
 

 

Jaarverslag 

 

Zoals in elk officieel document van het WAP, moet ook nu de term brug vallen: het jaar 2018-2019 was 

een overbruggingsjaar tussen twee symposia. Het succesvolle Verschillend taalvaardig vond plaats in 

januari 2018 en dit jaar stond vooral in het teken van de eerste voorbereidingen voor het nieuwe 

symposium Taal en het Brein, dat in 2020 wordt georganiseerd. De WAP-activiteiten van dit jaar zijn 

dan ook niet alleen bedoeld als brug tussen theorie en praktijk, maar ook als brug tussen die twee 

symposia. Verder laat het afgelopen jaar zich kenmerken door de wisselingen in zowel het bestuur, als in 

de redactie van het bulletin. Tijdens de ALV van 2018, namen Rianne van den Berghe en Sybren Spit de 

plaats in van Tiffany Boersma en Marty Oosting in het bestuur, en gedurende het jaar voegde ook Iris 

Broedelet zich hier nog bij. Daarnaast namen we - al dan niet tijdelijk - afscheid van Nina Blom-Termeer 

en Iris Duinmeijer in de redactie van het bulletin, maar konden we Klaske van Sluis, Darlene Keydeniers 

en Saskia Mooijman verwelkomen als nieuwe redactieleden. 

 

Bestuur: In het bestuursjaar 2018-2019 was het bestuur als volgt samengesteld 

 

Voorzitter:   Akke de Blauw 

Penningmeester:  Rianne van den Berghe 

Secretaris:   Sybren Spit 

Algemeen:   Iris Broedelet 

Algemeen:   Judith Rispens 

Algemeen:    Marthe van Nes 

 

Het bestuur heeft vergaderd op 18 juni 2018, 10 september 2018, 12 november 2018, 21 januari 2019 en 

25 maart 2019 

 

Ledenvergadering 

 

Onze vorige Algemene Ledenvergadering vond plaats op 26 april 2018. De ALV werd gecombineerd met 

een lezing van Rianne over haar PhD-project L2TOR. Tijdens de vergadering vonden twee 

bestuurswijzigingen plaats. Rianne van den Berghe nam het penningmeesterschap over van Tiffany 

Boersma, en Sybren Spit nam het secretariaat over van Marty Oosting. Hoewel beiden eerder al vanaf 

januari meedraaiden en werden ingewerkt, waren zij vanaf dit moment officieel bestuursleden. Tijdens 

de vergadering werd verder de jaarrekening goedgekeurd door de kascommissie, besloten om nog iets 

actiever te worden op sociale media en aandacht besteed aan de nieuwe privacy-wetgeving.  

 

Ledenbestand 

 

Tijdens onze vorige vergadering stond de teller op 119 leden. Deze leden waren ingeschreven via de site, 

maar er was toen ook nog een flink aantal leden die de overstap nog niet hadden gemaakt. Het afgelopen 

jaar hebben we hen meermaals aangeschreven om weer lid te worden via de site, zodat ze lid blijven en 

contributie betalen totdat ze opzeggen. Op dit moment hebben we 134 leden via de site, en we 

ondernemen geen pogingen meer om slapende leden lid te maken.  

 

Financiën 

 

Rianne heeft de jaarrekening van 2018 opgesteld. Er is verlies geleden, zoals de bedoeling was. Het WAP 

heeft namelijk voldoende eigen vermogen en het advies van de kascommissie is al enkele jaren dat dit 

vermogen geïnvesteerd moet worden in de vereniging, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren en 

kennis te delen via de WAP-website. Dit advies is opgevolgd. Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen 



 

 

geweest in 2018. De eerste is het symposium ‘Verschillend Taalvaardig’, wat meteen de grootste 

kostenpost is op de jaarrekening. De jaarrekening is enigszins vertekenend, omdat het lijkt alsof het 

symposium verlies heeft gedraaid. Dat is niet het geval. Het vertekenende beeld komt doordat de meeste 

rekeningen van dit symposium in 2018 zijn voldaan, terwijl veel inkomsten al in 2017 hebben 

plaatsgevonden. De andere belangrijke gebeurtenis is dat de debiteuren zijn afgewaardeerd. In 2017 

stond er nog een groot bedrag aan debiteuren open, omdat sommige leden niet hadden betaald over hun 

lidmaatschap tot en met 2017. Er is afgelopen jaar nog één keer een herinneringsmail rondgestuurd. Dit 

heeft geresulteerd in enkele leden die hun contributie alsnog hebben betaald en/of zich via de website 

hebben geregistreerd als lid. Er wordt verder niet meer achter de overige debiteuren aangegaan. Dankzij 

het nieuwe incassosysteem zal de post van debiteuren in de toekomst niet meer zo kunnen oplopen. 

