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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Het Begint met Taal 
	13: Nel Buis
	5: www.hetbegintmettaal.nl
	15: Ad van Tok
	2: Koningin Wilhelminalaan 8
	4_EM: info@hetbegintmettaal.nl
	14: 
	16: Medine Kutlay
	17: Nihat Eski
	10: Nederland
	1_KVK: 34311837
	11_A4: 4
	12_A4: 950
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0302422841
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Analfabeten
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Vluchtelingen
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Overig
	18_ML: Tineke van Kooten, Elwine Halewijn
	51_ML: Stichting Het Begint met Taal heeft als doel het ondersteunen van organisaties en groepen die met Nederlandstalige vrijwilligers op laagdrempelige wijze anderstaligen coachen bij het leren luisteren, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal en hen kennis laten maken met de Nederlandse cultuur, met als doel hun zelfredzaamheid te bevorderen. 
	53_ML: Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen doen. Als je de taal spreekt, kun je je ambities waarmaken en laten zien wie je bent. Taalcoaching door vrijwilligers is een krachtig middel voor de 600.000 nieuwkomers die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Of het nu online of live plaatsvindt; taalcoaching maakt écht een verschil. Stichting Het Begint met Taal is expert op het gebied van taalcoaching. We vergroten de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Als landelijk platform ondersteunen we zo’n 185 organisaties, verspreid over ruim 400 locaties. Met Kletsmaatjes koppelen we door het hele land vrijwilligers aan nieuwkomers voor laagdrempelige online ontmoetingen. Ook werken we samen met gemeenten, werkgevers en taalscholen. Samen zorgen we ervoor dat elke week opnieuw duizenden nieuwkomers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan, samen de taal oefenen en elkaars cultuur ontdekken. Taalcoaching vergroot je wereld!
	54_ML: De organisaties die taalcoaching bieden aan anderstaligen betalen voor het aanbod dat zij van Stichting Het Begint met Taal ontvangen een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is niet dekkend voor de kosten van de stichting. Aanvullend vraagt de stichting daarom projectsubsidies aan bij bijvoorbeeld de rijksoverheid en fondsen. 
	56_ML: De bestuursleden van Het Begint met Taal zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.De salarissen van de betaalde medewerkers en directeur zijn conform de CAO Sociaal Werk.
	57_ML: Voor meer informatie over de uitgevoerde activiteiten verwijzen we naar de jaarrekening 2020: https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stichting-Het-Begint-met-Taal-Jaarverslag-2021_def-c.pdf
	55_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de activiteiten die in het meerjarenplan zijn vastgesteld en jaarlijks worden uitgewerkt in het jaarplan. Centraal hierin staat het aanbod dat de stichting voor aangesloten taalcoachorganisaties organiseert, zoals ondersteuningsmateriaal voor vrijwilligers, trainingen (e-learning, webinars, fysieke trainingen) en advies.  
	56: 
	_MLT: https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2022/01/Stichting-Het-Begint-met-Taal-meerjarenbeleid-2022-tm-2024-dec-2021-c.pdf
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-2020-Stichting-Het-Begint-met-Taal-xs.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 4662
	6_GT: 792609
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 259467
	4_GT: 4662
	9_GT: 1052076
	10_GT: 1056738

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 25000
	3_GT: 14913
	1_GT: 105687
	9_GT: 856138
	4_GT: 55000
	10_GT: 1056738
	5_GT: 200600

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 25000
	3_GT: 14913
	1_GT: 70646
	9_GT: 1065251
	4_GT: 5671
	10_GT: 1181481
	5_GT: 116230

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 4915
	6_GT: 890042
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 286524
	4_GT: 4915
	9_GT: 1176566
	10_GT: 1181481

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De nog te ontvangen subsidies betreft afgegeven beschikkingen, waarvan de ontvangst nog dient plaats te vinden.Het betreft o.a. een aantal meerjarenprojecten, waaronder de meerjarenprojecten 'Sterren van coördinatoren' en 'Samenwerken aan kwaliteit' gefinancierd door Tel mee met Taal/OCW.Zie voor meer informatie:https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020-Stichting-Het-Begint-met-Taal-xs.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 95657
	2_A7: 196075
	3_A7: 341747
	4_A7: 0
	5_A7: 537822
	6_A7: 
	7_A7: 6543
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 6543
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 640022
	15_A7: 163125
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 3930
	19_A7: 307450
	20_A7: 5900
	21_A7: 1173
	22_A7: 
	25_A7: 84370
	23_A7: 74074
	24_A7: 555652

	2: 
	1_A7: 85025
	2_A7: 158654
	3_A7: 196723
	4_A7: 0
	5_A7: 355377
	6_A7: 
	7_A7: 1239
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 1239
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 441641
	15_A7: 113782
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 8114
	19_A7: 270538
	20_A7: 6120
	21_A7: 899
	22_A7: 0
	25_A7: 5671
	23_A7: 36517
	24_A7: 435970

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: De stichting heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat. De ontwikkelingen rondom corona brachten veel onzekerheid en uitdagingen met zich mee, waardoor we bepaalde activiteiten moesten uitstellen en terughoudend waren met het aangaan van nieuwe overeenkomsten. In 2022 zullen we veel van deze (project)activiteiten alsnog uitvoeren. Daarnaast besloten we door te gaan met ons corona-initiatief Kletsmaatjes. Om een solide financiële basis voor Kletsmaatjes op te bouwen reserveren we bedrag van € 55.000, zodat we een basis hebben om de koppels te zorgvuldig kunnen begeleiden en niet volledig afhankelijk zijn van donaties. Ons getoonde resultaat is van een andere orde dan het fiscaal resultaat, omdat we als ANBI de kosten van de vrijwilligers mogen kapitaliseren. Dit gekapitaliseerde bedrag kan dan in aftrek gebracht worden van het resultaat. Voor het jaar 2021 is het gekapitaliseerde bedrag € 119.953,-, waardoor het fiscale resultaat 2021 uit zou komen op -€ 35.583,-.
	JV: 
	_MLT: https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrekening-2021-Het-Begint-met-Taal.pdf
	knop: 




