
Woordje van de voorzitter van 

Alkmaar Taal Thuis 

 

Een prachtige START van Alkmaar Taal Thuis!! 
  
Beste taalvrijwilligers, 
  
Ruim 3 maanden nadat ca. 50 vrijwilligers zijn gestart met ons nieuwe 
taalcafé Alkmaar Taal Thuis, zijn er heel veel zaken om dankbaar voor te zijn: 

• Het beheerdersteam van De Rekere [Peter Baak, Linda Castricum en 
David Kater] maar zeker ook de gastvrouwen achter de bar zoals 
Johanna(!) zorgden ervoor dat wij ons al na 2 weken in ons eigen lokaal 
412 (met water/limonade) net zo THUIS voelden als in de kantine (met 
koffie/thee en koekjes). 

• Door het verspreiden van heel veel flyers in 4 talen wisten mensen uit 
onze doelgroep ons op dinsdag- en donderdagmiddag al snel te vinden 
en hadden we al na 3 weken elke middag een toeloop van ca 15-25 
bezoekers. Wellicht kwam dat ook doordat de taalscholen niet en wij in 
de grote vakantie juist wel geopend waren. 

• Met dank aan Mieke Biesheuvel was medio juli eerst al onze eigen 
Facebook pagina in de lucht, gevolgd door de ATT website, waaraan 
Josje Toby heel veel uurtjes heeft besteed. Wist U dat er in augustus 529 
en in september 246 verschillende mensen www.AlkmaarTaalThuis.nl 
bezocht hebben?! Uniek voor een website van en voor vrijwilligers! 

  

• Zoals bekend kon ATT (zoals voorheen AFH) niet meer “onderdak” bij de 
Alkmaarse Raad van Kerken. Daarom heeft het ATT bestuur onderzocht 
hoe wij een dekking konden krijgen voor ons beperkte jaarbudget van 
4000 €. Maar voordat we op zoek konden gaan naar sponsoren, 
was voor ons de vraag of we een eigen stichting zouden oprichten of dat 
we eerst nog samenwerking met een andere organisatie (liefst 
met ANBIstatus) moesten onderzoeken?  

 
 

• Via Sybren Rozendaal zijn we in gesprek gekomen met Stichting De 
Zwaan, gehuisvest op de Oudegracht 185, waar men dagelijks een 
opvang voor daklozen in Alkmaar open stelt. 

 
 
 

In haar meerjarenplan staat vermeld, dat …“Stichting de Zwaan haar 
betrokkenheid wil tonen en initiatieven wil ontwikkelen t.a.v. lokale 
activiteiten in de stad Alkmaar op het terrein van compassie en onderlinge  
verbondenheid van haar bewoners”.  
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Omdat we vanuit ATT zeker allen onderschrijven, zullen we in oktober ons 
overleg over mogelijke samenwerking voortzetten.  

 
  
 

• Inmiddels heeft het bestuur van Alkmaar Freedom 
House ons na haar financiële afronding alsnog een ondersteuning van 
400 € toegekend. In mijn Email heb ik hen op de volgende manier 
(hoogstwaarschijnlijk uit naam van U allen?!) op de volgende manier 
bedankt: 

Tot slot wil ik het bestuur van Alkmaar Freedom House  [Ria, Wim en 
Alex] heel hartelijk bedanken voor de wijze waarop jullie je 3,5 jaar 
hebben ingezet voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en 
Medelanders in Alkmaar en omstreken. Ik denk zelf, dat jullie 
Alkmaar, samen met vele andere vrijwilligers, een heel stukje 
menselijker hebben gemaakt, waarvoor onze grote dank! 

 
 

• Ik besluit met 2 korte vermeldingen: 
 

1. Wilt U ook meewerken bij de verspreiding van onze 
nieuwe ATT poster? Dank! 

 
2. Kijkt U net zo uit als ik naar onze 1e vrijwilligers avond op 

14/10 as met een instructie over creatieve 
werkvormen door Marja Foppema van 
Stichting Lezen & Schrijven? 

  
Met een hartelijke groet, 
Guus Keilman 
Voorzitter ATT 

Vrijwilligersavond 14 oktober  

 

Op maandag 14 oktober bent u om 19 uur van harte welkom op de eerste 

vrijwilligersavond van Alkmaar Taal Thuis. Deze avond vindt plaats in de 

Rekere, zaal 417. De avond zal worden ingeleid door Guus Keilman, 

voorzitter van Alkmaar Taal Thuis. 
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Daarna is het woord aan Marja Foppema van Stichting Lezen en Schrijven. 

Zij zal deze avond zorgen voor verdieping en verbreding van het 

vrijwilligerswerk dat wij doen bij Alkmaar Taal Thuis.  

Haar workshop gaat over Activerende werkvormen lezen, spreken en 

luisteren; 

Betrokken deelnemers leren gemotiveerder en hierdoor beter. Maar hoe zorg 

je ervoor dat deelnemers actief meedoen? Dit kan bijvoorbeeld door 

activerende werkvormen in te zetten. Dit zijn korte, leuke werkvormen die je 

kunt inzetten ter afwisseling en om deelnemers even op een andere manier te 

laten oefenen. In deze workshop maak je kennis met verschillende 

werkvormen op het gebied van lezen, spreken en luisteren. 

Er zal gedurende deze workshop, die actief van aard is, geen pauze zijn. Wel 

is er gelegenheid om koffie en thee te nuttigen tijdens de workshop en na 

afloop de avond gezamenlijk af te sluiten met een drankje aan de bar 

(consumpties zijn dan voor eigen rekening) .  

 

AVG wetgeving 

 

  Zeer veel organisaties gebruiken 

persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de 

omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 
De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De 
belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten: 

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met 
de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens 
verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom 
de persoonsgegevens verwerkt worden. 

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een 
gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf 
uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de 
persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel 
waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. 

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de 
persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de 
hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze 
persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en 
van het doel van de gegevensverwerking. 

Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als 
uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de 
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verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden 
verwerkt. 

Als wij u als vrijwilliger willen blijven mailen hebben we dus 
toestemming van u nodig dat wij uw emailadres mogen bewaren in 
onze administratie. Zou u, op deze mail willen reageren met;  

“Ik geef toestemming aan Alkmaar Taal Thuis om mijn emailadres op 
te nemen in haar administratie, gevolgd door uw naam”  

Alkmaars ontzet 

Dinsdag 8 oktober is het Akmaars Ontzet. Wij zijn dan GEWOON OPEN! Aan alle dinsdag-

vrijwilligers; Mocht u morgen verhinderd zijn, wilt u dan even mailen naar Guus? 

Alkmaartaalthuis@gmail.com 
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