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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaaroverzicht 2022 van Alkmaar Taal Thuis.  
In dit jaarverslag gaan we dieper in op het reilen en zeilen van ons 
gratis taalcafé en op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 2022 
was voor Alkmaar Taal Thuis een zeer productief en succesvol jaar. Er 
gebeurde van alles.  
 
De pandemie staat dit jaar op een lager pitje. We hebben er minder 
last van dan we vooraf hadden ingeschat. Vanaf 1 maart zijn we tot de 
zomervakantie onafgebroken open. 
 
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 
Op donderdag 14 juli 2022 nemen we afscheid van Wijkcentrum de 
Rekere. Het wordt een gezellige middag met een lach en een traan. We 
vinden het heel bijzonder dat ook Guus Keilman, die in 2021 afscheid 
nam als voorzitter van Alkmaar Taal Thuis, voor deze speciale 
gelegenheid is gekomen vanuit zijn nieuwe woonplaats in Overijssel.  
Na de zomervakantie, op maandag 29 augustus 2022 opent ons 
taalcafé haar deuren in Ontmoetingscentrum Wijkwaard, op een 
steenworp afstand van onze oude locatie. De dinsdagmiddag-groep 
verhuist naar de maandag, de donderdag-groep blijft op de 
donderdag. De beheerders en vrijwilligersgroep van de Rekere, 
verhuizen mee, zo blijven we bekende gezichten tegenkomen.  
 
Financiën 
We hebben bij het aanschrijven van fondsen en subsidie aanvragen 
hulp gekregen van onze vrijwilliger Leo Bankersen en van Marleen 
Kramer van stichting de Zwaan. 
Uiteindelijk hebben we het jaar met een positief saldo af kunnen 
sluiten dankzij giften van particulieren en subsidies van Wij doen mee 
(Haëlla stichting) en de gemeente Alkmaar. U leest alles over onze 
financiën in hoofdstuk 6. 
 
Bezoekersaantallen 
In 2021 kwamen er per middag tussen 6-10 bezoekers. Dat lage 
aantal hield verband met de pandemie die in dat jaar ernstige vormen 
aannam.  
Voor 2022 wilden we dit gemiddelde graag verhogen en dat is gelukt! 
Gemiddeld hebben elke middag 14 bezoekers de weg naar ons 
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taalcafé gevonden. Het hoogste aantal bezoekers ooit (27 bezoekers) 
komt op donderdag 27 november 2022. 
 
Vrijwilligersbestand 
Bij aanvang van 2022 bestaat de groep vrijwilligers uit 28 personen. 
We hebben onszelf tot doel gesteld om op zoek te gaan naar nieuwe 
vrijwilligers. Aan het einde van 2022 bestaat het vrijwilligersbestand 
uit 36 personen. Ook dit doel hebben we dus bereikt!  
 
Uitbreiding werkgroep 
Een laatste uitdaging voor 2022 is het zoeken naar een nieuw 
werkgroeplid om het vertrek van onze voorzitter in 2021 op te vangen.  
 
De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis verandert in maart 2022 van 
samenstelling, als Solveigh van Zaal zich aansluit bij de werkgroep.  
Aangezien we de banden met stichting de Zwaan, waar Alkmaar Taal 
Thuis een tak van is, hebben aangehaald blijkt het voldoende om de 
notulen van onze vergadering naar de contactpersonen aldaar te 
verzenden.  
 
De werkgroep bestaat eind december 2022 uit Wil Schriek, Solveigh 
van Zaal en Josje Toby. We blijken een ‘dreamteam’ te zijn met zijn 
drietjes. Wat we hebben bereikt, leest u verderop in dit jaaroverzicht. 
 
We wensen u veel leesplezier en gaan vol vertrouwen 2023 in. We 
gaan er weer een succesvol jaar van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil Schriek 
 
Josje Toby 
 
Solveigh van Zaal 
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1. Werkgroep samenstelling 
 

 
 
In 2022 bestaat de werkgroep van ATT uit:  

• Wil Schriek (organisatorisch, netwerker, donderdag-
coördinator)  

• Josje Toby (secretariaat, webmaster, maandag-coördinator)  
• Solveigh van Zaal (algemeen lid) 

 
 
De werkgroep wordt bijgestaan door stichting de Zwaan. 
Bernard van Dam verzorgt de financiën voor ATT.  
Marleen Kramer is ‘vraagbaak’ voor organisatorische en 
financiële zaken. 
 
