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1. VOORWOORD

Dat wij kunnen lezen en schrijven vinden wij vanzelfsprekend. In ons onderwijssysteem is het lezen en 
schrijven in de moedertaal een gegeven. Vanuit deze basis kunnen wij ons ontwikkelen en leren wij voor 
ons zelf te denken. Het zijn privileges die wij koesteren. Helaas geldt dit niet overal en voor iedereen. Te 
vaak zien wij dat onderwijs niet de prioriteit heeft dat het verdient, waardoor het recht van kinderen om te 
leren lezen en schrijven ontbreekt. 

Een belangrijke doelstelling van Biblionef is ‘bijdragen aan geletterdheid van kinderen in de hele wereld 
door ze te laten kennismaken met goede jeugdliteratuur, het liefst in de eigen moedertaal’. Dit jaarverslag 
laat zien hoe wij trachten deze doelstelling te realiseren en hoe onze medewerkers en vrijwilligers met veel 
ambitie en hard werk er in geslaagd zijn om wederom meer kinderen waar ook ter wereld de kans te geven 
een boek te lezen.

2013 was voor Biblionef het begin van het meerjarenplan 2013-2017. Dit meerjarenplan heeft de ambitie 
om gedurende deze vijf jaar één miljoen kinderen toegang te geven tot boeken. Een mooie ambitie, maar 
ook een ambitie die alleen kans van slagen heeft indien wij een andere invulling geven aan de uitvoering 
ervan. Vervoer is de laatste jaren gecompliceerder en duurder geworden. Meer bibliotheken opzetten bete-
kent meer kennis van de lokale omstandigheden en boeken naar een locatie sturen is niet meer genoeg. 
Er zal ook aandacht besteed moeten worden aan de opleiding van bibliothecarissen. Biblionef heeft 
daarom een internationale strategie ontwikkeld, die deze ambitie beter kan realiseren. Deze strategie is in 
het nieuwe meerjarenplan opgenomen.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het opzetten van lokale kantoren, zodat ter plaatse aangepaste 
activiteiten ontwikkeld en meer kinderen bereikt kunnen worden. Wij zijn erg blij met de ontwikkeling van 
de	Biblionef	vestiging	in	Ghana.	Het	kantoor	is	in	2014	officieel	geregistreerd	en	er	zijn	bestuursleden	
benoemd. In het eerste volle jaar van haar bestaan zijn er boeken gedistribueerd naar 68 lokale scholen, 
waardoor ruim 25.000 kinderen toegang hebben gekregen tot literatuur. Verder zijn er drie trainingen 
gegeven aan 51 bibliothecarissen. 

In het verslagjaar zijn er ondanks de economische situatie meer baten binnengekomen ten opzichte van 
het jaar ervoor, waardoor er weer bijna 100.000 boeken verstuurd konden worden naar negentien landen 
in de wereld. Wij danken onze medewerkers, vrijwilligers, vrienden en sponsoren voor het vele werk en de 
gulle bijdragen. Dankzij hen is onze droom om alle kinderen waar ook ter wereld de kans te geven te lezen, 
weer een stapje dichterbij gekomen. 

Een speciale dank gaat uit naar René Leisink, onze “vaste vrijwilliger schrijver/tekenaar” van de kinder-
boekenserie Cat and Dog. Vorig jaar zijn er weer 5 nieuwe titels verschenen en zijn er 5.000 nieuwe sets 
gedrukt. De serie wordt wereldwijd gelezen door kinderen van India tot Zuid Afrika. 
 
Het bestuur spreekt verder de hoop uit dat ook in 2015 weer meer kinderen kunnen genieten van het lezen 
van een boek. Een belangrijke basisvoorwaarde voor de eigen ontplooiing en een elementaire bouwsteen 
voor een gezonde samenleving.

Het bestuur, januari 2015



OVERZICHT KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI 2013 2014
Doel 
2015

Doel 
2016

Doel 
2017

Cumula-
tief eind 

2017

Nederlandse boeken:

   Aantal gedoneerde boeken 84.576 73.653 50.000 30.000 30.000 268.229

   Toename aantal bereikte kinderen   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   25.000

Overige talen (m.n. Engels):

   Aantal gedoneerde boeken 12.242 21.852 27.500 50.500 80.500 192.594

   Aantal bereikte kinderen 90.000 98.000 169.000 243.000 354.000 954.000

   Aantal  bibliotheken       72     113       220       404      644    1.453

Totaal aantal bereikte kinderen 979.000

Totaal aantal boeken 460.823

Toelichting op KPI’s

Nederlandse boeken
In 2011 is berekend hoeveel kinderen Biblionef bereikt in Suriname, Aruba, Curaçao en Bonaire. Dit gaat 
om circa 70.000 kinderen. Jaarlijks neemt het aantal bereikte kinderen toe door een nieuwe aanwas van 
kinderen. Wij gaan ervan uit dat de leeftijdsgroep van 4-18 is, in totaal 15 jaar. Aanname is dat jaarlijks het 
aantal kinderen toeneemt met 5.000. 

Engelstalige en anderstalige boeken
Aantal bibliotheken
De gegevens van de overige talen zijn inclusief de cijfers van de boeken die vallen onder Internationaal 
lokale vertegenwoordigingen (Ghana en Oeganda). 
Aantal bereikte kinderen
De berekening van het aantal bereikte kinderen is gebaseerd op het totaal aantal bereikte kinderen in 2013 
plus een jaarlijkse toename per reeds opgezette bibliotheek in de voorafgaande negen jaar. Hierbij gaan we 
uit van 6 klassen per school en een levensduur van de boeken van tien jaar. 

Totaal aantal bereikte kinderen
In het meerjarenplan 2013-2017 is de ambitie uitgesproken om in vijf jaar één miljoen kinderen te bereiken. 
Op dit moment is de verwachting dat eind 2017 circa 979.000 kinderen zijn bereikt met boeken van  
Biblionef. De werkelijkheid kan afwijken van de verwachting.
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2. DOELSTELLINGEN, BELEID EN STRATEGIE

2.1 ONTSTAAN 

Biblionef is opgericht door de toenmalige Nederlandse ambassadeur in Suriname, Max Vegelin van Claer-
bergen. Hij ontdekte dat het op de meeste scholen ontbrak aan voldoende leesmateriaal en aan goede 
jeugdliteratuur. In 1989 richtte hij in Frankrijk de eerste Biblionef op. Vervolgens kwamen er vestigingen in 
Nederland,	Suriname,	België	en	Zuid-Afrika.	
In	2014	is	in	Ghana	Biblionef	officieel	geregistreerd	als	niet-gouvernementele	organisatie	en	is	daarmee	de	
zesde	officiële	Biblionef-vestiging.

Biblioneforganisaties richten zich op het beschikbaar stellen van kwalitatief goede en nieuwe jeugdboeken 
aan bibliotheken en organisaties die met kinderen werken en die zijn gevestigd in landen en gebieden waar 
het sociaal economische niveau (ver) achterblijft.

2.2 MISSIE EN DOELSTELLINGEN 

De missie van Biblionef is: ‘Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld.’ 

Ongeletterdheid is, waar men in deze wereld ook woont, een ernstig obstakel op weg naar een maat-
schappelijke en persoonlijke ontwikkeling. Kunnen lezen is een belangrijke basisvoorwaarde voor de eigen 
ontplooiing en is een elementaire bouwsteen voor een gezonde samenleving. Belangrijk is dat het léren 
lezen zo veel mogelijk in de eigen moedertaal gebeurt. Het leren lezen in de gemeenschappelijke landstaal 
– in onderwijs, opleiding en bij het uitoefenen van een vak – is dan een veel gemakkelijkere stap. 

Biblionef wil bijdragen aan geletterdheid van kinderen in de hele wereld door ze te laten kennismaken met 
goede jeugdliteratuur. 
Biblionef	zet	zich	in	om	samen	met	partners	in	Afrika,	Azië	en	Zuid-Amerika,	zo	veel	mogelijk	kinderen	
toegang te bieden tot voor hen geschikte kinderliteratuur.

Biblionef ondersteunt een van de millenniumdoelen en artikel 17 van het Kinderrechtenverdrag van de VN 
waarin het principe van de toegang tot informatie wordt vastgelegd: ‘Overheden dienen de vervaardiging 
en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen’.
De doelstelling die Biblionef voor zichzelf heeft benoemd, is dan ook: ‘Biblionef geeft kinderen de kans om 
te lezen. Eind 2017 wil Biblionef ongeveer één miljoen kinderen de kans hebben gegeven om te lezen.’

2.3 BELEID EN STRATEGIE

Eind 2017 wil Biblionef ongeveer één miljoen kinderen hebben bereikt. Door het opzetten van kleinschalige 
bibliotheken en met behulp van lokale vertegenwoordigingen, verwacht Biblionef haar huidige activiteiten 
verder te kunnen uitbreiden. Hierbij is duurzaamheid van de bibliotheek een belangrijk streven.

Strategie
Biblionef heeft een strategie vastgesteld om de doelstellingen te bereiken. Hiervoor is een aantal speer-
punten vastgesteld. 

  5
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1  Opzetten kleinschalige bibliotheken wereldwijd
Het opzetten van een groter aantal kleinere bibliotheken. Aanvragers zijn lokale organisaties of samenwer-
kingspartners. Vervoer wordt verzorgd door aanvragers zelf of door sponsoring door logistieke partners. 
   
