Stichting Wereldbuur
Amstelveen

Balans per 31 december 2021
Ref.
Activa
Vaste Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

1
2

31-Dec-21

31-Dec-20
€

€

15.500,00
9.058,15
24.558,15

15.500,00
9.707,88
25.207,88

31-Dec-21
Passiva
Kapitaal
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden en ovelopende passiva
TOTAAL PASSIVA

31-Dec-20
€

€

7

7.591,48

8.240,96

3

16.966,67
24.558,15

16.966,92
25.207,88

Resultatenrekening over het boekjaar 2021
31-Dec-21

2020
€

Donaties, subsidies e.d.
Directe kosten

4
5

Bruto resultaat
Algemene kosten
RESULTAAT BOEKJAAR

125.295,60
(125.586,75)
(291,15)

6

174,36
(116,79)

€
132.875,00
(129.853,97)
3.021,03
296,36
3.290,39

Toelichting op de balansposten per 31 december 2021
Activa
Vlottende Activa
1 Vorderingen en overlopende activa
Voorleesexpress Oranjefonds subsidie toekenning
Gemeente Amsterdam subsidie toekenning (WEB)

Totaal vorderingen en overlopende activa

2

31-Dec-21

31-Dec-20
€

€

9.500,00
6.000,00
15.500,00

9.500,00
6.000,00
15.500,00

5.004,15
4.054,00
9.058,15

5.238,60
4.469,28
9.707,88

Liquide middelen
Bankrekeningen:
Rabobank
NL70 RABO 0113 0311 49
Rabobank
NL25 RABO 0312 3848 07

Totaal liquide middelen

Toelichting op de balansposten per 31 december 2021
31-Dec-21

31-Dec-20

Passiva
Vreemd vermogen
3 Kortlopende schulden en ovelopende passiva

€

€

Vooruitontvangen subsidie
Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland toekenning
Andere overlopende passiva

1.476,80
15.489,87

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

16.966,67

1.476,80
15.490,12
16.966,92

Stichting Wereldbuur
Amstelveen
Toelichting op de baten van donaties, subsidies, voor het boekjaar 2021
31-Dec-21
4

31-Dec-20
€

€

63.750,00
9.000,00
9.000,00
19.500,00
23.250,00

58.840,00
9.000,00
9.000,00
18.360,00
22.800,00
9.500,00
3.375,00
2.000,00

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

795,60

125.295,60

132.875,00

(124.500,00)
(1.086,75)
(125.586,75)

(127.500,00)
(2.353,97)
(129.853,97)

Totaal donaties, subsidies
5

Directe kosten
Kosten Vrijwilligers Centrale Amstelland
Kosten Taalvijver

Totaal directe kosten
6

Algemene kosten
Bankkosten
Overige bedrijfskosten

Totaal algemene kosten
7

Eigen vermogen
Taalvijver
Overige Stichting Wereldbuur

269,36
(95,00)
174,36

2.567,18
5.024,30
7.591,48

(269,36)
(269,36)