In 2022 zijn er 8 werkgroep-vergaderingen, waarvan één online.  
Vergaderdata:  
10-1-22 (online) 20-07-22 
14-02-22 06-09-22 
02-03-22 18-10-22 
13-04-22 29-11-22 

 
Op de agenda staat: 

Start\ actielijst vorig 
overleg 

Financieel 

Update socials Verkeerslessen 
Stichting de Zwaan  
Contact met externe 
organisaties 

Rondvraag, belangrijke 
data, afwezigheid 
werkgroepleden 

 
Daarnaast staan ook actuele onderwerpen op de agenda zoals onze 
verhuizing. 
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2. Overzicht van activiteiten in 2022 
 
In dit hoofdstuk nemen we u mee door het jaar en kijken we terug op 
alles wat er rondom ATT gebeurd is. 
 
Januari 2022 

In januari 2022 
hebben we 
veelvuldig contact 
met taalschool 
(Ed)Inova, omdat 
ook zij op zoek 
zijn naar een 

alternatieve locatie, omdat wijkcentrum de Rekere haar deuren gaat 
sluiten. Er is even sprake van dat we gezamenlijk naar een nieuwe 
locatie zullen verhuizen maar uiteindelijk besluit (Ed)Inova om naar 
de Tesselschadestraat te verhuizen, terwijl wij voor Wijkwaard kiezen. 
We spreken af elkaars organisatie te ondersteunen en naar elkaar 
door te verwijzen.  
 
Februari en Maart 2022  
 
In februari werken we alleen nog online, al is dat 
niet ideaal voor onze bezoekers en vrijwilligers. 
We besluiten op 1 maart om ons taalcafé weer te 
heropenen. De pandemie lijkt in rustiger vaarwater 
gekomen en we vinden het weer verantwoord om 
twee keer per week samen te komen met 
vrijwilligers en bezoekers. 
 
In maart nemen we afscheid van Carla Vermeulen als werkgroeplid en 
vinden we Solveigh van Zaal bereid om onze werkgroep te komen 
versterken. En daar zijn we heel blij mee! 
 
April 2022 

 
In april ontvangen we bericht van de familie 
Rustamli, die wij kennen uit hun tijd bij ons (vorige) 
taalcafé. Zij hebben na acht jaar procederen een 
verblijfsvergunning ontvangen en daar hebben we 
hen uiteraard van harte mee gefeliciteerd. 
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Juni 2022 
 
In juni krijgen we, na een intensieve 
zoektocht, het verlossende woord: 
We mogen “mee” met beheerders en 
vrijwilligers van de Rekere naar 
ontmoetingscentrum Wijkwaard! 
Wat zijn we daar blij mee! We zullen 
wel van de dinsdag naar de 
maandagmiddag moeten verhuizen, 
op dinsdag is er geen plek voor ons.  
 
 
 
 
We maken met hulp van onze bezoekers en een oud-werknemer van Inova, 
een verhuisbericht in maar liefst acht talen. Deze verspreiden we, met hulp 
van onze vrijwilligers over heel Alkmaar. Het is een hele operatie, maar vele 
handen maken licht werk.  
 
 
Juli 2022 
 

Op 14 juli is er een afscheidsfeest in de Rekere. 
Bezoekers en vrijwilligers van Alkmaar Taal 
Thuis komen bijeen. Ieder heeft iets lekkers 
meegenomen. Het wordt een ontzettend 
gezellige middag. Leuk dat onze oud-voorzitter 
Guus ook aanwezig is! 
 
We zorgen in juli voor nieuwe flyers en posters die 
straks weer verspreid moeten worden over Alkmaar. 
We zijn met zomervakantie van 15 juli tot 28 
augustus. 
 
