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Voorwoord
Dit verslag is geschreven om een inzage te geven in de (toekomstige) activiteiten van Stichting Leren

Helpt! De stichting identificeert de behoefte aan extra begeleiding voor kinderen en volwassenen op
het gebied van taal en onderwijs. De stichting wil gelijke kansen voor iedereen, ongeachte sociale of
econom ische achtergrond.
Om deze missie te bewerkstelligen is de stichting het project "Samen op weg met taal" gestart. Dit
project heeft ervoor gezorgd dat vele volwassenen zich verder hebben kunnen ontwikkelen in de
Nederlandse taal. Hierdoor voelen zij zich meer deel van de maatschappij en helpt het hun

zelfuertrouwen te bevorderen.
Verder heeft de stichting de ambitie om de activiteiten nog verder uit te breiden. Hierbij wordt niet
alleen gefocust op de ontwikkeling van de taal, maar ook op hulp bij de algemene ontwikkeling van
kinderen.
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Activiteiten stichti ng
ln het jaar 2017 heeft Stichting Leren Helpt! twee verschillende activiteiten uitgevoerd: Taalmaatjes
en Taalcafé.

Taalmaatjes
Bíj het project Taalmaatjes wordt een anderstalige volwassene gekoppeld aan een Nederlandstalige
volwassene om zo de Nederlandse taalvaardigheden te verbeteren. Het onderwerp van gesprek is
afgestemd op waar de anderstalige verbeterpunten zoekt. Hierdoor wordt niet alleen de

Nederlandse taal verbeterd, maar zorgt het ook voor verbinding van culturen.

Anderstaligen sturen een mail naar contact@lerenhelpt.nl voor een aanvraag van een taalmaatje.
Vervolgens wordt gevraagd naar het adres, stadsdeel, de leeftijd, het land van herkomst, hobby's en
het niveau van Nederlands. Met behulp van deze informatie kan er een goede match gevonden
worden.
De eerste ontmoeting is onder leiding van de vrijwilligerscoórdinator en is puur voor kennismaking.

Hier wordt gekeken of er een goede match is en worden de nodige afspraken gemaakt. Vervolgens
spreekt het koppel één keer in de week met elkaar af voor tlzuur. Deze koppeling duurt 3 maanden.
Tijdens deze koppeling is de vrijwilligerscoórdinator nauw betrokken bij de vorderingen. Ook vindt er
na Llz maand een voortgangsgesprek plaats en na 3 maanden een eindgesprek.

ln 2O77 zijn er 66 succesvolle koppelingen gemaakt.

Taalcafé
De insteek van het Taalcafé is het oefenen van de Nederlandse taal in een informele sfeer. Het
Taalcafé is iedere vrijdag geopend van L7:00 tot 19:00 uur en men kan hier zonder afspraak

binnenlopen. Hierdoor waarborgen wij de vr'rjblijvendheid die het Taalcafé wil uitstralen. ledere week
komt een ander onderwerp aan bod. Dit kan variëren van het onderwerp belastingen tot aan
carnaval. Voorafgaand aan het Taalcafé worden er verschillende vragen voorbereid om het gesprek
op gang te brengen, daarna zijn de aanwezigen vrij om te praten waarover ze willen.
Ook wordt er iedere week een TopTalk georganiseerd, gebaseerd op de bekende TED Talk. Hier geeft
iemand een presentatie over een ondenrerp waarin hij/zij geïnteresseerd is.
Het Taalcafé heeft, mede dankzij haar vrijblijvendheid en openheid, gezorgd voor een betere
verbinding tussen mensen en een grove verbetering in de Nederlandse taal.
Wat voor zowel de Taalmaatjes als het Taalcafé naar voren is gekomen, is de waardering van het
informeel leren. Alledaagse dingen worden besproken en ook Nederlandse "straattaal" (denk aan
"hoor" aan het eind van een zin, of de verkleining van woorden zoals trappetje) komt meer aan bod.
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Toekomstbeeld
ln het jaar 2OL8 zal de stichting de activiteiten van vorig jaar voortzetten. Vanwege de hoge
populariteit van het project Taalmaatjes en het Taalcafé zullen deze activiteiten in 2018 ook weer
beschikbaar zijn.
Om de visie en missie van de stichting na te streven zal de stichting zich ook gaan richten op nieuwe
activiteiten. De stichting richt zÍch op de sociale ontwikkeling van kinderen en laaggeletterde
volwassenen en wilt gelijke kansen voor iedereen, ongeacht sociale en economische achtergrond.
De stichting heeft de ambitie om te starten met het bieden van hulp aan de ontwikkeling van

