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Algemene Gegevens van de Stichting European Language Rights 

 

Naam  Stg. European Language Rights   

KVK  412.11.689 Amsterdam    

RSIN 816779284 

Bancaire Relatie  NL 71 RABO 0307928381   

Postadres  Postbus 57133  1040 BA  Amsterdam     

Kantooradres  Geen  

Telefoon +31 (0) 20 8950164   

e-mail  Info @ language-rights .eu 

Website  http://language-rights.eu/   

 

Hoewel in de oprichtingsakte van de stichting  staat nog de statutaire naam Stichting 

Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur. vermeld,  treed de stichting  alleen via de 

naam European Language Rights naar buiten.  Het bestuur heeft de wens uitgesproken om 

ook de statutaire naam aan te passen naar European Language rights, zolang dit 

administratief nog  niet is afgerond is de stichting nog wel onder de statutaire naam bekend 

bij de belastingdienst.  De tenaamstelling van bankrekening is inmiddels al European 

Language Rights.  

Het is mogelijk om de stichting te steunen door een directe storting op op de 

bankrekening of om gebruik te maken van een donatie module op de website. Ook kunt u 

direct doneren door gebruik te maken van ons betaalverzoek 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=QnEbra1JSwusYd4EaexjQw&qsl_r

eqcnt=2  

  

http://language-rights.eu/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=QnEbra1JSwusYd4EaexjQw&qsl_reqcnt=2
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=QnEbra1JSwusYd4EaexjQw&qsl_reqcnt=2
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ANBI Status Stichting European Language Rights  

 

De stichting heeft een officiële ANBI status, hetgeen inhoudt dat giften voor de stichting in 

mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen.  Op de website van de 

belastingdienst kunt u de ANBI status controleren via :  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/   

Op de website van de belastingdienst staat uitgelegd wat een ANBI is.  

https://www.belastingdienst.nl/anbi 

Het onderstaande schermprint is van 02/11/2022.  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
https://www.belastingdienst.nl/anbi
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Hoofdlijnen van het Actuele Beleidsplan 

 

De stichting  focust zich op het naleven en het afdwingen van taalrechten van 

autonome minderheden in de Europese Unie en kandidaat leden van de EU , zoals 

Madjaren ( etnische Hongaren ) in Slowakije, Roemenië, Servië en Oekraïne maar ook  

bijvoorbeeld Friezen in Nederland. De Stichting wil daarbij zoveel mogelijk kennis 

opdoen van de linguïstische situatie van andere Europese autonome minderheden zoals  

Catalanen, Basken, Sprekers van het Duits in België en Zuid-Tirol, Zweeds in Finland, 

Napolitaans, Pools in Litouwen en Oekraïne, Gaugazen in Moldavië etc.   

De stichting heeft op grond van  haar Rapport Verraad aan het recht een 

stemtegen.eu campagne gevoerd tijdens het Oekraïne referendum  in 2016.  Ondanks een 

“nee” stem heeft de Nederlandse  regering het  associatieverdrag geratificeerd. De 

stichting wil het Nederlandse publiek infomeren over het belang van taalrechten van 

autonome minderheden in Europa door het publiek  te wijzen op problemen m.b.t. de 

Europese Integratie van nieuwe lidstaten, vanwege het gebrek aan rechtstatelijkheid. 

Gemiddeld publiceert (opinie, campagne etc. ) de stichting  eens per kwartaal.  

De stichting monitort   de eerder gerapporteerd rechtszaken in Roemenië, door 

deze te vertalen en hierover te rapporteren. Verder wordt het rapport verraad aan het 

recht bijgewerkt met de meest actuele stand van zaken, dit rapport zal in een recente 

Engelse, Roemeens, en Hongaarse versie verschijnen  en verspreid worden, naast het 

aangepast Nederlandse origineel. De  stichting schrijft organisaties aan presentaties te 

geven op verzoek.  Op de website staat alle informatie  en de meest belangerijke 

communicatie chronologisch.  Zie http://language-rights.eu/Een doorlopende activiteit 

is het  beantwoorden van inkomende post en uitgaande post en of mensen te woord te 

staan. Dit gebeurd via facebook, via de mail, via de telefoon, in de pers, tijdens een 

presentatie, maar ook tijdens het plakken van posters.  

http://language-rights.eu/
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Bestuursamenstelling  en de Namen van de Bestuurders  
 

Het bestuur van de stichting bestaat  conform de oprichtingsstatuten  uit een 

voorzitter en een Secretaris / Penningsmeester . De bestuursamenstelling is ook via het 

k.v.k. te raadplegen.  Door deze link kan direct een uittreksel worden besteld.  

(https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=41211689 )   

De voorzitter 

Dit is de heer Urban Akos (1946) wonende te Almere. Taak financiële begroting 

goedkeuren.  

De Secretaris / Penningsmeester 

 

Dit is de heer G. Landman (1975), wonende te Amstelveen,  

ook de meeste publicaties zijn van zijn hand.   

( Drs.  Internationale Bedrijfskunde Universiteit van 

Maastricht , werkzaam als CRM consultant via Sapientia 

Consulting Amsterdam tevens part-time gediplomeerd Tolk 

vertaler Hongaars    ingeschreven SIGV  RBTV register, lid 

NGTV en Orde Tolken en Vertalers)   

 

De stichting heeft hiernaast een netwerk aan vrijwilligers, die zich inzetten  voor 

de stichting door posters te plakken, folders te verspreiden,  juridische teksten te 

vertalen, en of  acties te voeren voor taalrechten. De stichting is doorlopend op zoek naar 

vrijwilligers. (vertaler Russisch, Frans, Duits etc. ) Omdat de stichting zo klein is is er 

geen werkverdeling en geen formele organisatiestructuur 

 

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=41211689
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Belonigsbeleid van de Stichting European Language Rights  
 

Er is geen beloningsbeleid. In de statuten van de stichting artikel 5 lid 6 staat 

opgenomen dat de bestuurders geen beloning genieten.   

