Jaarrekening 2017

Stichting Wereldbuur
Amstelveen

Balans per 31 december 2017
Ref.
Activa
Vaste Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

1
2

31-Dec-17

31-Dec-16
€

€

12,000.00
18,645.39
30,645.39

2,499.85
70,730.22
73,230.07

31-Dec-17
Passiva
Kapitaal
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden en ovelopende passiva
TOTAAL PASSIVA

31-Dec-16
€

€

7

4,557.55

4,588.53

3

26,087.84
30,645.39

68,641.54
73,230.07

2017

2016

Resultatenrekening over het boekjaar 2017
€
Donaties, subsidies e.d.
Directe kosten

4
5

Bruto resultaat
Algemene kosten

6

RESULTAAT BOEKJAAR

125,985.43
(125,552.03)

€
69,044.35
(69,044.35)

433.40

-

(464.38)

(451.94)

(30.98)

(451.94)

Toelichting op de balansposten per 31 december 2017
Activa
Vlottende Activa
1
Vorderingen en overlopende activa

31-Dec-17

Voorleesexpress Oranjefonds subsidie toekenning
Gemeente Amsterdam subsidie toekenning (WEB)

Totaal vorderingen en overlopende activa

2

31-Dec-16
€

€

6,000.00
6,000.00

2,499.85

12,000.00

2,499.85

15,949.49
2,695.90

69,980.22
750.00

18,645.39

70,730.22

Liquide middelen
Bankrekeningen:
Rabobank
Rabobank

NL70 RABO 0113 0311 49
NL25 RABO 0312 3848 07

Totaal liquide middelen

1
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Toelichting op de balansposten per 31 december 2017
31-Dec-17

31-Dec-16

Passiva
Vreemd vermogen
3
Kortlopende schulden en ovelopende passiva

€

€

Vooruitontvangen subsidie
Bankkosten
Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland toekenning

1,933.58
6,045.26
18,109.00

32.69
68,608.85

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

26,087.84

68,641.54

Toelichting op de baten van donaties, subsidies, voor het boekjaar 2017
2017
4

€

60,000.00
5,000.00
7,109.00
8,500.00
18,200.00
24,000.00
1,341.51
1,534.92
300.00

2,499.85
54,000.00
5,000.00
7,109.00
435.50
-

125,985.43

69,044.35

Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland
Kosten Taalvijver

(122,809.00)
(2,743.03)

(68,608.85)
(435.50)

Totaal directe kosten

(125,552.03)

(69,044.35)

Bankkosten
Overige bedrijfskosten

(264.28)
(200.10)

(149.84)
(302.10)

Totaal algemene kosten

(464.38)

(451.94)

Donaties, subsidies e.d.
Subsidie 2015 gemeente Amsterdam - Taalhuis
Subsidie gemeente Amsterdam - Taalhuis
Subsidie gemeente Uithoorn - Wereldbuur
Subsidie gemeente Uithoorn - VoorleesExpress
Voorleesexpress Aalsmeer
Voorleesexpress Amstelveen
Voorleesexpress Oranjefonds
Gemeenschapsfonds A'veen - De Taalvijver voor Taalspellen
Gemeente Amstelveen - subsidie Taalvijver
Overige

