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1.Inleiding: 2021, een bijzonder jaar 

 

 

Ieder jaar is bijzonder en uniek maar 2021 is een heel bijzonder jaar voor Alkmaar 

Taal Thuis (ATT). Enkele wapenfeiten uitgelicht: 

 

Pandemie en openstelling van het taalcafé 

 

Vanwege de geldende overheidsmaatregelen betreffende Corona is het taalcafé in 

2021 slechts 18 weken open geweest van 13-07 t/m 12-11. Dat is jammer en ATT 

had het graag anders gezien. Wat goed nieuws is, is dat de bezoekers en de 

vrijwilligers het taalcafé wel weer wisten te vinden. Dat stemde hoopvol. Ook de 

verkeerslessen zijn weer opgestart. Daarnaast zijn we doorgegaan met de online 

contacten/ taalhulp en soms ook de wandelcontacten tussen de bezoekers en 

vrijwilligers.  

 

Aanschaf materialen 

 

Door schenkingen en eigen aanschaf heeft ATT goede materialen in de 

kast kunnen zetten. De nieuwe materialen zijn voor verschillende niveaus 

bruikbaar. Het is jammer dat we nog weinig gebruik hebben kunnen 

maken van de nieuwe spullen. 

 

Komende verhuizing 

 

Halverwege het jaar werd duidelijk dat wijkcentrum de Rekere, aan de 

Drechterwaard verkocht was aan een projectontwikkelaar, met het doel 

om er appartementen te bouwen. De huur loopt per 01-09-2022 af. De 

werkgroep is naarstig op zoek naar een nieuwe plek, hierover valt 

hoogstwaarschijnlijk in de eerste maanden van 2022 een beslissing.  

 

Sinterklaas traditie is gebleven 

 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas ATT niet overgeslagen en hulppiet Wil heeft 

alle vrijwilligers een kleine attentie gebracht.  

 

De werkgroep is hoopvol gestemd over het 2022. Een nieuw jaar biedt nieuwe 

kansen. Wij zullen ons blijven inzetten voor ons gratis taalcafé.  



 

Jaaroverzicht Alkmaar Taal Thuis 2021 
 

 

4 

2.Werkgroep samenstelling 

 

 
 Foto screenshot online vergadering  

 

Wisseling van voorzitter        

Guus Keilman was vanaf het begin van de oprichting van het Alkmaar Freedom 

House (de voorloper van Alkmaar Taal Thuis) betrokken bij dit taalcafé. Talloze 

mensen (nieuwkomers maar ook vrijwilligers) zijn door hem geholpen of 

geïnspireerd. Na de sluiting van Alkmaar Freedom House nam hij het initiatief tot 

een doorstart en zo ontstond Alkmaar Taal Thuis. Guus Keilman is van juni 2019 

tot april 2021 voorzitter geweest van ATT. In maart gaf hij aan dat hij ging 

verhuizen naar Gelderland. Op 10 mei 2021 heeft de werkgroep van Alkmaar Taal 

Thuis afscheid genomen van onze voorzitter Guus.  Wil had een toepasselijk 

cadeau voor Guus meegebracht en onze Sybren schreef speciaal voor Guus een 

afscheidslied. Guus is opgevolgd door Carla Vermeulen, zij was al lid van de 

werkgroep. 

Wisseling van middag-coördinatoren   

                                                                                                                                           

Door het vertrek van Guus is er geschoven met de middagcoördinatoren. Josje 

Toby is nu de dagcoördinator van de dinsdagmiddag en Wil Bos is de 
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dagcoördinator van de donderdagmiddag. Sybren Rozendaal is de vervanger voor 

de beide middagen geworden.  

 

 

In 2021 bestond de werkgroep van ATT uit:  

• Guus Keilman opgevolgd door Carla Vermeulen (voorzitter en 

subsidieaanvragen)  

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

• Wil Bos (praktische zaken en donderdag-coördinator)  

 

Namens de Zwaan: 

• Sybren Rozendal (contactpersoon de Zwaan, vervangend dag-coördinator 

en subsidieaanvragen).  

