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1.Inleiding: Terugblik op 2020, een bijzonder jaar! 

                                                              

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken in kunnen gaan als een zeer bijzonder jaar, 

een virus heeft de wereld bijna tot stilstand gebracht. De pandemie was een feit en 

dat vereiste aanpassingen van iedereen. 

Ook Alkmaar Taal Thuis (ATT) heeft dit jaar te maken gehad met onverwachte en 

totaal onvoorziene uitdagingen. Om er enkele te noemen: 

• Hoe houden we onze corebusiness gaande? 

• Hoe blijven we in beeld bij bezoekers en bij vrijwilligers? 

 

De voornaamste drijfveer om ATT te laten voortbestaan is het feit dat de werkgroep 

gelooft dat ATT nog steeds een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het leren van de 

Nederlandse taal, het leren kennen van onze samenleving en de bezoekers het 

gevoel te geven er niet alleen voor te staan. 

 

Natuurlijk is 2020 anders verlopen: Wie had gedacht dat we online of wandelend 

taalles zouden gaan geven maar het is (gedeeltelijk) gelukt. Uit de ervaringen van 

vrijwilligers blijkt dat online taalles moeilijker is, zowel voor de uitvoerende als voor 

de ontvangende partij. Online taalles kost meer inspanning en discipline, het vraagt 

om digitale vaardigheden en meer creativiteit. Maar waar het succesvol verloopt is 

het dankbaar en inspirerend. 

Online taalleren kan het samen-taal-leren op een vast moment en face-to-face zeker 

niet vervangen maar in 2020 gold: Beter iets dan niets! Om meerdere redenen zijn 

er bezoekers en vrijwilligers afgevallen. Begrijpelijk en jammer. Het wordt de 

uitdaging van 2021 om weer te streven naar meer vrijwilligers en bezoekers. 
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2.Werkgroep samenstelling 
 

 
 Foto screenshot van een online vergadering  

 

In 2020 bestond de werkgroep van ATT uit:  

• Guus Keilman   (voorzitter, dinsdag-coördinator)  

• Josje Toby   (secretariaat, webmaster, donderdag-coördinator)  

• Wil Bos   (praktische zaken en vervangend dag-coördinator)  

• Carla Vermeulen  (praktische zaken en subsidieaanvragen)  

• Sybren Rozendal  (contactpersoon de Zwaan, vervangend  

  dag coördinator en subsidieaanvragen).  

De werkgroep werd bijgestaan door Bernard van Dam, penningmeester van 

Stichting de Zwaan, die ook de ATT-financiën verzorgde. 

  

Guus bereidde de vergaderingen voor en richtte zich vooral op de externe contacten 

en het vertegenwoordigen van ATT bij officiële gelegenheden. 

Josje beheerde naast het algemene secretariaat, de website en de Facebookpagina 

van Alkmaar Taal Thuis.  

Wil coördineerde de cursus “Taal voor het Leven”, die Stichting Lezen en Schrijven in 

2020 organiseerde. Verder verzorgde zij het Sinterklaas-presentje. 
Carla en Sybren sloten zich begin 2020 aan bij de werkgroep en hebben zich met 

succes gericht op de fondsenwerving. 
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3.Overzicht van activiteiten in 2020 

3a. Situatie voor 13 maart  
ATT mocht van 2 januari 2020 tot 13 maart 2020 maar liefst 311 bezoekers en 317 
vrijwilligers in het taalcafé in De Rekere verwelkomen! We waren 10 dinsdagen en 11 
donderdagen open.  
Daarnaast was ATT weer op proef weer gestart met het geven van ondersteuning bij het 
theoriegedeelte voor het autorijbewijs. Na een periode van twee maanden zou worden 
geëvalueerd of er wel voldoende belangstelling was om deze verkeerslessen een vast 
onderdeel van ATT te maken. Door de lockdown heeft deze evaluatie niet plaatsgevonden.  
 
In onderstaande afbeelding kunt u de bezoekersaantallen terugvinden in de blauwe lijnen 
en vrijwilligersaantallen in de rode lijnen.  
 