 

 
Augustus 2022 
 
Op 29 augustus openen we onze deuren in 
Ontmoetingscentrum Wijkwaard. We 
hebben direct een flinke aanloop! 
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September 2022 
 

In overleg met Klaas, de vrijwilliger die de 
gratis theorielessen voor Alkmaar Taal 
Thuis verzorgt in de Rekere op 
vrijdagochtenden, start op 9 september de 
gratis verkeersles weer. Elke maandag 
zorgen we ervoor dat Klaas in een hoek 
van onze zaal, de ruimte heeft om met de 
‘verkeersles-bezoekers’ aan het werk te 
gaan. Het blijkt een prima oplossing om 
deze theorieles en het taalcafé te 
combineren in één zaal.   

 
 
Op 20 en 21 september organiseren Mariette en Dick 
van der Meer boottochtjes voor onze bezoekers en 
vrijwilligers, op de Jet Lek. Met kapitein Dick aan het 
roer en Mariette als gastvrouw met koffie, thee en 
lekkers, hebben we twee gezellige middagen. De 
bezoekers genieten ontzettend, een aantal is nooit 
eerder op een boot geweest. Het bukken bij de 
bruggetjes, de watervogels, de stad die er vanaf het 
water heel anders uitziet, de bel van ijssalon ‘de Meent’, 
het is één groot avontuur.  
 
Eind september krijgen we bezoek van de nieuwe beleidsadviseur asiel en 
integratie en inburgering van statushouders van de gemeente, mevrouw 
Latumahina en meneer Oostra, beleidsmedewerker van Participatie. Zij zijn 
heel enthousiast over ons taalcafé.  
 
Oktober 2022 
 
Eind oktober volgen twee werkgroepleden van Alkmaar Taal Thuis een 
workshop over ‘vrijwilligers werven’ die wordt verzorgd door Team Vrijwillig.  
Twee dames van Team Vrijwillig komen kijken bij ons taalcafé en we hebben 
een goed gesprek over het zoeken naar vrijwilligers voor ons taalcafé. 
 
November 2022 
 
Eén van onze werkgroepleden wordt benaderd door NH-nieuws. Deze lokale 

Tv omroep wil graag langskomen voor een 
interview met de dagcoördinator en met bezoekers 
van ons taalcafé. Het interview wordt uitgezonden 
op 7 november 2022. De NOS neemt dit nieuws-
item over en plaatst deze op de nieuwswebsite. 
Ook ‘Hart van Nederland’ wil langskomen maar 
we houden die boot af.  



Jaaroverzicht 2022 Alkmaar Taal Thuis 9 

 
 

Burgemeester Schouten en wethouder 
Pinar van Alkmaar brengen op 10 
november een bezoek aan ons taalcafé. 
Zij worden door de vrijwilligers en 
bezoekers enthousiast te woord gestaan 
en krijgen een goede indruk van wat we 
bij Alkmaar Taal Thuis doen voor de 
nieuwkomers in onze stad.  
 

 
Op donderdag 11 november is het Sint-Maarten. Vrijwilligster Johanna van 
ontmoetingscentrum Wijkwaard heeft snoep meegenomen om uit te delen. 
De vrijwilligers zingen het liedje ’11 november is de dag’ en iedereen wordt 
door Johanna getrakteerd op iets lekkers. 
 
 
Mariëlle Harte van Bibliotheek Kennemerland komt langs 
op 14 november en ze heeft een verrassing. Ze heeft kaarten 
bij zich waarmee onze bezoekers gratis een jaarabonnement 
kunnen krijgen op de bibliotheek! 
 
 

 
 
 
 
Op 17 november gebeurt er weer iets bijzonders bij ons 
taalcafé. Eén van onze bezoekers is een beroemde Syrische 
Oed-speler. Hij speelt de sterren van de hemel. En dat 
allemaal gewoon in de zaal van ons taalcafé! 
 
 

.  
 
Twee werkgroepleden volgen op 29 november een workshop 
Fondsenwerving bij TeamVrijwillig.  
 
 
In november hebben we twee bezoekers die allebei een kindje 
verwachten deze maand en eind november horen we dat één 
van de bezoekers is bevallen van een gezonde tweeling.   
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December 2022 
 
Op 1 en 5 december 2022 
krijgen alle vrijwilligers en 
bezoekers een chocoladeletter 
van Sinterklaas. Inmiddels 
een welkome ATT-traditie.  
 