• De werkgroep wordt bijgestaan door Bernard van Dam. Hij verzorgt de 

financiën voor ATT. 

  

Voorbereiding van vergaderingen werd door Carla en Josje verricht. Daarnaast 

richtte Carla zich vooral op fondsenwerving en het vertegenwoordigen van ATT 

bij digitale bijeenkomsten met andere organisaties. 

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

van Alkmaar Taal Thuis.  

Wil coördineerde het Sinterklaas-presentje en deed als algemeen lid mee met 

werkgroep-vergaderingen. 

Sybren is geen lid van de werkgroep maar is de “linking pin” tussen stichting de 

Zwaan en Alkmaar Taal Thuis (een tak van de Zwaan). Verder hield hij zich bezig 

met fondsenwerving. 
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3.Overzicht van activiteiten in 2021 

Alkmaar Taal Thuis heeft net als alle andere organisaties, een roerig jaar achter de 

rug. De lockdowns, de pandemie, de tijdelijke heropening(en), er gebeurde veel.  

In dit hoofdstuk nemen we u mee door het jaar en kijken we terug op alles wat er 

rondom ATT gebeurde. 
 

Laptops 

Op 24 mei 2021, lag er bij ICT vanaf Morgen, een donatie klaar voor Alkmaar Taal 

Thuis! Kim Bakkum, van ICT vanaf morgen, overhandigde twee gereviseerde laptops aan 

onze Wil. Begin februari 2020 werden we ook al blij verrast door ICT vanaf Morgen. 

Toen kregen wij van hen een printer/ kopieerapparaat die we dankbaar in gebruik hebben 

genomen. Zodra we weer open zijn, zal er elke week weer dankbaar gebruik van worden 

gemaakt. Bij ICT vanaf Morgen werken jongeren die om uiteenlopende redenen niet 

(meer) voor een opleiding in aanmerking kwamen.  

 
Kim Bakkum en onze Wil Bos 
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Tweejarig bestaan 

 
Op 18 juni 2021 vieren we ons tweejarig-bestaan. Precies twee jaar geleden starten drie 

oud-vrijwilligers van het Alkmaar Freedom House, met een nieuw GRATIS taalcafe! 

Helaas werken we in deze periode nog steeds online en videobellen onze vrijwilligers met 

onze bezoekers.  

 

 
 

 

Online 

 
Het eerste half jaar van 2021 waren we, vanwege de pandemie, gesloten. Wel gaan 

ongeveer 10 duo’s (vrijwilligers met ‘hun’ bezoeker) door met online-taalhulp. Veelal met 

videobellen en één duo maakt wekelijks een wandeling.  

 

De overgrote meerderheid van onze vrijwilligers houdt contact met vaste bezoekers. Zij 

kiezen niet voor een vast moment om wekelijks actief de taal te oefenen, maar spreken 

hun taalmaatje regelmatig op vriendschappelijke basis. 

 

Herstart 

 
Vanaf dinsdag 13 juli konden we weer terecht in de Rekere, Drechterwaard 16 in 

Alkmaar! In eerste instantie houden we nog 1.5m afstand en dragen we mondkapjes in de 

gangen van de Rekere. Wij hebben gelaatsmaskers, handzeep en tissues beschikbaar. De 

dagcoördinatoren deelden weer water, koffie, thee en koekjes uit. 

  

Toen de mondkapjesplicht verviel en de anderhalve meter samenleving verdween, lieten 

we méér mensen binnen en konden we ook weer pauze houden in de gezellige barruimte 

van de Rekere. 
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Start gratis theorieles 

 
Op 10 september 2021 was er goed nieuws voor alle bezoekers van Alkmaar Taal Thuis 

die graag wat gratis extra hulp wilden om hun theorie-examen voor het 

rijbewijs te halen. Elke vrijdagmorgen verzorgden onze vrijwilligers Klaas en Gerrit 

van 11-12.30u verkeersles in zaal 401 van wijkcentrum de Rekere. 