Uitbreiding van kleine bibliotheken tot duurzame grotere bibliotheken. Waar mogelijk wordt een bibliotheek-
project met een samenwerkingspartner uitgevoerd. Biblionef draagt zorg voor de boeken en voor advies 
en training over het gebruik van de boeken. De partner zorgt voor bijvoorbeeld logistiek, monitoring en 
financiën.	
    
2  Internationale lokale vertegenwoordiging
Door aanwezigheid in de landen zelf, wil Biblionef het aantal te bereiken kinderen vergroten. Tevens biedt 
dit de mogelijkheid door begeleiding, training in bibliotheekmanagement en leesmotivering en monitoring, 
de duurzaamheid van de bibliotheekjes te vergroten. Training voor bibliotheekmanagement en leesmoti-
vatie zijn hierbij zeer belangrijk.

Bij het opzetten van een lokale vestiging, onderzoekt Biblionef de haalbaarheid van een vertegenwoordi-
ging en wordt stapsgewijs gewerkt aan een zelfstandig opererende vestiging van Biblionef.  

3  Specifieke activiteiten
•	 De verspreiding van Nederlandse boeken naar Nederlandstalige gebieden.
•	 De distributie en uitgave van boeken in lokale talen.
•	 Het onderzoeken van de mogelijkheden van e-reading. 
•	 Het verzorgen van training bibliotheekmanagement en leesmotivatie.

Biblionef wil het voorbehoud houden dat kansen worden benut die binnen onze missie vallen.

Kaders
•	 Het	betreffen	kansarme	kinderen.
•	 Wij doneren wereldwijd.
•	 Wij maken gebruik van samenwerkingsverbanden.
•	 Boeken gaan naar kinderbibliotheken.
•	 Waar mogelijk geven we training.

Fondsenwerving
Het voortbestaan en functioneren van Biblionef Nederland is afhankelijk van inkomsten (zowel in natura als 
in geld) van donateurs en fondsen. Biblionef Nederland verricht activiteiten om haar jaarlijkse inkomsten 
enerzijds te consolideren en anderzijds de komende jaren te verhogen. 
De fondsenwerving is gericht op:
1. opzetten kleinschalige bibliotheken wereldwijd;
2. internationale lokale vertegenwoordiging;
3.	specifieke	activiteiten.

Hiervoor onderscheiden wij de volgende groepen:

Hoofdsponsors 
Bedrijven en organisaties die een langdurige ondersteuning aan Biblionef Nederland toezeggen. 

Donateurs 
Organisaties, instellingen of bedrijven die Biblionef steunen door (structureel) geld, goederen of diensten 
ter beschikking stellen. 
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Samenwerkingspartners
Bedrijven en organisaties die het werk van Biblionef (ad hoc) ondersteunen door uitwisseling van ervaring, 
kennis en expertise en door actieve inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van het gezamenlijk uitvoeren van een 
project. Partners zijn bijvoorbeeld: Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken, IFLA en andere NGO’s en 
particuliere stichtingen.

Donateursvrienden van Biblionef
Personen	en	organisaties	die	Biblionef	steunen	door	een	eenmalige	of	regelmatige	financiële	bijdrage.	

2.4 EVALUATIE

Doelstellingen, beleid en strategie zijn richtinggevend in de uitvoering van onze werkzaamheden. Ontwik-
kelingen van maatschappelijke, organisatorische en technologische aard, zorgen er echter voor dat we ons 
af en toe moeten bezinnen op de aanpassing van de doelstellingen, het beleid en de strategie. 
De discussie hierover wordt vrijwel in elke bestuursvergadering gevoerd. De vraag daarbij is dan: doet 
Biblionef de goede dingen?
Dat in tegenstelling tot de uitvoerende vraag: doen we bij Biblionef de dingen goed?

De activiteiten van het afgelopen jaar laten zien dat Biblionef hard heeft gewerkt aan haar missie en 
uitgangspunten: er zijn weer veel boeken verstuurd, er zijn beginnende bibliotheken opgezet, er is samen-
gewerkt	in	projecten	met	Biblionef	Zuid-Afrika	én	Biblionef	Ghana	is	definitief	een	nieuwe,	functionerende	
Biblionef-vestiging. 

Met	het	besef	dat	een	lokale	vertegenwoordiging	bijdraagt	aan	het	effectief	en	efficiënt	bereiken	van	ons	
doel, is de focus naast de verspreiding van kinderboeken en het opzetten van kinderbibliotheken, tevens 
gericht op het aanstellen van lokale vertegenwoordiging of het opzetten van lokale vestigingen. 
Het voordeel van een Biblionef-vestiging of -vertegenwoordiging is dat er vanuit die vestiging activiteiten 
ontplooid kunnen worden die zijn toegespitst op de situatie ter plaatse. Als de vestiging ook een eigen 
bestuur heeft en de input van de leden gebruikt wordt in beleid en uitvoering, bevordert dat in sterke mate 
de manier waarop ingespeeld kan worden op de lokale behoefte. Tevens bevordert dit de ondersteuning en 
evaluatie van de door Biblionef uitgevoerde projecten.

In 2014 is als verdere uitwerking van het meerjarenplan het Internationale Strategische Plan goedgekeurd 
door het bestuur. Dit verdeelt het opzetten van kantoren in ‘gevende’ en ‘ontvangende’ kantoren. Hieruit 
voorvloeiend is Ghana opgezet, is er vooronderzoek gedaan voor Oeganda en zijn er plannen voor Kenia 
en	Indonesië.	Ook	is	afgelopen	jaar	onderzoek	gedaan	naar	het	opzetten	van	een	kantoor	in	het	Verenigd	
Koninkrijk. Het plan is tevens voorgelegd aan Biblionef Suriname waarin is bevestigd dat Biblionef Suri-
name autonoom is.

Een tweede punt is de ontwikkeling van de technologie met betrekking tot het lezen. Door de opmars van 
e-reading, verandert de boekenwereld. Biblionef heeft in het verleden in haar beleid opgenomen dat zij 
zich alleen bezighoudt met fysieke boeken. Dit beleid is echter aangepast. We willen dat digitale boeken, 
daar waar het mogelijk is, een rol spelen in de activiteiten van Biblionef omdat digitale boeken een rol 
spelen bij de leesontwikkeling en de leescultuur. Echter, dit betekent niet dat wij geen fysieke boeken meer 
verspreiden: dit blijft onze hoofdactiviteit.

Afsluitend kunnen we zeggen dat Biblionef ook in 2014 succesvol heeft kunnen werken aan haar doelstel-
lingen en missie, waarbij het opzetten van nieuwe Biblionef-vestigingen of aanstellen van lokale vertegen-
woordigingen meer prioriteit krijgt.





3. ORGANISATIE EN BEHEER

3.1 OPRICHTING, PARTNERS EN ERKENNING

Stichting Biblionef Nederland is opgericht op 28 oktober 1991 en statutair gevestigd in Den Haag. Bibli-
onef is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) en wordt erkend door de Raad van Europa, Unicef 
en Unesco, en is partner van Stichting Lezen & Schrijven. In 1992 is Biblionef Nederland actief geworden. 
Biblionef is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1998 is Biblionef in het bezit van het 
CBF-certificaat,	het	keurmerk	voor	kleine,	goede	doelen	van	het	Centraal	Bureau	Fondsenwerving.	

3.2 BESTUUR

Het bestuur functioneert op strategisch en beleidsniveau en heeft de directie het mandaat gegeven voor de 
uitvoering van de operationele werkzaamheden. Het bestuur voert een controle uit op de uitgaande gelden. 

Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen maximaal twee keer herbenoemd 
worden. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging noch onkostenvergoeding. De procedures zijn opgenomen 
in de statuten.

Om planning en controle te waarborgen, is er in het verslagjaar gewerkt volgens de geldende afspraken: in 
de laatste vergadering voorafgaand aan het nieuwe jaar wordt naast het jaarplan ook de overeenkomstige 
begroting ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
Het bestuur en de directie hebben in 2014 vier keer vergaderd. Tijdens elke vergadering wordt door de 
directie	verslag	gedaan	over	financiële	zaken,	voortgang	van	het	jaarplan,	bureau	en	organisatie	en	over	de	
internationale Biblionef-vestigingen. 
Waar nodig en mogelijk worden er aanbevelingen gedaan en het beleid bijgestuurd.
Het jaarverslag 2013 is in de vergadering van 7 mei 2014 goedgekeurd.

Evaluatie
In 2014 heeft het bestuur vergaderd volgens schema waardoor de werkzaamheden – jaarverslag, begro-
ting, jaarplanning, monitoring activiteiten – volgens plan konden worden besproken en behandeld. Het 
bestuur bestond in 2014 uit vijf personen, het minimale aantal bestuursleden volgens de statuten.

