
                                             ANBI GEGEVENS 

Naam   : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 

RSIN-nummer  : 8573.83.772 

KvK-nummer  : 68305028 

Secretariaat  : Leidsevaartweg 53 
                                         2106 NB Heemstede 
                                         telefoon      : 06 11258743  
                                         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 
taalcoacheszuidkennemerland.nl , 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 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 

 
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 vier personen. Dit zijn: 
Voorzitter  : Gerard Wentholt 
Secretaris  : Corrie Leen  
Penningmeester : Wilco Wansink 
Coördinator  : Clara Wittop Koning 
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 een vergoeding van de door haar gemaakte 
kosten. Enkele taalcoaches die veel onkosten maken bij het ondersteunen van de 
coördinator krijgen ook een kleine vergoeding. 
 
Momenteel zijn er meer dan 230 taalcoaches uit de regio werkzaam ten behoeve van 
ongeveer 260 statushouders. 
 
Onze vrijwilligers worden allen gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) aan te 
vragen. De stichting is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG, waardoor alle werkzaamheden 
door de stichting worden verricht. 
 
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. De ANBI-status is 
aangevraagd en toegekend aan onze stichting.   
 
 
 



De stichting maakt zoveel mogelijk gebruik van faciliteiten van binnen de gemeenten in Zuid-
Kennerland gevestigde welzijnsinstellingen en de diensten van vrijwilligers. Met 
WijHeemstede 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 her financiële beleid. De 
penningmeester en de voorzitter zijn beide bevoegd tot het verrichten van beheersdaden 
ten aanzien van de bankrekening van de stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financiele Verantwoording 
 

  Balans per 31 december 2020   

ACTIVA               PASSIVA    
Liquiditeiten    Crediteuren   

ING Bankrekening 1.515,33   Nog te betalen onkosten, bankkosten dec 10,52  

  1.515,33 Niet-bestede Subsidie 2020 Haarlem 246,53  

    Niet-bestede Subsidie 2020 Heemstede 174,02  

      431,07 

    Nog te besteden subsidie 2020    

    Sint Jacob Godshuis, Haarlem, Kooklessen 200,00  

      200,00 

    Reserves   

    Algemene Reserves 884,26  

      884,26 

        

  
1.515,33 

  
1.515,33 

  
 

  
 

Toelichting Bijzondere Posten:    

Crediteuren, niet-bestede subsidies 2020   

Van de ontvangen subsidies 2020 van de gemeenten Haarlem en Heemstede hebben wij € 420.55 niet 

besteed. Door de in 2020 gemaakte onkosten te verdelen naar rato van de ontvangen subsidies  
kwamen wij tot de volgende onderverdeling :   

Gemeente Haarlem      :  2125 / 3625 x 420,55  = €  246,53    
Gemeente Heemstede :  1500 / 3625 x 420,55  = €  174,02    

      

Nog te besteden subsidie 2020    

In 2020 hebben wij nadat de subsidies gegeven door de gemeenten Haarlem en Heemstede, reeds waren  

vastgesteld, een subsidie ontvangen van Sint Jacob Godshuis te Haarlem ad € 250,-- ter financiering van 

een idee van een van onze taalcoaches om kooklessen te geven verzorgd door statushouders. De  

ingrediënten ter waarde van € 50,-- per les worden bekostigd uit deze bijzondere subsidie. Helaas 

moesten wij er na een cursus door het Covid-19 virus  mee stoppen, maar wij hopen in 2021 deze  

bijzonder succesvolle kooklessen te hervatten.   

      

Reserves       

De Algemene Reserve van de Stichting bestaat uit:   

Ontvangen Donaties  265,00    

Vrijwilligersprijs 2019 Heemstede 250,00    

Niet-bestede subsidies gemeenten:    
Gemeente Haarlem 2018 en 
2019 303,76    

Gemeente Heemstede 2019 65,50    

  884,26    

 



  
 INKOMSTEN EN UITGAVEN 2020 

 

 2020 2020 2020 2020 

  TOTAAL Haarlem Heemstede 

Inkomsten  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

Subsidie Gemeente Haarlem 2.125,00 2.125,00 2.125,00   

Subsidie Gemeente Heemstede  1.500,00 1.500,00   1.500,00 

TOTAAL INKOMSTEN 3.625,00 3.625,00 2.125,00 1.500,00 

     

Uitgaven Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

  Totaal  2125/3625 1500/3625 

Kosten Coördinator 575,00 575,00 337,07 237,93 

Kosten Overige Vrijwilligers 275,00 275,00 161,21 113,79 

Bankkosten 150,00 117,50 68,88 48,62 

Website 150,00 123,20 72,22 50,98 

Overige Kosten 275,00 681,62 399,57 282,05 

Stichting "Het Begint Met Taal" plus          

Leermiddelen 600,00 771,32 452,15 319,17 

Thema-avonden, bijeenkomsten,         

bijzondere uitgaven en excursies 1.500,00 660,81 387,37 273,44 

Onvoorzien 100,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAAL UITGAVEN 3.625,00 3.204,45 1.878,47 1.325,98 

     

SUBSIDIE: NIET BESTEED 0,00 420,55   

 
 
 
 
 


