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1. Werkgroep Alkmaar Taal Thuis (ATT) 
  

Werkgroep samenstelling:   

  

Eind 2019 bestond de werkgroep van ATT uit:  

Guus Keilman (voorzitter),  
Josje Toby (secretariaat), 

Wil Bos (activiteiten).  

Vanaf 5 november heeft Bernard van Dam van Stichting de 

Zwaan Alkmaar het beheer van de ATT-financiën van Guus 
overgenomen.  

  

Guus bereidde de bestuursvergaderingen voor en richtte 

zich vooral op de externe contacten en het 

vertegenwoordigen van ATT op officiële gelegenheden.  

Guus is de dinsdagcoördinator, bij afwezigheid verving Jolan 

Schalekamp hem. Josje is de donderdag-coördinator, bij 

afwezigheid wordt zij vervangen door Wil.   
                                Guus Keilman, Wil Bos, Josje Toby   

                                                                                                                          voor wijkcentrum de Rekere.  

  

Naast het algemene secretariaat, waaronder verzorgen van de notulen, beheerde Josje de 
website en de Facebookpagina van ATT. Tevens verzorgt zij de nieuwsbrieven.  

  

Wil organiseerde diverse activiteiten zoals de vrijwilligersavond op 14 oktober 2019 en de 

cursus Taal voor het Leven die Stichting Lezen en Schrijven die in het nieuwe jaar zal starten. 

Verder coördineerde zij activiteiten als het Sinterklaasfeest en Kerstfeest en verving zij Josje 

op donderdagmiddag bij diens afwezigheid.  

  

Inhoudelijk:  

  

Voor de oprichting van ATT organiseerden wij twee bijeenkomsten met geïnteresseerde 
vrijwilligers in de Vrijheidskerk over ons doel, onze nieuwe naam en mogelijk locatie. Uit het 

overzicht op blz. 5 blijkt dat ATT in 2019 maar liefst 828 bezoekers en 915 vrijwilligers in ons 
taalcafé in wijkcentrum De Rekere mocht verwelkomen!   

Voor het behartigen van de lopende zaken kwam de werkgroep 10 keer bi elkaar. Er was een 

standaard agenda.  Te weten:  

 Verloop van het taalcafé op dinsdag- en donderdagmiddag  

 Extra activiteiten  
 Financiën  

 Kwaliteit van onze ondersteuning  
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 Communicatie en publiciteit   

 

2. Overzicht van activiteiten in 2019  
  

Hoe het allemaal begon  

  

Nadat Alkmaar Freedom House (AFH) in mei 2019 na drie jaar haar deuren van de 

Vrijheidskerk sloot, wilde een groep van ongeveer 50 vrijwilligers graag doorgaan met het 

helpen van statushouders en vreemdelingen, die de Nederlandse taal (beter) willen leren. 

Daarom hebben Guus Keilman en Josje Toby deze vrijwilligers van AFH op 7 mei 2019 
uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe locatie en een nieuwe naam voor het 

taalcafé.  
  

Om de overgang van AFH naar ATT voor onze bezoekers zo naadloos mogelijk te laten 

verlopen, wilden we snel na sluiting van het AFH het nieuwe taalcafé opstarten.   

Op 4 juni 2019 stemden ruim 30 vrijwilligers in met de voorgestelde naam, met het nieuwe 

logo en de voorgestelde locatie. Met onze naam Alkmaar Taal Thuis wilden we 

benadrukken, dat we in Alkmaar met hulp van de Nederlandse taal alle statushouders in 
Alkmaar een warm Thuis-gevoel willen bieden. Ons logo, met onze naam boven de skyline 

van Alkmaar past daar goed bij.  

 

  

  
Wijkcentrum de Rekere verwelkomde ons met open armen.  

  

Bezoekersaantallen  

  

De werkgroep van ATT werkte samen met de beheerders en vrijwilligers van wijkcentrum 

De Rekere aan een fantastische start, waarbij elke week steeds meer bezoekers de weg naar 

ons taalcafé wisten te vinden. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel vrijwilligers en 
bezoekers ons taalcafé bezochten. 
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Vrijwilligersavond  

  

We hebben vanaf het begin contact gezocht met het Taalhuis in de Alkmaarse Bibliotheek 
en met de stichting Lezen en Schrijven. De laatste stichting bood aan om op maandagavond  

14 oktober een workshop te organiseren voor al onze vrijwilligers over verschillende 
werkvormen, die we kunnen inzetten bij het werken met onze bezoekers.  