3.3 MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Biblionef heeft twee deeltijd medewerkers (inclusief de directeur) in dienst. Sinds april 2012, is Hanneke 
Kramps directeur van Biblionef Nederland. 
Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor uitvoerende werkzaamheden. Dat betreft de boekhouding, de 
opmaak van de jaarcijfers, het voorbereiden van de boekzendingen, de fondsenwerving, de redactie van 
het jaarverslag, marketingactiviteiten, werkzaamheden ten behoeve van de site en bureauwerkzaamheden. 
Biblionef	doet	steeds	vaker	een	beroep	op	gespecialiseerde	expertise	van	vrijwilligers	voor	specifieke	
taken. Daardoor zijn we in staat beter antwoord te geven op alle uitdagingen en zien we kansen op verdere 
groei. 
Onze vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de keten van activiteiten die ervoor zorgt dat talloze 
kinderen waar ook ter wereld, een boek kunnen lezen.
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Evaluatie
Evenals voorgaande jaren vormden de medewerkers en de vrijwilligers, wederom een deskundig en zeer 
betrokken team.
Helaas hebben we vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid moeten nemen van de zeer ervaren 
medewerker Inge de Jager. Kim Engbersen is een goede opvolgster zodat Biblionef de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet kan zien.

 
3.4 COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Biblionef communiceert op verschillende manieren met haar belanghebbenden. Donateurs, vrijwilligers, 
partners en belangstellenden ontvangen tweemaal per jaar een papieren nieuwsbrief. Via de website 
kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt een 
aantal keer per jaar.
De website geeft veel algemene informatie en daarnaast verschijnen er nieuwsberichten op de website. 
Deze communicatie is gericht op het geven van informatie. 

Donateurs 
Met de vaste donateurs zoals de Koninklijke Bibliotheek, het CB, uitgevers en boekhandelaren, is regel-
matig contact over de samenwerking en om zo nodig nieuwe afspraken te maken. Donateurs van speci-
fieke	projecten,	krijgen	een	voorstel	van	een	project	toegezonden	en	na	afloop	een	verslag	van	hoe	het	
project is gelopen. Tevens wordt tussentijds regelmatig gecommuniceerd met deze donateurs.

Vrijwilligers
We kunnen – zoals eerder gezegd – een beroep doen op een trouwe groep vrijwilligers die al jarenlang 
zorgdraagt voor de binnenkomst en het verzendklaar maken van de boeken. Veel van deze vrijwilligers 
komen wekelijks op het kantoor van Biblionef.
In	2014	hebben	we	ook	weer	gebruikgemaakt	van	vrijwilligers	voor	de	uitvoering	van	specifieke	taken.	Dat	
gebeurde vooral op het gebied van het schrijven van artikelen voor de website en nieuwsbrief, en op het 
gebied van ondersteuning in marketing en fondsenwerving. Met deze groep wordt gecommuniceerd via 
e-mail en telefoon. 
Jaarlijks wordt een kerstlunch voor de vrijwilligers georganiseerd, waaraan ook de directie en het bestuur 
deelnemen. Ook wordt jaarlijks een activiteit voor de vrijwilligers georganiseerd.

Overige Biblionef-vestigingen en partners 
De samenwerking met de verschillende Biblionef-vestigingen krijgt steeds meer gestalte en wordt verder 
uitgebreid. Via mail en Skype wordt contact gehouden. In 2014 is er persoonlijk overleg geweest met 
Zuid-Afrika, Ghana en Frankrijk. Op contactmomenten worden projecten besproken en collegiaal overleg 
gevoerd. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de autonomie van de verschillende kantoren.

Communicatie met begunstigden
Aanvragers van boeken vinden Biblionef via de website en via contacten van Biblionef. Het eerste contact 
betreft meestal een e-mail, brief of telefoongesprek. De communicatie met scholen is verbeterd, door de 
toename van het gebruik van e-mail. Met een aantal organisaties waarmee al langer wordt samengewerkt, 
is persoonlijk contact geweest. Indien dit een Nederlandse organisatie met projecten in het buitenland 
betreft, heeft het gesprek in Nederland plaatsgevonden. De directeur heeft tijdens haar werkbezoeken 
aan	Oeganda	en	Ghana	tevens	een	aantal	organisaties	ter	plekke	bezocht	zoals	een	potentiële	logistieke	
partner, een aantal scholen in het noorden van Ghana die vallen onder het programma van onze partner 
Edukans, een organisatie die zich richt op publicatie van verhalen in lokale talen, en een aantal uitgevers.
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Evaluatie
We zijn tevreden over het uitzenden van twee papieren nieuwsbrieven. 

De contacten met de begunstigden nemen toe, maar kunnen nog worden verbeterd. Hiervoor zijn in 2014 
al de nodige stappen gezet. Een nieuwe vrijwilliger is ingezet op het onderhouden van contact met begun-
stigden vanaf het allereerste moment van contact tot de evaluatie. De wisseling van medewerkers in 2014 
heeft direct invloed gehad op de beschikbare tijd voor communicatie. Er is minder gebruikgemaakt van 
social media, er zijn minder digitale nieuwsbrieven verstuurd en de vernieuwing van de website is niet 
afgerond. 





4. FONDSENWERVING

4.1 BELEID

Het voortbestaan en functioneren van Biblionef Nederland is afhankelijk van inkomsten (zowel in natura als 
financieel)	van	donateurs	en	fondsen.	Biblionef	Nederland	verricht	gerichte	activiteiten	om	haar	jaarlijkse	
inkomsten enerzijds te consolideren en anderzijds de komende jaren te verhogen. 
De fondsenwerving is gericht op:
•	 opzetten kleinschalige bibliotheken wereldwijd;
•	 internationale lokale vertegenwoordiging;
•	 specifieke	activiteiten.
Hiervoor onderscheiden wij de volgende groepen:

Hoofdsponsors: Bedrijven	en	organisaties	die	een	substantiële,	langdurige	ondersteuning	aan	Biblionef	
Nederland toezeggen. 

Donateurs: Organisaties, instellingen of bedrijven die Biblionef steunen door (structureel) geld, goederen of 
diensten ter beschikking te stellen. 

Samenwerkingspartners: Bedrijven en organisaties die het werk van Biblionef ad hoc ondersteunen door 
uitwisseling van ervaring, kennis en expertise en door actieve inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van het geza-
menlijk uitvoeren van een project. Partners zijn bijvoorbeeld: Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken, 
IFLA en andere NGO’s en particuliere stichtingen. 

Donateurs/vrienden van Biblionef: Personen en organisaties die Biblionef (langdurig) steunen door een 
éénmalige	of	langdurig,	regelmatige	financiële	bijdrage.	

4.2 RESULTAAT

Een aantal sponsoren van wie Biblionef donaties in natura ontvangt, willen wij graag noemen. Zij zijn de 
belangrijkste sponsors bij de uitvoerende werkzaamheden van Biblionef:
•	 De Koninklijke Bibliotheek zorgt al bijna 20 jaar voor kantoor- en opslagruimte. Ook kan gebruikgemaakt 

worden van de infrastructuur van de bibliotheek.
•	 Het CB zorgt voor het vervoer van pallets en dozen binnen Nederland en tijdelijke opslag van pallets met 

boeken.

Belangrijk was ook weer de toelevering van (gratis) boeken door Nederlandse en Engelse uitgevers van 
kinderboeken en andere boekeninstanties.

Biblionef is hen zeer erkentelijk voor de ruimhartige en jarenlange ondersteuning. Zonder deze ondersteu-
ning zou Biblionef haar werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Helaas heeft Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo – die vele jaren het vervoer verzorgd heeft van 
dozen met boeken all over the world – in 2014 besloten haar sponsoring in natura stop te zetten. 
We	zijn	haar	zeer	dankbaar	voor	haar	jarenlange	belangeloze	inzet	en	effectieve	hulp.

In 2014 is succesvol samengewerkt met een groot aantal stichtingen en fondsen die geld beschikbaar 
stelden. Dat gebeurt de ene keer op ons verzoek voor een bepaald project en een andere keer wordt de 
toezegging op eigen initiatief gedaan.
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In	totaal	heeft	Biblionef	rond	de	dertig	verzoeken	gedaan	waarvan	40%	positief	was	in	de	vorm	van	finan-
ciële	of	logistieke	steun,	40%	staat	nog	open	of	moet	nog	verder	worden	onderzocht	en	20%	is	negatief.	

In de loop van het jaar zijn er ook gesprekken gevoerd met mogelijke hoofdsponsors. Deze gesprekken 
hebben tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. We blijven actief op zoek.
Bestuursleden hebben een reeks van voordrachten gehouden voor verschillende Rotary-afdelingen. 
Er wordt daarbij beoordeeld of en hoe de afdelingen Biblionef kunnen sponsoren.
Het	zijn	buitengewoon	plezierige	contacten	met	veel	input	qua	ideeën	en	voorstellen.

4.3 EVALUATIE FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN

Het stopzetten van de activiteiten van Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo heeft ertoe geleid dat 
een belangrijk deel van de logistieke ondersteuning voor de verzending van losse dozen is weggevallen. 
Helaas is de beslissing gebaseerd op bezuinigingen bij de sponsor, en heeft Biblionef geen invloed kunnen 
uitoefenen op de beslissing. Biblionef is er gedeeltelijk in geslaagd een aantal nieuwe mogelijkheden te 
vinden. Er is echter nog lang niet voor alle landen een oplossing.

Zonder bijdragen van sponsoren kunnen er geen projecten worden uitgevoerd en kan Biblionef zijn missie 
niet uitdragen. Het belang van sponsoren is dus cruciaal. 
Het contact met de bestaande sponsoren is dan ook dit jaar vanuit die optiek gecontinueerd. Tevens zijn 
contacten gelegd met nieuwe sponsoren met  een gedeeltelijk positief resultaat. 

