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Beleidsplan 2021-2022
Door de stichting te verrichten werkzaamheden
De activiteiten van de stichting betreffen bij het schrijven van dit plan:
• Het aanschrijven van personen en instanties om hen te wijzen op het gebruik van overbodig
Engels.
• Het benaderen van de politiek om het gebruik van overbodig Engels tegen te gaan.
• Het beleggen van contactdagen om te wijzen op de gevaren van het gebruik van het Engels.
• De stichting geeft momenteel 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit, waarin verslag gedaan
wordt van de activiteiten, gecombineerd met actualiteiten betreffende de positie van onze taal.
De stichting zal zijn activiteiten in de nabije toekomst onveranderd voortzetten. Dit wil zeggen dat
de nieuwsbrief, net als voorheen, 4 maal per jaar zal verschijnen. Tevens gaat de stichting, net als
voorheen, verder met haar activistische bezigheden waarbij personen en instanties aangeschreven
worden om hen te wijzen op het gebruik van overbodig Engels. Ook de activiteiten waarbij politici
benaderd worden ten einde overbodig Engels op deze manier te verspreiden, zullen op gelijke wijze
verder gaan.

Wijze van werving van gelden
De stichting roept geïnteresseerden en relaties in de achterban jaarlijks op tot een vrijwillige donatie.
Op het moment dat iemand een donatie doet rekent de stichting deze persoont tot begunstiger. De
stichting heeft thans ongeveer 270 begunstigers. Dit aantal loopt iets terug, met name door sterfte. De
stichting wil in de periode van dit beleidsplan dan ook meer aan werving van nieuwe begunstigers
doen.
De stichting stuurt deze oproep tot vrijwillige donatie eenmaal per jaar door middel van een
acceptgiro. (Potentiële) begunstigers kunnen het bedrag vrijelijk invullen, waarbij de stichting een
bedrag van ten minste 15 euro suggereert om de kosten van het maken en versturen van de
nieuwsbrief te kunnen dekken.
Begunstigers die niet doneren worden normaliter niet onmiddelijk uit het bestand verwijderd, de
bijdrage is immers vrijwillig. Zij blijven ook de nieuwsbrief ontvangen. De stichting houdt actief
contact met de achterban en is daardoor vaak goed geïnformeerd of het uitblijven van een donatie te
maken heeft met het niet langer interesse hebben en uitgeschreven kunnen worden, of dat er andere
redenen spelen.

Beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan
De stichting heeft een bankrekening voor directe betaling en een spaarrekening voor een financiële
buffer. De rente die de spaarrekening oplevert is nihil, maar de stichting acht het gezien het ideële
doel waarvoor de gelden verstrekt zijn niet verantwoord om geld in waardeopslag met een hoger
risico te stoppen en houdt het dus bij de spaarrekening.
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De financiële buffer dient om buitengewone kosten te dekken zoals bijzondere acties en juridische
procedures. De stichting heeft in het verleden juridische procedures gevoerd bij zaken waar het
gebruik van vreemde talen tegen de wet was en bestuur streeft om middelen achter de hand te houden
om een eventuele toekomstige procedure te kunnen financieren.
De stichting besteedt de donaties die zij ontvangt rechtstreeks aan de activiteiten van de stichting. De
nieuwsbrief die 4 maal per jaar wordt verspreid vormt de grootste kostenpost voor de stichting. Onder
overige kosten die de stichting maakt, kunnen gerekend worden drukwerk voor acties, verzendkosten
voor het corresponderen met taalvervuilers, bankkosten en ondersteuning van activiteiten uit de
achterban.

Praktisch uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting
Een beproefd recept van de stichting tegen taalmisstanden is door taalmisstanden aan te kaarten bij de
betreffende taalvervuilers en publiciteit over de taalvervuiler via de nieuwsbrief te genereren. De
nieuwsbrief wordt behalve bij de achterban ook verspreidt onder alle nieuwsredacties van kranten,
televisiezenders en internetmedia in Nederland en Vlaanderen en alle politieke partijen in alle
parlementen in Nederland en Vlaanderen, waardoor de taalvervuiler zich voor schut voelt staan en
tevens invloedrijke personen over de taalmisstand worden geïnformeerd. Dit vormt de kernactiviteit
van de stichting.
Daarnaast organiseert de stichting acties tegen bijzondere taalmisstanden en bespreekt bijzondere
taalmisstanden met politici.

Uitbreiding van de activiteiten
De stichting is naar mening van het bestuur te weinig actief op moderne sociale media. Hoewel deze
media niet bepaald een bolwerk van taalzuiverheid zijn, acht het bestuur de aanwezigheid desondanks
wenselijk, om in contact te komen met de doelgroep. De stichting is bezig met experimenten om op
Youtube actief te worden.
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