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Beste donateur,
U bent donateur van de Stichting Vrienden van Onze Taal en daarvoor is Onze Taal u bijzonder
erkentelijk. Samen met vele honderden andere Vrienden steunt u de stichting elke maand of elk jaar
met een gift om bijzondere projecten van Onze Taal mogelijk te helpen maken. Dankzij uw donaties
zijn in de negen jaar van het bestaan van de stichting al veel belangrijke taalprojecten van de grond
gekomen.
U hebt even niets van ons gehoord. Op de achtergrond zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest
om de Vriendenstichting organisatorisch wat dichter bij het genootschap te brengen, om de
slagkracht van de stichting te vergroten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Onze Taal wordt
sinds kort gevormd door het dagelijks bestuur van het genootschap, waardoor beslissingen over
subsidiëring van projecten sneller kunnen worden genomen. Dat komt de efficiëntie en de uitvoering
van onze activiteiten ten goede.
Vanaf nu pakken wij de traditie van een halfjaarlijkse nieuwsbrief voor de Vrienden weer op.
Hieronder doen we verslag van de projecten die in 2017 mede dankzij uw donatie mogelijk zijn
gemaakt.
Mogen wij in 2018 weer op uw bijdrage rekenen?
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Onze Taal:
Carel Jansen, voorzitter
Margot Scheltema, penningmeester
Livia Verstegen, secretaris

Lees meer over de activiteiten van de Vriendenstichting op www.onzetaal.nl/vrienden

Wat is er in 2017 gedaan met uw donatie?
Taal‐top‐100
In het voorjaar van 2017 is een grondig herziene heruitgave verschenen van Taal‐top‐100. In dat
boek worden de honderd meestgestelde vragen en kwesties van de Taaladviesdienst besproken.
Uitgeverij Sdu, die in 2009 de eerste editie van de Taal‐top‐100 uitgaf, stopte in 2012 met haar
taalfonds. De behoefte aan het handige naslagwerk bleef echter bestaan, en bovendien moest de
gids geactualiseerd worden op grond van aanpassingen in de spelling uit 2015. Om een uitgave in
eigen beheer mogelijk te maken vroeg Onze Taal een bijdrage van de Stichting Vrienden van Onze
Taal. Gezien de doorlopende verkoop voorziet het boek nog steeds in een behoefte.
________________________________________
Waar komt suikerspin vandaan?
De Vriendenstichting financierde in 2017 het boek Waar komt suikerspin vandaan? Dat is een vervolg
op de eerdere uitgaven die in 2013 en 2015 ter gelegenheid van de congressen van Onze Taal
verschenen.
De bijdrage van de Vrienden maakte het mogelijk dat Onze Taal tijd besteedde aan onderzoek naar
opmerkelijke verhalen achter bepaalde woorden en daar een prettig leesbaar boekje van maakte.
Het eerste exemplaar van het boek, dat bij uitgeverij Thomas Rap is verschenen, werd op 7 oktober
tijdens het Onze Taal‐congres aangeboden aan Hans Bennis, de algemeen secretaris van de Taalunie.
________________________________________
Nieuwe vormgeving Onze Taal
Een tijdschrift wil ook in uiterlijk bij de tijd blijven. Daarom wordt eens in de zoveel jaar de
vormgeving kritisch herzien. In januari 2018 zult u een grondig vernieuwd tijdschrift in de bus krijgen.
Een nieuw omslag, een nieuw lettertype, een andere kolommenopmaak en meer aandacht voor goed
beeldmateriaal – dat zijn enkele ingrediënten van de vernieuwingen waar ontwerpbureau Manifesta
voor tekende. Het nieuwe ontwerp is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Vrienden
van Onze Taal.
________________________________________
www.spellingsite.nu
In 2015 droeg de Vriendenstichting bij aan de totstandkoming van de Spellingsite, de Spellingwijzer
en Snelspelwijzer. Bezoekers van de Spellingsite krijgen kort en bondig advies én uitleg over de
schrijfwijze van lastige woorden. De Taaladviesdienst heeft in 2017 ruim 2600 nieuwe woorden aan
de Spellingsite toegevoegd, mede op suggestie van bezoekers van de site, die nieuwe woorden
kunnen indienen. Deze extra inzet werd mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Onze Taal.

