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Voorwoord
Dit is het jaarverslag van Stichting Verder met Taal over het kalenderjaar 2017.
Ook in 2017 is er weer ongelofelijk veel werk verzet! Sinds de oprichting in 2013 is er
veel gebeurd. In volgelvlucht de geschiedenis van Stichting Verder met Taal:
•

December 2013: oprichting Stichting vanuit project taalmaatjes

•

Februari 2014: opening van de Balie voor Taal in de cultuurfabriek

•

Mei 2014: de 1e taalgroepen

•

September 2015: aanstellen coördinator voor de taalgroepen

•

September 2016: opening van het Taalhuis Veenendaal in de cultuurfabriek.

•

Januari 2018: taalgroepen van Stichting Verder met Taal naar Taalhuis

Dankzij de inzet van ruim 100 deskundige enthousiaste vrijwilligers hebben meer dan
200 inwoners van Veenendaal ook in 2017 weer hun taalvaardigheid kunnen verbeteren
en/of werken zij nog steeds aan het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid.
In dit jaarverslag leest u meer over de activiteiten van de stichting in 2017.
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Activiteiten Stichting Verder met Taal
2017
De taalgroepen gaan van Verder met Taal naar het Taalhuis
Voor de zomer heeft Janneke Roor haar taken als coördinator van de taalgroepen van
Verder met Taal officieel neergelegd omdat haar 2e contract was afgelopen en er vanuit
het Oranje Fonds geen middelen waren voor een vaste aanstelling. Het Oranjefonds had
onze stichting een tijdelijke subsidie gegeven voor het opzetten en uitbouwen van
de taalgroepen. Daarna moest de coördinatie worden overgenomen door een
vrijwilliger. Omdat we nog geen nieuwe vrijwillige coördinator hadden gevonden, hebben
Janneke en een bestuurlid sindsdien, met behulp van de administratieve ondersteuning
van Inge Nijhuis, de meest noodzakelijke coördinatie uitgevoerd. Gelukkig konden
dankzij de constante inzet van de taaldocenten de taalgroepen gewoon door blijven gaan
en zijn er zelfs een paar nieuwe gestart.
In de afgelopen jaren hebben we veel aanmeldingen gekregen voor de taalgroepen en de
vraag blijft bestaan. We hebben daarom in 2017 onderzocht of structureel betaalde
coördinatie mogelijk zou zijn. In 2017 hebben we veel overleg gehad met de bibliotheek
Veenendaal en is ook gemeente Veenendaal bij dit proces betrokken. Besloten is dat
de taalgroepen per 1 januari 2018 onderdeel worden van het Taalhuis en financiering en
coördinatie ook via het Taalhuis zullen lopen.
Goed nieuws, want hiermee zijn de voortgang en de toekomst van de taalgroepen zeker
en kan het aantal groepen nog verder worden uitgebreid! En ontstaat er tijd en ruimte
om de taaldocenten goed te ondersteunen bij het belangrijke werk dat zij doen.
Vanaf 1 januari zullen de taalgroepen officieel onder het Taalhuis komen te vallen, en
niet langer onderdeel zijn van de stichting Verder met Taal. De overdracht van de
taaldocenten naar het Taalhuis is zonder problemen verlopen en is gevierd met een
feestelijke kennismakingsbijeenkomst op 12 december 2017.
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:
• Begin 2017: Wervingsactiviteiten voor nieuwe coördinatoren voor de taalgroepen en
de taalmaatjes.
• Februari 2017: Bijeenkomst voor de taaldocenten van de taalgroepen met een
gastspreker (uit de doelgroep): Integreren in Nederland, hoe doe je dat?
• Februari 2017: Intervisiebijeenkomsten voor taaldocenten.
• Voorjaar 2017: Meedenken met de start van het Taalcafé in de bibliotheek.
• Voorjaar 2017 Intervisiebijeenkomst taalmaatjes.
• Juni 2017: Bijeenkomst voor de taaldocenten van de taalgroepen met drie sprekers
(die ook taalles volgen bij VmT, uit Peru, Marokko en Zuid-Korea): Mijn cultuur en de
cultuur van Nederland. (o.a. overeenkomsten in het onderwijs, verschillen enz)
• Najaar 2017: Agnes van Kempen nieuwe coördinator taalmaatjes.
• Najaar 2017: Een aantal taaldocenten en taalmaatjes heeft deelgenomen aan de
training Basisvaardigheden van Lezen en Schrijven en een certificaat
• gehaald.
• Najaar 2017 intervisiebijeenkomst taalmaatjes.
• Najaar 2017: Gesprekken met Taalhuis en gemeente om taalgroepen structureel
onder te brengen bij het Taalhuis.

Jaarverslag 2017 Stichting Verder met Taal

Pagina 4

•
•

•

December 2017: Overdracht taalgroepen naar het
taalhuis.
December 2017: Aftreden bestuurslid Liesbeth Mulder, voorzitter en Sosan Payanda,
algemeen bestuurslid. Doordat de taalgroepen vanaf 1 januari 2017 onder het
Taalhuis vallen en niet meer onder Verder met Taal is een minder groot bestuur
nodig.
December 2017: Afscheid Janneke Roor, coördinator taalgroepen.

