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Bestuursverslag 

Doel Stichting Vrienden van Onze Taal 
 

De Stichting Vrienden van Onze Taal is notarieel opgericht op 23 december 2008. De stichting is 

gevestigd te ’s-Gravenhage. 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: 

 

De stichting heeft ten doel: de kennis van, de interesse in, en het goede gebruik van de 

Nederlandse taal te bevorderen, en in het bijzonder kennis over het Nederlands te vergaren en te 

verspreiden door middel van financiële ondersteuning van populair-wetenschappelijke en 

sociaal-culturele projecten. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ter beschikking stellen van gelden aan 

de vereniging Genootschap Onze Taal, gevestigd te ’s-Gravenhage, mede om de vereniging in 

staat te stellen haar activiteiten te blijven uitvoeren en haar bereik te vergroten. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

De stichting levert geen bijdrage aan de reguliere activiteiten van het Genootschap Onze Taal. 

Vanuit het genootschap worden projectaanvragen bij het bestuur van de stichting ingediend, dat 

daarover onafhankelijk en volgens eigen beoordelingscriteria beslist. Het Genootschap is op de 

hoogte van de strekking van deze criteria. 

De stichting heeft een eigen beleid en aanpak voor het werven van gelden. 

Bestuur en organisatie 
 

Gedurende de verslagperiode bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: 

 

C.J.M. Jansen (voorzitter) 

C.M. le Clercq-Meijer (secretaris) 

J. van der Steen (penningmeester) 

 

Het bestuur heeft in 2016 één keer vergaderd en daarnaast hebben de bestuursleden regelmatig 

contact met elkaar gehad via de telefoon en via de mail.  

Het bestuur wordt vanuit het secretariaat van het genootschap ondersteund bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van de fondsenwervende activiteiten van de stichting, alsmede op het administratieve 

vlak. 

 

De stichting heeft een comité van aanbeveling ingesteld, bestaande uit bekende Nederlanders en 

taalkundigen die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.  
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Activiteiten en projecten 
 

De activiteiten van de stichting worden via de websites van de stichting en van het Genootschap 

Onze Taal onder de aandacht van geïnteresseerden gebracht en dat levert jaarlijks een aantal 

nieuwe donateurs op. Er zijn in 2016 geen acties ondernomen voor het werven van donateurs.  

Door donateurs is er enkele keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om periodieke 

schenkingen te doen, wat dankzij de aan de stichting toegekende status van “culturele ANBI” 

fiscale voordelen biedt voor de schenker. 

 

In het najaar van 2016 zijn de donateurs van de Stichting via de nieuwsbrief geïnformeerd over 

de besteding van de fondsen van de stichting. Alle nieuwsbrieven en de jaarverslagen (in 

samenvatting) worden gepubliceerd op de website van de stichting. 

De ambassadeurs van de stichting, de leden van het comité van aanbeveling, hebben namens de 

stichting en het genootschap ook in 2016 weer een blijk van waardering gekregen. 

 

In 2016 heeft het bestuur één aanvraag voor financiële ondersteuning van een project ontvangen. 

Deze aanvraag betrof de totale vernieuwing van de website van Onze Taal, waarvoor aan de 

stichting een bijdrage van € 14.000 werd gevraagd. Deze aanvraag is toegekend en in 2016 is het 

toegezegde bedrag geheel uitgekeerd. De vernieuwde website is in oktober 2016 gelanceerd.  

In 2014 is een bedrag van € 6.600 toegezegd voor het samenstellen en uitgeven van een boek 

over gezegden en spreekwoorden. Op dit moment is het project nog niet afgerond. Een bedrag 

van € 5.160 is als nog uit te keren in de balans opgenomen; in 2016 waren er geen mutaties. 

 

Financiële positie 

In het verslagjaar heeft de stichting € 28.728 aan donaties/giften ontvangen. De kosten van de 

mailingen (nieuwsbrieven) en overige wervingskosten bedroegen € 757, wat betekent dat de 

kosten van fondsenwerving minder dan 3% van de ontvangen giften vormen, ruim binnen de 

norm die hiervoor als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. 

De in 2016 gedane toezegging voor de integrale vernieuwing van de website van Onze Taal ten 

bedrage van € 14.000 is ten laste van de exploitatie gebracht. Een bedrag van € 1.477 dat nog 

was gereserveerd voor het project spellingsite.nu is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 

De overige kosten minus de ontvangen rentebaten van de stichting bedroegen over 2016 

€ 689. 

Per saldo resteert er over 2016 een positief resultaat van € 14.759, dat ten gunste van het vrij 

besteedbare eigen vermogen is gebracht; ultimo 2016 bedraagt het vermogen € 83.565. 

Ontwikkelingen 2017 
 

In 2017 zijn er nog geen aanvraag voor de ondersteuning van projecten ingediend.  
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Gelet op de relatief stabiele instroom aan giften verwacht het bestuur over 2017 een batig saldo 

te realiseren.  

