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Jaarverslag 2018
Introductie
De VrouwenTaalgroep Zeist is een vrijwilligersorganisatie van vrouwen voor vrouwen, die is opgericht
in 1975. Zij stelt zich ten doel buitenlandse vrouwen, die om diverse redenen geen cursus Nederlands
buitenshuis kunnen volgen, één op één thuis te helpen bij het leren verstaan en spreken van de
Nederlandse taal. Zij probeert op deze wijze vrouwen die anders geen enkele vorm van basiseducatie
zouden ontvangen, te helpen integreren in onze samenleving. Naast het leren van het Nederlands is het
wederzijds contact tussen lesgeefster en lesneemster van groot belang. Dit kan begrip voor elkaars
cultuur bevorderen.

Ook kan de VrouwenTaalgroep Zeist begeleiding bieden aan vrouwen die wel regulier onderwijs volgen,
maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben. Ook vrouwen die wel regulier onderwijs gevolgd
hebben, maar hun kennis willen onderhouden en uitbreiden kunnen verder geholpen worden. Deze
vrouwen hebben vaak vooral behoefte aan begeleiding bij beter leren (begrijpend) lezen en schrijven.
De VrouwenTaalgroep Zeist ziet zichzelf nadrukkelijk als een aanvulling op de bestaande voorzieningen
op dit gebied.

De lessen
De lesgeefsters bezoeken de buitenlandse vrouwen thuis gedurende een uur/anderhalf uur per week.
Met het lesmateriaal van de VrouwenTaalgroep Zeist en de creativiteit van de lesgeefsters wordt
gewerkt aan het vergroten van de kennis van het Nederlands. Hoofddoel is verstaan en spreken, maar
de meeste vrouwen willen ook leren lezen en schrijven. Bij de aanvang van de lessen wordt altijd
bekeken waarom de lesneemster geen gebruik maakt van de reguliere voorzieningen.

Het bestuur
Het bestuur draagt zorg voor de voortgang van het werk. Zij zorgt onder andere voor het werven van
vrijwilligers als lesgeefster, biedt een training aan bij de Stichting Lezen en Schrijven voor het
programma Taal voor het Leven. Ze organiseert uitwisselingsbijeenkomsten voor de lesgeefsters,
waarbij ervaringen en tips worden uitgewisseld en voorziet de lesgeefsters van geschikt lesmateriaal. Zij
houdt de vorderingen in het oog via contact met de lesgeefsters.

1

Het bestuur belegt jaarlijks een aantal informatieavonden voor de lesgeefsters en geeft “Nieuwsbrief
VrouwenTaalgroep Zeist” uit.
Het bestuur geeft als waardering aan de vrijwilligers een eindejaarscadeau.

Zij heeft overleg met zusterorganisaties en wisselt via “Het begint met Taal” (HBT) kennis en ervaring
uit. HBT, de landelijke koepel voor informele taalondersteuning, is een zelfstandig opererende
stichting met een eigen pand en betaalde staf. HBT behartigt de belangen van alle bij haar
aangesloten thuislesorganisaties, waaronder de VrouwenTaalgroep Zeist. HBT biedt sinds 2010
regelmatig diverse cursussen, webinars en workshops aan over diverse onderwerpen die met
lesgeven en het runnen van een thuislesorganisatie te maken hebben. De vrijwilligsters van de
VrouwenTaalgroep Zeist kunnen tegen een schappelijke prijs deelnemen aan deze cursussen,
workshops en webinars.

Eén van de bestuursleden maakt deel uit van de klankbordgroep van HBT.

Het VTZ bestuur
Per 31 december 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Margreet Wagenaar

voorzitter

Sandra Andeweg

penningmeester

Janny van Werkhoven

secretaris

Corrie Peterse

coördinator lesgeefsters-lesneemsters.

Jany Hitzert

beheerder lesmateriaal

Nineke Modderaar

redacteur Nieuwsbrief

Loes Vermeulen

algemeen bestuurslid.

In 2018 kwam het bestuur 8 keer bij elkaar en wel op 18 januari, 5 maart, 3 april, 3 mei, 28 juni, 5
september, 7 november en 12 december 2018.
Regelmatig stonden de volgende onderwerpen op de agenda: nabespreking activiteiten, komende
activiteiten, de website, PR en werving, de wachtlijst en de lesgeefsterslijst, nascholing, uitwisseling van
ervaringen en het lustrum in 2020.

Publiciteit
In 2018 werd de VrouwenTaalgroep ondersteund door een vrijwilligster die de website actueel hield,
zich verdiepte in onze huisstijl en onze teksten bekeek.
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Een van onze vrijwilligsters is fotografe en maakt schitterende foto’s van leskoppels en activiteiten, die
we bij de publiciteit en op de website kunnen gebruiken.