Alle activiteiten hebben ertoe geleid dat 2014 een stijging laat zien in de inkomsten van 4% ten opzichte 
van 2013, ook al bleven de inkomsten 8% achter op de planning. Zonder al deze donaties kan Biblionef 
haar werkzaamheden niet uitoefenen. Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar. Zonder hen kunnen 
kinderen veel minder lezen. Dit ondanks een wisseling van één van de twee medewerkers van Biblionef.
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5. RESULTATEN EN ACTIVITEITENVERSLAG

Het meerjarenplan 2013-2017 heeft als centrale doelstelling dat Biblionef gedurende deze periode één 
miljoen kinderen de kans geeft te lezen.

De strategie die daarbij is vastgesteld, is onderverdeeld in een aantal speerpunten 
1. Het opzetten van kleinschalige bibliotheken wereldwijd.
2. Het realiseren van internationale lokale vertegenwoordigingen van Biblionef in andere landen. 
3.	Specifieke	activiteiten:	

•	 de verspreiding van Nederlandse boeken;
•	 de distributie en uitgave van boeken in lokale talen;
•	 het onderzoeken van de mogelijkheden van e-reading;
•	 het verzorgen van training bibliotheekmanagement en leesmotivatie.

5.1 OPZETTEN KLEINSCHALIGE BIBLIOTHEKEN WERELDWIJD 

Dit betreft het versturen van boeken op aanvraag voor een, meestal beginnende bibliotheek op een school 
of bij andere organisaties.
De planning was om (inclusief Ghana) 110 bibliotheken op te zetten op scholen of bij andere organisaties. 
Met een aantal van 113 zijn we hierin geslaagd. Met de verspreiding van 21.852 Engels en anderstalige 
boeken gaan we ruimschoots over de planning heen.

5.2 INTERNATIONALE LOKALE VERTEGENWOORDIGING 

Het realiseren van internationale lokale vertegenwoordigingen van Biblionef in andere landen is een belang-
rijke pijler onder het beleid van Biblionef. Dit betekent lokaal ter plaatse zijn met een eigen Biblionef-
kantoor opdat daarvandaan aangepaste activiteiten kunnen worden ontwikkeld en de meeste kinderen 
kunnen worden bereikt. 

Biblionef Ghana
Dit	jaar	is	dankzij	de	niet	aflatende	bemoeienis	van	onze	directeur,	Biblionef	Ghana	officieel	van	start	
gegaan.	Dat	stemt	tot	grote	tevredenheid.	Vanuit	Nederland	wordt	financiële	ondersteuning	verleend,	
zijn en worden boeken verstuurd en wordt advies gegeven. Biblionef Ghana ontvangt de aanvragen van 
scholen en organisaties, verzorgt de distributie van de boeken, organiseert de monitoring en evaluatie en 
geeft trainingen aan docenten van de scholen. Tevens zijn lokaal boeken aangekocht door Biblionef Ghana, 
waaronder boeken in lokale talen.

In de persoon van Patricia Arthur heeft Biblionef Ghana een daadkrachtige en competente plaatselijke 
directeur. In 2014 is een lokaal bestuur in Ghana gevormd en wordt gewerkt aan eigen fondsenwerving. 
Het	streven	is	om	Biblionef	Ghana	over	vijf	jaar	financieel	zelfstandig	te	laten	zijn.

In	totaal	heeft	Biblionef	het	geplande	aantal	bibliotheken	opgezet.	Specifiek	voor	Ghana	is	het	aantal	iets	
achter gebleven: in plaats van 80 scholen zijn er 68 scholen bereikt. In totaal zijn 8.331 boeken verspreid in 
Ghana.
Dat  betekent dat we in Ghana minder kinderen hebben bereikt dan voorzien, overall hebben we echter 
meer kinderen bereikt dan gepland. 

Heel succesvol zijn de trainingen bibliotheekmanagement en leesmotivatie voor kinderen. Docenten van 
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scholen die boeken van ons ontvangen, maken hiervan enthousiast gebruik. In 2014 zijn trainingen van 
twee dagen georganiseerd waaraan 51 personen hebben deelgenomen.

De meerjarige bijdrage van onze partner Edukans, draagt er aan bij dat Biblionef structureel haar activi-
teiten in Ghana kan uitvoeren.

Andere lokale Biblionef organisaties
Oeganda
Vanuit Nederland wordt regelmatig samengewerkt met projecten in Oeganda, waardoor het idee ontstond 
te onderzoeken in hoeverre ook in Oeganda een zelfstandige Biblionef-vestiging opgezet kan worden. 
Directeur Hanneke Kramps is ter plaatse polshoogte gaan nemen en heeft onderzoek gedaan in samen-
werking met lokale uitgevers, bibliotheken en de overheid.
De voorlopige conclusie is dat Oeganda nog niet aan de voorwaarden voldoet om voorbereidingen te 
treffen	voor	een	zelfstandige	vestiging.	De	belangrijkste	reden	is	dat	de	maatschappelijke	situatie	niet	van	
dien aard is om daar een Biblionef-vestiging te beginnen.

We blijven echter met lokale partners projecten uitvoeren In 2014 zijn ruim 3.000 boeken verstuurd naar 20 
scholen in Oeganda. 

Verenigd Koninkrijk
Vanuit	de	optiek	dat	Engelse	boeken	efficiënter	vanuit	het	Verenigd	Koninkrijk	verkregen	en	verstuurd	
kunnen worden naar Engelstalige landen, is de gedachte ontstaan om mogelijkerwijs een Biblionef UK op 
te richten. Onze contactpersoon ter plaatse Janet Lees, is ons behulpzaam om mogelijkheden te onder-
zoeken	en	ons	van	feedback	te	voorzien	in	onze	plannen.	Het	is	vooralsnog	niet	verstandig	definitief	
stappen te zetten om tot een eigen Biblionef UK te komen. De oprichtingskosten en de jaarlijkse terug-
kerende beheerkosten staan niet in verhouding tot de verwachte opbrengsten. We hebben besloten om 
vrijwilligers	in	het	Verenigd	Koninkrijk	te	vragen	een	aantal	specifieke	activiteiten	uit	te	voeren.

5.3 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 

•  Verspreiding Nederlandse boeken
Dit betreft de verspreiding van Nederlands boeken naar Nederlandssprekende gebieden in de Caraïben en 
Suriname. De boeken worden ter plekke verspreid door de drie vrijwilligers van ons kantoor in Suriname. In 
de	Caraïben	hebben	wij	geen	officiële	vestiging,	maar	worden	de	boeken	verspreid	via	onze	lokale	trouwe	
vrijwilligers.

Er is een groot aantal boeken verstuurd mede vanwege het grote aantal boeken dat we in Nederland 
hebben binnengekregen. Was de doelstelling om 30.000 boeken te sturen, uiteindelijk hebben we dit jaar 
bijna 75.000 gestuurd. 

•  Distributie en uitgave van boeken in lokale talen
Hoe beperkt het ook mag zijn in het totaal van wat nodig zou zijn, zeker in Afrika, blijven we van mening 
dat boeken in lokale talen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en het leesplezier in belangrijke 
mate een stimulans geven.
Het succesvolle boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed is dit jaar in het Swahili vertaald en gedrukt 
en de eerste boeken zijn verstuurd naar verschillende projecten in Tanzania en Kenia.
Het boekje is ook in elf talen op posterformaat verschenen waarbij het meer voorlichtingsmateriaal is 
geworden dan een leesboekje. Een deel van de posters is verstuurd naar onze vestigingen in Zuid-Afrika 
en Ghana en naar losse projecten wereldwijd. De overige posters zijn nog voor een deel bestemd voor 
Zuid-Afrika en verder voor kleinschalige projecten elders. 



Dankzij een donatie hebben we Biblionef Zuid-Afrika ondersteund in de aankoop van de Afrikaanse verta-
ling van het sprookje Rapunzel.  

Van het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed waren aan het eind van het jaar in Ghana de verta-
lingen in zes Ghanese talen bijna afgerond. 

•  Mogelijkheden van e-reading onderzoeken
Er zijn dit jaar gesprekken gevoerd met Library for All in de VS over een app met kinderboeken die zij 
ontwikkelen. De app is bedoeld voor ontwikkelingslanden. Tot nu staan er alleen Franse boeken op. Het is 
de bedoeling dat binnen kort een pilot wordt gehouden met Engelse boeken.
Er is overleg met Biblionef Zuid-Afrika en Ghana om te kijken of en hoe we kunnen participeren in dit 
project.
De serie Cat and Dog wordt opgenomen in de app. De serie is inmiddels in het Frans vertaald en er is een 
start gemaakt met de vertaling van de serie in twee lokale talen van Haïti. 

•  Het verzorgen van training bibliotheekmanagement en leesmotivatie
We hebben deze doelstelling opgenomen omdat het de duurzaamheid van onze projecten ondersteunt. 
Training geven over hoe een bibliotheek opgezet kan worden en in stand kan worden gehouden, heeft 
direct invloed op het behoud en het gebruik van de boeken. Door te trainen hoe je kinderen kunt motiveren 
te lezen, stimuleer je het gebruik van de boeken en krijgen kinderen meer plezier in lezen. Zo krijgen deze 
activiteiten een duidelijke plaats in het onderwijs en ze helpen de leesbevordering. Deze activiteiten worden 
volop en met succes ontplooid in Ghana. De trainingen zijn speerpunten in het beleid. Ook in Oeganda 
wordt gewerkt aan de opzet van een training.

