Financieel jaaroverzicht 2013 van de stichting
Vrienden van Onze Taal
In dit korte financiële verslag leest u wat de Vriendenstichting in 2013 aan gelden heeft ontvangen en
hoeveel er is uitgegeven (wervingskosten en financiering van projecten). Wilt u het uitgebreide
financiële verslag lezen? Dat kunt u aanvragen via vrienden@onzetaal.nl.
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 al het geld dat donateurs schenken, worden besteed aan
taalprojecten en aan de werving van nieuwe donateurs.
Activiteiten voor (nieuwe) donateurs
Om nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs te informeren zijn in 2013 de volgende
acties ondernomen:
•
•
•
•
•
•

In maart kwam de website www.vriendenvanonzetaal.nl in de lucht. Er hebben zich in 2013 via
deze site tientallen nieuwe donateurs aangemeld.
Eind 2013 is een wervingsmailing verzonden aan donateurs die in 2012 een eenmalige
schenking hebben gedaan. Ook deze actie heeft enkele tientallen nieuwe donaties opgeleverd.
Tijdens het Onze Taalcongres van 2013 heeft de stichting via een bon alle deelnemers een
kopje koffie of thee aangeboden. Zo werd de stichting onder de aandacht van 1400 potentiële
donateurs gebracht. Deze actie heeft enkele nieuwe donateurs opgeleverd.
In maart en september verscheen er een nieuwsbrief van de stichting. Daarin werden de
donateurs bijgepraat over de activiteiten van de stichting.
De ambassadeurs van de stichting, dat zijn de leden van het comité van aanbeveling, hebben
namens de stichting en het Genootschap Onze Taal een blijk van waardering gekregen: het
boekje ‘Pindakaas’ en de Taalkalender 2014, een uitgave ter waarde van € 151,50.
De stichting heeft een notariële akte laten maken waarmee een periodieke schenking aan de
stichting gedaan kan worden. De notariskosten komen voor rekening van de stichting.

Inkomsten
In 2013 heeft de stichting € 31.700 aan giften ontvangen.
Al enkele keren is gebruikgemaakt van de mogelijkheid om via een notariële akte een periodieke
schenking voor vijf jaar te doen. Dit leverde een jaarbedrag van € 720,- op.
Uitgaven
Wervingskosten
De kosten van mailings en overige wervingskosten bedroegen circa € 5.700. Met dit bedrag blijft de
stichting ruim binnen de norm die hiervoor als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht: ongeveer
18% van de ontvangen giften wordt besteed aan het werven van nieuwe donateurs.
Projecten
In 2013 heeft het bestuur van de stichting besloten om twee nieuwe projecten van het Genootschap
Onze Taal financieel te ondersteunen en om de steun voor een bestaand project uit te breiden.
 In juni 2013 werd de definitieve aanvraag voor het ontwikkelen van een spellingsite aan het
bestuur voorgelegd. Hierop kunnen gebruikers de juiste schrijfwijze van zo veel mogelijk
Nederlandse woorden en van geregeld voorkomende historische en actuele eigennamen
vinden. De Taaladviesdienst fungeert als actieve redactie die de site voortdurend aanvult en
vragen beantwoordt.
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Het bestuur heeft besloten om dit project met een bedrag van € 22.800 te ondersteunen. In
2013 zijn er nog geen uitkeringen voor dit project gedaan.
In het najaar van 2013 is een aanvraag goedgekeurd om het boek ‘Waar komt pindakaas
vandaan?’ mogelijk te maken. Het boek is gepresenteerd op het Onze Taal-congres (november
2013). Het bestuur heeft de aanvraag voor een financiële ondersteuning van deze uitgave met
een bedrag van € 4.200 gehonoreerd; dit bedrag is in 2014 uitgekeerd.
De Onze Taal-app verscheen in maart 2013. Na een half jaar bleek een upgrade noodzakelijk.
De stichting heeft een bedrag van € 3.500 beschikbaar gesteld om deze upgrade mogelijk te
maken, dat in 2014 is uitgekeerd. Om de app te kunnen ontwikkelen had de stichting eerder al
een bijdrage van € 9.000 toegekend.

In totaal bedragen de toezeggingen voor de hierboven vermelde projecten een bedrag van € 30.150.
De totale kosten (€ 5.700 voor werving en € 30.150 voor projecten) leiden (afgezet tegen de € 31.700
aan giften) voor 2013 tot een negatief resultaat van ruim € 4.000. Dat bedrag is ten laste van het vrij
besteedbare eigen vermogen gebracht.
De financiële positie van de stichting is gezond: per 31 december 2013 bedraagt het vermogen van de
stichting € 41.365.
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