 

 

3b. Vergaderingen 

Voor het behartigen van lopende zaken vergaderde de werkgroep in 2020 tien keer 

(meestal op maandagmiddag en veelal online): 

23 maart 2020   17 augustus 2020 

 6 april 2020    7 september 2020 

28 april 2020   29 september 2020 

18 mei 2020    2 november 2020 

15 juni 2020   14 december 2020 
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De standaard agenda bestond uit de volgende onderwerpen: 

• Ontwikkelingen van het taalcafé (fysiek en later online) 

• Financiën 

• Kwaliteit van onze ondersteuning 

• Communicatie en publiciteit 

 

3c. Situatie vanaf 13 maart: online taalhulp  

Op donderdagavond 12 maart werden we na de persconferentie van premier Rutte 

geconfronteerd met het feit dat publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en 

wijkcentra moesten sluiten. Op vrijdag 13 maart kwam de officiële e-mail van wijkcentrum 

De Rekere, met de bevestiging dat het wijkcentrum tot nader order gesloten zou zijn. Wij 

informeerden onze vrijwilligers via een e-mail over deze ontwikkeling en plaatsten een 

bericht op onze website en Facebookpagina.  

Op 9 april plaatsten we onze eerste videoboodschap/ oproep voor online taalhulp op 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qJB3E4kroYY , waarna we op 10 april zijn 

gestart met online taalhulp. We vormden, met inachtneming van de privacyregels, duo’s, 

die zo snel als mogelijk zijn begonnen. We ondersteunden onze vrijwilligers door uit te 

leggen op welke manieren er online gewerkt kon worden. Tevens legden we uit hoe er 

desgewenst anoniem gebeld kon worden. De lijst met duo’s groeide, evolueerde in de 

maanden die volgden. De aantallen varieerden van week tot week. Globaal schommelden 

de aantallen tussen 15-25 personen, die online taalhulp ontvingen van 18 vrijwilligers. 

Op 18 juni plaatsten we een tweede video van Alkmaar Taal Thuis op YouTube. 

https://youtu.be/fS4bW6Fp-cU. Hierin staken we onze bezoekers en vrijwilligers een hart 

onder de riem en legden we stapsgewijs uit wat voor soort oefeningen je online kunt doen 

met de bezoekers. 

 

3d. Korte herstart 

Op 1 september 2020 werden de coronamaatregelen versoepeld en waren we weer welkom 

in wijkcentrum De Rekere.  

We informeerden onze vrijwilligers hierover en gaven hen de keuze om online door te gaan, 

of om weer naar De Rekere te komen. Het coronaprotocol van De Rekere was leidend in hoe 

de bijeenkomsten georganiseerd werden.  

 

We verhuisden naar zalen 401 en 403 zodat we onze vrijwilligers en bezoekers anderhalve 

meter afstand konden garanderen. We schaften gelaatsmaskers aan, zodat ook zonder 

mondkapje (dat was toen nog niet verplicht) veilig gewerkt kon worden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJB3E4kroYY
https://youtu.be/fS4bW6Fp-cU
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Op 28 september 2020 werd op een persconferentie 

aangekondigd, dat de wijkcentra opnieuw dicht 

moesten. Dit betekende dat onze herstart in 

september van korte duur geweest was. We 

informeerden onze vrijwilligers en bezoekers via 

diverse digitale kanalen. 

 

Het laatste kwartaal van 2020 konden we alleen nog maar online met onze bezoekers 

werken. 

 

3e. Contact onderhouden met vrijwilligers 

Door de coronamaatregelen is het er niet van gekomen om een vrijwilligersavond te 

organiseren. Een vrijwilligersavond kent twee componenten:  

• Kennisoverdracht  

• Gezellig samen zijn.  

Ideeën waren er wel maar konden mede door corona niet geëffectueerd worden. 

Wel heeft een klein deel van de vrijwilligers de cursus “Taal voor het leven” gevolgd 

(februari en maart 2020). Deze kennis hebben we niet via het train-de-trainers-

principe kunnen verspreiden, omdat de sluiting van De Rekere al een feit was. 