Voorlichting/fondsenwerving
Na overleg met het CBF is gebleken dat het geven van voorlichting over fondsenwerving niet als doelstel-
ling mag worden opgenomen volgens de uitleg van het CBF. Besloten is om deze post niet langer op te 
nemen om zo te voldoen aan de voorschriften voor fondsenwervende instellingen. 

5.4 EVALUATIE

Ondanks het wegvallen van onze logistieke sponsoring, heeft Biblionef meer boeken verspreid dan in 
de jaarplanning was opgenomen. We zijn hierover zeer tevreden. Wel zullen we moeten kijken naar onze 
droom om eind 2017 ongeveer één miljoen kinderen de kans te hebben gegeven te lezen. Het aantal 
kinderen per school lijkt structureel af te nemen. Dit gegeven heeft direct impact op het aantal te bereiken 
kinderen in de toekomst. Het aantal verstuurde Nederlandse boeken is iets afgenomen ten opzichte van 
het afgelopen jaar, maar is nog steeds ruim meer dan gepland. Het is goed hier op te merken dat onze 
verspreiding in die gebieden wel tegen het maximum aanloopt.

De	officiële	oprichting	van	Biblionef	Ghana	is	echter	een	enorme	stap	voorwaarts.	Van	daaruit	kunnen	veel	
meer kinderen worden bereikt en kan er veel beter worden gewerkt  aan het bereik van nog meer kinderen. 
Dit is echt het grote pluspunt van het afgelopen jaar.

Deze ontwikkeling geeft ook een verschuiving aan in de prioriteiten die wij ons stellen. Was dat voorheen 
het sturen van veel boeken vanuit Nederland naar afzonderlijk aparte projecten en projectjes, nu is de 
focus sterker gericht op het opzetten van een lokale Biblionef-organisatie omdat daarmee meer kinderen 
kunnen worden bereikt.
De eerste stappen om het netwerk van nationale Biblionef-vestigingen uit te breiden, zijn inmiddels 
genomen.
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6. FINANCIËN

6.1 TERUGBLIK OP DE FINANCIËLE RESULTATEN 2014

NB In overleg met het CBF, worden de in natura verkregen boeken met ingang van boekjaar 2014 niet meer 
gewaardeerd in de staat van baten en lasten van Biblionef. Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn in het jaar-
verslag van 2014 de cijfers van 2013 hierop aangepast. Deze aanpassing betreft een bedrag aan baten en 
lasten van ieder € 103.783 in 2013 en heeft geen resultaats- of vermogenseffecten tot gevolg gehad in 
2013. Voorts is doelstelling 4 Voorlichting ten behoeve van fondsenwerving vanaf 2014 geschrapt en zijn de 
kosten opgenomen onder Werving baten, kosten eigen fondsenwerving. Voor 2013 betreft dit € 3.443 aan 
kosten. 

In 2014 is aan inkomsten een bedrag van € 203.135 (2013: € 205.599) ontvangen, waarvan in valuta 
€ 148.013 (2013: € 141.926) en in natura € 55.122 (2013: € 63.673). 
In 2014 bedroeg het kostenniveau € 200.896 (2013: € 171.555) waarvan in valuta € 145.774 (2013: 
€ 107.882) en in natura € 55.122 (2013: € 63.673).
Aan de doelstellingen is in 2014 totaal € 139.929 (2013: € 113.517) besteed, waarvan in natura 2014 
€ 6.402 (2013 €	16.723).	Het	behaalde	financiële	resultaat	is	€ 2.238 (2013: € 34.044).

6.2 BEHEER

De	financiële	en	administratieve	organisatie	is	op	orde.	Er	is	een	duidelijke	rolverdeling.	De	directeur	
ontvangt	alle	financiële	stukken.	Alle	stukken	waar	een	betaling	op	volgt,	worden	door	de	directeur	gete-
kend voor akkoord. Vervolgens gaat het naar de penningmeester die akkoord geeft en betaalt. Dan maakt 
de boekhouder de boeking in de administratie.

6.3 OVERIGE BEHEERMAATREGELEN

De hulpverlening is volledig afgestemd op de inkomstenstroom. Het bereiken c.q. het op peil houden van 
een	degelijke	financiële	positie	blijft	een	essentiële	voorwaarde	voor	het	adequaat	optreden	van	Biblionef.	
Met beleid wordt gekeken naar de mogelijke inzet van professionele krachten. Dat is in eerste instantie 
een	financiële	afweging.	De	inzet	van	vrijwilligers	blijft	een	bestaansvoorwaarde.	De	betrokkenheid	en	de	
opgebouwde,	brede	expertise	zorgen	ervoor,	dat	ondanks	de	financiële	beperkingen	toch	vol	kan	worden	
ingezet op een kwalitatief en kwantitatief steeds groeiend aanbod van boeken en een groeiend aantal 
ontvangers. 

6.4 VERANTWOORDINGSVERKLARING

Bij de Stichting is een duidelijke scheiding tussen de besturende rol die door het bestuur wordt uitgeoe-
fend en de uitvoerende rol die wordt ingevuld door de directeur, de projectmedewerker c.q. operational 
manager en de vrijwilligers. De optimale besteding van middelen wordt door het bestuur en de directeur 
regelmatig besproken. Voorts werkt Biblionef continu aan goede relaties met alle belanghebbenden.
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6.5 TOEKOMST

Het komende jaar richt Biblionef zich op verdere uitbreiding van haar activiteiten in Ghana, Oeganda, 
Kenia,	Verenigd	Koninkrijk	en	Indonesië.	In	2015	plannen	wij	om	220	scholen	te	ondersteunen	in	het	
opzetten van een bibliotheek. Verder zijn er vijf trainingen gepland in 2015. De verwachting is dat hieraan 
in totaal 100 personen deelnemen. Ook in 2015 verwachten we weer een aantal boeken te publiceren in 
een lokale taal. Het is de bedoeling de verzending van het aantal Nederlandse boeken op hetzelfde peil te 
houden als in 2014. 
Op fondsenwervingsgebied wordt aandacht gegeven aan de landelijke naamsbekendheid van Biblionef via 
een publiciteitscampagne. 

BEGROTING 2015

Staat van baten en lasten  
Begroot 

2015
  

Begroot 
2014

 

 e e e e e e

Baten     

     
Baten uit eigen fondsenwerving  246.250   227.695  
   - in geld 179.000  159.000  
   - in natura   67.250    68.695  
Overige baten     1.000      1.000  
     

Som der baten    247.250    228.695 

Lasten

Besteed aan doelstellingen     
Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) bibliotheken      9.925   20.334  
   - in geld     6.925  15.768  
   - in natura     3.000    4.566  
Doelstelling 2 Internationale lokale vertegenwoordiging  130.301   97.095  
   - in geld 128.301   94.545  
   - in natura     2.000     2.550  
Doelstelling 3 Specifieke activiteiten     
Doelstelling 3.1 Verzending Nederlandse boeken    10.560     9.034  
   - in geld     8.310     5.734  
   - in natura     2.250     3.300  
Doelstelling 3.2 Lokale talen e.a.      9.695     6.020  
   - in geld     9.695     6.020   
   - in natura     -      
Doelstelling 3.3 Kansen      8.864   18.785  
   - in geld     8.864   17.201  
   - in natura     -       1.584  
     

   169.345   151.268 
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving    12.050   15.252  

     

     12.050     15.252 
     
Beheer en administratie     
Kosten beheer en administratie    65.855   62.175  
   - in geld     5.855      5.480  
   - in natura   60.000    56.695  
     

     65.855     62.175 

     
Som der lasten   247.250   228.695 
     
     
Resultaat             -               -   
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7.2 Staat van baten en lasten 2014 p. 23
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JAARREKENING

7.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Na verwerken van saldo van baten en lasten

  31 december 2014  31 december 2013

  EUR EUR

   ACTIVA     

     

   Voorraden A 0  0 

   Vorderingen en overlopende activa B  1.339  1.762 

   Liquide middelen C  121.641  123.935 

     

   122.980  125.697

     

   Totaal   122.980  125.697

     

   PASSIVA     

     

   Reserves en fondsen     

     

   Reserves D     

   • Continuïteitsreserve  52.772  49.955 

   • Bestemmingsreserves  31.418  42.863 

     

   Fondsen

   • Bestemmingsfondsen E1  0  3.360

   • Bestemmingsfondsen E2 E  27.499  5.741 

   • Bestemmingsfondsen E3.2  0  2.850 

   • Bestemmingsfondsen E3.3  0  4.682 

       

   111.689  109.451

     

     

   Kortlopende schulden F   11.291  16.246     

     

   Totaal   122.980  125.697  
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7.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Staat van baten en lasten                     Werkelijk 2014                            Begroot 2014                  Werkelijk 2013

  e e e e e e	 e	 e	 e

       

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G  202.179   227.695   204.474

