STICHTING LET'S TALK ZEELAND
Algemeen jaarverslag 2017 – 2018 van de Stichting Let’s Talk Zeeland

Op 11 september 2017 hebben een aantal vrijwilligers een oriënterend
gesprek gevoerd over het oprichten van een stichting met als doel om de
communicatie tussen mensen van Nederlandse en niet-Nederlandse
afkomst begrijpelijk, helder en in vertrouwen te laten verlopen, gebaseerd
op wederzijds respect. Dit als voortzetting van de vrijwilligersorganisatie
‘Let’s Talk’, voorheen onderdeel uitmakend van de inmiddels niet meer
bestaande ‘Stichting Droom’ te Vlissingen.
De nieuw op te richten stichting wil haar doel bereiken door: het door
vrijwilligers laten verrichten van tolkdiensten bij gesprekken tussen
enerzijds het onderwijs of een andere instantie die van de vrijwillige
tolkdiensten gebruik wilt maken en anderzijds jeugd en jongeren en/of hun
ouders die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende spreken en/of verstaan.
De vrijwillige tolkdienst bestaat voornamelijk uit mensen die naast
beheersing van de Nederlandse taal nog een andere taal beheersen, vaak
hun ‘moedertaal’. Het gaat dus uitdrukkelijk NIET om beëdigde tolken. De
vrijwillige tolken kunnen ingezet worden voor zgn. informelere gesprekken
(informatieve gesprekken met school, gemeente, werkgever,
belastingdienst, kinderopvang, apotheek, huisarts enz.)
Drie vergaderingen verder was het zover.
Op 27 november 2017 is de stichtingsakte van oprichting van de Stichting
Let’s Talk Zeeland, statutair gezeteld in de gemeente Vlissingen, bij
notaris Oonk te Vlissingen gepasseerd
Op 28 november 2017 is de stichting ingeschreven in het
stichtingsregisterbij de Kamer van Koophandel (KvK – nummer
70170835).
Op 30 november 2017 is de stichting geregistreerd bij
de Belastingdienst met de opmerkingen dat er voor de stichting geen
sprake is van ondernemerschap voor omzetbelasting, inhoudingsplicht voor
loonheffingen of belastingplicht voor vennootschapsbelasting. Kortom: de
stichting is vrijgesteld van aangifte voor omzetbelasting, loonheffingen en
vennootschapsbelasting is niet nodig.

In het jaar 2017-2018 zijn onderstaande acties ondernomen, waarin vooral
tijd en aandacht is besteed aan de formele kant van het oprichten van de
stichting:






11 september 2017: oriënterend gesprek met een aantal
belangstellenden
9 oktober 2017: 1e vergadering van de Stichting Let’s Talk Zeeland in
oprichting
20 november 2017: 2e vergadering van de Stichting Let’s Talk
Zeeland in oprichting
27 november 2017: passeren van de stichtingsakte bij de notaris
19 december 2017: 3e vergadering van de Stichting Let’s Talk
Zeeland

Het stichtingsbestuur bestaat uit onderstaande drie leden:




Alex Soplantila, voorzitter
Ad Osté, secretaris
Theo van Bokkem, penningmeester

Naast het bestuur heeft de stichting nog drie meepratende personen,
waaronder de coördinator van de stichting Fatima Iri.
Doelstellingen voor het komende jaar zijn onder andere:






vergroten van de bekendheid van de stichting
aanvragen van subsidies
werven van extra vrijwilligers
langzame uitbreiding van het werkterrein
laten maken van een goede website

Namens het Stichtingsbestuur,
de secretaris,
Ad Osté

