Financieel jaaroverzicht 2014 van de stichting
Vrienden van Onze Taal
In dit korte financiële verslag leest u wat de Vriendenstichting in 2014 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
In 2014 zijn er geen grootschalige activiteiten op het gebied van de werving van nieuwe donateurs
geweest.
In maart en september verscheen er een nieuwsbrief van de Vrienden. 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 ook in 2014 een kleine blijk van waardering
gekregen.
Inkomsten
In 2014 heeft de stichting € 29.485 aan giften ontvangen.
Wederom is er enkele keren gebruikgemaakt van de mogelijkheid om via een notariële akte een
periodieke schenking voor vijf jaar te doen.
Uitgaven
Wervingskosten
De kosten van mailings en overige wervingskosten bedroegen circa € 1.900, wat betekent dat de
kosten van fondsenwerving ongeveer 6% van de ontvangen giften vormen, ruim binnen de norm die
hiervoor als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht.
Projecten
In 2014 heeft het bestuur van de stichting besloten om drie nieuwe projecten van het Genootschap
Onze Taal financieel te ondersteunen.
In maart 2014 werd goedkeuring verleend voor projectsteun ten bedrage van € 1.800 voor een
vooronderzoek naar het gebruik van Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen, door dr. Jan Erik
Grezel. Thans wordt er gewerkt aan de concretisering van het daadwerkelijke onderzoeksproject,
waarvoor de stichting in 2015 een nieuw ondersteuningsverzoek verwacht. De toegezegde subsidie is
in 2014 betaald, met een aanvulling van € 126.
Een aanvraag voor financiële ondersteuning met een bedrag van € 6.600 voor het samenstellen en
uitgeven van een boek over gezegden en spreekwoorden werd in juni 2014 goedgekeurd. Op dit
moment is het project nog niet afgerond; de verwachting is dat dit in 2016 zal geschieden. In 2014 is
er een bedrag van € 1.440 van de toegezegde subsidie uitgekeerd.
Een derde aanvraag betrof de Jaarwoordkalender, een toepassing op de website van het
genootschap waarmee bezoekers een jaartal kunnen invoeren en dan een woord (of uitdrukking)
terugkrijgen dat dat jaar ontstaan is. Dit project is begroot op € 2.460; in 2014 zijn er geen betalingen
voor dit project gedaan.

Het lopende project Spellingsite.nu is nog niet afgerond, maar werkt toe naar een testversie. Men
verwacht de website in oktober 2015 in de lucht te krijgen. In 2014 is € 13.800 van de toegezegde
subsidie betaald.
In totaal bedragen de toezeggingen voor de hierboven vermelde projecten een bedrag van € 10.692.
De overige kosten minus de ontvangen rentebaten van de stichting bedroegen over 2014 circa € 600.
Per saldo resteert er over 2014 een positief resultaat van € 16.298, dat ten gunste van het vrij
besteedbare vermogen is gebracht; ultimo 2014 bedraagt het vermogen € 57.663.
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