
                                             ANBI GEGEVENS 

Naam   : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 

RSIN-nummer  : 8573.83.772 

KvK-nummer  : 68305028 

Secretariaat  : Strawinskylaan 8 
                                         2102 CP Heemstede 
                                         telefoon      : 06 41171005  
                                         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 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  : Anita Hupsch – van den Heuvel 
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 320 actieve taalcoaches uit de regio werkzaam ten behoeve van 
ongeveer 355 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 de aanvragen van de 
VOGs door de stichting zonder kosten 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 SITUATIE PER 31 DECEMBER 2022 :   

BALANS  
DEBET 

 
CREDIT 

Saldo Bank  2.376,55    

Crediteuren     

Bankkosten ING  december 2022    -22,17  
Niet-bestede Subsidie Haarlem 2022    -112,88  
Niet-bestede Bijdrage Heemstede 2022   -79,68  
Niet-bestede Bijdrage Bloemendaal 2022   -31,88  

    -246,61 

Reserves :     

Vrije Reserves :     

Diverse Donaties t/m 2022    -365,00  
Vrijwilligersprijs 2019    -250,00  
Double Dutch Haarlem 2022   -300,00   

    -915,00 

Subsidie Kookclub    -150,00 

Niet Bestede Subsidies/Bijdragen :     

Gemeente Haarlem 2018 t/m 2021    -711,57  
Gemeente Heemstede 2019 t/m 2021    -353,37  

     -1.064,94 

  2.376,55  -2.376,55 

     INKOMSTEN EN UITGAVEN 2022 
    

Ontvangen Subsidies 2022/Overige Inkomsten:    

Gemeente Haarlem    -2.125,00  
Gemeente Heemstede    -1.500,00  
Gemeente Bloemendaal    -600,00  

    -4.225,00 

Onkosten :     

Onkostenvergoeding Coordinator    600,00   

                                         Vrijwilligers   275,00   

Bankkosten   183,00   

Kosten Website   123,20   

Overige Kosten    731,62   

Leermiddelen   1.369,32   

M&G, Bijeenkomsten, Excursies, Tochten   688,42   

Onvoorzien   30,00    

  4.000,56  -4.225,00 

VOORDELIG  SALDO 2022   224,44 
  

  4.225,00   
 

 

 

 

      



Niet-bestede Subsidie / Bijdragen 2022 :     

Gemeente Haarlem is 2.125,00 / 4.225,00 x 224,44 = 112,88 

Gemeente Heemstede is 1.500,00 / 4.225,00 x 224,44 = 79,68 

Gemeente Bloemendaal is     600,00 / 4.225,00 x 224,44 = 31,88 

    224,44 

 
 
 
Toelichting INKOMSTEN EN UITGAVEN 2022 

    

Inkomsten 
De gemeente Bloemendaal besloot voor de eerste keer de stichting een bijdrage te geven 
van € 600,-- aangezien het aantal Nieuwkomers uit de voormalige gemeenten waaruit de 
gemeente Bloemendaal bestaat, aanmerkelijk toenam.  
 
Uitgaven 
 
Coördinator / Overige Vrijwilligers  ( Begroting : € 875,--  Uitgaven : € 875,-- ) 
De coördinator ontvangt ieder jaar een bedrag dat de kosten moet dekken die zij maakt voor 
de stichting. Zij besteed zeer veel tijd aan de stichting en haar werkzaamheden betekenen 
dat zij ook veel onkosten maakt. In 2022 ontving zij € 600,--. 

De overige vrijwilligers, die een onkosten vergoeding kregen, ontvingen in totaal € 275,--.  
 
Bankkosten  ( Begroting :  €  145,--   Uitgaven : €  183,-- ) 
De bankkosten die wij aan de ING-Bank moesten betalen, namen aanzienlijk toe mede 
doordat wij vanaf april 2022 per maand moesten gaan betalen voor “Kosten 
Klantonderzoek”.  
 