 

In het bijzondere jaar had de werkgroep zich voorgenomen om het contact met de 

vrijwilligers en bezoekers te onderhouden. Middelen die we gebruikt hebben zijn: 

• De nieuwsbrief 

• Chatfunctie van Facebookpagina 

• E-mail berichten 

• Belronde 

 

De werkgroep heeft het initiatief genomen om alle vrijwilligers telefonisch te 

benaderen, vooral om te vragen naar hun welzijn en zo de band met de vrijwilligers 

aan te halen. Daarnaast hebben we gevraagd of er nog meer vrijwilligers interesse 

hadden om online les te geven en/of men ondersteuning wenste bij het geven van 

online taalles geven. De belronde werd zeer op prijs gesteld. 

 

Ook voor Sinterklaas is extra contact gezocht: Alle vrijwilligers werden verrast met 

een chocoladeletter plus gedicht. Ook deze kleine attentie werd zeer gewaardeerd 

door de vrijwilligers! 
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4. Publiciteit 
In dit hoofdstuk bespreken we drie vormen van publiciteit die ATT gebruikt; 

• de website 

• de Facebook pagina  

• de nieuwsbrieven  

4a. Website 
In onderstaand overzicht kunt u in de gele kolom ‘Visits’ zien dat het maandelijks aantal 
bezoekers van onze website www.alkmaartaalthuis.nl enorm is toegenomen. Uitschieters 
waren de maanden maart (na aankondiging lockdown) met 2177 bezoekers, september 
(herstart in De Rekere) met 3212 bezoekers en oktober (opnieuw gesloten) met 3651 
bezoekers.  
We kunnen concluderen dat onze website in een echte behoefte voorziet!  
Ten opzichte van 2019 is de toename enorm: In 2019 hadden we in zes maanden bijna net 
zoveel unieke bezoekers op onze website als in de maand maart 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In augustus heeft webmaster Josje Toby de website van ATT een nieuw uiterlijk gegeven, 
waardoor de informatie op de verschillende pagina’s overzichtelijker werd gerangschikt.  
 
In oktober hebben we onze website-pagina uitgebreid met het onderdeel ‘Meer oefenen’ 
(https://www.alkmaartaalthuis.nl/meer-oefenen/) , zodat er een gevarieerder aanbod is 
voor belangstellenden om te oefenen met de Nederlandse Taal.  
 
Er werden vrijwel geen nieuwe verhalen geplaatst op de pagina ‘ATT-ers vertellen’  
( https://www.alkmaartaalthuis.nl/att-ers-vertellen/) en de meeste nieuwe inhoud kwam op 
de ‘Nieuws’ pagina ( https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuws/ ) 
 
Met name werd de informatie in diverse talen, de hulp voor het coronavirus en de lockdown 
veel gelezen. Uiteraard was er ook veel aandacht voor de manier waarop ATT-vrijwilligers in 
contact bleven met onze bezoekers. Juist tijdens deze coronacrisis vonden we het heel 
belangrijk om mensen te laten weten dat we hen niet waren vergeten. 

http://www.alkmaartaalthuis.nl/
https://www.alkmaartaalthuis.nl/meer-oefenen/
https://www.alkmaartaalthuis.nl/att-ers-vertellen/
https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuws/
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4b. Facebook pagina 
Onze Facebook (FB) pagina is te vinden op: https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 januari 2020 vonden 66 mensen onze FB pagina leuk, op 31 december 2020 waren dat 
er 79 van de 82 mensen, die onze FB pagina volgden. Alle website berichten van de ‘Nieuws’ 
pagina zijn ook op onze FB pagina gezet. Eén of meer van onze berichten werden door de 
beheerders van de Alkmaar Freedom House-pagina, die van RPA-NHN (Taalakkoord) en/of 
die van het Taalhuis Alkmaar/Bergen gedeeld. 
 
Vijf personen zochten via de chatfunctie op Facebook contact met Alkmaar Taal Thuis: Vier 
stelden vragen over de (online) hulp die we kunnen bieden, terwijl één persoon met een 
organisatorische suggestie kwam. 
 

 

4c. Nieuwsbrieven 
 

 
In 2020 publiceerden we vier nieuwsbrieven: in maart,  
juni, september en december. Deze zijn terug te lezen op  
https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven. 

 
De nieuwbrief werd ook verstuurd naar externe  
organisaties. Alle nieuwsbrieven zijn nog terug te lezen  
op de website. 

