
 

  

Nieuwsbrief 6, najaar 2015 
stichting Vrienden van Onze Taal 
 
Spellingsite.nu 
Het project Spellingsite nadert zijn voltooiing. Vanaf 7 oktober is de website voor iedereen te 
raadplegen. Op dit moment wordt de proefversie getest door een groep vrijwilligers. Op 
Spellingsite.nu is de spelling van zo’n 100.000 woorden te vinden. De website is tot stand gekomen 
dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van Onze Taal. Het project is nu afgerond. De 
taaladviseurs van Onze Taal zullen de site onder hun hoede nemen en blijven aanvullen.   
 
Lezersonderzoek Onze Taal 
Dankzij een subsidie van de Vriendenstichting heeft Onze Taal een groot lezers- en 
marketingonderzoek kunnen houden. Ruim 4500 leden en niet-leden vulden online een enquête in 
en 500 leden werden gebeld door een onderzoeksbureau. Het onderzoek heeft veel gegevens 
opgeleverd die Onze Taal kan gebruiken om onder meer leden te werven en het blad nog beter te 
maken. 
 
Jaarwoordkalender 
De Jaarwoordkalender, tot stand gekomen dankzij subsidie van de stichting Vrienden van Onze Taal, 
is een succes geworden. Al na een paar dagen hadden duizenden bezoekers een jaartal ingevoerd in 
het zoekscherm op de site van Onze Taal om erachter te komen welke woorden en uitdrukkingen in 
dát jaar voor het eerst zijn aangetroffen. Inmiddels is de Jaarwoordkalender al bijna 450.000 keer 
geraadpleegd.  
 
Financieel jaarverslag 2014 
Op de site www.vriendenvanonzetaal.nl staat het financieel jaarverslag 2014. U kunt ook een 
exemplaar aanvragen via 070 - 356 12 20.  
 
Een idee voor de Vriendenstichting? 
De projecten die we hierboven noemen, zijn voorbeelden van initiatieven die dankzij de 
Vriendenstichting kunnen worden uitgevoerd. Hebt u een goed idee voor een project? Geef dat dan 
aan ons door! De voorwaarden zijn:  

 Uw idee draagt bij aan de verspreiding van kennis over de Nederlandse taal.  

 Uw idee levert een duidelijke bijdrage aan de naamsbekendheid, de status en/of het 
ledenaantal van het Genootschap Onze Taal. 

 Uw idee is uitvoerbaar op projectbasis en heeft dus een begin én een duidelijk eind.  
 
Stuur uw suggestie naar vrienden@onzetaal.nl. 
 

Dit is de zesde nieuwsbrief van de stichting Vrienden van Onze Taal. De zevende ontvangt u in het voorjaar van 
2016. 
 
Website: www.vriendenvanonzetaal.nl 
E-mail: vrienden@onzetaal.nl 
Telefoon: 070 – 356 12 20 
 
Bestuur stichting Vrienden van Onze Taal, oktober 2015  
prof. dr. Carel Jansen (voorzitter), drs. Hans van der Steen (penningmeester), mr. Cathrine le Clercq-Meijer 
(secretaris) 
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