Kosten Website  ( Begroting :  € 135,--  Uitgaven :  € 123.20 ) 
Deze kosten blijven gedurende de jaren constant en bestaan uit de Domeinregistratie en de 
registratie Domeinnaam. 
 
Overige Kosten  ( Begroting : €  530,--  Uitgaven : € 731.62 ) 
De kosten overstegen de begroting hetgeen voornamelijk veroorzaakt werd door de sterk 
gestegen kosten voor het laten kopiëren van het “Algemeen Informatieboekje TC”. Dit 
boekje dat aan alle nieuwe taalcoaches wordt uitgereikt, moest dit jaar in een oplage van 
200 worden gekopieerd, vanwege het grote aantal nieuwe taalcoaches, dat zich aanmeldde. 
Elk jaar geven wij de twintig meest onmisbare vrijwilligers een boeket of cadeaubon als dank 
voor alle werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting. In 2022 besteedden wij             
€ 220,--. 
Verder gaven wij kosten uit aan Papier en Toner aanvraag VOG’s, Visitekaartjes coördinator, 
Promotiemateriaal en Flyers om nieuwe taalcoaches aan te trekken. 
 
 
 
 



Leermiddelen  ( Begroting €  935,--  Uitgaven :  € 1.369.32 ) 
Onder deze kostensoort boeken wij buiten contributie die wij aan de stichting “het begint 
met taal” , in 2022  € 275,--, alle uitgaven die wij doen om leermiddelen/hulpmiddelen aan 
te schaffen, die ten dienste staan aan al onze taalcoaches.  
Vooral de kosten die wij maakten om boekjes te kopiëren zijn in 2022 gestegen.   
De titels die wij op deze manier beschikbaar stelden aan onze taalcoaches zijn: 
120 exemplaren “Biografie Anderstaligen”       kosten €  365.42 
  60 exemplaren  “Handboek voor Taalvrijwilligers”  kosten €  162.55 
  30 exemplaren  “Gezond Leven”    kosten €  141.78 
 
Daarnaast hebben wij in 2022 aangeschaft voor onze bibliotheek: 
10 exemplaren “Nederlands Oefenen Taalpuzzels”  kosten €  142.40 
20 exemplaren “Nederlands als tweede taal NT2”  kosten €  332.50 
Deze laatste twee uitgaven kunnen voor een bepaalde tijd gratis geleend worden van onze 
bibliotheek. 
 
Meet&Greet, Bijeenkomsten, Excursie etc ( Begroting : € 1.567,50  Uitgaven : € 688,42 ) 
De kosten voor deze kostencategorie zijn sterk beïnvloed door het doorgaan van slechts één 
van de twee geplande Meet&Greet bijeenkomsten. Doordat deze ene M&G werd gehouden 
in het weekend voor Kerstmis en ook de weergoden ons niet goed gezind waren, er lag 
overal nog sneeuw en de straten en trottoirs waren spekglad door bevriezing, was de 
opkomst niet optimaal. Desondanks was het een zeer goede en gezellige bijeenkomst. 
De kosten in Het Schoter in Haarlem waren in totaal € 158.56. 
De vier kennismakingsbijeenkomsten in De Luifel in Heemstede werden elke keer bezocht 
door circa 15 á 20 nieuwe taalcoaches die allemaal zeer enthousiast waren. Voor de eerste 
keer moesten wij huur betalen in De Luifel. In totaal waren de kosten voor deze vier 
bijeenkomsten € 361.55.  
Tevens werden onder deze kostensoort geboekt Bedankborrel Vrijwilligers € 20,32, 
Koffie/Thee Kookclub € 30,18, de kosten gemaakt voor de twee speurtochten in Leyduin       
€ 16,19 en de kosten voor de lunch van het bestuur € 100,--. Tijdens deze lunch werden de 
plannen voor 2023 besproken. 
 
 
 
Wilco Wansink 
Penningmeester Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 
 
1 januari 2023 
 