   - in valuta G1 147.057   159.000   140.801

   - in natura G2 55.122   68.695   63.673

Rentebaten en baten uit 

beleggingen H  956   1.000   1.125

Som der baten    203.135   228.695   205.599

Lasten

Besteed aan doelstellingen I

Doelstelling 1 Opzetten (klein-

schalige (bibliotheken)   20.645   20.334   21.096

   - in valuta I1 18.944   15.768   13.124

   - in natura I2 1.701   4.566   7.972

Doelstelling 2 Internationale 

lokale vertegenwoordiging   69.962   97.095   49.080

   - in valuta I1 66.021   94.545   44.289

   - in natura I2 3.941   2.550   4.791

Doelstelling 3 Specifieke activiteiten

Doelstelling 3.1 Verzending 

Nederlandse boeken   20.585   9.034   34.415

   - in valuta I1 20.245   5.734   30.455

   - in natura I2 340   3.300   3.960

Doelstelling 3.2 Lokale talen e.a.   7.515   6.020   -

   - in valuta I1 7.515   6.020   -

   - in natura I2 0   -   -

Doelstelling 3.3 Kansen   21.222   18.785   8.926

   - in valuta I1 20.802   17.201   8.926

   - in natura I2 420   1.584   -

    139.929   151.268   113.517

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving J  6.282   15.252   5.766

    6.282   15.252   5.766

Beheer en administratie K

Kosten beheer en adeministratie   54.685   62.175   52.272

   - in valuta  5.965   5.480   5.322

   - in natura  48.720   56.695   46.950

    54.685   62.175   52.272

Som der lasten    200.896   228.695   171.555

Resultaat    2.239   -   34.044

*) NB. Cijfers begroot 2014 en werkelijk 2013 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.  

Zie inleiding bij hoofdstuk 6.        
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                  Werkelijk 2014                   Begroot 2014                 Werkelijk 2013

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

   Bestemming saldo 2014

   Toevoeging/onttrekking aan:

   • continuïteitsreserve - 2.817    0 

   • bestemmingsreserves - (11.445)    42.863 

   • bestemmingsfondsen - 10.866    (8.819) 

       

  2.238    34.044 

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014
(Indirecte methode)

  2014  2013

  EUR  EUR

   Kasstroom uit operationele activiteiten    

    

   Saldo van baten en lasten   2.238  34.044

    

   Veranderingen in werkkapitaal    

    

   Afname/(toename) vorderingen  423  (187) 

    

   (Afname)/toename kortlopende schulden (4.955)  6.874 

    

    (4.532)  6.687

    

   Totale kasstroom    (2.294)  40.731

    

   Liquide middelen per 1 januari   123.935  83.204

   Liquide middelen per 31 december   121.641  123.935

    

   Mutatie liquide middelen   (2.294)  40.731

    

 

   



 25

7.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2014

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

•  Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 
met het kalenderjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN DE RESULTAATBEPALING VAN DE JAARREKENING

•  Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

•  Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de trans-
actiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in 
de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en 
passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omge-
rekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoers-
verschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

•  Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstel-
lingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van 
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie-
ningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekom-
stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

•  Financiële instrumenten 
Financiële	instrumenten	omvatten	vorderingen	en	overige	overlopende	activa,	geldmiddelen,	schulden	
en	overige	te	betalen	posten.	Voor	de	grondslagen	van	financiële	instrumenten	wordt	verwezen	naar	de	
behandeling per balanspost.

•  Voorraden
De waarde van de voorraden boeken (gekocht en in natura verkregen) wordt op nihil gewaardeerd.

•  Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
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•  Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenval-
lende opbrengsten.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve	wordt	gevormd	voor	de	uitvoering	van	een	aantal	specifieke	projecten	overeenkom-
stig het jaarplan van Biblionef. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door 
het	bestuur	bepaald,	en	betreft	geen	verplichting,	het	bestuur	kan	deze	beperking	zelf	opheffen.	

Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn gevormd wanneer door donateurs aan (een deel van) een donatie een speci-
fieke	besteding	is	aangegeven.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

•  Baten

Donaties en giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Baten uit beleggingen en rente
Deze baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten in natura
De baten in natura worden gelijkgesteld aan de bestedingen in natura. 

•  Lasten  

Bestedingen aan doelstelling (kostentoerekening)
Kosten worden toegerekend aan de verschillende doelstellingen, werving baten en beheer en administratie 
op basis van de volgende maatstaven:
•	 direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
•	 niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van geschatte tijdbesteding aan activiteiten.
Het bestuur hanteert in beginsel een 80/20 regel wat inhoudt dat 20% van de ontvangen bedragen voor 
specifieke	projecten	wordt	gebruikt	voor	instandhouding	van	de	organisatie.	De	gerealiseerde	bestedingen	
kunnen van dit percentage afwijken.

Bestedingen in natura
De	bestedingen	in	natura	worden	gewaardeerd	tegen	de	reële	waarde	in	Nederland.	Giften	bestaande	uit	
diensten	(transport,	werkruimte,	etc)	worden	eveneens	gewaardeerd.	De	niet-financiële	bijdrage	die	door	
vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord overeenkomstig RJ 650.
In overleg met het CBF zijn de in natura verkregen boeken niet meer opgenomen in de staat van baten en 
lasten. Zie verder de inleiding van hoofdstuk 6.
 
Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Grondslag voor kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De ontvangen rente is verwerkt in 
het saldo van baten en lasten.

7.4 TOELICHTING OP DE BALANS

A. VOORRADEN

   2014  2013

   EUR  EUR

  

Voorraad beschikbaar voor de doelstelling  0  0

  

   0  0

  

De ultimo verslagjaar aanwezige boeken worden op nihil gewaardeerd.

B. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

   2014  2013

   EUR  EUR

  

Vooruitbetaalde bedragen   383  636

Nog te ontvangen overige opbrengsten  0  0

Nog te ontvangen rente ING zakelijke spaarrekening  956  1.126

  

   1.339  1.762

  

C. LIQUIDE MIDDELEN

   2014  2013

   EUR  EUR

  

ING rekening-courant   8.371  7.790

ING zakelijke spaarrekening   113.270  116.145

   121.641  123.935

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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D. RESERVES

   31 dec. 2014  31 dec. 2013   

   EUR  EUR

  

Continuïteitsreserve   52.772  49.955

Bestemmingsreserves   31.418  42.863

  

   84.190  92.818

  

De mutaties in de reserves in het boekjaar 2014: 

  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2014 31 dec. 2013

  reserve reserve   

  EUR EUR EUR EUR

    

   Stand per 1 januari   49.955 42.863 92.818 49.955

   Mutaties:    

   • Toevoegingen via resultaatbestemming 2.817 0 2.817 42.863

   • Bestedingen via resultaatbestemming 0 11.445 11.445 0

    

   Stand per 31 december  52.772 31.418 84.190 92.818

    

•  CONTINUÏTEITSRESERVE
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het 
bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorga-
nisatie mag bedragen. Hetgeen aansluit op het CBF-Keur reglement Reserves en Beleggingsbeleid. Ultimo 
2014 bedraagt de continuïteitsreserve 60% (2013: 58%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, 
gebaseerd op de uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2014.

•  BESTEMMINGSRESERVES
Eind 2013 bedroeg de bestemmingsreserve € 42.863. In 2014 is € 11.445 onttrokken via de resultaat- 
bestemming. De stand aan het eind van het jaar is € 31.418. De onttrekking ziet op de kosten die gemaakt 
zijn om boeken te versturen naar de Nederlands talige gebieden. 
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E. FONDSEN

   31 dec. 2014  31 dec. 2013

   EUR  EUR

  

Bestemmingsfonds doelstelling 1 Opzetten 

   kleinschalige bibliotheken   0  3.360

Bestemmingsfonds doelstelling 2 Internationale 

   lokale vertegenwoordiging   27.499  5.741

Bestemmingsfonds doelstelling 3.2 Specifieke 

   activiteiten - lokale talen e.a.   0  2.850

Bestemmingsfonds doelstelling 3.3 Specifieke 

   activiteiten - kansen   0  4.682

  

   27.499  16.633

  

De mutaties in de fondsen in het boekjaar 2014:

  Doelstel- Doelstel- Doelstel- Doelstel- 31 dec. 31 dec.

  ling 1 ling 2 ling 3.2 ling 3.3 2014 2013

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

 

   Stand per 1 januari   3.360 5.741 2.850  4.682 16.633 25.452

   Mutaties:

   • Toevoegingen via resultaatbestemming 0 27.499 0 0 27.499 16.476

   • Vrijval bestemmingsfonds  3.360 5.741 2.850 4.682 16.633 25.295

   Stand per 31 december  0 27.499 0 0 27.499 16.633

Bestemmingsfonds Doelstelling 1 Opzetten kleinschalige bibliotheken
In 2013 zijn gelden ontvangen voor het opzetten van een bibliotheek in Kenia. In 2014 is dit bedrag 
besteed.

Bestemmingsfonds Doelstelling 2 Internationale lokale vertegenwoordiging (voorheen Biblionef Ghana)
In 2014 is de € 5.741 besteed die eind 2013 zijn toegevoegd aan het bestemmingsfonds. In 2014 zijn 
bedragen ontvangen en besteed voor doelstelling 2. Het niet in 2014 uitgegeven bedrag (€ 27.499) is eind 
2014 toegevoegd aan het bestemmingsfonds en wordt in 2015 besteed. 

