
Toelichting bij jaarverantwoording Stichting Geloof in Taal over het jaar 2021 
 

Activiteiten Geloof in Taal – 2021 
 
Taal&Taart 
Tijdens de lockdown werd er online lesgegeven met 3- 6 aanwezigen; 1-op-1 aan keukentafels; 
tijdens een wandeling. Er waren ook nog andere manieren van contact tussen betrokkenen van 
Geloof in Taal. 
 
Bij fysieke Taal&Taart ontmoetingen op maandag, dinsdag, en woensdag waren we met 5 tot 12 
aanwezigen. In de maanden voor en na de zomer zijn we zo'n 30 keer op locatie samengekomen.  

 
Eerste Taal&Taart na de zomervakantie 

 
Taal&Taart Stadshagen is verhuisd naar de Fonteinkerk 
Taal&Naald – enkele bijeenkomsten met 3 – 6 aanwezigen 
Bijbelse Taal - Wekelijkse online, tijd van ontmoeting, studie en gebed. 10-15 aanwezigen 
Geloof in Taal gebed – Iedere maand is er een bidstond. Tijdens de lockdown online, daarbuiten 
ontmoeten we elkaar in het RuusbroeCentrum. 3-8 aanwezigen. 
Gebed Eritrese Christenen - Iedere zaterdag 45 bijeenkomsten met 3—10 aanwezigen 
 
 
 
  



Overige activiteiten: 

 
NL DOET - Op 29 mei hebben we de binnentuin van het RuusbroeCentrum opgeknapt. Dankzij het 
OranjeFonds konden we twee picknicksets aanschaffen. Hierdoor kunnen we vaker buiten afspreken 
en elkaar ondanks de coronamaatregelen toch vaker treffen. Tijden de NL Doet dag zijn we geholpen 
door de Meute een groep mensen uit de Opstandingskerk.  
9 juni – gesprek met vertegenwoordigers van de Opstandingskerk en de CGK. 
6 september – Webinar Bouwen aan duurzame relaties met statushouders – Eszter en Elly 

 
Samen webinar geven 
Burendag 25 september  

                
Op 25 september hebben we de buurt en pluktuin van het RuusbroeCentrum aangepakt. We hebben 
gemaaid, geboend, geharkt, gegeten, gelachen, genoten, geplukt, geknutseld. En dankzij een gift van 
DeltaWonen hebben we 2 picknicksets voor de tuin kunnen aanschaffen. Waar we als gebruikers van 
het RuusbroeCentrum gebruik van kunnen maken, maar die ook ter beschikking van onze buren zijn. 
 
 
 
  



Pionieren 
Samen met de CGK Zwolle en GKV Zwolle- Noord zijn we een traject gestart om een pioniersplek in te 
richten. De planning was dat dit eind 2020 zou uitmonden in een overeenkomst en concrete 
afspraken met beide kerken. Ook dit project ondervond vertraging door Covid. In 2021 is met het 
kernteam een stap gedaan in het pionieren door een gezamenlijke training te volgen over 
Interculturele gemeenschapsvorming. De gesprekken met beide kerken hebben zijn weer opgepakt 
in juli 2021. Naast de genoemde kerken streven we in Zwolle naar een breder draagvlak voor de 
pioniersactiviteiten en zullen contacten worden aangegaan met andere instellingen met een 
vergelijkbaar doel.  
 
Financieel 2021 
De gewijzigde activiteiten hebben effect gehad op zowel onze inkomsten als kosten. In totaal is er 
minder uitgegeven dan begroot en zijn de toezeggingen voor het project Pionieren grotendeels 
ontvangen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserves, deze bedragen inmiddels circa 10.000. We 
verwachten daarom dat de bijdragen aan pionieren lager zullen zijn dan over 2021 en in 2022 de 
reserves zullen afnemen. 
 
