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In  onze vergadering bij inburgeringsinstituut SVS  19 juni jl hebben we afgesproken jullie zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom ons taalcoachtraject. 

We doen dat graag en vragen jullie zelf ook bijdragen te leveren met goede ideeën, 

verwijzingen en alles wat kan meehelpen om de nieuwe stichting tot een succes te maken. 

 We hebben een naam: Stichting Taalkoppels Gouda! 

 We laten een en ander notarieel vastleggen en schrijven ons in bij de Kamer van 

Koophandel. We streven ernaar alles voor 1 augustus a.s. rond te hebben. 

 Iemand ontwerpt en bouwt onze website: www.taalkoppelsgouda.nl. Heb je ideeën 

over de inhoud van deze site…..we horen het graag! 

 We hebben iemand gevonden, die een mooi logo voor de stichting gaat maken. 

 De inburgeringsinstituten Acceptus, Totaal en SVS blijven alleen met ons 

samenwerken, dus niet met Humanitas. SVS heeft ons veel nieuwe inburgeraars 

doorgegeven, die we bijna allemaal al aan een taalcoach hebben kunnen helpen. 

 Weet je nog iemand die graag taalcoach wil worden.… meld het ons! 

 Wil je zelf graag verder met een nieuwe inburgeraar, laat het ons weten! 

 We hebben al een lid voor ons stichtingsbestuur: collega-taalcoach en jurist Henk 

Revoort. Met andere kandidaat-bestuursleden praten we nog deze week. 

 We willen onze doelgroep op termijn uitbreiden tot niet-inburgeringsplichtigen; 

nieuwkomers die ook graag onze taal beter willen leren spreken en schrijven. 

 Peter, Marjan en Hans blijven voor jullie gewoon de aanspreekbare contactpersonen. 

 Het aantal geslaagde inburgeraars gaat dankzij jullie werk gestaag omhoog. Hulde! 

 In september overleggen we graag met jullie over de inhoud van ons werk, statuten, 

en privacyreglement en de veranderingen die rond inburgering aanstaande zijn. 

 We hebben subsidie aangevraagd bij de Goudapot en we hebben een anonieme gift 

van euro 1000,- . Dat geld kunnen we goed gebruiken om de startkosten te dekken. 

 Er is materiaal beschikbaar voor taalcoaches die werken met analfabeten en zwakke 

A-nullers en A 1-ers . Hans Holt (hans.holt@kpnmail.nl) licht het materiaal graag voor 

je toe. Laat het maar weten! 

 Jullie hebt vast nog vragen, opmerkingen en tips. Je weet ons te vinden ! 
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