 

 

Buiten een vergoeding van de gemaakte reiskosten en een vergoeding voor 

gemaakte kosten zoals krijgen de bestuurders geen aanvullende onkostenvergoeding.   

De bestuurder besteed per week minimaal 8 uur aan werkzaamheden voor de 

stichting, dit is eigenlijk eerder 16 uur. Al deze werkzaamheden zijn onbezoldigd. Verder 

is het van belang om te vermelden, dat de stichting in elk opzicht onafhankelijk is en 

daardoor in staat is om haar kritische boodschap te blijven formuleren.   
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Actueel Verslag van de Uitgeoefende Activiteiten  
 

De meeste activiteiten staan op de website, op de website staat alle informatie in 

chronologische volgorde.  Hieronder wordt een kort verslag aangegeven :  

Jaar  Overzicht van activiteiten :  

2008 Publicaties , overname stichting  

2009 Publicaties, website  

2010 Activiteiten taalwet Slowakije, opnamen Vlinderrevolutie, deelname 

conferenties en workshops, geven interviews.  

2011 Activiteiten Roemenië, acties Kolozsvár, publicaties Schengen 

2012 Rechtszaken in Roemenie, Tordaszentlászló, Marosvásárhely,  deze zaken 

duren nu al ruim 5 jaar !! Publicaties in Igentessek magazine in Kolozsvár 

2013 

2014 

2015 

Activiteiten Roemenie, zie  de website  voor details http://language-rights.eu/NL/  

Publicaties in Igentessek magazine in Kolozsvár, bezoek rechtszaken in 

Roemenie. 

2016 Stemtegen.eu campagne, ( plakzuilen, 50 000 huis-aan-huis folders, 250 

posters in openbaar vervoer, google adwords campagne, publicaties  etc. ) 

tevens brexit campagne,  monitoren rechtszaken 

2017 Publicaties in kranten Publicaties in Igentessek magazine in Kolozsvár, 

Bezoek rechtszaken in Roemenie, monitoren rechtszaken  

 

2018 Diverse posters campagnes  “It kin net” , Publicaties. Zie overzicht op 

website  

Rechtszaken in Roemenie. Maar ook  diverse presentaties en contacten met 

andere belangenorganisaties.  Deelname aan diverse conferenties  en 

workshops. Monitoren rechtszaken. 

http://language-rights.eu/NL/
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2019 European integration is a Lie, The Shame of the Eu 

Het bezoeken van openbare debatten in de balie om zodoende de 

Roemeense rechteloosheid bij bestuurders te kunnen agenderen. monitoren 

rechtszaken 

2020 Rechtszaken Tordaszentlászló, Marosvásárhely. Het bijwerken van het 

rappaort verraad aan het recht, publicaties,  

2021 Rechtszaken Tordaszentlászló, Marosvásárhely. Het bijerken van het 

rapport verraad aan het recht, publicaties,maar ook een bezoek aan de raad 

van Europa in Budapest, contact met ethnische Friezen.  

Contact met KJI in Boedapest, Contact met Identity advocacy group etc.  

2022 Rechtszaken Tordaszentlászló, Marosvásárhely. Het bijeerken van het 

rapport verraad aan het recht, publicaties. Opname RTL 4 Dit is holland 

Campagne, Campage stop . 

Publicatie Rapport Vervaagde waarden. Kleine social media campagnes, 

zoals Facebook en twitter.   Consultaties met advocaten.  Voorbereiding 

Schaduw rapportage. Engelse versie van “Verraad aan het recht” Mailing van 

dit rapport naar 100 tot 500 instanties.  

 

2023  
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Balans en Staat van Baten en Lasten & Toelichting  Afgelopen Jaar  
 

Volgends de statuten loopt het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.   De inkomsten 

en uitgaven worden, eigenlijk alleen per bank gedaan, en ook de inkomsten komen per 

bank binnen, op deze manier is een eenvoudige en transparante boekhouding mogelijk. 

Alle kosten –baten staan in een eenvoudig excelsheet  met per tabje de 

afrekeningen. De meeste kosten zijn de kosten voor vrijwilligers,ook zijn er kosten voor 

drukwerk, veel behanglijm, kosten voor het webhostingpakket, incidenteel kosten voor 

een expert zoals een advocaat, reiskosten, kosten voor printers, postzegels, postbus   en 

algemene kantoorkosten ook kosten voor advertenties.  

De grootste kosten waren  publicatiekosten voor de magazine Igentessek en de 

kosten van vrijwilligers, details staan op de bankafschriften.  Dankzij de hulp van de 

vrijwilligers zijn honderden pagina’s aan juridische documenten vertaald. 

De boekhouding is  natuurlijk op verzoek beschikbaar voor elke sympathisant en/ 

of ondersteuner van de stichting hieronder staat de boekhouding van het afgelopen 

boekjaar 2021.  

De boekhouding wordt elk jaar op de website gepubliceerd.  De meest recente 

versie is https://language-rights.eu/INKOMSTEN_UITGAVEN_ELR_2012_2022.xls  

Hieruit blijkt dat de stichting 5550 Euro aan uitgaven had  in 2021 en  5550 Euro 

aan inkomsten had.  Een schermpint van de balans van baten en lasten van het jaar 

2021 staat hieronder.  

 

  

https://language-rights.eu/INKOMSTEN_UITGAVEN_ELR_2012_2022.xls
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