Jaarrekening 2018

Stichting Wereldbuur
Amstelveen

Balans per 31 december 2018
Ref.
Activa
Vaste Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

1
2

31-Dec-18

31-Dec-17
€

€

9,500.00
75,890.93
85,390.93

12,000.00
18,645.39
30,645.39

31-Dec-18
Passiva
Kapitaal
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden en ovelopende passiva
TOTAAL PASSIVA

31-Dec-17
€

€

7

5,260.45

4,557.55

3

80,130.48
85,390.93

26,087.84
30,645.39

2018

2017

Resultatenrekening over het boekjaar 2018
€
Donaties, subsidies e.d.
Directe kosten

4
5

Bruto resultaat

112,389.62
(111,156.48)
1,233.14

Algemene kosten

6

RESULTAAT BOEKJAAR

€
125,985.43
(125,552.03)
433.40

(530.24)

(464.38)

702.90

(30.98)

Toelichting op de balansposten per 31 december 2018
Activa
Vlottende Activa
1
Vorderingen en overlopende activa

2

31-Dec-18

31-Dec-17
€

€

Voorleesexpress Oranjefonds subsidie toekenning
Gemeente Amsterdam subsidie toekenning (WEB)

9,500.00
-

6,000.00
6,000.00

Totaal vorderingen en overlopende activa

9,500.00

12,000.00

15,949.49
2,695.90

15,949.49
2,695.90

75,890.93

18,645.39

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 2018
31-Dec-18

31-Dec-17

Passiva
Vreemd vermogen
3
Kortlopende schulden en ovelopende passiva

€

€

Vooruitontvangen subsidie
Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland toekenning
Andere overlopende passiva

1,476.80
78,385.90
267.78

1,933.58
24,119.90
34.36

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

80,130.48

26,087.84

Toelichting op de baten van donaties, subsidies, voor het boekjaar 2018
2018
4

€

60,000.00
7,500.00
8,500.00
18,200.00
14,000.00
2,728.78
460.84
1,000.00

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

112,389.62

125,985.43

Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland
Kosten Taalvijver

(109,200.00)
(1,956.48)

(122,809.00)
(2,743.03)

Totaal directe kosten

(111,156.48)

(125,552.03)

Bankkosten
Overige bedrijfskosten

(232.29)
(297.95)

(264.28)
(200.10)

Totaal algemene kosten

(530.24)

(464.38)

Donaties, subsidies e.d.
Subsidie Taalhuis
Subsidie gemeente Uithoorn - Wereldbuur
Subsidie gemeente Uithoorn - VoorleesExpress
Voorleesexpress Aalsmeer
Voorleesexpress Amstelveen
Voorleesexpress Oranjefonds
Gemeente Amstelveen - subsidie Taalvijver
Overige Taalvijver
Overige Wereldbuur