 

Bulletin 

  
De WAP-redactie is tevreden over het afgelopen jaar. De lezersaantallen zijn gestegen ten opzichte van 

vorig jaar. De redactie denkt dat dit komt doordat we met enige regelmaat berichten via de WAP-facebook 

delen en doordat er regelmatig boekverlotingen in de Bulletins staan. 

  

Tot nu toe heeft de redactie geen moeite om de Bulletins te vullen. We hebben een aantal vaste rubrieken 

waaronder “Wetenschap revisited”, WAP-lid in beeld” en “De week van” die (bijna) ieder nummer 

terugkeren. Aan dit rijtje zijn afgelopen jaar twee nieuwe rubrieken toegevoegd: “Het proefschrift” en 

“Taal digitaal”. Ook heeft de redactie samengewerkt met de organisatie van de Dag van de Grammatica (er 

is een interview ter promotie van de dag van de grammatica gehouden en twee redactieleden zullen 

verslagleggen van de dag zelf). 

  

De samenstelling van de redactie is veranderd ten opzichte van de vorige ALV. Helaas heeft Nina Blom 

de redactie verlaten. Iris Duinmeijer is ook tijdelijk minder actief binnen de redactie vanwege de geboorte 

van Olaf. Sinds begin 2019 heeft de redactie drie nieuwe leden: Darlene Keydeniers, Saskia Mooijman en 

Klaske van Sluis. Hier zijn we erg blij mee. Wel valt het op dat het merendeel van de WAP-redactieleden 

werkzaam is als onderzoeker. Het zou mooi zijn als de verdeling tussen logopedisten/docenten en 

onderzoekers binnen de redactie weer iets gelijker wordt. 

  

Tot slot heeft redactie het afgelopen jaar geïnvesteerd in een microfoontje. Het plan is om hiermee (in 

combinatie met film) korte sfeerimpressies te maken van congressen zoals de Dag van de Grammatica en 

het WAP-symposium. 

 

Activiteiten 

 

Het afgelopen jaar heeft het WAP twee activiteiten georganiseerd: de lezing van Rianne van de Berghe 

voorafgaand aan de ALV, en de eerste WAP-thema middag naar aanloop van het volgende symposium. 

Beide evenementen waren geslaagd. Riannes lezing getiteld 'Kunnen kleuters een tweede taal leren van 

een sociale robot?’ was een goede opwarmer voor de ALV, en de meeste bezoekers van de ALV kwamen 

ook op de lezing af. Zij hoefden dus niet alleen voor de ALV naar het PCHoofthuis af te reizen. De 

WAP-thema middag taal en het brein begon met een lezing van Petra van Alphen. Ze gaf een leuke 

lezing, die precies goed was voor zowel onderzoekers als toegepast taalkundigen. Daarna volgde een 

labtour die erg werd gewaardeerd door de aanwezigen. Bij de rondleiding mochten de mensen zelf mee 

doen aan een eye tracking experiment. Daarbij lazen ze zinnen en konden ze daarna zelf zien hoe hun 

ogen bewogen over het scherm tijdens het lezen. Ook werd er een EEG-kapje met één elektrode 

gedemonstreerd. Deze themamiddag was kortom een mooie opwarmer voor het symposium dat in 2020 

plaats zal vinden.  

 



 

 

Beleid en activiteiten 2019-2020 

 

Het komend jaar staat in het teken van het symposium Taal en het brein op 25 januari 2019. We 

organiseren nog één activiteit in aanloop naar dat symposium. Verder is het ons doel om nog meer 

mensen in de praktijk bereiken. We hopen dit doen door ook meer mensen vanuit de praktijk als actieve 

leden aan ons te binden. We zijn dan ook erg blij dat Fleur Robbers vanaf vandaag deel uit maakt van 

ons bestuur, omdat zij een goede binding heeft met het huidige werkveld en de rest van het bestuur 

nieuwe perspectieven kan bieden.  


