ANBI GEGEVENS
Naam

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

RSIN- nummer

: 857383772

KvK-nummer

: 68305028

Secretariaat

: Molenlaan 6
2103 AE Heemstede
telefoon
: 06 46352564
e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Doelstellingen

: Statuten Artikel 2

Doel
1. a. de ondersteuning van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland bij
het behalen van het inburgeringsexamen, door begeleiding bij het
leren van de Nederlandse taal en cultuur
b. het behulpzaam zijn van vluchtelingen bij het opdoen van
werkervaring en het vinden van betaald werk
c. het verrichten van allerlei verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn
2. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut
beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling
(hierna te noemen: “De Wet”) en streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt
door de in De Wet bedoelde inspecteur.
3. De stichting houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Beleidsplan :
Op 15 maart 2017 is opgericht de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland. De stichting is
gevestigd te Heemstede. De statuten van de stichting zijn te vinden op de website
taalcoacheshaarlemeoblog.wordpress.com/about, evenals alle andere relevante gegevens.
De doelstellingen van de stichting zijn :
a. de ondersteuning van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland bij het behalen
van het inburgeringsexamen, door begeleiding bij het leren van Nederlandse taal en
cultuur;
b. het behulpzaam zijn van vluchtelingen bij het opdoen van werkervaring en het
vinden van betaald werk;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het om niet bieden van begeleiding aan de
statushouders die wonen binnen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede en
die de wens te kennen hebben gegeven gebruik te willen maken van een taalcoach.
Taalcoaches zijn alert op kindermishandeling en het voorkomen van ernstige psychische
problemen bij statushouders en schakelen in die gevallen maatschappelijke begeleiders van
Vluchtelingenwerk Nederland in. Tevens trachten zij statushouders te begeleiden bij het
vinden van al dan niet tijdelijk werk, en al dan niet tegen beloning.
Het bestuur bestaat uit drie personen. Dit zijn :
Voorzitter: Peter van Wingerden;
Secretaris: Pauline Kreuwel;
Penningmeester: Wilco Wansink.
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; wel hebben zij recht op
vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De bestuurders hebben allen gelijke
stemrechten.
Met de dagelijkse gang van zaken is belast de coördinator Clara Wittop Koning die wordt
bijgestaan door een grote schare vrijwilligers. De coördinator is belast met:
- de werving en selectie van taalcoaches
- het koppelen van taalcoaches aan statushouders die de behoefte te kennen hebben
gegeven met een taalcoach te willen werken
- het organiseren van scholingsbijeenkomsten en themabijeenkomsten voor de taalcoaches
- het verschaffen van instrumenten aan taalcoaches voor het verrichten van hun
werkzaamheden
- het evalueren van de voortgang en het signaleren van problemen.
De coördinator en de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen
beloning; wel heeft de coördinator recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
De taalcoaches ontvangen jaarlijks een attentie van geringe waarde. Momenteel zijn er meer
dan 250 taalcoaches uit de regio werkzaam ten behoeve van een ongeveer even groot aantal
statushouders in de regio.
De stichting verkrijgt de voor haar primaire werkzaamheden benodigde gelden door het
aanvragen van subsidie bij de betrokken gemeenten. Speciale projecten zullen worden
gefinancierd door giften van particulieren en het aanvragen van gelden bij
subsidieverstrekkers zoals het Oranje Fonds en de J.C.Ruigrok Stichting. Er wordt gestreefd
naar het verkrijgen van de ANBI-status.
De stichting maakt zoveel mogelijk gebruik van faciliteiten van binnen de gemeenten in ZuidKennemerland gevestigde welzijnsinstellingen en de diensten van vrijwilligers. Met Wij
Heemstede is in dit verband een convenant afgesloten. Bij het afnemen van commerciële
diensten wordt zo groot mogelijke zuinigheid betracht.
Het vermogen wordt op verstandige wijze beheerd. De jaarlijkse begrotingen,
overschrijdingen hiervan, onverwachte uitgaven en de financiering van speciale projecten
moeten worden goedgekeurd door het bestuur.
De penningmeester is belast met het uitvoeren van het financieel beleid. De penningmeester
en de voorzitter zijn beiden bevoegd tot het verrichten van beheersdaden ten aanzien van
de bankrekening van de stichting.

Bestuurssamenstelling : Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester
Bestuursleden
: de heer Mr. P.van Wingerden, voorzitter
mevrouw Mr. P.A.J.M.Kreuwel, secretaris
de heer W.N.Wansink, penningmeester
Beloningsbeleid

:

De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
De werkzaamheden om de doelstellingen van de stichting te bereiken, worden uitgevoerd
door vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Wel worden de onkosten gemaakt door de coördinator, die belast is met de dagelijkse gang
van zaken, door de stichting vergoed.
Verslag uitgevoerde activiteiten :
Aangezien de stichting op 15 maart 2017 is opgericht, zal het eerste verslag over de
uitgevoerde activiteiten in januari 2018 verschijnen.
De taalcoaches zijn echter reeds geruime tijd bezig met het ondersteunen van de
statushouders bij het behalen van het inburgeringsexamen. Ook zijn statushouders door
onze taalcoaches aan stageplaatsen geholpen. Dit alles onder leiding van de
initiatiefneemster en onze huidige coördinator mevrouw Clara Wittop de Koning.
Op aandringen van haar is de stichting opgericht. Dit maakt niet alleen de aanvraag van
subsidies bij de gemeenten eenvoudiger, maar stelt ons ook in staat om voor specifieke
project gelden aan te vragen bij instellingen zoals o.a. het Oranje Fonds en de J.C.Ruigrok
Stichting, of gelden te ontvangen van particulieren.
Zowel met beleidsmakers als met ambtenaren van de gemeenten Heemstede en Haarlem
hebben wij regelmatig contact en ook zijn wij in maart 2017 een samenwerkingsverband
aangegaan met de stichting WijHeemstede.