Totaal donaties, subsidies

5

6

7

2016
€

Directe kosten

Algemene kosten

Eigen vermogen
Taalvijver
Overige Stichting Wereldbuur

727.96
3,829.59
4,557.55

2

727.96
3,860.57
4,588.53
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Jaarverslag Stichting Wereldbuur 2017
Op 5 mei 2013 is de Stichting Wereldbuur met 3 bestuursleden opgericht en sindsdien heeft het project een bestuurlijke en
juridische zelfstandigheid, als ook een ANBI status. In 2017, heeft Wereldbuur de Vrijwilligerscentrale-Amstelland wederom
gevraagd om de professionele coördinatie van 2 projecten ter hand te nemen. Zowel voor het 1 op 1 Taalcoachproject als
de VoorleesExpress. Daarnaast is Stichting Wereldbuur 1 van de 6 partners van het Taalhuis Amstelland.
In 2017 heeft Wereldbuur op initiatief van een vrijwilliger een nieuwe website gelanceerd, www.wereldbuur.nu Hierdoor is
Wereldbuur beter zichtbaar geworden voor mensen die hulp zoeken bij de Nederlandse taal.
Taalhuis Amstelland
Aan de balies van het Taalhuis en de diverse Taalpunten werken uitsluitend getrainde vrijwilligers.
Zij geven taaladvies en verwijzen door naar de diverse samenwerkende organisaties.
Dankzij de Taalhuis stuurgroep, vooral een netwerkorganisatie van diverse partners ; de gemeente (opdrachtgever), het
ROC, de Stichting Wereldbuur, VWC Amstelland, de bibliotheek Amstelland en de Lionsclub Amstelveen Mingle zijn er
belangrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld en “uitgerold” rondom het thema taal.
De initiatieven zijn bovendien van harte ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven.
In het verslagjaar is het Taalhuis verder “gegroeid”. Er zijn meer bezoekers/taalvragers gekomen.
Het netwerk van informele en formele Taalaanbieders wordt steeds groter.
Er kon een tweede taalpunt in de Buurtkamer van het Keizer Karelpark worden geopend en een derde Taalpunt op het
werkplein van de gemeente.
In de week van de alfabetisering is een taal-café gestart in de bibliotheek, een wekelijks succesvol initiatief. Zowel in
Amstelveen als in Aalsmeer. Met een klein groepje vrijwilligers en 25 bezoekers gemiddeld.
Voorts zijn er leeskringen “Makkelijk lezen” opgezet, voor anderstaligen; begeleid door vrijwilligers, die zijn getraind vanuit
het Taalhuis.
In 2017 zijn wij gestart met het uitgeven van een nieuwsbrief Taalhuis Amstelland.
VoorleesExpress
In het verslagjaar is de VoorleesExpress, die in 2016 opgestart was in Uithoorn, uitgebreid naar Amstelveen en Aalsmeer. In
2017 hebben 60 gezinnen gedurende 20 weken een vrijwillige voorlezer op bezoek gehad. In de eerste maanden van 2018
is dit aantal gegroeid naar ruim 80.
1 op 1 Taalcoaching
In 2017 zijn in Amstelveen 178 vrijwillige taalcoaches actief geweest en hebben zij 224 taalvragers gecoacht. In Aalsmeer
waren dat 28 vrijwillige taalcoaches en 35 taalvragers.
Een flinke groei in vraag en aanbod vergeleken met 2016. Het aantal “subsidiabele” koppels lag ruim boven de 80 en
daarmee is de doelstelling voor 2017 gehaald.
De koppelingen met taalvragers gebeuren door vrijwilligers. Ook de taalcoaches zijn louter vrijwilligers. Zij kunnen gebruik
maken van professionele trainingen op het gebied van informele taalondersteuning, aangeboden door het Taalhuis in
samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven.
De Taalvijver
In dit verslagjaar is de samenwerking tussen Wereldbuur en Taalvijver verder ontwikkeld.
Taalvijver helpt kinderen met een dreigende taalachterstand.
Het gaat om basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. In hun thuissituatie komen zij onvoldoende in
aanraking met de Nederlandse taal.
Er is ook een “huiswerkpunt”, speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 8 en de leerlingen van het VO. Op deze locatie
gaat de aandacht met name uit naar het maken van huiswerk.
Er zijn gemiddeld 46 vrijwilligers verbonden aan De Taalvijver.
Zij helpen wekelijks ongeveer 70 kinderen met de Nederlandse taal. Op 4 locaties in Amstelveen werken de taalcoaches na
schooltijd aan het vergroten van de woordenschat, lezen ze samen, spelen ze taalspelletjes en maken ze taaloefeningen.
Samenwerking Vrijwilligerscentrale Amstelland
Op basis van een afgesproken serviceniveau voert VCA belangrijke faciliterende werkzaamheden uit voor de Stichting
Wereldbuur. De totale uitgaven naar VWC in 2017 bedragen EUR 122.809,00 en in 2016 – EUR 68.608,85 .
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