
 

 
 
 

 

JAARVERSLAG 2019 
STICHTING VRIENDEN VAN TAAL DOET MEER 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Taal Doet Meer bestond op 1 januari 2019 uit Mieke 
van Rooijen (voorzitter), Ellie Streppel (penningmeester) en Ard Zwijnenburg (secretaris). 
Eugène Litamahuputty trad op als adviseur van het bestuur en vervulde de brugfunctie 
tussen het bestuur van de Vrienden van Taal Doet Meer en het bestuur van Taal Doet Meer. 
In december 2019 trad Eugène af als bestuurslid van Taal Doet Meer en beëindigde ook zijn 
taken binnen het bestuur van de Vrienden van Taal Doet Meer. Vanaf 2020 zal Marloes 
Metaal zijn taken overnemen.  
 
In 2019 heeft het bestuur zeven keer vergaderd. Ook hebben het bestuur van de Vrienden 
van Taal Doet Meer en het bestuur van Taal Doet Meer eenmaal gezamenlijk vergaderd. 
Daarnaast is er veel onderlinge afstemming en contact met de directeur en medewerkers 
van Taal Doet Meer geweest. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er meer wordt 
samengewerkt in het werven van Vrienden en vrijwilligers. De Vrienden van Taal Doet Meer 
hebben in 2019 financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van een zogenaamde Z-card 
waarin op een beeldende manier wordt weergegeven op welke manieren je je als Vriend 
en/of vrijwilliger kunt inzetten voor Taal Doet Meer.  
 
Dankzij de vrijwillige inzet van de grafisch vormgevers van Movares heeft de nieuwsbrief in 
2019 een nieuw en fris uiterlijk gekregen en is er een flyer ontworpen gericht op de werving 
van nieuwe Vrienden. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd op de website waardoor het 
digitale aanmeldformulier en het eenmalig doneren zijn vereenvoudigd.  
 
De Vrienden van Taal Doet Meer kregen in 2016 een eigen vermogen door een donatie van 
€ 190.695,- van de Stichting Huisvesting ISKB. Dit bedrag werd in 2017 belegd en 
gereserveerd voor organisatie- en huisvestingsdoeleinden. In overleg met Taal Doet Meer is 
vastgesteld dat dit bedrag in de loop der jaren ook 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. In 2019 is de beleggingsportefeuille geëvalueerd, is 
een deel van het vermogen herbelegd en is een beleggingsprotocol opgesteld. 
 
Het bestuur wil meer zzp’ers en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf werven als donateur 
en ontwikkelde plannen om hen de mogelijkheid te bieden om een zogenaamde ‘Zakelijke 
Vriend’ te worden. Hierover vindt overleg plaats met enkele zzp’ers en de directeur en 
medewerkers van Taal Doet Meer. Het bestuur verwacht in 2020 een eerste pilot uit te 
voeren. 
 
 
Inkomsten 
De Vrienden van Taal Doet Meer werven fondsen voor projecten van Taal Doet Meer. Wij 
richten ons op de Utrechtse bevolking, in het bijzonder particulieren, kerken, stichtingen en 
(kleine) bedrijven.  
 
Wij sloten 2019 af met 64 Vrienden. We hebben dit jaar zeven nieuwe Vrienden gemaakt, 
terwijl vier Vrienden hun Vriendschap hebben beëindigd. 49 Vrienden hebben de Vrienden 
van Taal Doet Meer gemachtigd om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag van 
hun rekening af te schrijven. Hiervan zijn er vier Vaste Vriend, omdat zij voor de duur van ten 



 

 
 
 

 
minste vijf jaar hun steun aan de Vrienden in een periodieke overeenkomst hebben 
vastgelegd. Daarnaast zijn er 15 mensen die zelf periodiek een gift verzorgen aan de 
Vrienden. 
 
Sinds een jaar is er de mogelijkheid om eenmalig te doneren via de website. Deze donateurs 
blijven anoniem. Gezamenlijk brachten zij € 786,- aan donaties in, grotendeels bestemd voor 
het project Lezen en Praten met je Kind. Een zolderopruiming bracht € 60,- voor de Vrienden 
op.  
 
De Vrienden hebben warme banden met diverse kerken in Utrecht. Zij doneerden in totaal  
€ 1.270,-. Een collecte in de Dominicus Parochie bracht € 112,50 op, De Remonstrantse 
Gemeente Utrecht doneerde € 705,- en de Sint Ludgerusparochie € 103,-. Ook doneerde 
Woudkapel Sociaal Fonds een bedrag van € 103,-.  
 
Particulieren, kerken, instellingen en kleine bedrijven maakten in totaal € 17.586,- aan de 
Vrienden van Taal Doet Meer over. Samen met de financiële baten heeft de Stichting 
Vrienden in 2019 totaal € 19.482,- ontvangen. 
 

 
 

Uitgaven 

De uitgaven bedroegen € 20.983,- en bestonden uit donaties aan projecten van Taal Doet 

Meer en bedrijfskosten.  

 



 

 
 
 

 
Er werd in totaal € 19.467,- naar Taal Doet Meer overgemaakt voor projecten die de 
doelgroep direct ten goede komen. De bedrijfskosten bedroegen € 1.516,-.  
 

 

 

De bank- en overige kosten bedroegen € 1.208,- en zijn grotendeels eenmalige kosten 

veroorzaakt door het herbeleggen van een deel van het vermogen.  

 

 
 
 
 