2.982,46
5.258,50
8.240,96

Jaarverslag Stichting Wereldbuur 2021
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 2021 uit Koos van Buuren, voorzitter, Marian Nabil,
penningmeester, Anke Eweg, Linda Tan en Willy Helsloot. Wim Coeveld is erevoorzitter.
Ook in 2021 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.
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.
Ook het jaar 2021 is door Covid-19 sterk beïnvloed en een ander jaar geworden dan we normaal
gewend zijn. In het voorjaar leek nadat de vaccinatie goed op gang gekomen was dat alle activiteiten
weer goed opgestart konden worden. Echter in september deed een nieuwe variant van Covid opnieuw
roet in het eten en werden in oktober wederom alle activiteiten gestaakt. Ook de eindejaar borrel die in
2020 was gecanceld kon wederom niet doorgaan.
Taalhuis
Eind 2021 is gestart met het project Sociale Inclusie. De regio Groot Amsterdam, waar de Gemeente
Amstelveen en Aalsmeer onder vallen, wil namelijk weten of taalcoaching als een vorm van informeel
taalonderwijs ook rendement oplevert in termen van meer meedoen in onze maatschappij. Het project
maakt deel uit van een landelijk project. Het is een initiatief van Professor Maurice de Greef, hoogleraar
leereffecten laagopgeleiden en laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel.
Voor dit project is de monitor Volwasseneneducatie ontwikkeld, waarmee het mogelijk wordt zaken te
meten zoals positie op de arbeidsmarkt, basisvaardigheden, welzijn en gezondheid middels het invullen
van een geanonimiseerde vragenlijst door de taalvragers. Taalvragers worden hierbij geholpen aan het
begin door onze bemiddelaars en door de taalcoach aan het eind van het taalcoachingstraject. In 2022
zullen de eerste resultaten bekend zijn.
Ook 2021 was voor Wereldbuur een gebroken jaar doordat de locaties Amstelveen en Aalsmeer tot mei
niet open zijn geweest als gevolg van de lockdown maatregelen van de overheid. Ondersteuning van
taalkoppels vond in die periode uitsluitend online plaats en via een aantal nieuwsbrieven werden tips en
instructies voor online computer gebruik gedeeld met de taalcoaches.
Extra inspanning moest wederom worden geleverd om zogenoemde “slapende” taalcoaches die al
eerder één of meerdere taalmaatjes hadden gecoacht te benaderen en hen te enthousiasmeren
opnieuw een taalmaatje te willen
begeleiden. Het aantal taalcoaches in Amstelveen nam helaas af met 13, terwijl in Aalsmeer het aantal
juist toenam met 5. Op beide locaties nam het aantal taalvragers toe; in Amstelveen met 27 en 20 in
Aalsmeer. Deze ontwikkeling leverde wederom een uitdaging op voor onze bemiddelaars om
taalvragers te koppelen aan een taalcoach. In Amstelveen zijn 100 taalcoaches en 112 taalvragers
bemiddeld. In Aalsmeer waren dat 31 taalcoaches en 30 taalvragers. Dat resulteerde in 122 taalkoppels
in Amstelveen en 34 taalkoppels in Aalsmeer.

In 2021 is weer veel gedaan aan het ondersteunen van onze taalcoaches. Er is 3x een Klankbordgroep bij
elkaar geweest om onderling ervaringen uit te wisselen. Verder is 3x de Basistraining, 2x de Spreektaal
en 2x de Succes! training gegeven door onze taaladviseur. Daarmee zijn 34 taalcoaches getraind in
2021, waarmee het totaal aantal getrainde taalcoaches op 63% komt van het totaal aantal ingeschreven
taalcoaches ultimo 2021.
De Taalvijver
Na en korte hervatting in september van de activiteiten van de Taalvijver moesten de deze na een
opleving van Covid weer worden gestaakt. Pas in het voorjaar van 2022 zijn de Taalvijverlocaties weer
geopend. De gevolgen van Corona zijn dan wel merkbaar: In de opstartfase waren er minder
vrijwilligers en minder kinderen. Door actieve werving zijn die aantallen weer op peil gebracht.
Om het aantal vrijwilligers bij het Huiswerkpunt te vergroten en te verjongen is voor het eerst
meegedaan met het programma Vrijwillig Traineeship van de Vrijwilligerscentrale. Leerlingen van
middelbare scholen zijn ingezet bij de huiswerkbegeleiding. En dat werkte heel goed, voor beide
partijen!
De Taalvijver heeft steeds vaker te maken met continuroosters van scholen. Leerlingen zijn op de
woensdagmiddag later vrij waardoor De Taalvijver roosters minder goed aansluiten en wachtlijsten
ontstaan. Toekomstig beleid zal hierop worden aangepast.
Door de niet aflatende inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers kunnen we zeggen dat we in
2021 met veel plezier taalondersteuning en huiswerkbegeleiding hebben gegeven aan kinderen die
deze hulp nodig hebben.
De VoorleesExpress
n Amstelland is de VoorleesExpress een initiatief van de Stichting Wereldbuur. VoorleesExpress
Amstelland werkt sinds 2017 in de gemeentes Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. We zorgen ervoor
dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met
het gezin thuis (home based) aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven we
ernaar, dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen (empowerment). Stichting Wereldbuur
heeft de uitvoering uitbesteed aan de Vrijwilligerscentrale Amstelland.
Stichting VoorleesExpress is uitgegroeid tot een landelijk netwerk in meer dan honderd Nederlandse
gemeenten. De VoorleesExpress methodiek die wordt gebruikt heeft vaste spelregels en kwalitatieve
waarborgen. De landelijke organisatie zorgt er continue voor dat de meest actuele kennis op het gebied
van lezen wordt verwerkt in de programmaopzet.
Over de resultaten 2021
Ook in 2021 zijn de resultaten sterk beïnvloed door de COVID-19 pandemie. Tot de zomer werd
vanwege de Coronamaatregelen vooral online gewerkt waar dat mogelijk was. Voor gezinnen waar dit
niet mogelijk was, werden de voorleestrajecten stilgelegd. Ook werden alle aanmeldingen van gezinnen
met jonge kinderen in een wachtrij geplaatst.
Net voor de start van de zomer ging ons land weer open. Bijna alle voorlezers die online werkten tijdens
de lockdowns, gaven een voorkeur aan om weer thuis voor te gaan lezen. En ook de ouders en
verzorgers van aangemelde gezinnen spraken deze voorkeur uit. Veel (oudere) voorlezers aarzelden nog
wel om weer thuis te gaan voorlezen, vanwege het risico besmet te raken.
Voor zover mogelijk zijn de gepauzeerde trajecten weer opgepakt. De wachtlijst van gezinnen bleef
echter lang, omdat wij net voor en na de zomervakantie uit het basisonderwijs een enorme hoeveelheid
aanmeldingen ontvingen. Het starten van nieuwe voorleestrajecten is echter vaak niet effectief vlak
voor de zomervakantie.