In 2020 gaven de  beperkingen in het gebruik van de ruimtes RuusbroeCentrum is voor ons 
aanleiding het contract met het centrum te herzien en bepaalde ruimtes niet meer te huren met 
ingang van september 2021. Met een andere gebruiker van RuusbroeCentrum hebben we een 
afspraak gemaakt om hun ruimte per dagdeel te kunnen huren. Hier hebben we in 2021 een aantal 
keren gebruik van gemaakt, minder dan gehoopt omdat groepsbijeenkomsten maar beperkt 
toegestaan waren in 2021. 
 
Wat gaan we doen in 2022 
In 2022 zullen de activiteiten weer worden hervat en uitgebreid, mogelijk ook met aandacht voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Het kernteam zal weer haar primaire taak oppakken, de focus zal minder 
komen te liggen op pionieren. Aandachtspunt voor het borgen van de activiteiten is het verbreden 
van draagvlak buiten de twee kerken waarmee een start is gemaakt voor het pionieren. We willen 
graag meerdere kerken betrekken, zowel bij de activiteiten, werving van de taalcoaches als het 
bestuur van de stichting. 
 
We hopen in 2022 concrete, maar beperkte stap in het Pionieren te kunnen zetten.  In overleg met 
de genoemde kerken zullen we periodiek bespreken welke stappen we zullen nemen en welke 
middelen we daarvoor nodig hebben.  
 
En naar de bestuurstafel kijkend: vooruitlopend op een sabbitical year van Elly Volkerink zal Dikky 
van Gijssel haar taken als voorzitter in de loop van 2022 overnemen. 



 

Stichting Geloof in Taal

Financieel verslag over 2021

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Spaarrekening 4.253,28 4.253,02 1.752,66 Reserves stichting begin jaar 7.055,00 6.487,88 8.533,08

Rekening courant 5.896,10 3.019,98 5.053,22 Saldo inkomsten/uitgaven lopend jaar 3.026,38 567,12 -2.045,20

Vooruit ontvangen voor ondersteuning gasten 68,00 218,00 318,00

Totaal activa 10.149,38 7.273,00 6.805,88 Totaal passiva 10.149,38 7.273,00 6.805,88

Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020 2019

Inkomsten

Giften kerken 3.500 4.040,92 6.309,79 5.333,99

Bijdrage pionieren kerken 6.500 5.000,00 0,00

Giften organisaties 450 760,00 400,00

Giften personen 150 200,00 155,00 345,00

Totaal inkomsten 10.600,00 10.000,92 6.464,79 6.078,99

Uitgaven

Huur RuusbroeCentrum 3.360 3.360,00 3.990,00 4.200,00

Huur Gastvrij 600 310,00 200,00

Uitgaven gebouw 250 13,50 0,00 43,75

Uitgaven activiteit koffie en lunch 500 202,76 350,91 499,91

Activiteit Bijbelse Taal 150 63,98 294,13

Activiteit Taal en Naald (start 2018) 100 19,30

Lesmateriaal 500 339,50 78,40 591,01

Medewerkersbijeenkomsten 1.250 520,88 361,25 59,26

Bankkosten en rente 200 119,41 121,02 119,07

Rente spaar -0,26 -0,36

Website 250 133,10 133,10 131,89

Huishouden 100 42,77 39,95 55,79

Administratie 100 73,79 44,50 50,20

Uitgaven NL Doet 350 630,25 0,00 418,63

Uitgaven inventaris 250 201,48 509,78

Pionieren 2.500 804,18 163,74 225,32

Gasten 0,00 17,95

Geschenken voor gasten 279,46 130,40

Vooruitontvangen voor gasten 150,00 100,00 82,00

Voorlichting 1.000,00 907,50

Onvoorzien 390,00

Jubileum 500,00

Oprichting stichting, aanpassing statuten 500,00 145,20

Totaal kosten 12.850,00 7.124,54 5.997,67 8.206,19

Saldo inkomsten en uitgaven -2.250,00 2.876,38 467,12 -2.127,20

Exclusief uitgaven vooruitontvangen 3.026,38 567,12 -2.045,20

Opgesteld op basis van kasstelsel

           Balans

Overzicht inkomsten en uitgaven


