Nieuwsbrief stichting Vrienden van Onze Taal, september 2014
Bestuurswisseling
Alof Wiechmann trad in juni af als bestuurslid van het Genootschap Onze Taal en daarmee ook als
voorzitter van de stichting Vrienden van Onze Taal. Hij is opgevolgd door Onze Taal-bestuurslid Bert
Jongsma. Bert Jongsma was in zijn werkzame leven onder andere directeur bij Kluwer en
bestuursvoorzitter bij Sdu Uitgeverij.
Nieuwe goedgekeurde projectaanvragen
 De ‘Jaarwoordenkalender’: een voorziening op de website van Onze Taal waarmee voor elk
jaar uit het verleden woorden op te roepen zijn die dát jaar voor het eerst zijn aangetroffen (in
oktober 2014 beschikbaar).
 Een boek over de herkomst en betekenis van spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen
(verschijnt in maart 2015).
Lopende projecten
 Vooronderzoek naar de mogelijkheden om de vitaliteit van spreekwoorden te onderzoeken:
hoe is na te gaan of en in hoeverre de kennis en het gebruik van spreekwoorden terugloopt?
Dit vooronderzoek is bijna afgerond.
 De spellingwebsite Spellingsite.nu (gemaakt in samenwerking met Het Spectrum) krijgt steeds
meer vorm. In 2015 komt de site beschikbaar.
Woordspot geadopteerd door uitgeverij Malmberg
Van 2012 tot 2013 financierde de Vriendenstichting het project Woordspot. Dat is een blog om de
woordenschat van middelbare scholieren te vergroten. Woorden als heroïsch en stramien worden
toegelicht in woord én beeld.
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zal educatieve uitgeverij Malmberg de kosten van
Woordspot grotendeels voor haar rekening nemen. Woordspot wordt een aanvulling op de
schoolmethode ‘Taalent’, maar blijft ook voor iedereen beschikbaar.
Notarieel schenken
Bij de Vriendenstichting is een formulier beschikbaar voor notariële schenkingen. Een notariële
schenker legt voor minstens vijf jaar vast dat hij jaarlijks een bedrag schenkt. Hiervoor is dan wel een
bezoekje aan een notaris (naar keuze) nodig. Sinds 1 januari 2014 kunt u ook zonder tussenkomst
van een notaris een notariële schenking doen. Op de website van de Belastingdienst kunt u een
formulier downloaden waarmee u zelf uw schenking kunt regelen.
Financieel jaarverslag 2013
Op de site www.vriendenstichting.nl staat het financieel jaaroverzicht 2013. U kunt ook een
exemplaar aanvragen via 070-356 12 20.
Dit is de vierde nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van Onze Taal. De vijfde ontvangt u in maart 2015.
e-mail: vrienden@onzetaal.nl; telefoon: 070 - 356 12 20.
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