Nieuwsbrief Vriendenstichting, september 2013
Onze Taal-app
In 2012 keurde de stichting het ontwikkelen van een app voor www.onzetaal.nl goed. Dankzij deze
app zijn de taaladviezen op de site van Onze Taal ook beschikbaar via smartphone en
tabletcomputer. Sinds half maart 2013 kunnen gebruikers de app gratis downloaden. In het
afgelopen half jaar is dat al bijna 100.000 keer gebeurd.
TLPST
De stichting keurde in 2011 het project TLPST goed. TLPST is een maandelijkse taalnieuwsbrief voor
jongeren, gemaakt door de redacteuren van de e-mailnieuwsbrief Taalpost. Dit project liep in juni
2013 af. De educatieve uitgeverij Noordhoff gaat TLPST – samen met Onze Taal – voortzetten.
De Vriendenstichting ziet met genoegen dat dankzij haar donateurs een initiatief van de grond is
gekomen dat voortaan op eigen vleugels verder kan. Dit is precies wat de Vriendenstichting zich ten
doel stelt: taalprojecten initiëren en gedurende een vastgestelde periode steunen, waarna ze
hopelijk op eigen benen kunnen staan.
Spellingsite.nu
In juni 2013 heeft de Vriendenstichting definitief haar goedkeuring gegeven aan het projectvoorstel
voor Spellingsite.nu. Op deze site kunnen gebruikers straks zoeken in een database van (voorlopig)
ruim 200.000 woorden. Dit aantal zal alleen maar groeien: Spellingsite.nu wil de actualiteit
voortdurend bijhouden. Van elk ‘nieuw’ woord met een spellingprobleem moet de juiste spelling op
deze site te vinden zijn.
De Vriendenstichting op het Onze Taal-congres
Op 16 november houdt Onze Taal zijn tweejaarlijkse congres in Breda. Alof Wiechmann zal daar als
voorzitter van de Vriendenstichting de congresgangers oproepen donateur te worden. Ter
ondersteuning van deze oproep krijgen de congresdeelnemers namens de Vriendenstichting een
bon voor een gratis kop koffie of thee tijdens het congres.
Werving van donateurs
De stichting had op 1 september 1419 donateurs. De nieuwe website Vriendenvanonzetaal.nl draagt
merkbaar bij aan de werving: er zijn sinds juni enkele tientallen donateurs bij gekomen via de
website. Sinds de zomer is het ook mogelijk om met een notariële akte te schenken aan de
Vriendenstichting. Een notariële schenker legt voor minstens vijf jaar vast dat hij jaarlijks een
bepaald bedrag schenkt. Daar staan fiscale voordelen tegenover. Inmiddels hebben zich al enkele
notariële schenkers gemeld.
Dit is de tweede nieuwsbrief van de Vriendenstichting. De derde ontvangt u in maart 2014.
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