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p 3 juni jl. werd in Den Haag de
algemene ledenvergadering over
2012 gehouden. De vaste onderdelen
kwamen aan bod: een toelichting op het
jaar 2012 en het jaarverslag door de
voorzitter, goedkeuring van de notulen
van de vorige vergadering, een toelichting van de penningmeester bij de jaarrekening, en de plannen voor de contributie voor 2014. Na acht jaar trad Els
Goossens statutair af als bestuurslid en
secretaris van het bestuur; Martine
Tanghe werd herbenoemd tot bestuurslid voor een periode van vier jaar.
Aan het einde van de vergadering
hield bestuurslid Els Elffers een voordracht over bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoorden (zie hiernaast).
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J A A RV ER SLAG

In het jaarverslag is te lezen dat Onze
Taal in 2012 zijn activiteiten verder kon
uitbreiden en zijn draagvlak in de sociale media sterk kon vergroten. Hoewel
het ledental eind 2012 met 3,5% afnam
(tot 30.553 leden), neemt het bereik van
het blad toe, vooral door steeds bredere
digitale toepassingen van de inhoud.
Het jaar werd afgesloten met een
mooi positief resultaat. Mede op grond
van dat resultaat werd door de penningmeester het voornemen uitgesproken de
contributie voor 2014 niet of nauwelijks
te verhogen.
Ondanks de economische recessie doneerden de leden van Onze Taal ook in
2012 weer heel royaal. Ruim € 76.000
kwam er aan donaties binnen, een bedrag dat nog wat hoger lag dan het jaar
daarvoor. De giften ondervonden ook
geen negatieve invloed van de donaties
die de stichting Vrienden van Onze Taal
werft onder de leden.
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TIJDSCH R I F T EN TA A LA DV I E S

Het paradepaardje van de vereniging is
natuurlijk het tijdschrift. Dit jaar wordt
gewerkt aan een vormgeving die het
blad per 1 januari 2014 nóg aantrekkelijker moet maken. Met verschillende onderwerpen uit Onze Taal werd in 2012
wederom veel publiciteit behaald.
Bij de Taaladviesdienst kwamen in
2012 ongeveer evenveel vragen binnen
als in 2011: zo’n 13.000. Het aandeel
van telefonische en e-mailvragen loopt
licht terug; vragen via Twitter komen
daarvoor in de plaats. De inkomsten
van de Taaladviesdienst bleven op peil,
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Onze Taal-bestuurslid Els Elffers tijdens de jaarvergadering.

vooral doordat er meer cursussen en
workshops konden worden gegeven.
In 2012 vond na vijf jaar een nieuwe
openbare aanbesteding plaats van het
grote project ‘Taaladvies.net’, dat Onze
Taal de laatste vijf jaar heeft uitgevoerd
voor de Nederlandse Taalunie. Na een
uitvoerige procedure van offreren en beoordelen kwam eind 2012 Onze Taal opnieuw als beste partij uit de bus om het
project uit te voeren.
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ELEK TRO N I SC H E M ED IA

De website van Onze Taal is in 2011
grondig vernieuwd, en dat zal zeker
bijgedragen hebben aan het bezoekersaantal in 2012, dat met 19% is gestegen.
Meer dan een half miljoen mensen per
maand bezoeken www.onzetaal.nl
inmiddels. De website is in het internetverkeer belangrijker dan die van Van
Dale of van de Taalunie.
De nieuwsbrieven Taalpost en Woordpost groeiden verder in hun aantal
abonnees en hebben samen nu zo’n
38.000 lezers. Met het Twitter-account
van Onze Taal werd eind 2012 het aantal van 30.000 ‘volgers’ overschreden.
Een nieuw medium is Woordspot,
een uitgave die gefinancierd wordt met
donaties die bij de stichting Vrienden
van Onze Taal zijn binnengekomen.
Woordspot is gericht op het versterken
en vergroten van de woordenschat van
jongeren in de onderbouw van de havo

en in het vmbo. Voor de verspreiding
worden moderne middelen als Facebook
en Twitter ingezet.
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PLA NNEN VOO R 20 1 3

Op het secretariaat wordt veel werk gemaakt van de voorbereiding van goede
projecten die met de donaties van de
stichting Vrienden van Onze Taal kunnen worden uitgevoerd. In 2012 is gewerkt aan een app om de taaladviezen
(en het taalnieuws) van de website ook
goed op mobiele telefoons te kunnen
oproepen. De app is in maart van 2013
uitgekomen en binnen twee maanden
maar liefst 90.000 keer gedownload.
Een ander groot project wordt een
spellingsite met een spelling-app die op
een snelle en deskundige wijze iedereen
via zijn telefoon van spellingadvies kan
voorzien.
Onze Taal investeert in 2013 uitgebreid in nieuwe techniek om klaar te
zijn voor toekomstige digitale ontwikkelingen. Die hebben zowel betrekking op
de mogelijkheden van de digitale versie
van Onze Taal als op elektronische voorzieningen om boeken te bestellen, zich
als abonnee of congresbezoeker aan te
melden, en om elektronisch persoont
lijke gegevens te wijzigen.
Het volledige jaarverslag 2012 van Onze Taal is te
vinden op www.onzetaal.nl/jaarverslag2012.