Bestemmingsfonds doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten - lokale talen e.a.
In 2013 zijn bedragen ontvangen voor het project Brenda in het Swahili. Daarnaast is een bedrag ontvangen 
voor de donatie van kinderboeken en educatief speelgoed aan een ECD in Zuid-Afrika. Deze bedragen zijn 
in 2014 besteed.

Bestemmingsfonds doelstelling 3.3 Specifieke activiteiten – kansen
In 2013 zijn bedragen ontvangen voor het project Cat and Dog. De bedragen zijn begin 2014 besteed.
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F. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

   31 dec. 2014  31 dec. 2013

   EUR  EUR

Inkoop boeken   0  7.876

Kantoorkosten, porti en drukwerk, administratiekosten, ICT 7.491  4.559

Accountantskosten jaarrekening   3.800  3.811

  

   11.291  16.246  

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

7.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

G. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

G 1   Baten uit fondsenwerving in valuta

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Donaties, giften, schenkingen   64.567  64.000   72.084

Verkoop goederen   0  0  100

Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) 

   bibliotheken wereldwijd   5.120  0  6.003

Doelstelling 2 Internationale lokale 

   vertegenwoordiging   64.920  95.000  5.584

Doelstelling 3.1 Specifieke activiteiten/

   verzending NL boeken   8.800  0  41.040

Doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten/lokale talen 1.600  0  2.000

Doelstelling 3.3 Specifieke activiteiten/kansen 2.050  0  13.990

   

Totaal   147.057  159.000  140.801

De totale baten zijn € 6.256 hoger dan de baten in 2013. De post donaties, giften en schenkingen is lager 
dan in 2013.
Voor het opzetten van kleine en grote bibliotheken zijn donaties ontvangen van verschillende donateurs.
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G 2 Baten uit fondsenwerving in natura

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

   

Kantoor (inclusief werkplekken)  32.796  29.970  28.611

Opslagcapaciteit   7.200  12.600  4.800

Logistiek binnen Nederland   8.724  14.125  13.539

Logistiek buiten Nederland   6.402  12.000  16.723

   

   55.122  68.695  63.673

De bedragen bestaan uit donaties die Biblionef in natura heeft ontvangen. Het gaat hier om de ontvangst 
van logistiek, ter beschikking stellen kantoorruimte, opslag en logistiek binnen en buiten Nederland. Bij de 
berekening van de waarden is uitgegaan van de huidige marktprijzen.

Door de Koninklijke Bibliotheek wordt kantoorruimte ter beschikking gesteld. Bij de vaststelling van de 
waarde is uitgegaan van de prijsstelling van een werkplek door NFC-index (Netherlands Facility Costs 
Index). De waarde van de logistiek is gebaseerd op marktprijzen voor het verzenden van pallets en dozen.

De inzet van vrijwilligers wordt conform RJ 650 niet opgenomen in de berekening voor de in natura.

H. BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTE

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

   

Renteopbrengst ING zakelijke spaarrekening  956  1.000  1.125

   

   956  1.000  1.125

   

Overtollige bedragen van de lopende rekening worden (tijdelijk) op de spaarrekening gezet.
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I. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

I. 1 Besteed aan doelstellingen in valuta

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) 

   bibliotheken wereldwijd   18.944  15.768  13.124

Doelstelling 2 Internationale lokale 

   vertegenwoordiging   66.021  94.545  44.289

Doelstelling 3.1 Specifieke activiteiten/

   verzending NL boeken   20.245  5.734  30.455

Doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten/lokale talen 7.515  6.020  0

Doelstelling 3.3 Specifieke activiteiten/kansen 20.802  17.201  8.926

   

Totale directe kosten   133.527  139.268  96.794

De besteding aan doelstelling 1, ziet met name op de aankoop van boeken voor de opzet van bibliotheken 
wereldwijd. 
Het grootste deel van de bestedingen van doelstelling 2 ziet op kosten gemaakt door en voor Biblionef 
Ghana. Dit gaat onder andere om de beloning van de vertegenwoordiger in Ghana, de aanschaf van boeken 
en kosten die zijn gemaakt voor de trainingen. In 2014 is minder besteed dan begroot. Dit heeft onder 
andere te maken met een vacante positie en er zijn minder boeken verspreid. 
De	bestedingen	aan	doelstelling	3.1	zien	op	vervoer	en	de	aankoop	van	een	specifiek	tijdschrift.	
De bestedingen aan doelstelling 3.2 zien op de vertaling van Brenda heeft een draakje in haar bloed in 
Swahili en de aankoop van de Afrikaanse versie van het sprookje Rapunzel. 
De bestedingen aan doelstelling 3.3 zien grotendeels op het drukken van de posters van Brenda heeft een 
draakje in haar bloed en de uitgave van 5.000 sets van de serie Cat and Dog.

  
I. 2 Besteed aan doelstellingen in valuta

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) 

   bibliotheken wereldwijd   1.701  4.566  7.972

Doelstelling 2 Internationale lokale 

   vertegenwoordiging   3.941  2.550  4.791

Doelstelling 3.1 Specifieke activiteiten/

   verzending NL boeken   340  3.300  3.960

Doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten/lokale talen 0  0  0

Doelstelling 3.3 Specifieke activiteiten/kansen 420  1.584  0

   

Totale besteding natura   6.402  12.000  16.723
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De bestedingen in natura zijn gelijk aan de baten (donaties in natura). Die bestaan uit de totale besteding in 
natura € 6.402  (2013 € 16.723). Deze bestedingen zijn beduidend lager in vergelijking met 2013. Dit heeft 
te maken met de stopzetting van de donatie in natura van Air France-KLM Cargo en Martinair Cargo (logis-
tiek naar het buitenland).

Bestedingspercentage (exclusief in natura)

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstellig(en) in relatie met de totale baten 
procentueel weergegeven voor de jaren:

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Totaal bestedingen   133.527  139.268  96.794

Totaal baten   148.013  160.000  141.926

Bestedingspercentage   90%  87%  68%

   
 
De cijfers begroot 2014 en werkelijk 2013 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Zie inleiding bij 
hoofdstuk 6. Het bestedingspercentage is hoger dan in 2013. Dit betekent dat er relatief meer besteed is 
aan de doelen.

J.  WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Publiciteit en communicatie   6.166    

Reis- en verblijfskosten   116    

   

   6.282  15.252  5.766

Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel 
weergegeven voor de jaren:

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

Baten eigen fondsenwerving   147.057  159.000  140.801

Baten fondsenwerving Biblionef Ghana

Baten uit fondswerving in natura  55.122  68.695  63.673

Baten totaal   202.179  227.695  204.474

Kosten eigen fondsenwerving  6.282  15.252  5.766

Kostenpercentage fondsenwerving  3%  7%  3%

   

De kosten eigen fondsenwerving zijn procentueel gezien over 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013.
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K.  BEHEER EN ADMINISTRATIE

K1. Beheer en administratie in valuta 

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

  

Kantoorkosten   358    375

Bestuurskosten   56    52

Overige algemene kosten   1.751    172

Uitbesteed werk/accountant   3.800    4.723

   

   5.965  5.480  5.322

   

K2. Beheer en administratie in natura 

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

  

Werkplekken   32.796  26.725  28.611

Opslag/vervoer boeken   15.924  29.970  18.339

   

   48.720  56.695  46.950

De werkplekken zijn berekend op basis van NFC prijzen. De opslag en het vervoer van boeken ziet op de 
opslag en het vervoer binnen Nederland.

PERSONEELSKOSTEN OPGENOMEN IN L (ZIE SPECIFICATIE HIERNA)

   Werkelijk 2014  Begroting 2014              Werkelijk 2013

   EUR  EUR                             EUR

  

Salarissen   34.280    29.151

Sociale lasten   6.016    6.516

Woon-werkverkeer   846    1.480

Overige algemene kosten   422    361

   

   41.564  37.473  37.508   

De personeelskosten hebben betrekking op drie medewerkers: een directeur (0,6 FTE) een projectmede-
werker (0,39 FTE) en een operationeel manager (0,23 FTE). 



Het jaarsalaris van de directeur bedroeg in 2014 € 18.694 (0,6 FTE) (2013 € 14.282/0,5 FTE). De declara-
ties van de directeur bedragen in 2014 in totaal: € 6.502,05 (2013: €	9.920).	De	declaraties	betreffen:
•	 vergoeding kosten voor werkbezoeken naar een aantal landen:

 - Ghana: € 1.461
 - Oeganda: € 1.337 
 - Londen: € 304

•	 vergoeding voorgeschoten bedragen voor de aankoop van boeken voor een bedrag van € 3.097.
•	 Overige algemene kosten: dit betreft het bedrag voor de verwerking van het salaris en de loonaangifte 

door Nmbrs. 

BEZOLDIGING DIRECTEUR

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de bezoldiging van de directeur en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. 
De laatste evaluatie was in 2014.

Netto heeft de directeur € 1.320 per maand verdiend. 