 
 
  

https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven
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5. Relatie met derden  
Ook in 2020 werkte Alkmaar Taal Thuis samen met andere organisaties. Samen krijg 
je immers meer voor elkaar dan alleen. In dit hoofdstuk kunt u lezen met welke 
organisaties we contact onderhielden in 2020 en waaruit dat contact bestond. 
 

5a. ICT Vanaf Morgen 

In 2020 kwamen wij in contact met de RPA-NHN (Regionaal Platform 
Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord). Zij vroegen of wij ons wilden aansluiten 
bij het Taalakkoord en toen zij vernamen dat wij een nieuw kopieerapparaat nodig 
hadden, brachten zij ons in contact met ICT Vanaf Morgen 
 

ICT Vanaf Morgen is een duurzaam IT bedrijf dat 
kansarme jongeren een werkervaringsplaats 
biedt om de afstand tot de arbeidsmarkt te 
verkleinen. Zij repareren computer- en 
printapparatuur en doneren 10% daarvan aan 
goede doelen. 

Op 5 februari 2020 mocht Josje van hen een 
prachtige Kyocera multifunctionele 
printer/kopieerapparaat in ontvangst nemen, 
waarvoor uiteraard ontzettend veel dank! We 
hebben er tijdens de taalcafé middagen in De 
Rekere, al dankbaar gebruik van gemaakt! 

 

 

5b. RPA-NHN/ Taalakkoord 

In de kop van Noord-Holland hebben 17 gemeenten, het 
UWV, diverse onderwijsorganisaties, werkgevers en 
vakbonden zich verenigd in het RPA-NHN [www.RPA-nhn.nl]. 
Hun doel is om iedereen in de regio, die wil en kan werken 
aan het werk te helpen of te houden. 
Onder leiding van het RPA-NHN is er vervolgens een 
Taalakkoord gesloten met diverse werkgevers, bibliotheken, 
met de ons bekende Stichting Lezen & Schrijven en met 
taalscholen. Het doel is om de laag-geletterdheid bij 
autochtone en allochtone Nederlanders (15% van onze 
bevolking!) zoveel mogelijk te bestrijden. 
 
Op 10 september 2020 was Guus als voorzitter op een 
bijeenkomst aanwezig om ons officiële deelname-Certificaat 
van aansluiting bij het Taalakkoord te ontvangen. 
ATT staat op de bovengenoemde website als tweede 
genoemd van de 76 deelnemers!  
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Uit de korte samenvatting, die alle 10 nieuwe deelnemers op 10 september over  
hun organisatie mochten geven, bleek wederom hoe uniek ATT met zijn gratis 
taalcafé voor onze bezoekers is in de gehele regio! Deze nuttige middag werd al 
netwerkend met vertegenwoordigers van andere organisaties afgesloten. 
 

 

5c. Stichting Lezen & Schrijven 

Basistraining voor taalcoaches samengesteld door Stichting Lezen & Schrijven. 
 
In februari/maart namen 15 ATT vrijwilligers deel aan deze cursus van 4 dagdelen. 
Hoewel een groot deel van deze cursus is gericht op een vaste groep laaggeletterde 
mensen, kwamen er aspecten naar voren die voor ATT vrijwilligers handig zijn.  
 
Hieronder zijn de 3 belangrijkste aspecten kort samengevat. 

i. Eerste contact 
De woordspin kwam ook tijdens deze cursus regelmatig terug als zeer handig 
hulpmiddel, waarbij men de vorm van de woordspin kan gebruiken om de bezoeker 
centraal te zetten. 
Bij een eerste contact is het belangrijk om gelijkwaardig het gesprek te beginnen en veel 
vragen te stellen. Zo kan je naar het taalcontact vragen: Heb je nog Nederlands 
gesproken? Oefen je Nederlands? Wanneer? Hoe lang? Waar heb je het voor nodig? 
Laat tijdens het gesprek ook stiltes laten vallen, zo geef je de ander tijd om na te denken 
en zelf aan het woord te komen. Tot slot kun je het gesprek kort samenvatten. 

 
ii.   Lezen 

Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet men 90% van de woorden uit die zin 
kennen. Mensen die een inburgeringexamen doen, moeten 2000 woorden kennen. Dit 
lijkt veel, maar kinderen die naar de basisschool gaan hebben al een woordenschat van 
4000 woorden. 
 