 

Boottochtje 

 
Op 27 september 2021 organiseerden we een uitje voor onze bezoekers. Helaas worden 

twee boottochtjes wegens regen verzet naar een geschikt moment in 2022 maar één groep 

van 9 bezoekers en 3 vrijwilligers had geluk. Zij maakten een gezellige tocht over 

Alkmaarse wateren, in de Jet Lag, de boot van onze vrijwilliger Mariette en haar 

echtgenoot Dick. 

 
 

Traktatie 
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Twee deelnemers aan dit boottochtje verrasten op 28 september 2021 ons allen met twee 

heerlijke Vietnamese gerechten, waarvan in de pauze heerlijk werd gesmuld! 

 

 
 

Donatie leermateriaal 

Op 21 oktober werden wij blij verrast toen we hoorden dat Robert Witte van stichting 

Alkmaar Kan Het een hele tas met NT2 (NT2 betekent Nederlands als Tweede taal) 

boeken/ leermateriaal voor ons had achtergelaten in de Rekere. 
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Sinter-bank 

 
Op 2 november ontvingen we een verzoek van Tygo Gerritsen. Hij is een 13-

jarige scholier die sinterklaaspresentjes inzamelt voor kinderen uit arme gezinnen. 

Uiteindelijk kan hij, mede dankzij onze lieve vrijwilligers die spullen hebben 

gedoneerd 21 gezinnen blij worden gemaakt. Hartverwarmend! 

 

 
 

Nieuwe materialen 
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Op 3 november heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis besloten dat het tijd werd 

om onze materialen-kast eens goed onder de loep te nemen en aan te vullen met nieuwe 

materialen. En dat is dus precies wat we nu gedaan hebben. Een aantal boekjes en 

spelletjes is gloednieuw, een ander deel ontvingen we gratis van een taalschool uit 

Haarlem. 

 

Spellen:  

 

NT taalspel. Oefenen van werkwoorden en 

woordvolgorde 

https://www.nt2.nl/nl/zoeken/100-335_NT2-taalspel 

 

 

Taalkwartet Nederlands 

https://www.bol.com/nl/nl/p/taalkwartet-taalkwartet-

nederlands/9200000065126831/ 

 

 

Uitspraakkwartet 

https://www.bruna.nl/boeken/uitspraakkwartet-

9789044136418 

 

 

Taalpuzzels losbladig 

https://mybookstore.eu/nl/9789463882743 

 

 

Spreekkaarten 

https://www.bruna.nl/boeken/spreekkaarten-

9789058754639 

 

 

Woordenspel 

https://www.goedkopegezelschapsspellen.nl/nl/product/s

cala-het-woordenspel---kaartspel/ 

 

 

Spreekwoordenspel 

https://scalaleukerleren.nl/taal/educatieve-spelletjes-

over-taal/het-spreekwoordenspel/ 

 

 

Boeken:  
De Leesstraat  

Anne Frank in het kort-Marian Hoefnagel- A1/ A2 96 pagina’s. 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/anne-frank-in-het-kort  

 

Water bij de melk verhalenbundel voor mensen die Nederlands leren lezen 

https://www.nt2.nl/nl/100-358_Water-bij-de-melk  

             

Lees en schrijf! https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/lees-en-schrijf  

 

Serie Een dag in 

(12 boekjes) https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/een-dag-in-compleet  

https://www.nt2.nl/nl/zoeken/100-335_NT2-taalspe
https://www.bol.com/nl/nl/p/taalkwartet-taalkwartet-nederlands/9200000065126831
https://www.bol.com/nl/nl/p/taalkwartet-taalkwartet-nederlands/9200000065126831
https://www.bruna.nl/boeken/uitspraakkwartet-9789044136418
https://www.bruna.nl/boeken/uitspraakkwartet-9789044136418
https://mybookstore.eu/nl/9789463882743
https://www.bruna.nl/boeken/spreekkaarten-9789058754639
https://www.bruna.nl/boeken/spreekkaarten-9789058754639
https://www.goedkopegezelschapsspellen.nl/nl/product/scala-het-woordenspel---kaartspel/
https://www.goedkopegezelschapsspellen.nl/nl/product/scala-het-woordenspel---kaartspel/
https://scalaleukerleren.nl/taal/educatieve-spelletjes-over-taal/het-spreekwoordenspel/
https://scalaleukerleren.nl/taal/educatieve-spelletjes-over-taal/het-spreekwoordenspel/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/anne-frank-in-het-kort
https://www.nt2.nl/nl/100-358_Water-bij-de-melk
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/lees-en-schrijf
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/een-dag-in-compleet
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Ieder deel speelt zich af in een van de 12 maanden van het jaar. Alle verhalen zijn 