Totaal donaties, subsidies

5

6

7

2017
€

Directe kosten

Algemene kosten

Eigen vermogen
Taalvijver
Overige Stichting Wereldbuur

1,758.25
3,502.20
5,260.45

2

727.96
3,829.59
4,557.55
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Jaarverslag Stichting Wereldbuur 2018
Stichting Wereldbuur
Op 5 mei 2013 is Stichting Wereldbuur met 3 bestuursleden opgericht en sindsdien heeft de Stichting een bestuurlijke en
juridische zelfstandigheid, als ook een ANBI status. Wereldbuur heeft het bestuur uitgebreid in 2016 met één extra algemeen
bestuurslid vanuit het project de Taalvijver en in 2017 met nog een bestuurslid. Het bestuur bestond in 2018 uit Wim Coeveld,
voorzitter, Natalia Badillo, penningmeester, Anke Eweg, Linda Tan en Willy Helsoot.
Ook in 2018 is de Vrijwilligerscentrale Amstelland gevraagd om de professionele coördinatie van twee projecten ter hand te
nemen: van het 1 op 1 Taalcoachproject en van de VoorleesExpress. Daarnaast wordt het Taalhuis ook gecoördineerd vanuit
deze organisatie.
Eind 2018 heeft de voorzitter van Wereldbuur, Wim Coeveld, zijn functie beëindigd en wordt de voorzittershamer per 1 januari
2019 overgenomen door Koos van Buuren.
Alle activiteiten die direct of indirect door Wereldbuur zijn uitgevoerd zijn mede tot stand gekomen door de fantastische
samenwerking met de Gemeente Amstelveen en de Vrijwilligerscentrale Amstelland
Taalhuis Amstelland
Aan de balies van het Taalhuis en de diverse Taalpunten werken uitsluitend getrainde vrijwilligers. Zij geven advies en verwijzen
door naar de diverse samenwerkende organisaties.
Dankzij de Taalhuis stuurgroep, een netwerkorganisatie van diverse partners: de gemeente (opdrachtgever), het ROC, Stichting
Wereldbuur, VWC Amstelland, de bibliotheek Amstelland, Participe en de Lionsclub Amstelveen Mingle zijn er belangrijke
nieuwe initiatieven ontwikkeld en uitgerold rondom het thema taal.
Deze initiatieven zijn bovendien van harte ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven.
Ook in 2018 is het Taalhuis verder gegroeid. Steeds meer bezoekers/taalvragers weten de balie van het Taalhuis te vinden.
Het netwerk van informele en formele Taalaanbieders groeit ook gestaag.
In 2018 is een nieuw Taalpunt geopend in wijkcentrum De Meent, Taalpunt Participe. Tevens zijn twee infopunten geopend
waar mensen ook terecht kunnen met hun taalvragen. Deze infopunten zijn in Aalsmeer en Kudelstaart.
In de week van de Alfabetisering vond een scala aan evenementen plaats waarbij taal en taal leren centraal stonden.
Gedurende 2018 zijn er doorlopend leeskringen “Makkelijk lezen” voor anderstaligen gestart, begeleid door vrijwilligers die zijn
getraind vanuit het Taalhuis. Gemiddeld deden zo’n 30 mensen mee aan de vijf leeskringen.
In 2018 is ook een aanzet gedaan voor de ontwikkeling van de Taalwandeling. In 2019 is dit verder ontwikkeld en uitgerold.
De nieuwsbrief Taalhuis Amstelland is vier keer verschenen gedurende 2018.
VoorleesExpress
Per 1 maart heeft Jenny Fastisis de coördinatie van de VoorleesExpress overgenomen van Dirma Nagelhout, die zo meer ruimte
kreeg voor haar andere activiteiten binnen het Taalhuis.
In 2018 heeft de VoorleesExpress Amstelland 95 gezinnen kunnen helpen aan een vrijwillige voorlezer. Dit waren er meer dan
in 2017.
Er is een samenwerking met het Amstelveens Poppentheater tot stand gekomen, waardoor kinderen en ouders ook worden
geïntroduceerd aan een stukje Nederlandse cultuur.
Ook lezen scholieren in Uithoorn als onderdeel van een maatschappelijke stage in duo’s voor aan VoorleesExpress-gezinnen.
Kortom: de organisatie groeit en er is meer samenwerking tussen de VoorleesExpress en andere partijen.
1 op 1 Taalcoaching
In 2018 zijn in Amstelveen 112 vrijwillige taalcoaches actief geweest en zij hebben 128 taalvragers gecoacht. In Aalsmeer waren
dat 29 vrijwillige taalcoaches en 32 taalvragers. Dat resulteerde in 137 taalkoppels in Amstelveen en 35 taalkoppels in
Aalsmeer. Een terugloop in vraag en aanbod vergeleken met 2017. Dit wordt verklaard doordat in 2018 netto geen nieuwe
taalcoaches zijn bijgekomen (verzadiging van het aanbod), waardoor meer moeite moest worden gedaan om taalvragers aan
een Taalcoach te helpen. Het aantal “subsidiabele” taalkoppels haalt waarschijnlijk toch de 80 en daarmee zal de doelstelling
van 2018 gehaald worden.
Vrijwilligers koppelen en bemiddelen taalvragers. 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
het ROC en de Stichting Lezen en Schrijven. In 2018 zijn ruim 90 taalvrijwilligers getraind waarmee het totaal aantal getrainde
taalcoaches op ruim de helft van het aantal ingeschreven taalcoaches komt.
De Taalvijver
In 2018 heeft De Taalvijver de samenwerking met basisscholen, Participe, de VoorleesExpress en het Taalhuis verder
opgebouwd.
De Taalvijver heeft in 2018 totaal 111 basisschoolkinderen geholpen met de Nederlandse taal. Op 4 locaties in Amstelveen
werken ongeveer 60 vrijwilligers na schooltijd aan het vergroten van de woordenschat van de kinderen en lezen ze samen,
spelen ze taalspelletjes, maken ze taaloefeningen en helpen ze bij het huiswerk. De Taalvijver dankt zijn succes aan de
enthousiaste en loyale vrijwilligers!
Samenwerking Vrijwilligerscentrale Amstelland
Op basis van een afgesproken serviceniveau voert Vrijwilligerscentrale Amstelland belangrijke faciliterende werkzaamheden uit
voor Stichting Wereldbuur. De totale uitgaven van VCA in 2018 bedragen € 109.200. In 2017 was dit € 122.809.
Stichting WERELDBUUR bestuur
12 juli 2019
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