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Ledental en financiële situatie 
In 2005 was er opnieuw een terugval in het aantal leden: het nam af met 5,2% van 38.955 eind 2004 
tot 37.046 op 31 december 2005. De bereidheid van mensen om zich aan een vereniging te binden 
neemt verder af, en er wordt steeds minder tijd genomen om tijdschriften te lezen.  
Ondanks het afnemende aantal leden is 2005 voor Onze Taal een financieel gezond jaar geweest. 
Door de toename van diverse activiteiten (betaald werk Taaladviesdienst, verkoop van boeken en 
cd’s, advertenties in Onze Taal, in totaal ruim € 90.000,- boven de begroting) werd het jaar afgesloten 
met een positief resultaat van € 41.476. Dit bedrag is toegevoegd aan het bestemd vermogen. 
 
 
Maandblad Onze Taal 
De jaargang 2005 bestond uit tien nummers met in totaal 360 pagina’s. In de jaargang is onder meer 
aandacht geschonken aan voornaammerken, talentvolle radiopresentators, de spelling van Engelse 
werkwoorden in het Nederlands, tutoyeren, de Statenvertalers, taalanalyse door de IND, interpunctie 
op de basisschool, mondegreens, schrijfonderwijs, etnische variatie in het Nederlands, overtuigende 
reclametaal, Marten Toonder, zin-woordcombinaties, vlindernamen, de taalgrens in België, strips, 
dichterlijke taal, het nieuwe Groene Boekje, bedelbrieven, culinaire taal, de erkenning van woorden, 
inbrekerstekens, medicijnnamen, taalverwerving, taaltechnologie, Oudnederlands, de nieuwe Van 
Dale, taaletiquette, de taal van dj’s, taalverwerking, de taal van Loesje, en het Groot Dictee. 
 
 
Beschermvrouw 
Tijdens het Onze Taal-congres in november aanvaardde prinses Laurentien met een toespraak het 
beschermvrouwschap van het genootschap. Zij volgt als beschermvrouw prinses Juliana op, die tot 
haar overlijden in maart 2004 38 jaar beschermvrouw is geweest. 
 
 
Congres Onze Taal 
In een volle congreszaal van de Jaarbeurs woonden op 12 november ruim 1500 bezoekers het 25ste 
tweejaarlijkse congres van Onze Taal bij. Onder de titel ‘Taal in beweging: verval of verrijking’ werd 
op velerlei aspecten van het onderwerp ‘taalverandering’ ingegaan. Vier culturele fondsen en 
Interpolis NV verleenden subsidie voor de organisatie van het congres. 
 
 
Taaladviesdienst 
In 2005 kwamen er 15.649 verzoeken om taaladvies binnen, een lichte daling t.o.v. 2004. Het aantal 
beantwoorde e-mailvragen nam toe (+ 737, waarvan het grootste deel afkomstig was van de Taalunie), 
maar door beperking van de telefonische openingsuren van vier naar drie uur per dag vanaf mei 2005 
viel het aantal telefonische vragen met ongeveer 200 per maand terug. Het leeuwendeel van de vragen 
wordt nog steeds per telefoon gesteld: 64% (in 2004: 69%). Het volgende overzicht geeft het aantal 
verzoeken in de afgelopen jaren weer: 
 
1998      1999      2000       2001      2002       2003       2004       2005 
------  ------   ------     ------     ------       ------       ------       ------ 
9355    10.441     9205     11.554   13.586    14.981   16.037    15.649 
 
 
 
 



De dienst bracht 459 vragen en opdrachten in rekening, met een opbrengst van € 65.824. Het 0900-
nummer leverde daarenboven € 11.594 op. De Taaladviesdienst werkte ook in 2005 mee aan een 
taaladviesproject van de Nederlandse Taalunie (Taaladvies.net), waarvoor een vergoeding werd 
verkregen van € 46.937. (Het contract voor dit project, dat eind 2005 afliep, is door de Taalunie 
onverwacht niet vernieuwd.) In totaal kwam in 2005 bij de Taaladviesdienst € 137.622 binnen voor 
verricht werk. Bij de dienst waren eind 2005 vijf taaladviseurs werkzaam, met gemiddeld een 
aanstelling van 30 uur per week. 
 
 
Onze Taal op internet 
De belangstelling voor de website van Onze Taal neemt nog steeds sterk toe: aan het begin van het 
jaar waren er ongeveer 70.000 verschillende (‘unieke’) bezoekers per maand, maar aan het eind van 
2005 lag dat op bijna 100.000. Het totale aantal bezoeken aan de website was in 2005 1.745.300. 
Vanaf het najaar heeft de Taaladviesdienst de afdeling Taaladvies weer actief aangevuld, onder meer 
met voorlichting over het nieuwe Groene Boekje. Via het elektronische inschrijfformulier op de 
website van Onze Taal kwamen in 2005 1625 aanmeldingen van nieuwe leden en cadeau-
abonnementen binnen. 
 
 
Taalpost 
Het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief Taalpost, die drie keer per week gratis 
toegestuurd wordt aan belangstellenden, is in 2005 doorgegroeid tot 17.500. Taalpost is niet alleen 
een directe en actuele nieuwsvoorziening, maar als medium ook heel geschikt om direct oproepen, 
vragen of aanbiedingen aan de lezers voor te leggen. De redactie wordt nog altijd gevormd door een 
medewerker van Onze Taal (Marc van Oostendorp) en een van Van Dale (Ludo Permentier). 
 
 
Overige  
In 2005 werd verder: 
♦ de aangepaste spelling 2005 beknopt en toegankelijk uitgelegd in de Snelspelgids van de 

Taaladviesdienst; 
♦ voor de dertiende keer de Onze Taal Taalkalender gepubliceerd; 
♦ samen met de Stichting Historic Future in april de cd-rom ‘Spreekwoorden en gezegden’ 

uitgebracht, en in december de cd-rom ‘200 jaar spelling van het Nederlands’; 
♦ besloten tot het drukken van Onze Taal in rotatiedruk in de loop van 2006, wat een besparing van 

€ 40.000 per jaar oplevert; 
♦ na ruim dertig jaar dienstverband afscheid genomen van bureausecretaresse Riet van der Laan 

i.v.m. pensionering; 
♦ een nieuwe pensioenvoorziening voor het personeel van Onze Taal ingevoerd. 
  
Bij het secretariaat van het genootschap waren eind 2005 13 medewerkers in dienst (voor gemiddeld 
28 uur per week), met in totaal een formatieruimte van 9,7 voltijdse medewerkers. 
 
In het bestuur van het Genootschap Onze Taal werd in mei secretaris mr. C.M. le Clercq-Meijer 
opgevolgd door drs. E.H.M. Goossens, en drs. V.M.E. Kerremans door mr. G.C. Haverkate; in de 
vacature van het eveneens afgetreden lid drs. S. Gaaikema wordt in het jaar 2006 voorzien. Het 
bestuur bestond verder uit mr. E.J. Numann (voorzitter), G.F. Raateland RA (penningmeester), C.N.F. 
van Ditshuizen (vice-voorzitter), en de leden dr. J.A. Brandenbarg, drs. J.H.J. Luif, lic. L. Permentier, 
H.S.W. Stoel-Hes en P.M. Veltman-Laseur. 
 
Het bestuur van het genootschap dankt alle medewerkers voor hun grote inzet en betrokkenheid in het 
jaar 2005. 
 
------------------------------ 
Den Haag, april 2005 
drs. E.H.M. Goossens 
secretaris 