Bij het lezen ligt de nadruk bij deze cursus erg op het voorlezen. Een aparte vorm is 
interval lezen. Dit betekent dat je alle woorden heel nadrukkelijk los van elkaar leest, 
met een korte stilte tussen de woorden. De ander hoeft niet alles te begrijpen, maar 
men kan moeilijke woorden laten aanstrepen om later uit te leggen. Het uitleggen van 
een woord is mogelijk door een foto te laten zien, het woord in een andere zin te 
gebruiken of tegenstellingen te gebruiken. 
 
Tot slot kan men gesloten vragen stellen om de woorden te herhalen. 
Herhaling is heel belangrijk! Om een woord te kunnen onthouden moet 
je het 7 keer hebben gehoord. 
 
Ook moeten we ons realiseren dat de meeste mensen maar 4 of 5 
nieuwe woorden per keer kunnen aanleren. Het is ook niet erg als de 
ander niet alles begrijpt. Als je alles helemaal wilt uitleggen zou de 
ander daar ook een negatief gevoel aan over kunnen houden. 
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iii.  Spreekvaardigheid 
Voor het oefenen met de spreekvaardigheid werden 2 stappen aangegeven.  
Stap 1 is het doel stellen, dus bijv. een afspraak maken (dokter, school of sollicitatie).  
Stap 2 is het maken van een woordspin. Dus als je bijvoorbeeld je kind op school ziek 
wilt melden, zet je het woord “kind” in het midden. Daaromheen kunnen dan woorden 
komen als ziekte, telefoneren, dagen van de week, welke groep/docent enz. 
 
Vanuit deze woordspin kan je dan samen routinezinnetjes gaan oefenen. 
Voor mensen die net met de Nederlandse taal beginnen is het van belang om hele korte 
zinnen te maken. Je zou dat kunnen oefenen met de pingpong-methode:  
Zwem je wel eens? Ik zwem vaak, en jij? Ik zwem nooit. 
 
Om de spreekvaardigheid te vergroten kan je ook het ABCD model oefenen: 

a. Activeren:   Tekst voorlezen/plaatjes laten zien 
b. Reproductie:   Voorzeggen-nazeggen (ander actief laten spreken) 
c. Gestuurde productie: Halve zin maken, ander laten afmaken   
d. Vrije productie:  Vraag stellen, de ander geeft zelf het antwoord 

 
 

Websites die wellicht leuk zijn om een keer te bezoeken:  

www.Taalvoorhetleven.nl en www.Oefenen.nl 

http://www.taalvoorhetleven.nl/
http://www.oefenen.nl/
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6. Financiën  

 

Stichting de Zwaan heeft in 2019 het Alkmaar Taal Thuis opgenomen als een van de 
reguliere onderdelen van haar activiteiten. De Zwaan heeft zich daarbij zowel 

herkend in de doelgroep van ATT (mensen met taalachterstand, die op meerdere 
punten ondersteuning nodig hebben) en in de grote groep vrijwilligers, die zich voor 
het ATT willen inzetten.  

Statushouders en andere nieuwkomers in Nederland zijn vaak te onbekend met onze 
gecompliceerde wetgeving en met gewoonten om zelfredzaam te zijn. Tijdens de 
taallessen worden vaak allerlei problemen door hen benoemd.  

 
Door haar ANBI-status kon de Zwaan het ATT 
helpen om een eerste gezonde, financiële 

basis op te geven. Daarnaast heeft het ATT 

ook zelf initiatieven genomen om met succes 

bij diverse fondsen subsidies te werven. 
Stichting De Zwaan gaf in 2020 ondersteuning via haar ANBI-status, het maken van 

een jaarbudget en het bijhouden van inkomsten en uitgaven in een aparte 

jaarrekening.  
Vaste contactpersoon voor het ATT zijn Sybren Rozendal (voorzitter van de Zwaan) 

en Bernard van Dam (penningmeester van de Zwaan).  
 
ATT heeft geen eigen inkomsten; twee leden van de werkgroep hebben zich bezig 
gehouden met fondswerving en schenkingen met 2 positieve resultaten:  

Van de Stichting X op X, een kringlooporganisatie in Heiloo en Limmen, die zich bezig 
houdt met goede doelen, hebben we een eenmalige schenking “Het opkikkertje” 
ontvangen. 