Publiciteit
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrieven verspreid onder vrijwilligers en partners
Facebook
Huis-aan-huis bladen
Integratiediner, Internationale Vrouwendag
Vacature coördinatoren taalgroepen op digitale vacaturebank Veens, in kerkbladen,
LinkedIn
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.

Externe contacten:
•
•
•
•
•

Gemeente Veenendaal: wethouders educatie en participatie, beleidsambtenaar
Taalhuis Veenendaal
Partners Taal in Veenendaal: ICF, Vluchtelingenwerk, Gemeente Veenendaal,
Bibliotheek Veenendaal, Toptaal en woningbouwvereniging Patrimonium
Landelijke organisatie Het begint met Taal
Stichting Lezen en Schrijven (via de bibliotheek)

Interne organisatie
Stichting Verder met Taal is gehuisvest op Linnaeuslaan 93, 3903 GR Veenendaal.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2017 4 keer. Van elk bestuursoverleg is een verslag gemaakt.
Het bestuur bestaat aan het eind van 2017 uit:
• Anouska van Raalte, voorzitter
• Andre van der Velde, penningmeester
• Christine Marck, secretaris
Afgetreden bestuursleden in 2016
• Liesbeth Mulder (voorzitter)
• Sosan Payanda, algemeen bestuurslid
Aantallen vrijwilligers en deelnemers Taalmaatjes
Gedurende 2017hebben we weer veel mensen kunnen helpen met de Nederlandse taal.
Gemiddeld waren er 60-70 koppels actief. In maart en oktober hebben we een
intervisiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden de taalmaatjes elkaar
ontmoeten en adviezen en ervaringen uitwisselen. Het waren geslaagde bijeenkomsten.
We hebben in april, juni en oktober de Basisvaardighedentraining van stichting Lezen en
Schrijven aangeboden. Verschillende taalmaatjes hebben deelgenomen aan deze training
en ook een certificaat behaald. Er is een nieuwe coördinator toegevoegd aan ons team:
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Agnes van Kempen. Zij is het algemene aanspreekpunt
voor het project taalmaatjes. Naast haar taken als aanspreekpunt zal Agnes samen met
Alida Koops intake- en kennismakingsgesprekken voeren en taalmaatjes begeleiden.
Anouska van Raalte begeleidt nog een enkeling en valt in met gesprekken bij drukte of
bijzonderheden. In het komende seizoen zullen er weer een paar trainingen en intervisies
door de coördinatoren worden verzorgd.
Verder met Taal wil graag iedereen helpen die de Nederlandse taal beter wil leren.
Aanvankelijk wilden wij ook NT1-trajecten verzorgen. Dit zijn trajecten voor mensen van
Nederlandse afkomst die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben een enkeling
hiermee kunnen helpen. Vanuit het Taalhuis is de wens ontstaan om meer NT1-trajecten
te gaan verzorgen en om deze deelnemers ook actief te gaan werven. In goed overleg
hebben wij besloten dat deze trajecten in het vervolg vanuit het Taalhuis/ de bibliotheek
zullen worden verzorgt. Het begeleiden van een NT1-deelnemer vereist een andere
expertise en ander materiaal, om deze reden hebben wij besloten om ons uitsluitend toe
te gaan leggen op de NT2-deelnemers (mensen met een andere moedertaal die
Nederlands leren).
We zijn blij met de inzet van onze taalmaatjes en coördinatoren. Vanaf deze plek willen
wij hen hartelijk bedanken.
Aantallen vrijwilligers en deelnemers Taalgroepen
Het aantal aanmeldingen voor Taalgroepen stijgt, er is behoefte om meer taalgroepen te
starten. Omdat er geen onbetaalde vrijwilliger gevonden was in de loop van 2017 met
voldoende kwaliteiten om dit soort taalgroepen te kunnen coördineren en ondersteunen,
is het starten van nieuwe taalgroepen on hold gezet. Pas wanneer er weer structureel
coördinatie mogelijk is zal het aantal groepen uitgebreid worden. Met de overgang van
de taalgroepen naar het Taalhuis (met een betaalde deskundige coördinator) kan het
aantal groepen weer verder uitgebreid gaan worden in 2018.

Activiteit
Taalmaatjes
december 2015
December 2016
December 2017
Taalgroepen
december 2015
december 2016

December 2017

Taalleerders

Taalcoachesvrijwillgers

opmerkingen

60

50-60 vrijwilligers

80
60-70

80 vrijwilligers
60-70 vrijwilligers

taalkoppels komen
wekelijks 1 op 1 bij
elkaar komen

11 groepen met 100
deelnemers
12 groepen met 140
deelnemers

23 vrijwilligers

14 groepen met 140
deelnemers

40 vrijwilligers

30 vrijwilligers

wekelijks 11 groepen
op 5 locaties
groepen op
verschillende niveaus
2 nieuwe locaties
groepen op
verschillende niveaus

Bezoldiging
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.

Jaarverslag 2017 Stichting Verder met Taal

Pagina 6

Financiën 2017
Verkorte balans Stichting Verder met Taal
INKOMSTEN
FONDSEN
Donatie Veens
totaal
UITGAVEN
Professionalisering vrijwilligers
Bureaukosten
Personeelskosten

sub totaal

Totaal

Jaarverslag 2017 Stichting Verder met Taal

31-12-2017

€ 2.125,00
€ 2.125,00
€ 212,60
€ 371,69
€ 931,49

€ 1.515,78

€ 609,22
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