’s-Gravenhage, maart 2017 

Bestuur, 

C.J.M. Jansen, voorzitter 

C.M. le Clercq-Meijer, secretaris 

J. van der Steen, penningmeester 
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Balans per 31 december 2016 
(na bestemming batig saldo) 

   31.12.2016    31.12.2015     31.12.2011    31.12.2010 

   €    €     €    € 

ACTIVA         Passief        

                 

Vlottende activa 

 

        Eigen vermogen        

Liquide middelen   89.683    75.443  Vrij besteedbaar eigen vermogen:        

                 

   89.683    75.443     38.912    13.508 

 

 

 

 

                

                 

   31.12.2016    31.12.2015     31.12.2011    31.12.2010 

   €    €     €    € 

PASSIVA         Passief        

                 

Eigen vermogen         Eigen vermogen        

Vrij besteedbaar eigen vermogen:         Vrij besteedbaar eigen vermogen:        

Overige reserves   83.565    68.806          

            38.912    13.508 

Kortlopende schulden                 

Projecten 

Overige  

  5.160 

958 

   6.637 

0 

         

                 

   6.118    6.637          

                 

   89.683    75.443          
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Staat van baten en lasten over 2016 

        

   2016    2015 

 €  €  €  € 

BATEN        

        

Baten uit eigen fondsenwerving: 

giften 

Rentebaten 

 

28.728 

328 

    

28.121 

593 

  

Overige baten 0    0   

Som der baten   29.056    28.714 

        

LASTEN 

 

       

Besteed aan doelstelling        

Projecten Genootschap Onze Taal   12.523    15.000 

 

Kosten werving 

       

Kosten eigen fondsenwerving 757    1.732   

Bankkosten 893    709   

Totale kosten werving   1.650    2.441 

 

Kosten beheer en administratie 

 

   

124   

    

130   

Som der lasten   14.297    17.571 

        

Saldo van baten en lasten   14.759    11.143 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Algemeen 

De Stichting Vrienden van Onze Taal, gevestigd Raamweg 1a, te ’s-Gravenhage, heeft ten doel: 

de kennis van, de interesse in, en het goede gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en in 

het bijzonder kennis over het Nederlands te vergaren en te verspreiden door middel van 

financiële ondersteuning van populair-wetenschappelijke en sociaal-culturele projecten.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ter beschikking stellen van gelden aan de 

vereniging Genootschap Onze Taal te ’s-Gravenhage, mede om de vereniging in staat te stellen 

haar activiteiten te blijven uitvoeren en haar bereik te vergroten.  

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De stichting is opgericht op 23 december 2008.  

Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit de volgende personen: 

 C.J.M. Jansen, voorzitter 

 C.M. le Clercq-Meijer, secretaris 

 J. van der Steen, penningmeester 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het financieel verslag 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de  

jaarverslaggeving 650, “Fondsenwervende instellingen”.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 

slechts genomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen, waarbij baten en lasten voor zover redelijkerwijze mogelijk worden 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

De kosten van een project worden verantwoord in het jaar waarin de projectaanvraag wordt 

goedgekeurd en de toezegging van de financiële bijdrage wordt gedaan. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Liquide middelen 
 31.12.2016  31.12.2015 

 €  € 

ING Bank, rekening NL34 INGB 0004354223 5.199  788 

ING Bank spaarrekening 84.484  74.655 

    

 89.683  75.443 

 

Eigen vermogen 

Overige reserves 

 2016  2015 

 €  € 

Stand per 1 januari 68.806  57.663 

Saldo van baten en lasten boekjaar 14.759  11.143 

    

Stand per 31 december 83.565  68.806 

 

Kortlopende schulden 

 

Projecten 
 31.12.2016  31.12.2015 

 €  € 

Spellingsite.nu 0  1.477 

Spreekwoordenboek 5.160  5.160 

    

 5.160  6.637 

 

Overige 
 31.12.2016  31.12.2015 

 €  € 

Kosten werving 757  0 

Bankkosten 201  0 

    

 958  0 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening 

Projecten Genootschap Onze Taal 
 2016  2015 

 €  € 

Vernieuwing website Onze Taal 14.000  0 

Marketingonderzoek Onze Taal -  15.000 

Spellingsite.nu - 1.477  0 

 12.523  15.000 

 

Kosten eigen fondsenwerving 
 2016  2015 

 €  € 

Kosten mailingen 607  1.507 

Overige 150  225 

 757  1.732 

 

Werknemers 

De stichting had in 2016 en 2015 geen werknemers in dienst.  

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging. 

 

 

’s-Gravenhage, maart 2016 

Bestuur, 

C.J.M. Jansen, voorzitter 

 

C.M. le Clercq-Meijer, secretaris 

 

J. van der Steen, penningmeester  
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Overige gegevens 

Bestemming van het saldo van baten en lasten 2016 

Het voordelige saldo van baten en lasten over 2016 ten bedrage van € 14.759 is ten gunste van de 

overige reserves gebracht. 


