
Stichting Wereldbuur
Amstelveen

Balans per 31 december 2019
Ref. 31-Dec-19 31-Dec-18

Activa € €

Vaste Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1                              15.500,00                9.500,00                      

Liquide middelen 2                              41.475,10                75.890,93                    

TOTAAL ACTIVA 56.975,10                85.390,93                   

31-Dec-19 31-Dec-18

Passiva € €

Kapitaal

Eigen vermogen 7                              5.477,71                  5.260,45                      

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden en ovelopende passiva3                              51.497,39                80.130,48                    

TOTAAL PASSIVA 56.975,10                85.390,93                   

Resultatenrekening over het boekjaar 2019
31-Dec-19 2018

€ €

Donaties, subsidies e.d. 4                              123.876,00              112.389,62                 

Directe kosten 5                              (123.424,20)            (111.156,48)                

Bruto resultaat 451,80                     1.233,14                      

Algemene kosten 6                              (234,54)                    (530,24)                        

RESULTAAT BOEKJAAR 217,26                     702,90                         

Toelichting op de balansposten per 31 december 2019

Activa 31-Dec-19 31-Dec-18

Vlottende Activa € €

1 Vorderingen en overlopende activa

Voorleesexpress Oranjefonds subsidie toekenning 9.500,00                  9.500,00                      

Gemeente Amsterdam subsidie toekenning (WEB) 6.000,00                  -                               

Totaal vorderingen en overlopende activa 15.500,00                9.500,00                      

2 Liquide middelen

Bankrekeningen:

Rabobank NL70 RABO 0113 0311 49 37.881,82                72.377,20                    

Rabobank NL25 RABO 0312 3848 07 3.593,28                  3.513,73                      

Totaal liquide middelen 41.475,10                75.890,93                    



Stichting Wereldbuur
Amstelveen

Toelichting op de balansposten per 31 december 2019
31-Dec-19 31-Dec-18

Passiva € €

Vreemd vermogen

3 Kortlopende schulden en ovelopende passiva

Vooruitontvangen subsidie 1.476,80                  1.476,80                      

Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland toekenning 49.989,05                78.385,90                    

Andere overlopende passiva 31,54 267,78                         

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 51.497,39                80.130,48                    

Toelichting op de baten van donaties, subsidies, voor het boekjaar 2019

31-Dec-19 31-Dec-18

€ €

4 Donaties, subsidies e.d.

Subsidie Taalhuis 60.731,00                60.000,00                    

Subsidie gemeente Uithoorn - Wereldbuur -                               

Subsidie gemeente Uithoorn - VoorleesExpress 9.000,00                  7.500,00                      

Voorleesexpress Aalsmeer 13.500,00                8.500,00                      

Subsidie gemeente Aalsmeer 14.269,00                

Voorleesexpress Amstelveen 22.800,00                18.200,00                    

Voorleesexpress Oranjefonds 14.000,00                    

Gemeente Amstelveen - subsidie Taalvijver 3.576,00                  2.728,78                      

Overige Taalvijver 460,84                         

Overige Wereldbuur 1.000,00                      

123.876,00              112.389,62                 

Totaal donaties, subsidies

5 Directe kosten

Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland (120.300,00)            (109.200,00)                

Kosten Taalvijver (3.124,20)                 (1.956,48)                    

(123.424,20)            (111.156,48)                

Totaal directe kosten

-                           

6 Algemene kosten

Bankkosten (234,54)                    (232,29)                        

Overige bedrijfskosten -                           (297,95)                        

Totaal algemene kosten (234,54)                    (530,24)                        

7 Eigen vermogen

Taalvijver 2.084,94                  1.758,25                      

Overige Stichting Wereldbuur 3.392,77                  3.502,20                      

5.477,71                  5.260,45                      



Jaarverslag Stichting Wereldbuur 2019

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 2019 uit Koos van Buuren, voorzitter, 
Marian Mossad, penningmeester, Anke Eweg, Linda Tan en Willy Helsoot.
Wim Coeveld is per 1 januari 2019 benoemd tot erevoorzitter.
Ook in 2019 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 door vanuit deze 
organisatie. 
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 (VCA) .