Directeursalaris

Betreft Hanneke Kramps
Aard contract Onbepaalde tijd
Uren (voltijds werkweek) 40
Parttime percentage 60%
Periode 01-01-14 t/m 31-12-14

Bezoldiging 
Jaarinkomen:

Bruto loon  17.309
Vakantiegeld  1.385
Eindejaarsuitkering  0
Variable jaarinkomen  0

Totaal jaarinkomen  18.694

Totaal overige lasten en vergoedingen  0

Totaal bezoldiging 2014  18.694
Totaal bezoldiging 2013  14.282
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7.6 TOELICHTING OP DOELSTELLING 2 INTERNATIONALE LOKALE 
 VERTEGENWOORDIGING

Ghana

Omschrijving Kosten incl. overhead In natura Totaal

Salaris 6.254  6.254

Huisvestiging 5.489 6.000 11.489

Administratie 2.050  2.050

Kinderboeken 30.686  30.686

Distributie / logistiek 4.415 3.941 8.356

PR/communicatie 778  778

Support Biblionef 1.987  1.987

Kosten start up 338  338

Biblionef training 5.511  5.511

Reiskosten 1.745  1.745

Overig 2.485  2.485

 61.738 9.941 71.679
 

Overig projecten doelstelling 2

Omschrijving Kosten incl. overhead

Overig doelstelling 2 4.282

Totaal toelichting lastenverdeling 66.020

7.7 BEZOLDIGING BESTUUR

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Aan de bestuurders zijn geen 
leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

7.8 OVERIGE GEGEVENS

7.8.1  Bestemming van saldo baten en lasten

Het resultaat is conform artikel 3 van de statuten toegevoegd aan de reserves en fondsen (het vermogen) 
van Biblionef.

Den Haag, 2015
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Stichting Biblionef Nederland te Den Haag 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Biblionef Nederland 
te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en 
de Staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Biblionef Nederland is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
 
 
 

7.8.2  Controleverklaring
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Biblionef Nederland per 31 december 2014 en van het 
resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 
 
Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 
 
 
Rijswijk, 13 maart 2015 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
 
 
W.g. J.J. Herst RA 
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BIJLAGE I: SAMENSTELLING DIRECTIE, BESTUUR, 
AMBASSADEURS EN COMITÉ VAN AANBEVELING

Directie
Mevrouw mr. Hanneke Kramps-van der Velde

Bestuur
De heer dr. Rein van Charldorp MBA, voorzitter
(Adviseur OCLC, v/h managing director OCLC Europa, Midden-Oosten en Afrika)

De heer Dick C. Boer, secretaris 
(directeur HNB-Holding, v/h directeur/eigenaar uitgeverij H. Nelissen b.v.) 

De heer drs. Martin T. van der Spek RA, penningmeester 
(senior manager KPMG)

Mevrouw dr. Julia Djarova, bestuurslid
(Executive director EY Advisory Services)
 
De heer Björn Stenvers, bestuurslid 
(coördinator Amsterdam-Heritage/OAM)

Ambassadeurs
De heer Adriaan van Dis
(schrijver en programmamaker)

Mevrouw Aagje van Heekeren 
(oud-directeur Biblionef Nederland)

Mevrouw Anna Woltz
(kinderboekenschrijfster)

Comité van Aanbeveling
Mevrouw drs. Hedy d’Ancona
(oud-lid Europees Parlement)

De heer mr. drs. Elco C. Brinkman
(voorzitter Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek en fractievoorzitter CDA Eerste Kamer)

De heer drs. Loek M.L.H.A. Hermans
(voorzitter Nederlandse Uitgeversverbond en fractievoorzitter VVD Eerste Kamer)

De	heer	Louis	E.	Hoffman
(voormalig directeur Biblionef Nederland)

Mevrouw Els Pelgrom 
(kinderboekenschrijfster)

De heer dr. Hans G.J. Wijers
(niet uitvoerend bestuurder Raad van Bestuur GlaxoSmithKline en voorzitter Vereniging Natuurmonumenten)
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BIJLAGE II:
PROJECTLIJST - BESTEMMING BOEKEN

Lijst van landen en bestemmingen van de verstuurde Engelstalige (incl. anderstalige) boeken:

LAND NAAM ORGANISATIE AANTAL BOEKEN

Cambodja New Bridge School 83
Filipijnen Alternative Bridge to Community Development 139
Gaza Myrrh Gaza Foundation 59
Guatemala Theo Bloemschool 33
Guatemala Projecto LX- Canaan 47
India Joy for Children 86
India Joy for Children 171
India  Stichting Derde Wereldhulp India 195
Kenia Jamaa Academy 169
Kenia Kids in Kenia 231
Kenia Support for Homa Hills (2 bibliotheken) 1.097
Kenia Information Africa Organization 208
Kenia Saina Primary School 228
Malawi Baobab Kids 74
Namibie Beautiful Kidz 109
Nepal Educab 209
Oeganda Youganda 176
Oeganda Kyasesenga School 75
Oeganda Thot Worldwide 115
Oeganda HUYSLINCI 121
Oeganda Help the Great Lakes 245
Oeganda Nos Amis 94
Oeganda FXB 86
Oeganda Namungoona Primamry School 109
Oeganda Living Hope Schools 195
Oeganda Atlas Junior Academy 108
Oeganda ITLIT Preschool 91
Oeganda Otoro Nursery and Primary School 83
Oeganda Bondeko School 314
Oeganda St. Paul’s Day and Boarding School 205
Oeganda Early Childhood and Training Institution 143
Oeganda Coordinating Centre 185
Oeganda St. Agnesschool 147
Oeganda Phoebe Educational Fund 167
Oeganda Glory Multipurpose Development Centre 213
Oeganda URICT Uganda 219
Sri lanka Tikiri Savana School 17
Tanzania Sale School 136
Tanzania Happy Watoto Schools 100
Tanzania Selela School 367
Tanzania VSO 190
Tanzania Stichting Tanzania Support 155
Tsjaad SOS Kinderdorpen 175
Zambia Holy Family Centre 98

                                                                     Totaal kleinschalig 7.467

Ghana 68 scholen 8.331
Aruba/Curaçao Meerdere scholen en andere organisaties 6.054
 
                                                                     Engelse boeken totaal 21.852
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Lijst van bestemmingen van de verstuurde Nederlandstalige boeken:

Bestemming Omschrijving Aantal boeken

Suriname Biblionef Suriname/meerdere scholen en andere organisaties 26.519
Aruba Meerdere scholen en andere organisaties 30.636
Curaçao Meerdere scholen en andere organisaties 16.324
Nederland Vluchtelingenopvang Katwijk 174
 
                                                                     Nederlandse boeken totaal 73.653
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BIJLAGE III: DONATEURS EN PARTNERS

Biblionef bedankt de volgende organisaties voor de ondersteuning en samenwerking in 2014:

Aids Fonds
Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo
Alida Kock (schrijfster)
American Book Centre
Atelier anaRT
Autoped
bestKnown Business Execution
Bologna Children’s Book Fair
Bredius Stichting
CB
CPS
De Derde Carrière
De heer Van Tuinen
De Vier Windstreken
Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Dutch Media Uitgevers
Edukans
Efteling
Gottmer Uitgeversgroep
HNB Holding
IT Donations
Juridisch Boekhandel Jongbloed
Koninklijke Bibliotheek
Leesplein
Lekker Schrijven BV
Marie Wijk
Mercis Publishing
MRC Holland Foundation
Mud Company
NBD Biblion
OBS De Kleine Dichter

OCLC BV
Olga Orman
Openbare Bibliotheken Nederland
Overamstel Uitgevers
Paagman
Pater Eusebius Kemp Stichting
Penguin Group
Protestantse Gemeente Gorssel
Rabo Share4More
RKWO
Rotary Des Indes
Rotary Leiden
Royal Jongbloed
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 
Stichting Be Kind
Stichting Bibliotheek.nl
Stichting Bondeko
Stichting Casterenshoeve
Stichting CUCU
Stichting Huize Buitenveldert
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
The House of Books
Thuiszorg Het Centrum
Toffee	Apple
Uitgeverij Averbode
Uitgeverij Holland
Uitgeverij Lemniscaat
Uitgeverij Moon
Uitgeverij Zwijsen
Wings of Support
Zuid-Afrikahuis
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BIJLAGE IV: ADRESSEN BIBLIONEF VESTIGINGEN
België
Dambruggestraat 171
2060 Antwerpen
Tel: +32 32321394
E-mail: marc.vanhoey@antwerpen.be 
Secretaris: Marc van Hoey

Frankrijk
48, Bld Diderot 
75012 Paris
Tel: +33(0)1 43407610
E-mail: biblionef@wanadoo.fr
Website: www.biblionef.com
Directeur: Dominique Pace Le Roy

Ghana
Agyemang Street
Presby curve
Adenta, Accra 
Tel: +233- 243327953
Email: patricia.arthur@biblionef.org

Suriname
Stadionlaan 2
Paramaribo
Tel: +597 (0)8 768526 
E-mail: vdbergh@sr.net
Vice-voorzitter: Chantal Vandenbergh  

Zuid-Afrika
4 Central Square
Pinelands, Cape Town 
7405 Zuid-Afrika
Tel: +27 21 5310447
E-mail: info@biblionefsa.org.za
Website: www.biblionefsa.org.za
Directeur: Jean Williams 
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De foto’s in het jaarverslag zijn afkomstig van partners en medewerkers van Biblionef in verschillende 
landen. Zij zijn gratis ter beschikking gesteld.

De tekstredactie van dit verslag is welwillend verzorgd door Riekje van Leeuwen van redactiebureau 
Grafilion in Soest.
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