 

 
Nieuw dit jaar is het gezamenlijke kerstpresentje voor onze 
vrijwilligers, als bedankje voor de inzet het afgelopen jaar. 
Voor het eerst doen we dit samen met stichting de Zwaan. 
Een nieuwe traditie is geboren! 
 
 
 

 
Aantallen vrijwilligers\ bezoekers 
 
In 2022 zijn we 16 maandagen, 20 dinsdagen en 34 donderdagen 
geopend. In onderstaand schema kunt u zien hoeveel mensen er per 
middag naar ons taalcafé komen. 
  

 

Van 1 maart tot 22 december 2022 mogen we opgeteld 976 bezoekers en 
747 vrijwilligers begroeten.  
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Deze aantallen zijn niet goed te vergelijken met de cijfers van 2021 (305 
bezoekers en 288 vrijwilligers) omdat we toen niet zo vaak open zijn geweest 
vanwege de pandemie. 

Wel hebben we berekend dat er in 2022 gemiddeld per middag 14 
bezoekers en 11 vrijwilligers zijn, hoewel de aantallen per middag 
flink uiteenlopen. Het hoogste aantal bezoekers komt op 17 
november; 27 personen. 
 
Verkeersles  

Op 12 september start Klaas weer met de theorielessen. In 2022 is er op 15 
maandagen theorieles voor het autorijbewijs. Deze theorielessen lopen qua 
bezoekersaantal 
niet goed, 
gemiddeld komen 
er 2 bezoekers per 
keer op af. Voor 
2023 is dat één 
van onze 
aandachtspunten, 
dat we dit aantal 
gaan proberen te 
verhogen.  

Vrijwilligers-stop 

In ons jaaroverzicht 2021 schreven we dat we in 2022 de uitdaging zouden 
aangaan om meer vrijwilligers te werven. Zeker door de pandemie maar ook 
door de verhuizing zijn we vrijwilligers kwijtgeraakt. Aan het einde van 2021 
hadden we 27 vrijwilligers, aan het einde van 2022 zijn dat er 36! Het is dus 
gelukt om dit aantal te verhogen. We staan op het punt om een 
vrijwilligersstop in te lassen omdat we voorlopig voldoende hulp hebben om 
alle bezoekers individueel te kunnen helpen. Dat is een luxepositie die we in 
2021 niet hadden zien aankomen! 
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4. Publiciteit 
 
Ook in 2022 wordt er gecommuniceerd via de volgende kanalen 
 

• De nieuwsbrieven 
• De website 
• Onze Facebookpagina 
 
 

Nieuwsbrieven 
Er verschijnen dit jaar vier nieuwsbrieven, in maart, juni, oktober en 
december. Deze zijn terug te lezen via deze link: 
https://www.alkmaartaalthuis.nl/nieuwsbrieven/  
 
Website 
In onderstaande tabel (gele kolom) kunt u zien hoeveel bezoekers onze 
website hebben bezocht in 2022. 
In 2022 werd onze website 36215 keer bezocht. In 2021 waren er 
11108 bezoekjes.  
Conclusie; Het aantal bezoekjes aan onze website is enorm 
toegenomen, grofweg drie keer zoveel dan in 2021. 
 
Onze website werd het beste bezocht in de maand november (3642 
bezoekjes) en het minst bezocht in de maand februari (2337 
bezoekjes). 
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Facebook 
 
Onze Facebook (FB) pagina is te vinden op: 
https://www.facebook.com/alkmaartaalthuis 
 
 
Op 31 december 2022 volgen 112 mensen onze FB-
pagina, in 2021 waren dat 95 mensen. Er is dus 
sprake van een lichte toename. 
 
In 2022 zoeken vier personen via de chatfunctie op Facebook contact met 
Alkmaar Taal Thuis.  
 
In onderstaande illustratie kunt u zien dat het bericht over onze 
verhuizing van 17 juni 2022 1211 mensen heeft bereikt en verreweg  
het best gelezen bericht op de ATT-facebookpagina in 2022 is. In 2021 
werd ons best gelezen bericht gelezen door 118 mensen, dus dat is 
een enorme toename van bijna 1100 mensen. 
Het totale bereik (dus het totale aantal mensen dat onze FB-pagina 
bezocht) is 2535, dat is een enorme toename van 474,8% ten opzichte 
van het jaar ervoor. 
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5. Contact met derden 
 
In dit hoofdstuk leest u met welke organisaties wij contact hadden in 
2022 en waar dat contact uit bestond. 
 