De “Nieuwsbrief VrouwenTaalgroep Zeist” verscheen in maart, juni, september en december 2018 en
werd behalve aan onze lesgeefsters ook gezonden aan een aantal geïnteresseerde personen en
zusterorganisaties in het land.

Wij grijpen voorkomende gelegenheden aan om gratis publiciteit te verkrijgen.
De Nieuwsbode wordt gebruikt om nieuw vrijwilligers te werven. Er werden foto’s van de
Nieuwjaarsbrunch in januari en de pannenkoekenmaaltijd in juni gepubliceerd op de website. Dergelijke
publicaties zorgen soms voor nieuwe aanmeldingen, niet alleen van vrouwen die les willen geven, maar
ook van vrouwen die les willen krijgen.

Ook waren wij op 29 september aanwezig op de grote, goed bezochte vrijwilligersmarkt in de hal van
het gemeentehuis.

ANBI status
Conform de gewijzigde regelgeving voor ANBI’s (een algemeen nut beogende instelling) zijn het
Jaarverslag 2017 en het Financieel Overzicht 2017 en de Balans 2017 van onze stichting op onze website
www.vrouwentaalgroepzeist.nl geplaatst.

Extra activiteiten in 2018
•

14 januari de Nieuwjaarsbrunch met lesgeefsters in het Inloophuis aan de Laan van
Vollenhove in Zeist.

•

24 januari bijwonen van een naturalisatiebijeenkomst in het gemeentehuis.

•

26 februari een workshop voor lesgeefsters door een logopediste.

•

6 maart deelname aan wijkoverleg Zeist-Noord.

•

24 april deelname aan een bijeenkomst over de nieuwe privacy wetgeving.

•

15 mei bijeenkomst waarop lesgeefsters ervaringen konden uitwisselen.

•

22 mei deelname aan bijeenkomst vrijwilligersalliantie.

•

5 juni deelname aan wijkoverleg Zeist-Noord.

•

7 juli pannenkoekenmaaltijd voor lesgeefsters en lesneemsters in het “Jagershuys”.

•

29 september deelname aan de vrijwilligersdag in het gemeentehuis.

•

2 oktober deelname aan wijkoverleg Zeist-Noord.

•

6 november deelname aan bijeenkomst maatjesalliantie.
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•

6 november deelname aan bijeenkomst van taalaanbieders in het gemeentehuis.

•

13 november deelname aan bijeenkomst van de vrijwilligerscentrale: de vrijwilliger van de
toekomst.

Verder in 2018
Iedere lesgeefster heeft een bestuurslid als aanspreekpunt. In 2017 is afgesproken dat ieder
bestuurslid “haar” lesgeefsters uitnodigt voor een bijeenkomst bij het bestuurslid thuis om
ervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te bespreken.
De lesneemsters kunnen twee en een half jaar les krijgen, uitzonderingen zijn mogelijk.
Met de gemeente Zeist, het Taalhuis, de vrijwilligerscentrale, Het begint met taal, Stichting lezen en
schrijven en Samenspraak
zijn goede contacten.

Overzicht in cijfers
In 2018 is het aantal lesgeefsters hetzelfde gebleven. 6 Lesgeefsters zijn om diverse redenen gestopt:
ziekte, mantelzorg, een nieuwe baan en verhuizing.
6 Nieuwe lesgeefsters zijn in 2018 gestart.
Per 31 december stonden twee vrouwen op de wachtlijst. De vraag naar taallessen blijft groot.
Vrijwilligsters
In 2018 waren in totaal 53 vrijwilligsters actief. Naast lesgeefsters hadden we een website
beheerder en een fotografe die voor ons foto’s maakte voor onze promotie- en wervingsactiviteiten.
Lesneemsters
In 2018 hebben we aan 60 individuele vrouwen les gegeven.
De 60 individuele lesneemsters kwamen uit de volgende landen: Marokko 25, Somalië 4, Afghanistan
2, Turkije 1, Sri Lanka 7, Eritrea 3, Syrië 5, China 1, Spanje 2, Indonesië 2, Kosovo 2, Polen 1, Vietnam 1
en Macedonië 1.
Wachtlijst
In 2018 hebben 22 vrouwen op de wachtlijst gestaan. 20 Van hen hebben we kunnen helpen, 2
vrouwen hadden een andere oplossing gevonden of waren niet meer bereikbaar toen een lesgeefster
voor hen was gevonden. De 2 vrouwen, die aan het eind van 31 december 2018 nog op de wachtlijst
stonden, komen uit Marokko en Griekenland.
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