Taalhuis
1 op 1 Taalcoaching: In Amstelveen zijn 109 taalcoaches actief geweest en zij hebben 145 taalvragers gecoacht. In Aalsmeer waren
dat 30 taalcoaches en 37 taalvragers. Dat resulteerde in 150 taalkoppels in Amstelveen en 39 taalkoppels in Aalsmeer. Met name in 
Amstelveen is dat een stijging van het aantal taalkoppels vergeleken met 2018 met de inzet van hetzelfde aantal taalvrijwilligers. Dit 
wordt verklaard door de bereidheid van taalvrijwilligers om meer dan één taalvrager te coachen. Wereldbuur biedt taalcoaches 
actieve ondersteuning aan tijdens het taalcoachingstraject door het organiseren van klankbord bijeenkomsten en het geven 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 2019 zijn ruim 47 taalvrijwilligers getraind waarmee het totaal aantal getrainde 
taalcoaches op 60 % komt van het totaal aantal ingeschreven taalcoaches.

De Taalvijver
In 2019 zijn er 120 basisschoolkinderen geholpen dankzij het enthousiasme van de taalvrijwilligers van De Taalvijver en hun 
bereidheid om wekelijks tijd vrij te maken om basisschoolkinderen te helpen met het Nederlands.
De Taalvijver heeft dit jaar vaker deelgenomen aan Amstelveense evenementen dan in voorgaande jaren. Dit is mogelijk geworden
door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met de organisatoren van die evenementen. Deze deelname heeft bijgedragen 
aan werving van potentiële taalvrijwilligers en het bereiken van de doelgroep, namelijk niet-Nederlandstalige ouders die op zoek 
zijn naar taalhulp voor hun kinderen. De vraag van ouders om hun kinderen te helpen met het Nederlands blijft groeien waardoor 
ook dit jaar gewerkt wordt met wachtlijsten.
De Taalvijver draait op de loyaliteit van de taalvrijwilligers en het enthousiasme van de kinderen. Vanuit 4 locaties in Amstelveen 
bieden taalvrijwilligers hun hulp aan. In kleine groepen werken de kinderen aan het vergroten van hun woordenschat. Ze lezen 
samen, doen taalspellen, maken taaloefeningen en worden geholpen met het huiswerk.
Het jaar is op een feestelijke manier afgesloten met het bezoek van wethouder Marijn van Ballegooijen aan wijkcentrum 't Open Hof. 
Kinderen van De Taalvijver ontvingen hun Taalvijverdiploma in ’t Open Hof in aanwezigheid van de vrijwilligers en van de wethouder.

De VoorleesExpress
Sedert 2017 is er ook in Amstelveen en Aalsmeer een VoorleesExpress. In Uithoorn bestond dit project al langer. Bij gezinnen met
een taalachterstand komen vrijwilligers het gezin ondersteunen met behulp van voorlezen. Dit alles op basis van  vaste spelregels en 
strikt omgeven met methodische en kwalitatieve waarborgen. De VE werkt vanuit een landelijke organisatie. In ruim 100 gemeenten 
is er een VoorleesExpress. In Amstelland is VoorleesExpress een initiatief van de Stichting Wereldbuur. In 2019 heeft het project zich 
verder professioneel ontwikkeld. In Amstelveen werden 60 gezinnen ondersteund in het voorlezen, in Aalsmeer waren dat er 22 en 
in Uithoorn 30.  

Samenwerking Vrijwilligerscentrale Amstelland
Op basis van een afgesproken serviceniveau voert de Vrijwilligerscentrale Amstelland belangrijke faciliterende werkzaamheden uit
voor Stichting Wereldbuur. De totale uitgaven van VCA in 2019 bedragen €. 120.300  In 2018 was dit € 109.200 . 

Stichting WERELDBUUR bestuur
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