Onder leiding van Marja Foppema hadden circa 20 vrijwilligers een zeer inspirerende avond.   
  

Na deze avond ontstond de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich op te geven voor de 
standaardcursus ‘Taal voor het leven’ van de stichting Lezen en Schrijven.  Deze cursus zal in 

vier dagdelen gaan plaatsvinden in februari en maart 2020.  
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Naast deze vrijwilligersavond hebben we in de decembermaand aandacht gegeven aan twee 

traditioneel Hollandse feesten, nl. Sinterklaas- en Kerstfeest.  
 

Sinterklaasfeest  

  

Eén van de vrijwilligers van Wijkcentrum De Rekere had veertig presentjes verzameld, die 

we gratis mochten ophalen. Alle ingepakte cadeautjes stonden bij binnenkomst op 
donderdag 5 december in twee juten zakken klaar, middenin de zaal.   

  

  
   

Op elke tafel is strooigoed gelegd en de dag-coördinator kwam langs met lootjes. Alle 
bezoekers gingen met een presentje en chocoladeletter naar huis. Voor alle ATT-vrijwilligers 

was er een chocoladeletter. 
  

Kerstborrel  

  

Eén van onze vrijwilligers organiseerde op dinsdag 17 december 2019 een kerstborrel, 
waarbij vrijwel alle vrijwilligers iets mee van huis namen: Hapjes, drankjes, bestek en 

bordjes. Er waren zelfs gezelschapsspelletjes en sjoelbakken aanwezig voor de mensen die 

zin hadden om actief bezig te zijn. Anderen zaten gezellig aan tafeltjes te praten. Het was 
een zeer gezellige middag!  
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Helden van Alkmaar  

  

Op vrijdag 13 december 2019 werd in Wijkcentrum De Rietschoot in Koedijk door 
wethouder van Zon de VCRA-erepenning uitgereikt aan onze voorzitter, Guus Keilman. 

Namens alle vrijwilligers van ATT  heeft Guus deze onderscheiding geaccepteerd.   
        

  
 

Warmte geven  

  

Op 17 en 19 december werd warme kleding ingezameld voor een actie om winterkleding 

naar een vluchtelingenkamp in Noord Syrië/Zuid Irak te sturen. De dochter van één van 

onze vaste bezoekers was de initiatiefnemer. De hoeveelheid dozen die uiteindelijk de 

vrachtwagen in ging was overweldigend. Wat mooi dat we dit samen hebben kunnen doen!  
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3. Publiciteit  
  

Flyer in vier talen  

  

Direct na onze eerste bijeenkomsten in de Vrijheidskerk hebben we met hulp van twee oud-
bezoekers van Alkmaar Freedom House een flyer in vier talen gemaakt met uitleg over wat 

ATT wilde doen, wanneer en waar.   
Deze flyers zijn in een oplage van circa 100 stuks in Alkmaar verspreid in alle buurthuizen, in 

kerken en een moskee, bij Vluchtelingenwerk en bij diverse taalscholen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede door onze contacten met Haltewerk, Gemeente Alkmaar (afd. Vreemdelingenzaken\ 

Participatiewet), het Taalhuis in de bibliotheek en de VCRA (Vrijwilligerscentrale Alkmaar Regio 

Alkmaar) konden we al drie weken na de opening ons doel van 15-25 bezoekers per middag 

bereiken. Daarmee was het voor ons al na een paar weken duidelijk dat er behoefte is aan  
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Alkmaar Taal Thuis.   

We lieten een aantal artikelen in lokale kranten en bladen verschijnen, waarna er ook op de 
websites van externe organisaties stukjes over ATT verschenen. Op deze manier werd onze 

naamsbekendheid vergroot.   
  

Facebook en website.  

  

Op Facebook hebben we een pagina aangemaakt waarop alle nieuwtjes over ATT regelmatig 

worden geüpdatet. De facebookpagina https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis  heeft 

inmiddels 75 volgers.  

 

 
 

 

Daarnaast kwam binnen de kortste tijd onze website www.alkmaartaalthuis.nl in de lucht!  

