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Graag informeren wij u, als vriend van Onze Taal, via deze nieuwsbrief over wat we dit 

jaar gedaan hebben. U leest meer over de vernieuwde internetsite van Onze Taal, die 

dankzij u tot stand is gekomen, omdat de Stichting Vrienden van Onze Taal dit project 

financieel gesteund heeft. Hartelijk dank daarvoor! Ook informeren wij u graag over de 

verbeterde Vriendenwebsite én u kunt de jaarrekening 2015 bekijken.  

Met vriendelijke groet, 

 

  

het bestuur van de Stichting Vrienden van Onze Taal: 

Carel Jansen, voorzitter 

Cathrine le Clercq-Meijer, secretaris 

Hans van der Steen, penningmeester 

 

 

  

  

https://onzetaal.nl/


 

  

Nieuwe website Onze Taal 

Het Onze Taal-team heeft er maanden aan gewerkt: de geheel vernieuwde website. 

Beter geschikt voor weergave op tablets en telefoons, snel, eigentijds, en beter 

toegankelijk. Maar hoewel het jasje nieuw is, vindt u er nog steeds alle vertrouwde 

onderdelen: het tijdschrift, het taalnieuws, de taaladviezen en achtergronddossiers - die 

allemaal zullen worden uitgebreid de komende tijd.  

 

Vernieuwingen kunnen natuurlijk kinderziektes met zich meebrengen. Is er iets wat niet 

goed werkt, of kunt u iets niet vinden, laat het ons dan weten via 

webredactie@onzetaal.nl. 

 

De website is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Vrienden van 

Onze Taal. Hartelijk dank daarvoor. Hij is gemaakt door Kees Internetbureau uit Leiden; 

de foto’s zijn gemaakt door Richard Bank en Saskia Aukema (Fotopalooza). 

 

Bekijk website 

 

  

  

  

Website van Vrienden van Onze Taal ook 
vernieuwd  

Op de website van Onze Taal is ook de pagina over de Vrienden van Onze Taal 

vernieuwd. Op deze pagina wordt uitgelegd waarom de stichting bestaat, wie de 

mailto:webredactie@Onzetaal.nl?subject=website%20Onze%20Taal%20(n.a.v.%20nieuwsbrief%20naar%20de%20Vrienden%20van%20Onze%20Taal)
http://onzetaal.nl/


ambassadeurs zijn, en er staat een oproep om de stichting te steunen.  

 

Bekijk website 

 

  

  

  

Financieel overzicht 

 

  

 

Op de website is de jaarrekening van de stichting over 

2015 te bekijken. Deze jaarrekening is goedgekeurd 

tijdens de bestuursvergadering van 25 mei 2016. 

Lees meer 
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