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Jaarverslag 2009 Genootschap Onze Taal
2009 was voor het genootschap een goed jaar, met onder meer een succesvol congres, een
nieuw medium (Woordpost), een jaarrekening die in evenwicht is, drie nieuwe boeken, en
met – voor het eerst in 11 jaar – een stijging van het aantal leden.
Ledental en financiële situatie
Eind december had de vereniging 33.330 leden, dat is 2% meer dan eind 2008 (32.672 leden).
Voor het vergroten van de financiële armslag werd eind 2009 voor de derde keer aan de leden
verzocht een donatie over te maken als aanvulling op hun contributie. 4854 leden gaven daar
gehoor aan; tezamen maakten zij in de vorm van giften in de contributieperiode voor het jaar
2010 € 64.625 over aan het genootschap. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan wat er een jaar
eerder werd ontvangen.
Voor het structureel verbeteren van de financiën ging op 1-1-2009 de contributie omhoog van
€ 24,- naar € 27,50, waardoor de contributie-inkomsten in 2009 met ruim € 90.000 stegen ten
opzichte van 2008. Verder was er een opvallend hogere uitkering voor kopieerrechten
(€ 25.640 i.p.v. € 7.264 in 2008). Aan de kostenkant lagen de personeelslasten € 20.000
hoger dan begroot en is er € 19.000 meer besteed aan werving van nieuwe leden. Dat laatste
bedrag ging voor een deel naar een wervingsactie tegen speciaal advertentietarief in een
aantal kranten in de zomer van 2009, die ruim 600 leden opleverde. Als eindresultaat op de
jaarrekening is er over 2009 een positief saldo van € 29.140.
Tijdschrift Onze Taal
De jaargang 2009 bestond uit tien nummers met in totaal 368 pagina’s. In het blad is in 2009
onder meer aandacht besteed aan Engels in het Nederlands (themanummer januari), nieuwe
woorden van 2008, de taal van Hyves, het verband tussen klank en betekenis, blindenschrift,
autotaal, meertaligheid, lidwoorden bij winkelnamen, de taal van e-mail, liedteksten,
ministeriële toespraken, grammatica, Nederlands in Wallonië, vertalen, retorische middelen,
diplomatentaal, het AVI-keurmerk, solliciteren, begrijpelijk schrijven, geheimschrift, het
Duits naast het Nederlands (themanummer november), het woordenboek in ons hoofd, en
verklaringen van merknamen. Spraakmakend waren onder meer de voorpublicatie uit het
boek van Paulien Cornelisse, dat nadien een bestseller werd, het artikel in het zomernummer
over Nederlands in Amerika n.a.v. de herdenking van 400 jaar New York in september, het
stuk over middenstandsrijm en de beschouwing over het taalgebruik van Geert Wilders.
Op de bureauredactie werd in 2009 L. (Lydeke) Roos BA opgevolgd door drs L. (Laurien)
Talsma.
Taaladviesdienst
In 2009 kwamen er 13.691 verzoeken om taaladvies binnen. Een deel daarvan (2952 vragen)
is voor de Taalunie beantwoord in het kader van het betaalde project Taaladvies.net. Dit
vijfjaarsproject begon in januari 2008; in 2009 werd voor dit project door Onze Taal € 52.647
gedeclareerd.
Het merendeel van de vragen komt nog steeds per telefoon binnen (58%), maar ook e-mail is
inmiddels met 40% van de vragen sterk vertegenwoordigd.
Het totale aantal verzoeken om taaladvies verliep in de afgelopen jaren als volgt:
2000
-----9.205

