JAARVERSLAG 2016
STICHTING VRIENDEN VAN TAAL DOET MEER
Bestuur
Het stichtingsbestuur bestond op 1 januari 2016 uit drie personen, te weten mw. E.G.M. Loman-van
Schip, voorzitter, de heer J.C.G. van Dam, secretaris en penningmeester, en de heer M.H. Bos,
bestuurslid. Per 24 februari zijn mw. R. Maasdam en de heer J.F.M. Heijstee toegetreden tot het
bestuur. Het bestuur is negen keer bijeen geweest, een aantal malen samen met het bestuur van de
toenmalige Stichting Huisvesting ISKB, eenmaal met pastor G.J. Westerveld, en verschillende malen
met de heer H. Talsma, adviseur. In het laatste kwartaal woonde ook mw. M.W.E. van Rooijen de
vergaderingen bij. Zij wordt 1 januari 2017 voorzitter van de Stichting en volgt in deze functie mw.
Loman-van Schip op, die per genoemde datum aftreedt. Ook de heren M.H. Bos en J.F.M. Heijstee
treden per die datum af. Ook buiten de vergaderingen was er regelmatig onderling contact en contact
met de directeur en medewerkers van Taal doet meer.
Donaties en giften
In 2016 hebben 37 donateurs een of meer keren een bedrag overgemaakt. Daaronder 19 donateurs
die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de Vriendenstichting te machtigen jaarlijks,
halfjaarlijks of per kwartaal een bedrag van hun rekening af te laten schrijven. Voorts hebben drie
donateurs al een aantal jaren geleden zelf hun bank opdracht gegeven om periodiek een bedrag aan
de Vriendenstichting over te maken.
Ook in 2016 hebben Utrechtse parochies gecollecteerd voor het werk van Taal doet meer ten
behoeve van de vluchtelingen. Evenals tijdens de Adventsactie in 2015 werd in het kader van de
Vastenactie gecollecteerd voor drie Utrechtse organisaties die hulpverlening aan vluchtelingen als
doelstelling hebben, waaronder onze Stichting. In een aantal kerken werd de collecte ingeleid met een
presentatie over hun werk. De opbrengst is gelijkelijk verdeeld, hetgeen voor de Stichting Vrienden
van Taal doet meer ruim € 4.500 opleverde. Begin 2017 werd door Taal doet meer nog ruim € 340
ontvangen van de Protestantse Diaconie Utrecht.
Financiën
Van de Stichting Huisvesting ISKB werd een bedrag van € 190.695 ontvangen. Dit bedrag blijft
gereserveerd voor organisatie- en huisvestingsdoeleinden (de huidige locatie aan de Koningin
Wilhelminalaan is tijdelijk). Aan giften en donaties werd € 15.340 ontvangen, dit is inclusief de
opbrengst van de in 2015 gehouden Adventscollecte.
Er werd € 6.000 naar de Stichting Taal doet meer overgemaakt als bijdrage aan het 30-jarig
jubileumfeest. Voorts werd begin 2017 € 6.500 overgemaakt ten behoeve van de vluchtelingen
(opzetten Taalcafé’s en het laten instromen van vluchtelingen in het project Eigen Kracht).
Zie ommezijde voor het Financieel Overzicht 2016 (Winst- en Verliesrekening 2016 en Balans per 31
december 2016).

FINANCIEEL OVERZICHT 2016
STICHTING VRIENDEN VAN TAAL DOET MEER
BALANS IN EURO’S
ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

Vlottende activa
Vorderingen

315

9

Liquide middelen (banksaldi)

225.598

25.366

Totaal Activa

225.913

25.375

1.383

1.342

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserveringen

224.000

Overlopende passiva en overige schulden
Totaal Passiva

(*)

24.000

530

33

225.913

25.375

WINST- EN VERLIESREKENING IN EURO’S
BATEN
Schenking door St. Huisvesting ISKB
Overige giften en donaties
Rentebaten
Totaal Baten

191.153

0

14.882

9.242

167

10

206.202

9.252

206.000

9.000

162

124

206.162

9.124

40

128

LASTEN
Reservering donatie aan Taal doet meer
Bank-, rentekosten en verzekering
Totaal Lasten
POSITIEF RESULTAAT

(*) Reserveringen tot en met het voorgaand boekjaar (2015)
In 2016 afgeboekt i.v.m. bijdragen aan 30-jarig jubileum
In 2016 gedane dotatie aan Reservering voor donatie aan Taal doet meer
Resultaat

24.000
- 6.000
+ 206.000
224.000

