
 

 
 
 

 

JAARVERSLAG 2018 
STICHTING VRIENDEN VAN TAAL DOET MEER 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Taal Doet Meer bestond op 1 januari 2018 uit Mieke 
van Rooijen (voorzitter), Ellie Streppel (penningmeester), Ard Zwijnenburg (secretaris), 
Jeroen Collard, Sjaak van Dam en Reintje Maasdam. Nadat Sjaak van Dam zijn taken als 
penningmeester en secretaris in 2017 overdroeg, is hij per 10 januari 2018 afgetreden als 
bestuurslid. Reintje Maasdam is per 12 juli afgetreden als bestuurslid. Jeroen Collard is per 1 
oktober afgetreden als bestuurslid. Elif Borucu-Çalinalti heeft haar functie als adviseur van 
het bestuur per mei beëindigd. Vanaf 2019 zal Eugène Litamahuputty als adviseur van het 
bestuur optreden en de brugfunctie vervullen tussen het bestuur van de Vrienden van Taal 
Doet Meer en het bestuur van Taal Doet Meer. In 2019 gaat het bestuur op zoek naar een 
nieuw bestuurslid ter aanvulling op de huidige bezetting. 
 
In 2018 heeft het bestuur tien keer vergaderd. Daarnaast is er veel onderlinge afstemming 
en contact met de directeur en medewerkers van Taal Doet Meer geweest. Er zijn nieuwe 
afspraken gemaakt over het inzetten van het kapitaal dat door de Vrienden van Taal Doet 
Meer beheerd wordt. Ook is er gewerkt aan het beter benutten van elkaars netwerk voor het 
werven van Vrienden en vrijwilligers.  
 
De Vrienden van Taal Doet Meer beheren een bedrag van € 190.695,- dat gedoneerd is door 
de Stichting Huisvesting ISKB. Dit bedrag werd in 2017 belegd en gereserveerd voor 
organisatie- en huisvestingsdoeleinden. In overleg met bestuur en directie van Taal Doet 
Meer hebben we afgesproken dat dit bedrag in de loop der jaren kan worden aangewend 
voor financiële steun bij calamiteiten, overheadkosten en bij grote donatieverzoeken (tot een 
maximum van € 30.000,- per jaar) van Taal Doet Meer. 
 
De Vrienden van Taal Doet Meer hebben warme banden met diverse kerken in Utrecht. Er 
werd in 2018 in verschillende kerken gecollecteerd voor de Vrienden. Deze collectes werden 
regelmatig ingeleid door bestuursleden van de Vrienden of door medewerkers en vrijwilligers 
van Taal Doet Meer. Hierbij werd het specifieke project toegelicht en soms werden er ook 
vrijwilligers geworven.  
 
Tijdens de Taal Doet Meer Colleges heeft het bestuur (verder) kennis gemaakt met haar 
Vrienden en ter plekke nieuwe Vrienden gemaakt. Ook op social media werden de Vrienden 
van Taal Doet Meer zichtbaarder dankzij de berichten die Judith Lize over onze activiteiten 
schrijft.  
 
 
Inkomsten 
In 2018 hebben de Vrienden van Taal Doet Meer € 21.381,- aan giften en donaties 
ontvangen. De inkomsten van de Vrienden bestaan uit Vriendschappen, donaties, 
collecteopbrengsten vanuit de kerken en incidentele acties. 
  
In 2018 hebben we 23 nieuwe Vrienden gemaakt. Zij gaven een machtiging af om 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag van hun rekening af te schrijven. Daarnaast 
zijn er 15 mensen die zelf periodiek een gift verzorgen. Twee Vrienden zegden op. Helaas 
hebben wij van één Vriend afscheid moeten nemen wegens overlijden. Drie Vrienden kregen 
de status van Vaste Vriend door in een periodieke overeenkomst toe te zeggen dat zij 



 

 
 
 

 
gedurende vijf jaar de Vrienden van Taal Doet Meer steunen met minimaal € 100,- per jaar. 
We sloten het jaar af met 55 Vrienden. 
 
Sinds 2018 is het mogelijk om via de website eenmalig te doneren aan de Vrienden van Taal 
Doet Meer. Deze donateurs blijven anoniem. Gezamenlijk brachten zij € 1.770,- aan donaties 
in.  
 
Een collecte in de Lutherse Diaconie leverde € 188,- op en het Missiefonds St. Dominicus 
parochie droeg € 321,- bij. Met zes collectes zamelde de EUG Janskerk € 1.879,- in. De 
katholieke kerken in Utrecht wijdden in 2017 en 2018 hun Adventsactie aan projecten van 
Taal Doet Meer. We ontvingen in boekjaar 2018 een bedrag van € 9.461,- voor Café de 
Wereld, het project waar in 2017 voor was gecollecteerd. Tijdens de advent van 2018 werd 
gecollecteerd voor de ontwikkeling van twee nieuwe lesbrieven binnen het project Gezonde 
Taal. In 2019 wordt bekend dat hiervoor € 7.952,- is ingezameld wat in boekjaar 2019 op de 
balans zal verschijnen. 
 
Twee Vrienden vroegen als verjaardagcadeau een gift voor de Vrienden van Taal Doet 
Meer. Deze twee acties leverden een donatie van in totaal € 1.794,- op. 
 
 
Uitgaven 
In 2018 hebben de Vrienden van Taal Doet Meer in totaal € 20.500,- overgemaakt aan Taal 
Doet Meer.  

• € 9.500,- voor Café de Wereld  

• € 9.500,- voor Krachtavonden 2018-2019  

• € 1.500,- voor Taal en Gezondheid Flitskaarten 
 
De bedrijfskosten bedroegen € 912,- en worden vooral veroorzaakt door bank- en 
rentekosten en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het nettoresultaat van de 
Vrienden van Taal Doet Meer over 2018 is uitgekomen op € 23.050,-. 
 
 