2002
2004
-----------13.586 16.037

2006
-----9.851

2008
2009
------ ------13.420 13.691

In 2009 bracht de Taaladviesdienst € 134.920 in rekening voor werk dat voor derden werd
verricht, inclusief het werk voor de Taalunie. Deze inkomsten zijn steeds meer en beter
gespreid over diverse activiteiten, zoals correctiewerk (€ 33.375), royalty’s voor gemaakte
boeken (€ 8.310), cursussen voor particulieren (€ 8.030), workshops voor instellingen en
bedrijven (€ 20.940) en de vergoeding voor de telefonische adviezen via het betaalde 0900nummer (€ 11.620).
Bij de dienst waren eind 2009 6 taaladviseurs werkzaam, met gemiddeld een aanstelling van
28 uur per week.
Congres Onze Taal
Op 21 november 2009 hield Onze Taal in Utrecht zijn 27ste tweejaarlijkse publiekscongres,
met als titel ‘Grenze(n)loos Nederlands’. 1350 bezoekers kwamen naar deze succesvolle
bijeenkomst, waar onder anderen gesproken werd door Prinses Laurentien, minister Van der
Laan en Kristien Hemmerechts, en waar optredens waren van de cabaretiers Paulien
Cornelisse en Kees Torn.
Onze Taal op internet
De website van Onze Taal trok in 2009 gemiddeld per maand 163.628 verschillende
(‘unieke’) bezoekers, een stijging met 31% ten opzichte van 2008, toen dat maandgemiddelde
124.700 was. Tijdens in totaal 3,5 miljoen bezoeken werden ruim 13 miljoen
informatiepagina’s opgevraagd.
Het elektronische inschrijfformulier op de website leverde in 2009 2948 aanmeldingen van
nieuwe leden en cadeau-abonnementen op; de website vervult aldus ook een belangrijke rol
in de werving en inschrijving van nieuwe leden.
De bureauredactie voegde enkele dossiers aan de website toe: ‘Taal van de liefde’ en ‘Het
mooiste woord van…’. De Taaladviesdienst bracht het aantal uitgewerkte taaladviezen op de
website naar ruim 1400.
Digitale Onze Taal
Sinds januari 2007 is een digitale versie van het tijdschrift beschikbaar. Een elektronisch
abonnement kostte in 2009 € 27,50, dezelfde prijs als een gewoon abonnement; in combinatie
met het papieren tijdschrift was de meerprijs € 12,50. Eind 2009 waren ongeveer 1020
abonnees aangemeld voor de digitale Onze Taal, waarvan een belangrijk deel bestaat uit een
collectief abonnement voor wetgevingsjuristen op diverse ministeries. Onderhandelingen zijn
gaande met onderwijsinstellingen om Onze Taal via de computer voor deze instellingen
toegankelijk te maken.
Taalpost
De elektronische nieuwsbrief Taalpost wordt drie keer per week gratis toegestuurd aan
belangstellenden. Het genootschap heeft Taalpost vanaf oktober 2008 op eigen kracht
voortgezet toen Van Dale zich na 7 jaar terugtrok uit de uitgeverscombinatie met Onze Taal.
Het medium is beschikbaar voor advertenties van Onze Taal, om leden te werven en diensten
onder de aandacht te brengen. De taalnieuwsbrief werd eind 2009 toegestuurd aan ongeveer
18.000 abonnees. De Nederlands-Belgische redactie werd in 2009 gevormd door Marc van
Oostendorp en Erik Dams. Zie www.taalpost.nl.
Woordpost
Tot maart 2009 verzorgde Onze Taal tegen betaling elke werkdag het e-mailmagazine KriQ.
In deze gratis uitgave werd in elke aflevering een moeilijk woord uit de actuele pers
toegelicht (in betekenis, herkomst en uitspraak). Toen uitgever Lenthe KriQ bij gebrek aan
baten moest stopzetten, heeft Onze Taal de uitgave voortgezet onder de titel Woordpost. Dit
magazine verschijnt nu tweemaal per week, op de (werk)dagen dat Taalpost niet verschijnt.
Woordpost had eind 2009 8000 abonnees, en dat aantal groeit. Zie www.woordpost.nl.

Overige
In 2009 werd verder door Onze Taal:
♦ voor de zeventiende keer de Onze Taal Taalkalender gepubliceerd (van 2010);
♦ een grondig herziene versie van het taaladviesboek Taal-top-100 uitgebracht bij Sdu
Uitgevers;
♦ de boeken Spelling geregeld en Leestekens geregeld gepubliceerd, waarvan al na drie
maanden een tweede oplage moest worden gemaakt;
♦ op de professionele netwerksite LinkedIn het beheer van een al bestaande Onze Taalgroep overgenomen, met eind december zo’n 1500 leden;
♦ een Twitter-account opgezet, waarop vele actieve internetters onder meer het taalnieuws
van Onze Taal volgen en verder verspreiden;
♦ elke week een taalrubriek geschreven voor de populaire nieuwswebsite Nu.nl, waardoor
tienduizenden mensen naar de website en het werk van het genootschap werden geleid;
♦ een weblog over taalkwesties geschreven door de Taaladviesdienst, gericht op interactief
contact met bezoekers, dat in 2009 gemiddeld ruim 12.000 bezoekers per maand trok;
♦ de 1000ste aflevering van Taalpost gevierd door de abonnees te vragen in enkele
dichtregels hun liefde voor taal te beschrijven, wat resulteerde in een duizendregelige
ode aan de taal;
♦ de stichting ‘Vrienden van Onze Taal’ opgericht, die tot doel heeft donaties en legaten te
verwerven die worden aangewend voor bijzondere projecten van het genootschap.
Bij het bureau van het genootschap waren eind 2009 14 medewerkers in dienst (voor
gemiddeld 29,5 uur per week), met in totaal een formatieruimte van 11,3. Met 4 externe
medewerkers bestaat bovendien een overeenkomst voor het werk in de redactie van Onze
Taal en voor Taalpost.
Op de jaarvergadering in juni 2009 werd lic. M. (Martine) Tanghe gekozen tot lid van het
bestuur en nam lic. L. (Ludo) Permentier afscheid van het bestuur. Dat bestuur bestond eind
2009 verder uit de leden van het dagelijks bestuur mr. E.J. (Ernst) Numann (voorzitter), mr.
G.C. (Gert) Haverkate (vicevoorzitter), drs. E.H.M. (Els) Goossens (secretaris), G.F. (Geert)
Raateland (penningmeester), en de leden mr. drs. L. (Bert) Jongsma, drs. J.H.J. (Jan) Luif,
H.S.W. (Henny) Stoel-Hes, drs. L. (Leo) Voogt, drs. M. (Mieke) van der Weij, en drs. A.J.A.
(Alof) Wiechmann.
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