op A1 leesniveau geschreven en worden verteld vanuit een persoon, die steeds 

een andere nationaliteit heeft. Geïllustreerd. Elk deel is afzonderlijk te lezen. 

 

Serie: Beeldboek 

Beeldboek: makkelijk lezen A1/ A2 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/index/?limit=36&q

=beeldboek 

Het voordeel van deze serie is dat er veel plaatjes in het boek staan en het dus 

makkelijker te begrijpen is…  Er zijn 11 boeken startend met titel Het verhaal van 

 

Hollandse kost  

Boekje erbij? 

 Deel 1 http://www.hollandse-kost.nl/news%20-%20copy.htm  

Deel 2 http://www.hollandse-kost.nl/index_5.htm   

deel 3 http://www.hollandse-kost.nl/index_6.htm  

 

Gedurende de maanden november en december doen 5 bezoekers van Alkmaar Taal 

Thuis mee met een onderzoek van architectuur-studente Cassidy. De vraag waarop zij 

antwoord wil vinden is “Hoe kunnen nieuwkomers in Alkmaar zich meer thuis voelen in 

de stad?”  

Vlak voor de kerst ontvingen we een bericht van Cassidy. Haar onderzoek en presentatie 

van de resultaten is afgerond. Wellicht in 2022 meer hierover. 

Opnieuw gesloten 

Helaas zijn we vanaf vrijdag 12 november opnieuw gesloten, vanwege een nieuwe 

lockdown. Een taalcafé op 1.5 meter afstand, mét mondkapjes op is niet werkbaar. 

Chocoladeletter 

 

Begin december is er traditiegetrouw weer een kleinigheidje van Sinterklaas, voor alle 

vrijwilligers van Alkmaar Taal Thuis. Onze eigen Fiets- Piet Wil is door weer en wind 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/index/?limit=36&q=beeldboek
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/index/?limit=36&q=beeldboek
http://www.hollandse-kost.nl/news%20-%20copy.htm
/Users/josje/Documents/ATT/jaaroverzicht/2%20http:/www.hollandse-kost.nl/index_5.htm
/Users/josje/Documents/ATT/jaaroverzicht/3%20http:/www.hollandse-kost.nl/index_6.htm%20%0d
/Users/josje/Documents/ATT/jaaroverzicht/3%20http:/www.hollandse-kost.nl/index_6.htm%20%0d
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heel Alkmaar en omstreken rondgefietst om bij iedereen een disco-dip chocoladeletter te 

bezorgen 

 

3a. Aantallen 
 

ATT kon in 2021 36 keer een taalcafé-middag organiseren; 18 keer op een dinsdag en 18 

keer op een donderdag Door de lockdowns konden we regelmatig niet in het 

wijkcentrum terecht. Op die momenten werd er door een aantal vrijwilligers online 

gewerkt met onze bezoekers. Exacte aantallen zijn hiervan niet voor handen, het ging om 

ongeveer 8-10 duo’s (bezoekers en vrijwilligers) 

 

Van 27 juli 2021 tot 11 november 2021mochten we opgeteld 305 bezoekers en 288 

vrijwilligers in het taalcafé in de Rekere verwelkomen.  

 

Daarnaast was er op 9 vrijdagen theorieles voor het autorijbewijs. Deze theorielessen 

liepen qua aantal bezoekers niet heel goed. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden, met 

twee werkgroepleden en de twee vrijwilligers die de verkeerslessen verzorgen. Er is 

gesproken over hoe we méér deelnemers kunnen binnenhalen en of de werkwijze de 

deelnemers voldoende houvast biedt. In 2022 gaat er nogal wat veranderen rondom 

Alkmaar Taal Thuis. Een besluit over voortzetten van de theorielessen in 2022 is nog niet 

genomen.  