De grote golf aanmeldingen uit het basisonderwijs (Amstelveen en Uithoorn) werd veroorzaakt door a)
de grote instroom van anderstaligen in de gemeentes en b) doordat veel kinderen door de pandemie
onvoldoende naar kinderopvang/school waren geweest. En zij daardoor onvoldoende met de
Nederlandse taal in aanraking waren gekomen. Het aantal aanmeldingen uit Aalsmeer bleef achter,
omdat (zo bleek later) de toeleiders in die gemeente de VoorleesExpress een beetje waren vergeten of
ervan uitgingen dat thuis voorlezen nog niet was opgestart.
Uiteindelijk is pas tegen het najaar het thuis voorlezen weer op volle kracht van start gegaan. En
vervolgens zijn voorleestrajecten die sinds 2020 waren stilgelegd én de nieuwe aanmeldingen weer
opgepakt. Ook uit Aalsmeer kwamen de aanmeldingen in het laatste kwartaal weer binnen.
Voorleestrajecten duurden en duren echter eigenlijk zonder uitzondering langer dan 6 maanden, door
de gevolgen van Corona (besmettingen van kinderen, gezinnen en/of voorlezers).
De VoorleesExpress Amstelland is het jaar 2021 begonnen met een aangepaste werkwijze om de
kwaliteit beter te kunnen waarborgen en de efficiency te verbeteren. Zo zijn wij er gedurende het jaar
ondanks de gevolgen van de pandemie in geslaagd goede resultaten te boeken.
In september werd het nieuwe landelijke VoorleesExpress systeem gelanceerd, inclusief een App voor
de voorlezers. De overgang naar het nieuwe systeem ging niet zonder slag of stoot en heeft veel tijd
gekost.
Door het intensiveren van de begeleiding van voorleestrajecten, meer communicatie en een aanbod van
(maandelijkse) trainingen/bijeenkomsten, hebben we de verbinding met onze vrijwillig voorlezers
kunnen versterken. Veel voorlezers die in 2021 of eerder bij de VoorleesExpress waren begonnen
melden zich voor een tweede voorleestraject.
De samenwerking met de toeleiders uit het basisonderwijs hebben wij versterkt. Het aantal
aanmeldingen in 2021 is t.o.v. 2020 met ruim 70% gestegen. Het basisonderwijs in Amstelland heeft
duidelijk te maken met een grote instroom van anderstalige kinderen die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen, omdat zij simpelweg onvoldoende met de taal in aanraking komen. Veel van
deze kinderen werden bij ons aangemeld, maar vaak voldeden zij niet aan de criteria, want er was geen
sprake van een (dreigende) taalachterstand. Het laatste kwartaal 2021 stond daarom in het teken van
overleg met de toeleiders uit het basisonderwijs om hierover in gesprek te gaan en oplossingen te
zoeken.
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 2021
bedragen €. 125.099,40 In 2020 was dit € 127.500 00
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