JAARVERSLAG 2017
STICHTING VRIENDEN VAN TAAL DOET MEER
Bestuur
Het stichtingsbestuur bestond op 1 januari 2017 uit Mieke van Rooijen (voorzitter), Sjaak van
Dam (secretaris en penningmeester), Reintje Maasdam en Jos Heijstee. Liesbeth Lomanvan Schip en Mike Bos zijn per deze datum afgetreden als bestuurslid. Jos Heijstee is per 1
februari afgetreden als bestuurslid. Per 1 april is Ard Zwijnenburg toegetreden tot het bestuur
en heeft in de loop van het jaar de functie van secretaris overgenomen van Sjaak van Dam.
Per 1 september 2017 is Ellie Streppel toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van
penningmeester overgenomen van Sjaak van Dam. Sjaak is begin 2018 afgetreden als
bestuurslid. Per 13 september is Jeroen Collard toegetreden tot het bestuur. Elif BorucuÇalinalti vervult sinds januari 2017 de functie van adviseur van het bestuur.
Het bestuur is negen keer bij elkaar geweest. Er is veel afstemming onderling en contact met
de directeur en medewerkers van Taal Doet Meer geweest.

Donaties en giften
In 2017 hebben 43 donateurs één of meer keren een bedrag overgemaakt. Daaronder 25
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.
Begin 2017 ontvingen de Vrienden van Taal Doet Meer ruim € 340,- van de Protestantse
Diaconie Utrecht. De katholieke kerken in Utrecht wijdden hun Adventsactie volledig aan
Café de Wereld, één van de projecten van Taal Doet Meer ten behoeve van vluchtelingen.
Vrienden en vrijwilligers van Taal Doet Meer vertelden op zondagochtenden tijdens de
advent in de katholieke kerken in Utrecht over Café de Wereld. In 2018 blijkt dat deze
gezamenlijke activiteit de Stichting Vrienden van Taal Doet Meer € 9.461,30 op zal leveren.

Financiën
In 2016 is een bedrag van € 190.695,- gedoneerd door de Stichting Huisvesting ISKB. In
2017 is dit belegd: € 100.000,- bij Oikocredit en € 92.313,- bij het ASN-Novib
microkredietfonds. Dit bedrag blijft gereserveerd voor organisatie- en huisvestingsdoeleinden
(de huidige locatie aan de Kon. Wilhelminalaan is tijdelijk).
In 2017 heeft de Stichting Vrienden € 4.660,- aan giften en donaties ontvangen. De
opbrengst van de Adventscollecte komt pas in 2018 beschikbaar voor Taal Doet Meer.
Er werd € 6.500,- naar Taal Doet Meer overgemaakt als bijdrage aan Taalontmoeting,
waarmee de projecten Taalcafé en Eigen Kracht ondersteund zijn. Tot slot is € 1.000,overgemaakt ten behoeve van het project Taal & Toekomst.
Met de groei van het kapitaal van de Stichting Vrienden namen de bedrijfskosten in 2017 toe
tot € 880,-. Een accountant controleerde de jaarrekening van 2016, de bank- en rentekosten
namen toe en er werd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Het nettoresultaat van de Stichting Vrienden over 2017 is uitgekomen op € 5.261,-.