 In onderstaande afbeelding kunt u de bezoekersaantallen terugvinden in de 

blauwe lijnen en vrijwilligersaantallen in de rode lijnen. 
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3b. Vergaderingen 

 

Voor het behartigen van lopende zaken vergaderde de werkgroep (op één na 

allemaal online) in 2021 acht keer op: 

25 januari 2021  6 september 2021 

1 maart 2021   18 oktober 2021 

12 april 2021   29 november 2021 

2 juni 2021     

1 juli 2021     

De standaard agenda was: 

• Ontwikkelingen van het taalcafé (fysiek en later online) 

• Financiën 

• Kwaliteit van onze ondersteuning 

• Communicatie en publiciteit 
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• Zoeken naar een nieuwe locatie.  
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4. Publiciteit 
 

TV Noord-Holland 

Op 1 maart 2021 was onze voorzitter Guus te zien op TV Noord Holland samen met 

bezoeker Natsnet, in een programma over huisvesting van statushouders. Ook werkte 

Guus mee aan een interview op radio Noord-Holland, in het kader van voorbereiding op 

de verkiezingen. Gespreksonderwerp was de woningnood die (ook) in onze stad Alkmaar 

speelt en waar ook onze bezoekers mee te maken hebben (gekregen). 

 
 

Presentielijst 

In 2021 heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis getracht het contact met 

de vrijwilligers en bezoekers zoveel mogelijk te onderhouden, o.a. met de 

presentielijst. Dit was nodig voor het bron- en contactonderzoek in het geval 

van besmettingen Ook hebben wij hen kunnen informeren dat er een 

boottochtje werd georganiseerd en over de wisselingen ‘tussen online of 

fysiek lesgeven. 

 

 

Verder werd er gecommuniceerd via de volgende kanalen: 

 

Nieuwsbrieven 

Er verschenen dit jaar twee nieuwsbrieven. Deze zijn terug te lezen via deze link: 

https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven/  

https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven/
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Website 

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel bezoekers onze website hebben 

bezocht in 2021. 

In 2020 kwamen er 8517 unieke bezoekers op onze website. Zij bezochten deze in 

totaal 13802 keer. 

In 2021 hadden we 11108 unieke bezoekers. Zij bezochten onze website in totaal 

16115 keer.  

Conclusie is dus dat er grofweg 3000 bezoekers bij kwamen in 2021. Onze website 

werd het beste bezocht in de maand augustus (1406 unieke bezoekers) en het 

minst bezocht in de maand oktober (614 bezoekers) 

 
 

We konden ook inzicht krijgen in welke dagen van de week onze website het best 

bezocht werd. In onderstaande tabel kunt u zien dat het op zaterdag het drukste 

was en op zondag het rustigst. 
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Facebook 
 

Onze Facebook (FB) pagina is te vinden op: 

https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis 

 

 

Op 31 december 2020 vonden 79 mensen de pagina van 

Alkmaar Taal Thuis leuk. Op 31 december 2020 volgen 82 

mensen onze FB-pagina.  

 

Op 31 december vinden 95 mensen de pagina van Alkmaar 

Taal Thuis leuk en wordt de pagina gevolgd door 102 mensen. Er is dus sprake van een 

lichte toename. 

Alle nieuwsberichten die ook op de website zijn gezet staan ook op onze FB. 

 

Evenals vorig jaar zochten in 2021 vijf personen via de chatfunctie op Facebook contact 

met Alkmaar Taal Thuis.  

