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Stichting Taalontmoeting Gouda

Inleiding
Het jaar 2017 is een enerverend jaar geweest voor Stichting Taalontmoeting (voortaan: St
TO). Het voltallige bestuur is tijdens de zomer van 2017 opgestapt, dit vanwege het (toen
aanstaande) overlijden van de penningmeester. De echtgenote van de penningmeester
(Mevrouw E. Huisman) was als voorzitter en oprichter de spil waar de Stichting om draaide,
maar door het overlijden van haar echtgenoot kon zij niet de energie opbrengen om het werk
te blijven doen. Het derde bestuurslid was in de zomer voor lange tijd in het buitenland, en
kon het bestuurswerk niet voortzetten.
Op initiatief van de Openbare Bibliotheek Gouda is er een nieuw bestuur geformeerd,
bestaande uit voorzitter Sanne Viegen, secretaris Rik Winsemius (tevens beleidsmedewerker van de OB) en penningmeester Jan Aarnout Boer.
Tijdens de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur zijn diverse besluiten genomen
die de exploitatie van de Stichting ingrijpend hebben veranderd. Zie verder ook het
Financieel jaarverslag.

Belangrijkste veranderingen in de exploitatie
Locatie
De eerste verandering met gevolgen voor de exploitatie betreft de keuze van de locatie waar
de taalcoaching plaatsvindt.
Tot aan het cursusjaar 2017 – 2018 werd de taalcoaching met name in het Nelson Mandela
Centrum (NMC) gegeven, alsmede in de Bijenkorf. Vanaf 2017- 2018 wordt er in ruime mate
gebruik gemaakt van De Chocoladefabriek (CF), de locatie waar de Openbare Bibliotheek
Gouda gevestigd is. Op de reden dit te doen wordt later ingegaan. In elk geval heeft deze
overgang een grote invloed op de exploitatie.
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Er zijn twee jaarverslagen over 2017 opgemaakt, een algemeen en een financieel. In het financieel verslag is
het stuk algemeen deels geïncorporeerd.

Medewerker
De vorige voorzitter van St. TO, mevrouw Huisman, besteedde vrijwel al haar tijd aan de
Stichting, gemeten in fte 1,2 fte. Na haar vertrek wordt een deel van die werkzaamheden
door de nieuwe bestuursleden verricht (allemaal vrijwilligers die hier géén dagtaak van
kunnen maken) en een paar andere vrijwilligers. Een stuk van de coördinatie en
administratie wordt door een medewerker van de OB uitgevoerd, de persoon die tevens
verantwoordelijk is voor het Taalhuis in Gouda. 1/3 fte van haar werktijd wordt zij ingezet
voor St. TO.
Subsidies
De OB heeft tijdig ingezien dat de veranderingen bij St. TO slechts gerealiseerd konden
worden als er tegenover de hogere exploitatiekosten, ook hogere inkomsten zouden kunnen
staan. Die compensatie moet verkregen worden door een verhoging van de subsidie. Deze
komt voor een groot deel (€ 40.000) uit een bijdrage van Gemeente Gouda en voor een
kleiner deel (€ 2.500) uit een bijdrage van de OB zelf.
De subsidie is op een zodanig niveau bepaald, dat er samen met de eigen bijdragen van de
deelnemers en projectsubsidies van fondsen een sluitende exploitatie mogelijk is.
Professionalisering
Een voorwaarde voor de toekenning van de subsidies is dat St. TO de activiteiten en de
exploitatie professioneel aanpakt. Dit moet absoluut niet gezien worden als een
diskwalificatie van het ‘oude bestuur’, maar het betekent wel dat er door hogere kosten én
subsidies, hogere eisen worden gesteld aan de bestuurlijke en financiële verantwoording.
Onderdelen van de professionalisering zijn:
•

De boekhouding is sterk uitgebreid. In het verleden werden er géén balansen en
exploitatieoverzichten opgesteld.

•

In het verleden namen de cursisten maandelijks contant geld mee voor de afrekening
van deelnemersgeld, koffie- en boekengeld. Nu wordt vrijwel alles via een incassoopdracht verwerkt.

•

Ook de andere cash betalingen worden tot een minimum teruggedrongen, zodat alle
inkomsten en uitgaven via de bankoverschrijving traceerbaar zijn.

Taalhuis en locatie
Vóór het cursusjaar 2017 – 2018 is er, gecoördineerd door de OB Gouda, gewerkt aan de
totstandkoming van het Taalhuis en het zogeheten ‘taakakkoord’. Het Taalhuis coördineert
in Gouda alle activiteiten op het gebied van taalontwikkeling en het bestrijden van
taalachterstanden, onder zowel autochtonen als allochtonen. In totaal zijn er zo’n 40

organisaties bij het Taalhuis betrokken. St. TO is één van de meest actieve participanten bij
deze opzet.
Mede omdat het Taalhuis haar centrum van activiteiten in de Chocoladefabriek heeft, heeft
St. TO besloten om de CF ook te zien als haar thuishaven. Dit brengt in de exploitatie –
zoals eerdergenoemd – hogere kosten met zich mee, maar men dient het ook te zien als een
inhoudelijke ‘win-win situatie’, omdat door de korte lijnen tussen Taalhuis en St. TO er zeer
efficiënt overlegd wordt. Dit hangt dus ook samen met het feit dat de persoon die werkzaam
is voor het Taalhuis, 1/3 van haar tijd voor St. TO werkt.

Overige toelichtingen
Vrijwilligers en tegemoetkoming
Stichting Taalontmoeting wordt, behoudens de 1/3 fte waarover reeds gesproken is, ‘gerund’
door vrijwilligers. Zowel de drie bestuursleden als de 14 taalcoaches doen dit op een puur
vrijwillige basis.
Schooljaar en kalenderjaar
Voor de financiële verslaglegging van St. TO maakt het uit of dat geschiedt op basis van een
school- dan wel een kalenderjaar. Intern werken we echter ook op basis van schooljaren,
met name wanneer we over de begroting moeten beslissen. Nadat er in hoofdlijnen inzicht
en overeenkomst is over die begroting, wordt deze weer naar een kalenderjaar begroting
omgezet. Zie verder het financieel jaarverslag.
Cursisten
Ultimo 2017 waren er 114 cursisten ingeschreven bij St. TO. In totaal hebben er in 2017 149
cursisten deelgenomen.
Ten opzichte van een jaar eerder, zijn er circa 45 bijgekomen, en 25 afgevloeid; dus een
stijging van 20. De doorstroming en uitstroom ligt op een ‘normaal’ niveau, d.w.z. conform
onze verwachting.
Ruimschoots de meeste cursisten komen uit Gouda (75) maar daarnaast vervult St. TO
duidelijk ook een regionale functie. Zo komen de cursisten uit de gemeenten:
Bodegraven (6), Boskoop (1), Driebruggen (1), Haastrecht (2), Lekkerkerk (1) Moordrecht
(2), Nieuwerkerk a/d IJssel (6), Oudewater (4), Reeuwijk (7), Rotterdam (1), Stolwijk (2),
Waddinxveen (5) en Zevenhuizen (1).
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