
  

Beleidsplan  van de Stichting Geloof in Taal te Zwolle 
bestemd voor de periode 2016 - 2020 
  
jaarplan 2016 – 2017 is vastgesteld in de  bestuursvergadering  van 30 mei 2016 
Het bestuur:  
E. Volkerink, voorzitter      
A. Oostenbrink, penningmeester   
A. Kooijman, secretaris     

 
Begripsbepaling 
In dit beleidsplan wordt verstaan onder: 

o de stichting: de Stichting Geloof in Taal, gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Zwolle  onder nummer 65283376 

o de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd 
op 8 februari 2016 bij notaris H. Herweijer  te  Kampen. 

o het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de Statuten; 
o inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van 

gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de 
stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd; 

o projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de 
stichting 

o medewerkers: vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee te doen met de 
activiteiten van Geloof in Taal. 

 
Grondslag 
De grondslag van de stichting is het Bijbels Evangelie van Jezus Christus als het 
gezaghebbende en betrouwbare Woord van God   
Kernwaarden van de stichting zijn: gezien, geliefd, geloofd en gastvrij. (statuten artikel 2 ) 

Strategie 
We beschrijven hier de kernprincipes en uitgangspunten van onze stichting 

Doelstelling 
1.   De stichting heeft ten doel (statuten artikel 3):   

a. ondersteuning te verlenen aan mensen uit Zwolle en omgeving voor wie de 
Nederlandse taal niet hun moedertaal is, maar die de Nederlandse taal wensen te 
leren;  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2.   De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:   
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a. ontmoetingen te organiseren rondom de koffie of een maaltijd, waarbij  het 
gebruik van de Nederlandse taal centraal staat;  

b. ontmoetingen te organiseren rondom de Bijbel;    
c. mensen uit te nodigen voor de hiervoor onder a. en b. bedoelde  ontmoetingen; 
d. het organiseren van laagdrempelige taallessen.  

3. De stichting zoekt de verbinding met andere personen en/of organisaties teneinde de 
doelstelling te realiseren. 

Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting heeft het maken van winst  uitdrukkelijk niet ten doel (statuten Art. 5.2) 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (statuten Art. 
6.5) 

Bestemming liquidatiesaldo 
▪ Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld.  
▪ In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo 

door de vereffenaars vastgesteld.  
▪ Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve 

van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van 
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. (statuten Art. 15.3) 

Missie 
De stichting wil, vanuit Christelijke grondwaarden, relaties leggen met nieuwe 
Nederlanders die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. In een 
laagdrempelige omgeving willen we deze mensen ontmoeten, zo veel mogelijk eenvoudige 
gesprekken voeren in de Nederlandse taal, lessen in onze taal op een basisniveau 
aanbieden en oog hebben voor de persoonlijke vragen van de bezoekers. Door middel van 
het leggen van die relaties willen we ook de bezoekers bekend maken met het evangelie 
van Jezus Christus.  

Beleid 
We beschrijven hier per beleidsgebied de diverse beleidsvoornemens voor de 
beleidsperiode 2016 – 2020 per beleidsterrein in verkorte vorm.  1

bestuursbeleid 
Speerpunt voor het jaar 2016 – 2017 is:  
− De activiteiten van het bestuur zijn gestroomlijnd, zodat de verantwoordelijkheden 

tussen bestuur, kernteam en werkgroepen goed van elkaar worden gescheiden 

medewerkersbeleid 
Speerpunt voor het jaar 2016 – 2017 is:  
− veiligheid, duidelijkheid en saamhorigheid is gewaarborgd binnen de groep 

medewerkers 

professionaliseringsbeleid 
Speerpunt voor het jaar 2016 - 2017 is:  
− Medewerkers worden goed ingewijd in de taken en verantwoordelijkheden  

communicatiebeleid 
Speerpunten voor het jaar 2016 – 2017:  
− Er is een up to date website  
− aan de hand van het organogram van de stichting zijn de diverse communicatielijnen 

naar alle medewerkers concreet uitgewerkt. 

 van het beleidsplan bestaat een uitgebreide versie 2016 - 20201

!  2



Beleid m.b.t. projecten 
Speerpunten voor het jaar 2016 – 2017 zijn: 
▪ Algemeen 
− De diverse activiteiten zijn door de werkgroepen beschreven 
▪ taal en taart 
− m.b.t. de taallessen vinden er intakegesprekken plaats door vaste medewerkers; van 

de inhoud van die gesprekken is een overzicht gemaakt 
− de niveaus van de diverse taalgroepen is op elkaar afgestemd  
▪ Bijbelse Taal 
− we wijzen de bezoekers bewust op de activiteiten van Bijbelse Taal 

financieel beleid 
Speerpunten voor het jaar 2016 – 2017 zijn: 
▪ Werving van gelden 
− de ANBI status is aangevraagd en toegekend; we maken dat op de website bekend  
▪ verantwoording 
− Er is een financieel jaarverslag van het jaar 2015 - 2016 
▪ beheer 
− er is een overzichtelijke  administratie 
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Doelstelling van de instelling: 

- Doelstelling 
1.   De stichting heeft ten doel (statuten artikel 3):   

a. Ondersteuning te verlenen aan mensen uit Zwolle en omgeving voor wie de Nederlandse taal 
niet hun moedertaal is, maar die de Nederlandse taal wensen te leren;  

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling; 
- zie document Beleidsplan 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling:  
- Voorzitter = E.Volkerink 
- Penningmeester= A Oostenbrink 
- Secretaris = A Kooijman 

Het beloningsbeleid van de instelling: 
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel (statuten Art. 5.2) 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (statuten Art. 6.5) 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling: 
- Taal en Taart- Koffie en Taal ochtenden op maandag en woensdagochtend van 10.00-11.30 
-Bijbelse Taal- Bijbelstudieochtenden op de dinsdagochtend van 10.00-11.30 
-Lunchtijden – iedere 8 weken op maandagochtend van 11.45-13.15 

De balans en staat van baten en lasten: 
- Financieel overzicht 2016 zal begin 2017 beschikbaar zijn voor inzage.  