  
Daarnaast is een gift ontvangen van stichting Haëlla, die zich op haar internet 
omschrijft als “Haëlla, een fonds met lef”. De Haëlla Stichting helpt om idealen van 

bevlogen mensen te verwezenlijken, mensen die iets willen doen voor anderen, of 
voor het milieu”.  
Een van de voorwaarden van de gift aan ATT was om het bedrag binnen een jaar te 
besteden. Door de coronaperikelen hebben we echter veel minder kosten gehad dan 
gepland. We zullen met Stichting Haëlla overleggen, hoe we hier in 2021 mee moeten 
omgaan. 
 
Uit de jaarrekening over 2020 op de volgende bladzijde blijkt, dat ATT in 2020 veel 
minder uitgaven had, doordat De Rekere aan ons voor de periode van verplichte 

sluiting geen huur heeft doorgerekend.  
Omdat in totaal onze uitgaven met € 958 veel lager waren dan de € 3600 begroot, 

kon het jaar 2020 afgesloten worden met een positief saldo van € 2106. 

Financieel een gezonde uitgangspositie voor 2021. 
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Met dank aan de opsteller van de jaarrekening, Bernard van Dam  
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7. Nieuwe uitdagingen voor 2021 

 

Tijdens het samenstellen van dit jaarverslag 2020 is Nederland nog in lockdown. Er is 
nog zicht op, wanneer de musea, bibliotheken en wijkcentra weer open gesteld 
zullen worden voor publiek. De Rekere en ATT volgen de landelijke maatregelen en 
ontplooien geen initiatieven, die hiermee in strijd zijn. 
 
Vooruitlopend op de heropening hebben we als werkgroep aan De Rekere gevraagd 
of ATT ook “een vaste” huurder kan worden van het wijkcentrum, met de 
bijkomende rechten en plichten. 
Voordeel is dat de gehuurde ruimtes dan altijd voor ons klaar zullen staan en dat we 
een eigen ingang hebben. Hierdoor zou ATT eventueel eerder van de ruimtes gebruik 
kunnen maken. Daarbij is ook de huursom onderwerp van gesprek.  
 

Daarnaast is de werkgroep zich bewust van het feit dat we na heropening weer 
uitgebreid nieuwe bezoekers en nieuwe vrijwilligers moeten werven.  
Voor geen van ons heeft het leven stilgestaan gedurende een jaar, er zullen mensen 
zijn verhuisd; zowel vrijwilligers als bezoekers kunnen andere prioriteiten hebben 
gemaakt. 
 
Kortom de werkgroep houdt terdege rekening met het feit dat er weer gebouwd 
moet worden. De ATT werkgroep is echter nog steeds strijdbaar, wil in 2021 het 
taalcafé weer graag oppakken om er een succesvol jaar van te maken! 
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8. Colofon Alkmaar Taal Thuis 

 

Openingstijden ATT:   Iedere dinsdag en donderdag van 14-16 uur** 

Locatie:    in wijkcentrum de Rekere,  

Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.  

 

** Vanwege de coronacrisis zijn we momenteel echter alleen online actief. 

 

 

 

Correspondentie: 

 

   alkmaartaalthuis@gmail.com 

Website: 

 

   www.alkmaartaalthuis.nl  

Facebook: 

 

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

Giften blijven zeer welkom op : NL 31 INGB 0677465578  

t.n.v. Stichting de Zwaan te Alkmaar o.v.v. Alkmaar Taal Thuis. 

De Zwaan is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 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  

 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:alkmaartaalthuis@gmail.com
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/

	1.Inleiding: Terugblik op 2020, een bijzonder jaar!
	2.Werkgroep samenstelling
	3.Overzicht van activiteiten in 2020
	3a. Situatie voor 13 maart
	3b. Vergaderingen
	3c. Situatie vanaf 13 maart: online taalhulp
	3d. Korte herstart
	3e. Contact onderhouden met vrijwilligers

	4. Publiciteit
	4a. Website
	4b. Facebook pagina
	4c. Nieuwsbrieven

	5. Relatie met derden
	6. Financiën
	7. Nieuwe uitdagingen voor 2021
	8. Colofon Alkmaar Taal Thuis

