Jaarverslag Professoren van de straat 2018
Dit jaar hebben we weer een aantal projecten kunnen ondersteunen: bijles wiskunde, les Nederlands
en een schaaktraining op een school in Wageningen. Hieronder volgt een korte beschrijving:
Subsidie bijles wiskunde
Twee leerlingen van het VMBO hebben bijles wiskunde gekregen. De éne leerling had wat moeite
met motivatie en is voortijdig weer gestopt. Bij de andere leerling heeft de bijles goed geholpen en
deze leerling behaalde zeer goede resultaten.
Subsidie Nederlandse les
Een Duitse student aan de WUR heeft ondersteuning gekregen voor lessen Nederlands. Ze had
hiervoor ook al taallessen gevolgd, waardoor haar niveau al vrij hoog was. Er is dan ook vooral
conversatie geoefend. Mede dankzij de taallessen spreekt deze student nu behoorlijk Nederlands.
Subsidie schaaktraining
Anja Janssen, initiatiefnemer van deze schaaktraining schrijft: “Het was een gezellige drukte in de
lerarenkamer van basisschool "De Nijenoord" te Wageningen. Elke dinsdagmiddag kregen
veertien basisschoolkinderen schaakles en ze speelden onderling partijtjes. In totaal waren er tien
(naschoolse) lessen. De groep was onderverdeeld in drie niveaugroepen van elk vier tot zes
kinderen. De ‘ervaren rotten’ kregen opdrachten om te leren partijen waarin je voor staat, ook
echt af te maken. En ze verfijnden hun techniek van het mat zetten. De tussengroep bestond uit
kinderen die al een potje konden schaken. Maar hoe voorkom je dat je pat zet als je ver voor
staat? Hoe zet je mat met dame en koning? Hoe win je materiaal met de voordelige ruil en de
tweevoudige aanval? En wat doe je tegen de herdersmat? De beginners hadden nog geen
schaakervaring. Zij leerden eerst alle schaakregels: van de loop van de stukken tot de rokade en
‘en passant’ slaan, en van mat tot pat. De eerste paar lessen speelden ze nog geen partijen, maar
deden ze leuke en leerzame schaakspelletjes. Na een paar lessen konden ze ook al een echte
partij schaken. Verder leerden ze hoe ze mat konden zetten met dame en toren en met twee
torens. In de tweede helft van het schaakuurtje stonden steevast de onderlinge partijtjes gepland.
Bij de gevorderden was het mooi te zien hoe ze geleerde tactieken als de penning of dubbele
aanval toepasten. Bij de beginners bleef ook wel eens een koning die schaak stond, een tijdje
schaak staan, of werd een ongedekt stuk niet meteen geslagen. Maar dat hoort allemaal bij het
leren schaken. Je kan in het begin nog niet alles overzien, en er gebeurt zó veel op een bord.”

Resultatenrekening en vermogen
De inkomsten bedroegen dit jaar 310,57 euro, met dank aan de donateurs! In 2018 hebben we meer
uitgegeven dan we binnenkregen, namelijk 670,46 euro. Twee leerlingen hebben subsidie ontvangen
voor bijlessen wiskunde (135 respectievelijk 220 euro), een Duitse student heeft subsidie ontvangen
voor lessen Nederlands (80 euro) en er is 200 euro uitgegeven voor het ondersteunen van een
schaaktraining op een school in Wageningen. Verder waren we 35,46 euro kwijt aan
administratiekosten. Dankzij vrijwilligerswerk zijn de overheadkosten erg laag.
Er is een bedrag van 359,89 euro onttrokken van de reserves, die hiermee uitkomen op een bedrag
van 761,66 – 359,89 = 401,77 euro.