We startten met de kopjes:  

• Over Alkmaar Taal Thuis  

• Werkwijze  

• Nieuws  

• Contact  

  

Naast vele artikeltjes over vele Nederlandse koekjes, kaakjes en cakejes werkte onze 

bevlogen webmaster bijna dagelijks aan de uitbreiding van onze website met als nieuwe 

webpagina’s:  

• ATT-ers vertellen  

• Nieuwsbrieven  

• De Nederlandse Taal  

• Meer oefenen  

• Nuttige Adressen  

• Oproepjes (even niet meer actief)  

• En tot slot de samenwerking met stichting de Zwaan    

https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis
https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis
http://www.alkmaartaalthuis.nl/
http://www.alkmaartaalthuis.nl/
http://www.alkmaartaalthuis.nl/
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Uit bijgaande tabel blijkt dat onze website heel vaak werd bezocht:  

  

Maand in 2019   unieke bezoekers  

Juli  74  

Augustus  529  

September  246  

Oktober  528  

November  519  

December  506  

  

  
    

  

Poster  

  

We realiseerden ons dat onze flyers in 4 talen voor onze doelgroep niet direct leesbaar was. 

Er stond veel tekst op, was te onoverzichtelijk. We besloten om een poster op A3 formaat te 
maken met minimale tekst, ons logo en een grote foto om te laten zien wat we doen in de 

praktijk. We hebben 100 posters laten drukken om deze te verspreiden op dezelfde 
plaatsen als waar onze flyers naar toe zijn gebracht.   
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Nieuwsbrieven  

  

Onze vrijwilligers werden over het reilen en zeilen binnen Alkmaar Taal Thuis ook steeds 

geïnformeerd. Niet alleen door de wekelijkse kringgesprekken en de nieuwsberichten op 
onze website en de Facebook-pagina, maar ook nog via een tweetal Nieuwsbrieven die in 

oktober en november 2019 verschenen. De nieuwsbrieven werden zowel naar onze 

vrijwilligers als naar onze externe contacten verzonden. Zo hielden we ATT in ‘the picture’. 
De Nieuwsbrieven staan ook op onze website onder:  

https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven  

 

 

  
  

https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven
https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven
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4. Relatie met derden  
  

Vanaf de start van ATT heeft het de werkgroep actief gezocht naar naamsbekendheid en 

samenwerking met andere partijen, die ook werken voor de integratie van statushouders. 
Tijdens een kennismakingsafpraak met vertegenwoordigers van deze organisaties hebben 

wij hen allen gevraagd om onze flyer onder de aandacht van onze doelgroep te brengen.   
  

Zonder geheel volledig te kunnen zijn hebben wij op deze manier contact gezocht met:  
1. Instellingen van de Gemeente Alkmaar zoals b.v. Halte Werk  

2. AZC in Heerhugowaard  
3. Taalscholen die inburgeringscursussen verzorgen b.v. Inova, JAR, De Vrije Taal  

4. Vluchtelingen Werk Nederland  
5. VCRA in Alkmaar  

6. Bibliotheek Kennemerwaard inclusief Taalhuis  

7. Stichting Lezen & Schrijven  

8. Stichting De Zwaan   

  

Mede omdat we als ATT ook een voorportaal willen zijn naar integratie, werden we in 

november door twee beleidsadviseurs van de gemeente Alkmaar gevraagd om mee te 

denken in een werkgroep vanwege de nieuwe inburgeringswet, die per 1 januari 2021 in 
zou moeten gaan. Doel van de werkgroep is om te adviseren voor de inrichting van een 

nieuwe B1 leerroute.   

     

5. Financiën  
  

Vanaf de start van Alkmaar Taal Thuis heeft het bestuur eerst gekeken of ATT wel 

bestaansrecht had, voordat wij derden zouden gaan benaderen voor sponsorschap.   
  

Zoals eerder vermeld heeft het bedrijfsleiding team en alle vrijwilligers achter de bar van De 

Rekere ons op diverse manieren enorm gastvrij onthaald. Mede daardoor hadden we al 

binnen 3 maanden gemiddeld 15-20 bezoekers per middag. Blijkbaar hebben statushouders 
en buitenlanders in Alkmaar (nog steeds) behoefte hebben aan persoonlijke gratis 

taalbegeleiding.  
 

Om vervolgens met een redelijke kans op succes sponsors te kunnen benaderen is het in 
Nederland van belang om  

 Zelf een stichting met ANBI status op te richten of   

 Onder de paraplu van een stichting met vergelijkbare doelstelling te mogen 
opereren.  
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Vanwege de extra kosten had de laatste optie verre onze voorkeur! Daarom waren we 
enorm verheugd, dat we medio oktober op voorspraak van Sybren Rozendal (Voorzitter van 

de Stichting De Zwaan) een samenwerkingsovereenkomst met stichting De Zwaan mochten 

afsluiten!  
  