Januari 2022 
 

We intensiveren het contact met bestuursleden 
van stichting de Zwaan. We hebben hen 
uitgenodigd op ons taalcafé en zijn op bezoek 
geweest bij de Zwaan om nader kennis te 
maken en te zien wat zij allemaal doen voor 
het inloophuis.  
Het blijkt zo goed op elkaar aan te sluiten dat 
we uiteindelijk een nieuwe vrijwilliger vinden 
in een bestuurslid van de Zwaan, geweldig om 
te zien hoe onze initiatieven elkaar overlappen! 

 
Februari 2022 
 
Via Robert Witte van Alkmaar Kan Het 
ontvangen we (opnieuw) een tas met 
leermaterialen. We hebben direct van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om de 
materialenkast opnieuw in te delen. Daar 
komen al deze nieuwe spullen heel goed bij 
van pas! 
 
 
 
 

Via Team Vrijwillig krijgen we de vraag of we 
iemand kennen die Pasjtoe spreekt en voor één 
van hun cliënten op zoek willen gaan naar 
mensen die hun client wil helpen, zodat die zich 
niet langer eenzaam zou voelen. We hebben twee 
bezoekers bereid gevonden dit op te pakken. 

 
 
In februari is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in 
volle hevigheid losgebarsten. We plaatsen een oproepje van 
stichting MiGreat op onze website en Facebookpagina over 
een demonstratie op de dam. 
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Maart 2022 
 

In maart hebben we weer contact met de 
Alkmaarse Raad van Kerken die elk jaar een 
paasactie organiseert. We hebben een lijstje 
gemaakt van bezoekers die een kleine opsteker 
kunnen gebruiken. 
 
 

Eind maart wijst een vrijwilliger op het bestaan van www.onzetaal.nl. Deze 
website biedt een schat aan informatie over de Nederlandse taal. We hebben 
ons geabonneerd op de gratis nieuwsbrief waar twee keer per week 
taalfeitjes en taalproblemen worden uitgelegd. 
 
Stichting Lezen en Schrijven mailt ons vanwege een 
wisseling in hun personeelsbestand. Uiteraard reageren 
we positief op de vraag of zij onze nieuwsbrieven mogen 
blijven ontvangen.  
 
April 2022 
 
We ontvangen van het Taalakkoord 
NHN een uitnodiging voor een gratis 
theaterconcert. We bieden onze 
vrijwilligers de mogelijkheid om dit 
concert bij te wonen in 
parkschouwburg Hoorn. Aanwezigen 
ontvangen aan het einde van de 
voorstelling een goodiebag. Dankzij 
Cynthia Boorsma van de RPA-NHN zit 
er in deze goodiebag ook een flyer van 
Alkmaar Taal Thuis, welke zij voor 
ons hebben laten drukken.  

 
Eind april zijn we druk met de 
aanvraag van subsidie bij de Haëlla 
stichting (stichting Wij doen mee). 
 
 

 
Mei 2022 
 
 Samen met Marleen Kramer van Stichting de Zwaan 
maken we een projectplan. Dit plan hebben we nodig als 
we subsidies willen aanvragen. 
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Een stagiair van Stichting Vluchtelingenwerk Alkmaar zoekt contact met 
ons omdat ze nieuwsgierig is naar wat ons taalcafé precies is. We nodigen 
haar uit om te komen kijken.  
 
 
We maken kennis met mevr Asoian van de 
Gemeente Alkmaar die de nieuw beleidsadviseur 
asiel en integratie en inburgering van 
statushouders is geworden.  
 
 
Een student Meertaligheid & Taalverwerving aan de Universiteit Utrecht 
zoekt contact met ons over een onderzoek dat zij doet over Nederlands als 
tweede-taal-leerders, maar helaas vallen we niet in haar doelgroep en 
kunnen we niets voor haar betekenen.  
 