Financiële Verantwoording :
Aangezien de stichting op 15 maart 2017 kunnen wij nog geen balans en verlies- en
winstrekening tonen.
Wel vindt u hieronder de Begroting 2017 met toelichting en een voorlopige begroting 2018.

BEGROTINGEN 2017 en 2018
UITGAVEN
Oprichtingskosten
Kosten Inschrijving Kamer van Koophandel
Kosten Coordinator
Bankkosten
Kosten Website
Overige Kosten
Contributie : Stichting " Het Begint Met Taal "
Thema-avonden (3) met educatief karakter
Presentje taalcoaches 1 x per jaar 275 coaches @ 20,00
Onvoorzien

TOTAAL UITGAVEN

2017
0,00
50,00
500,00
25,00
250,00
250,00
200,00
1.800,00
5.500,00
425,00

2018
n.v.t.
n.v.t.
525,00
150,00
250,00
250,00
225,00
1.800,00
5.500,00
300,00

9.000,00

9.000,00

INKOMSTEN ( naar evenredigheid van ons aantal statushouders per gemeente )
5.795,00
Subsidie Gemeente Haarlem
3.205,00
Subsidie Gemeente Heemstede
TOTAAL INKOMSTEN
TOELICHTING UITGAVEN

9.000,00

5.795,00
3.205,00

9.000,00

Oprichtingskosten
Worden geschonken door notariskantoor Huisman Hoogendoorn & Wieringa
Inschrijving Kamer van Koophandel
Eenmalig in 2017 € 50,--, zijnde het normale tarief
Kosten Coordinator
De coordinator van de stichting Mevr. Clara Wittop Koning heeft een opgave gedaan van alle
kosten die zij per jaar maakt m.b.t. haar werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur heeft
besloten deze kosten aan haar te vergoeden. Deze kosten zijn begroot op € 500,-- voor 2017.
In de begroting voor 2018 zijn wij uitgegaan van een kostenstijging van 5 %.
Bankkosten
In 2017 zijn de bankkosten beperkt tot de kosten voor het betalingsverkeer aangezien het
eerste jaar de kosten voor de bankrekening, betaalpas en internetbankieren niet in rekening
worden gebracht.
Kosten Website
Onze website " https://taalcoacheshaarlemeoblog.wordpress.com/ " is opgezet door een
vrijwilliger. De opgenomen kosten hebben betrekking op kosten gemaakt door de websitebeheerder en van eventuele kosten voor het oplossen van problemen met onze website,
die van groot belang is voor onze vrijwilligers en daarom in de lucht moet blijven.

Overige Kosten
Het betreft o.a. kosten die gemaakt worden door de drie bestuursleden, kosten voor
aanvragen inschrijvingen in het Handelsregister en in zeer bijzondere gevallen kosten
gemaakt door een van onze vrijwilligers.
Contributie "Het Begint Met Taal"
Het lidmaatschap van deze organisatie is zeer nuttig voor onze stichting omdat zij aan onze
taalcoaches op allerlei gebied en op allerlei manieren ondersteuning kan geven.
Thema-avonden
Het is de bedoeling om per jaar 3 thema-avonden te organiseren met een educatief karakter
voor onze taalcoaches. De kosten worden geraamd op gemiddeld € 600,-- per avond en dit
bedrag dekt dan alle kosten gemoeid bij de organisatie, eventueel inclusief de kosten die in
rekening worden gebracht door een uitgenodigde spreker, zoals reiskosten en eventuele
kosten verband houdende met het thema, zoals huur film. Indien thema-avonden in
Heemstede worden georganiseerd, dan wordt de zaal om niet ter beschikking gesteld door
de stichting WijHeemstede.
Presentje Taalcoaches
Al onze taalcoaches zijn vrijwilliger en verrichten hun werkzaamheden om niet. Het bestuur
meent al onze vrijwilligers eenmaal per jaar een kleinigheid te moeten aanbieden als blijk
van waardering voor het werk dat zij verrichten. Deze kosten zijn begroot op 275 keer € 20,--.

TOELICHTING INKOMSTEN
De stichting zal bij zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Heemstede een
subsidie aanvragen naar evenredigheid van het aantal statushouders dat gebruik
maakt van onze taalcoaches. Van belang voor de verdeling is dus de woonplaats van de
statushouder en niet die woonplaats van de taalcoach. Wel dient te worden opgemerkt
dat de stichting ook een zeer gering aantal statushouders bijstaat in de overige gemeenten
van Zuid-Kennemerland. Het aantal is echter te klein om hiervoor aparte subsidieaanvragen
te doen.
Per 15 maart 2017, de stichtingsdatum, hebben wij een inventarisatie gemaakt van het aantal
statushouders per woonplaats dat wordt geholpen door een van onze vrijwilligers, en dit
resulteerde in :
168 statushouders in Haarlem en
93 statushouders in Heemstede
Wij zullen daarom de volgende subsidieaanvragen inzenden :
Gemeente Haarlem
168 / 261 * 9.000,-- is € 5.795,-Gemeente Heemstede
93 / 261 * 9.000,-- is € 3.205,-Opgemerkt dient te worden dat wij de beschikking ANBI hebben aangevraagd om in staat te
zijn fondsen, benodigd om zeer specifieke projecten ten behoeve van onze taalcoaches en
statushouders te kunnen financieren, aan te kunnen vragen bij instellingen zoals o.a. het
Oranje Fonds en de J.C.Ruigrok Stichting. Tevens geeft de ANBI-status de ontvangst ook
particulieren de mogelijkheid giften aan onze stichting over te maken.