Uit het bijgaande overzicht blijkt dat onze uitgaven onder de begroting zijn gebleven, mede 

doordat we de start van de verkeerslessen hebben uitgesteld tot begin januari.  
  

Wij zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning, die wij voor de kosten van ons eerste 
halfjaar mochten ontvangen van het Alkmaar Freedom House, van de diaconie van de 

Protestantse Gemeente Alkmaar en van de Remonstrantse Gemeente. Door deze 
ondersteuning heeft AT  haar eerste halfjaar in 2019 zonder verlies kunnen afsluiten.   

 

Uitgaven 2019  Begroting  Werkelijk  Toelichting  

Huur De Rekere  € 1400  € 1080  Verkeerslessen uitgesteld  

Kantoorartikelen   €   150  €     97  Met name schriften en 

pennen  

Koek ed.    €     95    

PR & communicatie         €     25    

Onvoorzien   

 

€   250      €     49    

Uitgaven totaal   € 1800      € 1346    

Inkomsten 2019  € 1800      € 1403  Donaties van 3 instellingen  

Positief saldo 31/12  --      €     57     

  

6. Nieuwe uitdagingen van ATT in 2020  

 
 De werkgroep probeert de naamsbekendheid van ATT te vergroten door artikelen in 

het Noord-Hollands Dagblad, huis-aan-huis kranten e.d. te laten plaatsen. Ons doel is 

om gemiddeld weer 15 bezoekers per middag te mogen blijven begroeten.  

  

 Wij zijn erg blij met onze zeer trouwe en gemotiveerde groep vrijwilligers. Via de 

groepsgesprekken, onze website en nieuwsbrieven blijven we onze vrijwilligers over 

onze doelgroep informeren en inspireren. We hopen dat de basiscursus van de 

Stichting Lezen & Schrijven in het voorjaar 2020 hier ook aan bij zal dragen.   
  

 Daarnaast willen wij in dit nieuwe jaar voor al onze bezoekers en vrijwilligers extra 

aandacht geven aan het thema en herdenkingen van 75 jaar bevrijding!  
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 We zijn op 10 januari 2020 gestart met de Verkeerslessen\Theorielessen voor het 

rijexamen, op de vrijdagochtenden. Doel is om minimaal 5 bezoekers per week deze 

lessen te laten volgen.  
  

 Recentelijk is de werkgroep in contact gekomen met Taalakkoord Noord-Holland 

Noord, waarin vele organisaties (zoals gemeentes, bibiliotheken, taalscholen en een 
aantal weekgevers) samenwerken t.b.v. de doelgroep van laaggeletterden. De 

werkgroep van ATT overweegt om zich ook bij het Taalakkoord aan te sluiten.   

 
 Een flink deel van onze aandacht zal uitgaan naar het verwerven van voldoende 

sponsorinkomsten om de begrote kosten van ATT van € 3600\jaar te kunnen dekken.  
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7. Colofon Alkmaar Taal Thuis  
  

Het taalcafé van ATT is iedere dinsdag en donderdag geopend van 14-16 uur in  

Wijkcentrum De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX  Alkmaar.   

  

Werkgroep leden:  

Voorzitter en dinsdag-coördinator    Guus Keilman  

      

  

guus.keilman@quicknet.nl  

Secretariaat en donderdag-coördinator  Josje Toby  

en webmaster  

  

    josjetoby@gmail.com  

Werkgroep lid      Wil Bos  

  

  

    fredwillykids@gmail.com  

Correspondentie:  

  

    alkmaartaalthuis@gmail.com  

Website:  

  

    www.alkmaartaalthuis.nl  

Facebook:  

 

 

 

Giften:  

    https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis/  

Giften blijven zeer welkom op      

NL 31 INGB 0677 469578   
t.n.v. Stichting de Zwaan te Alkmaar  

o.v.v. Alkmaar Taal Thuis.   
  

 

De Zwaan is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij 
aangifte van het belastbaar inkomen. De voor deze ANBI vereiste documentatie is te vinden 

op de website van de Zwaan: www.dezwaan.alkmaar.nl    
 

 

http://www.alkmaartaalthuis.nl/
http://www.alkmaartaalthuis.nl/
https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis/
https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis/
http://www.dezwaan.alkmaar.nl/
http://www.dezwaan.alkmaar.nl/
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