kinderen en de ouderbetrokkenheid hierbij op basisscholen. Het doel van dit project is om de ouders
van kinderen les te geven in hoe zij hun kind het beste kunnen begeleiden. Hierdoor zal het kind
betere begeleiding ontvangen van zijn/haar ouder(s) en dit bevordert de ontwikkeling van het kind.
Hiervoor zal de stichting gebruík maken van ervaren docenten die dit project goed kunnen
begeleiden. Hiervoor zal dan ook een vergoeding worden gegeven aan de docenten. De verwachte
kosten hiervan bedragen € L1.250,- voor de vergoeding aan docenten en € 1.000,- voor materiaal.
Met dit project wil de stichting zowel kind als ouder beïnvloeden om zo ieder kind een kans te geven
om zich optimaal te ontwikkelen. Op dit moment is nog niet bekend of dit project definitief van start
kan gaan.

Organisatie
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Voorzitter:

Mevr. Monique Deenik

Penningmeester:

Mevr. Gemma Geerdsema

Secretaris:

Mevr. Renée Koppenberg

Werknemers
Naast vele vr'rjwillige Taalmaatjes heeft de stichting nog twee vrijwilligers in dienst.

-

-

Thomas Roor: vrijwilligerscoórdínator (0.6fte). Thomas is de bemiddelaar van de Taalmaatjes
en het Taalcafé. Híj zorgt ervoor dat er nieuwe koppelingen plaatsvinden, is het

aanspreekpunt voor de lopende projecten en zorgt voor de acquisitie van nieuwe
vrijwillígers.
Pjotr Vriend: Vrijwilliger Marketing & Communicatie (0.2fte). Pjotr zal in 2018 een
marketingplan schrijven zodat de stichting een gestructureerde groei kan inzetten en
rekening kan houden met alle nodige facetten.
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Jaarrekening
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Begroting
De stichting heeft, zoals te zien is in de jaarrekening, de afgelopen jaren verlies gedraaid. Redenen
hiervoor zijn het gebrek aan inkomsten en de kosten van de trainees die voor het leeuwendeelvan
de kosten zorgt. De stichtÍng heeft de kosten gefinancierd uit een lening die zij is aangegaan bij
TopTaal. Het doelvan de stichting is om in 2018 financieelonafhankelijk(er)te worden door middel
van subsidíeaanvragen en fondsenwerving voor de nieuwe projecten.

Ma rketi ng

en Representatiekosten

De marketing en representatiekosten zijn voor het grootste deel flyers die z'rjn besteld om de

stichting te promoten bij verschillende beurzen. Ook zijn er kosten gemaakt om naam te vestigen
voor de stichting op Facebook. Een klein deel betreft de kosten van bedankjes.
Voor het komende jaar zullen deze kosten naar verwachting lager liggen. Er zullen geen kosten
worden gemaakt voor Facebook en de kosten voor flyers zullen lager liggen omdat er nog flyers
voorradig zijn. Wel zullen er nieuwe marketingkosten naar boven komen bij het opzetten van nieuwe
projecten. Verder wil de stichting vrijwilligers meer aan zich binden door míddelvan presentjes of
iets soortgelijks. Daarom zullen de geschatte kosten voor marketing en representatie € 650,- zijn.

Contributies/Va

ratu u r kosten
De contributiekosten zijn afgelopen periode gemaakt om de groei van de stichting te stimuleren. Zo
is de stichting aangesloten bij "Het begint met taal". Hierdoor kan de stichting Taalmaatjes de juiste
training geven en gebruik maken van relevante vakliteratuur. De kosten voor contributies/
vakliteratuur zullen in 2018 naar verwachting € 195,- zijn.
kl ite
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Trainee vergoeding
Voor een succesvolle start van de stichting zijn er twee trainees aangenomen. Deze trainees hebben
zich volledig ingezet voor de stichting om de projecten die op dit moment lopen zo goed mogel'rjk op
te zetten. Op dit moment zijn de trainees vervangen door vrijwilligers die werken op volledig
vrijwillige basis, waardoor de kosten hiervoor volledig komen te vervallen in 2018.

Automatise

ri n gs koste n

De automatiseringskosten bestaan uit het gebruik van officeproducten en kosten van de website.
Deze kosten zullen niet veranderen en zijn daarom ingeschat op € 429,-.

Toekomstige activiteite

n

Voor komende activiteiten wordt gekeken naar de mogelijkheid om op kostprijs de activiteiten aan te
bieden.
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