 

Twee ervan zijn naar aanleiding van dit chatcontact gaan videobellen met onze 

vrijwilligers, één kwam naar de Rekere en ging, toen de lockdown weer werd 

ingevoerd videobellen met een vrijwilliger. 
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Er was contact via FB Messenger met een van onze vrijwilligers en met een extern 

contact, iemand van een Alkmaarse Taalschool. Dit laatste bleek de aanzet te zijn 

tot een intensieve maar zeer productieve samenwerking tussen deze taalschool en 

Alkmaar Taal Thuis. In onderstaande illustratie kunt u zien dat het bericht over 

het overlijden van een dagcoördinator bij Alkmaar Freedom House, vrijwilliger 

bij stichting de Zwaan en voor vele bezoekers de redder in nood bij verhuizingen 

etc.) 118 mensen heeft bereikt, verreweg het best gelezen bericht op de ATT-

facebookpagina. 
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5. Relatie met derden  

 

 

Ook in 2021 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 hebben onderhouden in 2021 en waaruit dat 

contact bestond. 

Een chronologische opsomming van contactmomenten met externe organisaties: 

 

• Vluchtelingenwerk Alkmaar vroeg ons in januari 2021 om hulp, was op 

zoek naar iemand die schrijfles wilde geven. Die hebben 

wij gevonden. In juni werd ons gevraagd om een cliënte 

van Vluchtelingenwerk te helpen met de Nederlandse Taal. 

Wij hebben de cliënte uitgenodigd om naar ons taalcafé te 

komen. 

 

 

• In februari 2021 hielpen wij stichting MiGreat bij de organisatie van een 

online evenement dat Lopend Vuur heette. 

 

• In maart/ april hebben wij namen aangedragen van bezoekers van ons 

taalcafé die het financieel heel moeilijk hebben. Zij hebben via de 

Alkmaarse Raad van Kerken een boodschappen-bon ontvangen in het 

kader van de Paasactie. 

 

• Onze oude voorzitter Guus woonde op 13 

april 2021 een online bijeenkomst bij van 

het Taalakkoord RPA-NHN. Op 17 

september heeft Carla Vermeulen een 

tweede bijeenkomst bijgewoond. 

 

 

• In mei 2021, lag er bij ICT vanaf morgen, een donatie klaar voor Alkmaar 

Taal Thuis! Kim Bakkum, van ICT vanaf morgen, overhandigde twee 

gereviseerde laptops aan onze Wil.  

In 2020 werden we ook al blij verrast door ICT vanaf morgen. Toen kregen 

wij van hen een printer/ kopieerapparaat die we dankbaar in gebruik 

hebben genomen. 

 

• We hadden in mei mailcontact met Team Vrijwillig over een enquête 

(ondersteuning vrijwilligerswerk in Alkmaar).  
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• In september kregen we een mail van 

Robbert Witte van stichting Alkmaar 

Kan Het. Zijn vraag of wij willen helpen 

met het organiseren van een 

demonstratie door voorstanders van 

heropening van de AZC's in Alkmaar, 

hebben we negatief beantwoord. Wij 

willen politieke keuzes weghouden bij 

ons taalcafé.  

In oktober 2021 ontvingen wij van 

Robbert Witte een donatie, leermateriaal dat zijn stichting niet meer kan 

gebruiken.  

 

• In september was er mailcontact met Pieter van Leest van Spelling.nl die 

ons vroeg zijn website met gratis oefeningen voor inburgeraars toe te 

voegen aan onze websitepagina ‘Meer Oefenen’. Dat verzoek is 

gehonoreerd. 

 

• In oktober vroegen wij Stichting lezen en schrijven, om hulp. Een (oud-) 

bezoeker loopt aan tegen een studieprobleem rondom beheersing van de 

Nederlandse Taal. Mede dankzij de inzet van deze stichting, Team 

Vrijwillig, Remko van Bakel van wijkcentrum Daalmeer en Jurrien 

Nieuwenhuis van Nijenhuis-jobcoaching, hebben we een oplossing voor 

dit probleem kunnen vinden. 

 

• In november 2021 kregen we een mail van een studente aan de 

masteropleiding interieurarchitectuur aan de 

HKU in Utrecht die onze hulp wil bij haar 

afstudeerscriptie waarin ze een antwoord 

zoekt op de vraag hoe statushouders een 

thuisgevoel kunnen vinden in Alkmaar 

 

• In oktober/ november werd bekend dat er in 

het oude AZC aan de Picassolaan 

statushouders gehuisvest zullen worden. 

