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Financieel overzicht  

van de Stichting Vrienden van Onze Taal (2009, 2010, 2011) 

 

In dit korte financiële verslag leest u wat de Vriendenstichting in de jaren 2009, 2010 

en 2011 aan gelden heeft ontvangen en hoeveel er is uitgegeven (wervingskosten en  

financiering van projecten). Wilt u het lange financiële verslag lezen? Dat kunt u 

aanvragen via vrienden@onzetaal.nl. 

 

Inkomsten 

 

In 2010 ontving het Genootschap Onze Taal de Visser-Neerlandiaprijs. Het prijzengeld 

van € 12.500,- heeft het bestuur van het Genootschap Onze Taal bestemd voor de 

Vriendenstichting. Daarmee – samen met de donatie in 2009 van € 1000,- door een 

Amsterdams echtpaar – kon de stichting van een financiële bodem worden voorzien. 

De stichting sloot de periode 2009-2010 af met een batig saldo van € 13.508,- euro. 

 

In september en oktober 2011 werden twee mailings verstuurd aan leden van het 

Genootschap Onze Taal. Deze mailings leverden per 31 december 2011 1027 vrienden 

op voor de stichting, wat resulteerde in een gedoneerd bedrag van € 27.126,-. Dat 

bedrag bestond niet alleen uit eenmalige stortingen; 214 donateurs gaven een 

machtiging voor een jaarlijkse afschrijving (voor in totaal € 7625,50) en 314 gaven een 

doorlopende machtiging om maandelijks een bedrag af te schrijven (wat in 2011 in de 

drie resterende maanden van het jaar € 2823,- opbracht). Tijdens het congres van 

Onze Taal in 2011 meldden zich nog tien donateurs aan. De stichting sloot het jaar 

2011 af met een batig saldo van € 38.912,-. 

 

Uitgaven 

 

In de periode 2009-2011 heeft de stichting maar één serieuze kostenpost gehad, 

namelijk de fondsenwerving. Er werd een bedrag van € 3755,- besteed aan het 

versturen van twee mailings aan in totaal 30.000 mogelijke donateurs.  

 

In 2011 keurde de Vriendenstichting haar eerste project goed: de jongerennieuwsbrief 

TLPST. Voor de redactie, eindredactie, en de secretariële ondersteuning heeft de 

stichting € 2950,- beschikbaar gesteld voor de periode van april 2011- juni 2012 (13 

afleveringen). In 2011 bestemde de Vriendenstichting € 1640,- euro voor TLPST. 

 

De totale uitgaven in de periode 2009-2011 bedragen dus € 5395,-. 

 

De Vriendenstichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden zetten zich 

belangeloos voor de stichting in. De secretariële ondersteuning van de stichting berust 

bij het secretariaat van het Genootschap Onze Taal. Op deze manier kan vrijwel al het 

geld dat donateurs schenken daadwerkelijk worden besteed aan taalprojecten.  

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

Vooruitblik: meer pijlen op onze boog! 

 

De Vriendenstichting heeft de wind flink in de zeilen. Daarvoor danken wij al onze 

donateurs hartelijk: zonder hun bijdrage was TLPST er niet gekomen. Deze nieuwsbrief 

heeft inmiddels 1800 abonnees, en verschillende docenten hebben laten weten TLPST 

met plezier te gebruiken om hun leerlingen warm(er) te maken voor het onderwerp 

‘taal’. 

Maar we kijken natuurlijk het liefst vooruit. Daarom melden we alvast dat er in 2012 

nog 500 donateurs bij zijn gekomen. Er zijn bovendien twee projecten goedgekeurd: 

de jongeren-nieuwsbrief Woordspot en een app voor www.onzetaal.nl. Woordspot is 

in maart 2012 van start gegaan en de Onze Taal-app is sinds maart 2013 gratis te 

downloaden voor iOS- en Androidtelefoons. Voor 2013 verwachten we in elk geval 

twee nieuwe aanvragen voor projecten. Uiteraard blijven we donateurs werven én de 

aandacht vestigen op de mogelijkheid om de Vriendenstichting via een notariële 

schenking te steunen.   
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