 
Juni 2022 
 

 
We maken met hulp van onze vrijwilligers en een oud-
werknemer van Inova, een verhuisbericht in maar liefst 
acht talen. Deze verspreiden we, met hulp van onze 
vrijwilligers over heel Alkmaar. Het is een hele operatie, 
maar vele handen maken licht werk.  
 
 

Juli 2022 
 
Wijkcentrum de Rekere sluit haar deuren deze maand. Er wordt een veiling 
georganiseerd om met de opbrengst van het veilen van de inboedel mooie 
dingen te kunnen gaan organiseren in Ontmoetingscentrum Wijkwaard. 
 
We zorgen deze maand voor nieuwe flyers en posters die straks weer 
verspreid moeten worden over Alkmaar. We zijn met zomervakantie van 15 
juli tot 28 augustus. 
 
Augustus 2022 
 
Op 29 augustus openen we onze deuren in Ontmoetingscentrum 
Wijkwaard. We hebben direct een flinke aanloop. 
Naast bezoekers en vrijwilligers komen regelmatig 
ook vertegenwoordigers van organisaties die zich 
ook inzetten voor onze doelgroep kijken en 
kennismaken. 
 
 
 
 



Jaaroverzicht 2022 Alkmaar Taal Thuis 17 

September 2022 
 
Eind september krijgen we bezoek van de nieuwe beleidsadviseur asiel en 
integratie en inburgering van statushouders van de gemeente, mevrouw 
Latumahina en meneer Oostra, beleidsmedewerker van Participatie. Zij zijn 
heel enthousiast over ons taalcafé.  
 
Oktober 2022 
 
In oktober komen we via ‘verkeersles-
vrijwilliger’ Klaas in contact met 
meneer de Bruin die met een groepje 
mensen van de Protestantse 
gemeenten in Alkmaar en 
Heerhugowaard die fietsen opknapt 
voor en met bewoners van het AZC in 
Heerhugowaard. We besteden aandacht 
aan dit prachtige project in de 
kringgesprekken op de taalmiddagen 
en op onze website en facebook pagina.  
 
We worden benaderd door een kunstenaar van de stichting Alkmaarse 
kiekjes. In de maanden die volgen verkennen we of we in het kader van 450 
jaar Alkmaars ontzet tot een gezamenlijk kunstproject kunnen komen. Het 
contact intensiveert en duurt tot januari 2023, wanneer we gezamenlijk tot 
de conclusie komen dat we niet samen gaan werken aan dit project. 
 
November 2022 

 
Miranda van Spel-o-theek Overdie benadert ons. Zij gaan 
hun deuren voorgoed sluiten en vragen of wij taal/ 
woordspellen kunnen gebruiken voor in onze materialenkast.  
 
 

Twee dames van Gilde Samenspraak komen bij ons kijken of ze zich bij ons 
willen aansluiten. Een vervolgafspraak met hun coördinator moeten we nog 
plannen in 2023. 
 
Verder is er in november veel contact met NH-Nieuws over een nieuws-item 
dat gemaakt wordt over ons taalcafé. 
 
December 2022 
 
In december bezoeken we aanloophuis de 
Steiger, dat sinds de pandemie  
nauw samenwerkt met stichting de Zwaan, 
waar Alkmaar Taal Thuis bij aangesloten is. 
Het is fijn om te merken dat ook de Steiger de 
meerwaarde ziet van ons taalcafé.  
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6. Financiën  
 
We zijn 2022 begonnen met een positief banksaldo van € 1.583 
Daar kwamen in 2022 aan inkomsten bij € 2.458, wat een 
totaalbudget voor 2022 maakt van € 4.041. 
Verbruikt in 2022: € 2.430 
En dat maakt dat we aan het eind van 2022 een bedrag van € 1.611 
overhouden. Dat is dus het startkapitaal voor 2023. 
 
Inkomsten 

Er zijn in 2022 twee donaties binnengekomen. Daarnaast ontvingen 
we subsidie vanuit de Haëlla stichting en van de gemeente Alkmaar. 

Uitgaven  

Verreweg het grootste deel van onze uitgaven, gaat naar de huur van 
onze zaal. We hebben nieuwe flyers en posters laten maken, vanwege 
onze adreswijziging. Ook hebben we visitekaartjes laten drukken, die 
we kunnen achterlaten bij externe contacten op 
netwerkbijeenkomsten. We hebben nieuwe leermiddelen aangeschaft, 
zodat onze vrijwilligers en bezoekers met goede leermiddelen aan de 
slag kunnen. 