Uiteraard vragen wij het Centraal Opvang Asielzoekers Alkmaar om 

informatie, Wellicht kunnen we hulp bieden aan deze nieuwe bewoners. 

Het contact is dus gelegd. Eventuele acties die voortkomen uit dit contact 

zullen in 2022 plaatvinden, dus in dit jaarverslag komen we hier niet op 

terug. 
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• In oktober/ 

november 2021 

kregen wij via 

Facebook hernieuwd 

contact met 

taalschool Inova/ Edinova. Zij staan nu open tot samenwerking en komen 

begin november bij ons taalcafé kijken. Na dit bezoekje sturen zij veel 

leerlingen die bij hen inburgeren door naar ons en daar zij we heel blij 

mee. In 2022 hopen we deze samenwerking te verstevigen. 

 

 

• In 2021 is ATT op verschillende momenten in gesprek geweest met mevr 

Hartnack van de gemeente Alkmaar. Zij nodigde als Beleidsadviseur asiel, 

integratie en inburgering Statushouders onze oud-voorzitter Guus uit om 

zitting te nemen in een werkgroep om de veranderende participatiewet 

vorm te geven (op onze website kunt u hierover lezen onder het kopje 

“Inburgeren’). Guus heeft twee bijeenkomsten bijgewoond. 

In december zocht onze nieuwe voorzitter Carla contact met mevr 

Hartnack over de komende verhuizing uit de Rekere. Ook dit contact 

intensiveert en zal in 2022 worden voortgezet. Uitkomsten van dit 

hernieuwde contact zullen in 2022 vormkrijgen en staan dus niet in dit 

jaaroverzicht. 

 

• Gedurende het hele jaar is er regelmatig contact 

geweest met Stichting de Zwaan, waar wij een tak van 

zijn geworden in 2020 

 

• Uiteraard is er ook het hele jaar door contact geweest 

met bedrijfsleider, beheerders en koffiedames van 

wijkcentrum de Rekere. Ook dit afgelopen jaar zijn wij enorm positief 

verrast door hun positieve manier van communiceren en de manier 

waarop zij met ons mee hebben gedacht, met name gedurende de pandemi
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6. Financiën  
 

In 2021 is ATT slechts zeer beperkt open geweest. In totaal is ATT 19 weken 2 x 

per week open geweest voor de reguliere dinsdag- en donderdagmiddag en er was 

9 keer verkeersles op de vrijdagochtend. Er zijn vier donaties binnengekomen. De 

post onvoorzien valt ook hoger uit vanwege aanschaf nieuweleermiddelen. Hier is 

geen aparte post voor opgenomen. 

 

De geringe openstelling en de lage algemene kosten maakt dat ATT het jaar afsluit 

met een batig saldo van € 1583,00. In 2021 heeft stichting de Zwaan niet bij 

hoeven dragen aan ATT.  

Zie hieronder de verantwoording.  

 

Prognose ATT 2022 

 

Met stichting de Zwaan is afgesproken dat ATT op zoek gaat naar fondsen om geld te 

generen om de kosten zelf te kunnen dragen. Zoals al eerder benoemd in het jaarverslag, 

is ATT op zoek naar een nieuw onderkomen. Het is nu nog onbekend waar ATT naar toe 

verhuist. Het lijkt erop dat de huidige huurprijs van € 20 euro per dagdeel niet makkelijk 

geëvenaard zal worden. De werkgroep ATT heeft het besluit genomen dat wat betreft de 

verkeerslessen er eerst subsidie gevonden moet worden en dat daarna de verkeerslessen 

weer hervat kunnen worden.  
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Voor overzicht dank aan de penningmeester dhr. B. van Dam. 
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7. Nieuwe uitdagingen voor 2022 
 

 

Ook in 2022 zullen we te maken houden met de pandemie. Het coronavirus zal 

deel van ons dagelijks leven blijven, zo is de verwachting. Hoe we de geldende 

corona-regels inpassen in ons taalcafé blijft dus een uitdaging.  

