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2010: aanloopperiode 

Er zijn in 2010 vooral praktische zaken geregeld, zoals: 

- de fiscale erkenning als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele anbi); 

- de werving van ‘ambassadeurs’; de Vriendenstichting heeft nu een comité van aanbeveling met 

zestien bekende Nederlanders en Vlamingen, onder wie Kristien Hemmerechts, Youp van ’t Hek en 

Adriaan van Dis; 

- verwoorden van de statuten en de doelstelling.  

 

2011: werving vrienden en eerste project  

Twee wervingsacties onder de leden van het Genootschap Onze Taal leverden in 2011 meer dan 

1000 vrienden op. Ook werd het eerste project ingediend en goedgekeurd: TLPST, een e-mail-

nieuwsbrief voor jongeren. TLPST informeert over taal(nieuws), geeft tips, en laat zien hoe boeiend 

én grappig taal kan zijn. 

 

2012: werving vrienden en twee nieuwe projecten  

In 2012 is er opnieuw een wervingsactie gehouden, die bijna 500 nieuwe vrienden opleverde.  

De Vriendenstichting keurde daarnaast een aanvraag goed voor de jongeren-nieuwsbrief 

Woordspot, waarin woorden als budget, euforie en visum worden verklaard. Woorden dus die 

leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen gebruiken, wat vaak niet 

het geval blijkt te zijn. 

 

Ook keurde de stichting het ontwikkelen van een app voor www.onzetaal.nl goed. Een app is een 

computerapplicatie die het mogelijk maakt een website via een smartphone of een tabletcomputer 

te doorzoeken. Sinds half maart kunnen gebruikers de app gratis downloaden. En dat gebeurde de 

eerste tien dagen al 50.000 keer.  

 

2013 

Dit jaar zullen we op de ingeslagen weg doorgaan: werven van nieuwe vrienden en beslissen over 

ingediende projecten. De Vriendenstichting heeft sinds kort een eigen website: 

www.vriendenvanonzetaal.nl. Deze website biedt meer mogelijkheden om iedereen te attenderen 

op de activiteiten van de Vriendenstichting. 

 

Er is een financieel verslag van de Vriendenstichting voor de jaren 2009-2011. Een samenvatting 

daarvan staat op www.vriendenvanonzetaal.nl. Als u de uitgebreide versie wilt inzien, dan kan dat 

uiteraard; stuur een mail naar vrienden@onzetaal.nl en u krijgt het elektronisch (eventueel 

schriftelijk) toegestuurd. 

De inzet van het ondersteunend personeel van Onze Taal voor de stichting komt overigens voor 

rekening van het Genootschap Onze Taal. Vrijwel al het geld dat donateurs schenken, wordt dus 

daadwerkelijk besteed aan taalprojecten. 

 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Vriendenstichting. De tweede ontvangt u in september 2013.  
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