taalkoppels komen
wekelijks 1 op 1 bij
elkaar komen

december 2015
Taalgroepen
mei 2015

60

50-60

4 groepen met 40
deelnemers

5

6 groepen 70
deelnemers

8

11 groepen met 100
deelnemers

23 vrijwilligers

Taalmaatjes

juni 2015

december 2015
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4 verschillende groepen
komen wekelijks op 2
verschillende locaties
bij elkaar
2 extra groepen i.v.m.
opheffing training
Spreekvaardigheid
Vluchtelingenwerk
wekelijks 11 groepen op
5 locaties
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Betaalde en onbetaald activiteiten
Het afgelopen jaar heeft Stichting Verder met Taal vanaf september 2015 gewerkt met
een betaalde coördinator, die heeft gewerkt vanuit een dienstverband met de Bibliotheek
van Veenendaal op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Dit is mogelijk geweest
dankzij subsidie vanuit het Oranjefonds. De coördinator is aangesteld voor een jaar met
een dienstverband van 12 uur per week.
Alle andere activiteiten binnen de stichting Verder met Taal zijn verzorgd door
onbetaalde vrijwilligers (vrijwillige taalmaatjes, taalcoaches, coördinator taalmaatjes en
bestuursleden).
Administratie
De informatie binnen Stichting Verder met Taal wordt veilig bewaard in dropbox.
Dit zorgt voor vlekkeloze communicatie en delen van informatie binnen de stichting.
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Financiën:
Verkorte balans Stichting Verder met Taal 31-12-2015
INKOMSTEN
FONDSEN
Voorschot KfHein Fonds
Voorschot Oranje ronds

€ 1.000,00
€ 22.500,00

sub totaal
ontvangen groepslesvergoeding
deelnemers
locatie Driehoek

€ 23.500,00

€ 106,68
sub totaal

€ 106,68

Totaal

€ 23.606,68

UITGAVEN
Professionalisering vrijwilligers
Bureaukosten
Lesmateriaal
Personeelskosten
Kosten administratie en automatisering

€ 484,04
€ 1.637,14
€ 350,81
€ 5.642,61
€ 1.932,25

sub totaal

vergoeding tbv ruimtes groepslessen
locatie Turfke
sub totaal
Totaal
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€ 10.046,85

€ 66,60
€ 66,60
€ 10.113,45
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Conclusies en aanbevelingen:
Stichting Verder met Taal is na een voortvarend start in 2014 verder doorgegroeid en
heeft het afgelopen jaar veel mogen betekenen in de samenleving en voor de
deelnemers. Het aantal deelnemers in met name de taalgroepen is hard gegroeid. Het
aantal vrijwilligers dat betrokken is daardoor ook.
Met de aanstelling van een betaalde coördinator hoopt de stichting de continuïteit en
kwaliteit voor de deelnemers te borgen.
De samenwerking binnen Taal in Veenendaal is dit jaar verder uitgebreid, ook met de
gemeente Veenendaal is er overleg gestart over de ontwikkeling van een taalhuis in
Veenendaal.
Het bestuur is uitgebreid in verband met de toename van fondsen en de groei van het
aantal deelnemers. In 2016 zal verder nagedacht worden over de taken en rollen van de
verschillende betrokkenen.
In 2016 zal de stichting de samenwerking binnen Taal in Veenendaal verder continueren,
en ook de samenwerking met de gemeente Veenendaal rondom het verder uitdenken van
het aanbod op het gebied van taal in Veenendaal. Met de toename van het aantal
asielzoekers in Nederland is een verdere groei van het aantal mensen dat wil deelnemen
aan taaltrainingen zeer waarschijnlijk, dat vraagt om optimale samenwerking.
Met de coördinator taalgroepen zal gewerkt worden aan een optimale ondersteuning op
het gebied van lesmateriaal voor het geven van de taaltrainingen, zodat vrijwilligers
maximaal ondersteund worden.
Wanneer deze structuur stevig staat kan het aantal taalgroepen verder uitgebreid
worden.
Het werven, coachen en trainen van vrijwilligers blijft een prioriteit.
Conclusie:
Stichting Verder met Taal is sterk aan het groeien. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers
bij betrokken. Op basis van fondsenwerving is nu ook een betaalde coördinator
aangesteld. Het is een uitdaging om als vrijwilligersorganisatie ook in 2016, met een
groei die waarschijnlijk zal doorzetten, continuïteit en kwaliteit te blijven bieden. Door
een goede samenwerking met derden en fondsenwerving wil de Stichting Verder Met Taal
hier ook in 2016 weer volop voor gaan!

	
  
	
  

Jaarverslag	
  2015	
  Stichting	
  Verder	
  met	
  Taal	
  
	
  

Pagina	
  11	
  