 

Naast Corona zijn er ook andere uitdagingen:  

1 Huisvesting 

2 Financiën  

3 Bezoekersaantallen 

4 Op peil houden van ons vrijwilligersbestand 

5.Uitbreiding werkgroep ATT 

 

Huisvesting 

 

De werkgroep ATT is hard op zoek naar een nieuwe locatie waarin ATT  rekening 

houdend met de pandemie voor langere tijd kan verblijven. We hebben goede 

hoop dat wij op korte termijn een definitief besluit kunnen nemen hierover. We 

hopen u hier dan ook spoedig meer over te kunnen vertellen. 

 

Financiën 

 

In het vorige hoofdstuk van dit jaarverslag heeft u kunnen lezen hoe we er 

financieel voorstaan. Van belang voor ATT is dat we ook op een nieuwe locatie in 

staat blijven de huur te betalen. Indien nodig zullen er fondsen aangeschreven 

worden. We zijn op zoek naar iemand die ons hiermee kan helpen. 

 

Bezoekersaantallen 

 

Toen we in juni 2021 weer opengingen in de Rekere, hadden we niet altijd 

voldoende bezoekers om alle vrijwilligers in te kunnen zetten, een aantal 

vrijwilligers ging af en toe onverrichterzake naar huis. 

We hebben na de heropening contact gezocht met taalschool Inova/ Edinova dat 

boven in de Rekere zit. Sindsdien sturen zij (veel van) hun leerlingen door naar 

ons. De laatste periode voor we weer dicht moesten vanwege een lockdown, 

hadden we juist weer te véél bezoekers.  

 

Vrijwilligersbestand 
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Daarnaast is de werkgroep zich bewust van het feit dat we bij heropening of na de 

verhuizing op zoek moeten naar nieuwe vrijwilligers. Ieders leven staat niet stil Er 

zullen verhuizingen zijn geweest tijdens de pandemie en andere prioriteiten 

zullen gemaakt zijn bij onze oude vrijwilligers. 

 

Uitbreiding werkgroep 

 

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis verloor in 2021 twee voorzitters. Eén 

verhuisde, één gaat méér oppassen op de kleinkinderen. We zullen in 2022 op 

zoek gaan naar iemand/ mensen die ons wil(len) helpen met de fondsenwerving 

en het onderhouden van contact met externe relaties. 

De overgebleven leden van de werkgroep van ATT zijn nog steeds strijdbaar en 

enthousiast. We willen in 2022 de draad weer oppakken en er een succesvol jaar 

van maken. 
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8. Colofon Alkmaar Taal Thuis 
 

Openingstijden ATT: iedere dinsdag en donderdag van 14-16 uur  

in wijkcentrum de Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX  Alkmaar.  

Vanwege de pandemie zijn we momenteel alleen online actief. 

 

Correspondentie: 

 

  alkmaartaalthuis@gmail.com 

Website: 

 

  www.alkmaartaalthuis.nl  

Facebook: 

 

Giften: 

 

  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/
http://www.dezwaan.alkmaar.nl/


 

Jaaroverzicht Alkmaar Taal Thuis 2021 
 

 

28 

 

 


	1.Inleiding: 2021, een bijzonder jaar
	2.Werkgroep samenstelling
	3.Overzicht van activiteiten in 2021
	Alkmaar Taal Thuis heeft net als alle andere organisaties, een roerig jaar achter de rug. De lockdowns, de pandemie, de tijdelijke heropening(en), er gebeurde veel.  In dit hoofdstuk nemen we u mee door het jaar en kijken we terug op alles wat er rond...
	Alkmaar Taal Thuis heeft net als alle andere organisaties, een roerig jaar achter de rug. De lockdowns, de pandemie, de tijdelijke heropening(en), er gebeurde veel.  In dit hoofdstuk nemen we u mee door het jaar en kijken we terug op alles wat er rond...
	3a. Aantallen
	3b. Vergaderingen

	4. Publiciteit
	5. Relatie met derden
	6. Financiën
	7. Nieuwe uitdagingen voor 2022
	8. Colofon Alkmaar Taal Thuis