De derde middag die we vooraf hadden begroot, is niet doorgegaan, 
daarmee hebben we kosten bespaard. Zie hieronder de 
verantwoording. 

 

Met dank aan de penningmeester van stichting de Zwaan, dhr. B. van 
Dam. 
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Begroting 2023  

Voor 2023 is door de gemeente Alkmaar subsidie toegekend. 
Daarnaast heeft stichting de Zwaan besloten om de rest van de 
benodigde financiële middelen voor ATT voor haar rekening te nemen. 
De begroting voor 2023: 

 

Huur Wijkwaard 01/01 – 31/ 12, 2 dagdelen, 51 x €60,- €2.400,- 

Lesmateriaal, koekjes, kantoorartikelen, etc   €600 

Onvoorzien         €300 

           ---------- 

Begroot voor 2023        €3.300 
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7. Uitdagingen voor 2023 
 
Op het eerste overleg van 2023 vroegen we ons als werkgroep van 
Alkmaar Taal Thuis hardop af…  
Wat heb je nog te wensen als de bezoekersaantallen goed zijn, je 
voldoende vrijwilligers hebt, je financieel voor het komende jaar rond 
bent, de kast vol staat met nieuwe en goede leermiddelen? 
 
Wat we in 2023 sowieso gaan doen is de vrijwilligers bijscholen om 
hen beter uit te rusten met kennis en kunde die ze kunnen inzetten 
tijdens de taalmiddagen. Er zijn flink wat nieuwe vrijwilligers 
bijgekomen en de vraag naar handvatten is hiermee toegenomen. De 
vrijwilligersmiddag zal plaatsvinden op 29 maart 2023. 
 
Ook gaan we ons inspannen om de gratis theorieles voor het 
autorijbewijs meer onder de aandacht te brengen van nieuwkomers 
die hier baat bij zouden kunnen hebben. 
 
In 2023 vieren we dat Alkmaar 450 jaar bestaat. Op de planning 
staat een bezoek aan het Alkmaars Stedelijk museum om onze 
bezoekers te laten zien hoe het zit met de geschiedenis van hun 
nieuwe woonplaats.  
 
Een maatschappelijk werkster die we kennen uit de tijd in de Rekere, 
wil graag een kook-activiteit organiseren voor onze bezoekers en 
vrijwilligers. Details moeten nog worden uitgewerkt. 
 
We moeten, ook in 2023, blijven werken aan onze naamsbekendheid.  
NH-nieuws heeft het plan om anonieme portretten te gaan maken van 
onze bezoekers. Dit kan bijdragen aan onze naamsbekendheid maar 
ook aan het tegengaan van vooroordelen over nieuwkomers die er, ook 
in Alkmaar, bestaan. 
 
Ook in 2023 gaan we ons als werkgroep inzetten om banden met 
externe organisaties te verstevigen en onderhouden. Het is voor ons 
van belang dat we (nieuwe) bezoekers blijven aantrekken en dat deze 
organisaties mensen naar ons blijven doorverwijzen. 
 
Naast alle voorgenomen inspanningen, waarover u hierboven kunt 
lezen, blijft onze core-business natuurlijk het organiseren van ons 
taalcafé en daardoor nieuwkomers te helpen een kansrijke toekomst 
op te bouwen in onze stad.  
Dit is en blijft ons voornaamste doel, ook in 2023.  
 
Al met al is er dus nog genoeg te doen! 
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8. Colofon  
 
Openingstijden ATT: iedere maandag en donderdag van 14-16 uur  
in ontmoetingscentrum Wijkwaard, Muiderwaard 236D, 1824XV 
Alkmaar. 
Op maandagmiddagen wordt er ook gratis theorieles voor het 
autorijbewijs gegeven. 
 
Correspondentie: 
 

  alkmaartaalthuis@gmail.com 

Website: 
 

  www.alkmaartaalthuis.nl  

Facebook: 
 
Giften: 
 

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

Giften blijven zeer welkom op NL31 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  
 

 


