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1. Inleiding


Stichting Biblionef Nederland heeft in het verslagjaar voor wat betreft haar beleid veel aandacht besteed aan 
haar nieuw Meerjarenplan 2011-2014.
Uiteindelijk zijn daar als twee belangrijke aandachtspunten uit naar voren gekomen dat SBN meer inkom-
sten wil generen omdat – als tweede doelstelling – de Stichting meer boeken wil sturen in overeenstemming 
met haar missie. 
In een apart deel van dit verslag wordt nader ingegaan op dat Meerjarenplan.


Vooruitlopend op dat Meerjarenplan zijn er twee andere belangrijke onderwerpen op bestuurlijk niveau 
uitgebreid aan de orde gekomen.


Ten eerste het project om in Ghana een nieuwe Biblionef vestiging op te zetten die uiteindelijk als zelfstan-
dige Biblionef vestiging – volgens het Zuid-Afrikaans model – haar werkzaamheden zal gaan uitvoeren.
Een uitgebreid projectvoorstel is inmiddels door de directie van Biblionef voorgelegd en besproken. Op 
verschillende momenten in het proces zijn er zogenoemde go en no go beslismomenten ingebracht. Het 
bestuur vindt het van belang dat het project bestuurlijk goed te beheren blijft.
Dank zij de medewerking en de sponsoring van Rotaryclub Des Indes in Den Haag, is het voor Biblionef 
mogelijk de eerste concrete stappen in dit project te zetten. Deze Rotaryclub blijft nauw betrokken bij het 
project.


Het tweede onderwerp dat het bestuur heeft uitgewerkt en verschillende keren heeft besproken vanuit het 
Meerjarenplan, is het marketing- en sponsorplan.
Het is in feite de uitwerking van de twee doelstellingen van het Meerjarenplan: hoe genereert SBN nu 
concreet meer inkomsten en op wat voor manier kunnen dat bestendige inkomsten worden, dat wil zeggen 
zo veel mogelijk terugkerende inkomsten?


In uitvoerende zin heeft de Stichting Biblionef Nederland in dit verslagjaar in overeenstemming met haar 
doelen en uitgangspunten veel boeken kunnen sturen naar bibliotheken op scholen, ziekenhuizen en andere 
kleinschalige bibliotheken in ontwikkelingslanden. Bij punt 7 Activiteiten wordt daar nader op ingegaan.


Biblionef heeft in het verslagjaar weer een beroep kunnen doen op de fondsen, steun en medewerking van 
velen: alleen daardoor is het voor Biblionef mogelijk haar werkzaamheden te blijven doen. Toch laat het 
financiële plaatje zien dat een structurele aanpak van de fondsenwerving – zoals nu in het sponsor- en 
marketingplan voorgelegd – zeer noodzakelijk is. 
De organisatie en mogelijkheden zijn nu eenmaal sterk afhankelijk van de inkomende gelden.


In 2010 is ook veel tijd besteed aan het updaten van de eigen website. Welwillende en zeer deskundige mede-
werking daarbij is verkregen van Interim Professionals van Yacht.
Nieuws, de rechtstreekse donatieknop, bijzondere projecten, aparte acties, samenwerking met logistieke en 
andere partners kregen een plek op de site. Belangrijke nieuwe onderdelen zijn de sociale media, Twitter, 
Facebook en LinkedIn.


Er zijn in 2010 twee nieuwsbrieven uitgebracht. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar relaties, donateurs, 
sponsors en alle openbare bibliotheken. Ook werd er per e-mail opnieuw een e-brief verzonden. Biblionef 
heeft daarvoor een bestand van ruim 2500 adressen.
In het sponsor- en marketingplan zal deze activiteit een specifiekere invulling krijgen.
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Naast Biblionef Nederland zijn er zusterorganisaties in Frankrijk, België, Suriname en Zuid-Afrika. 
Algemeen uitgangspunt is dat boeken om niet worden verstrekt aan bibliotheken van scholen en 
instellingen in vooral Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Er wordt echter ook geïnvesteerd in het opzetten 
van plaatselijke bibliotheken en in het uitgeven van kinderboeken in lokale talen. 
Met Biblionef Zuid-Afrika wordt intensief samengewerkt. Biblionef Suriname is grootontvanger van Neder-
landstalige boeken.
Er is geen structurele internationale samenwerking tussen de Biblionef vestigingen. Zij zijn alle in principe 
autonoom.


Tot slot is het goed te melden dat vanuit het Meerjarenplan, elk jaar concrete stappen voor het komende jaar 
aan het bestuur worden voorgelegd door middel van een jaarplan.
Het voordeel hiervan is dat het bestuur de procesmatige kant van het Meerjarenplan beter kan volgen en 
dat voor de samenwerkingspartners, sponsors en donateurs de jaarlijkse activiteiten van Biblionef getoetst 
kunnen worden op de uitgangspunten van Biblionef of op gedane plannen of toezeggingen.
Een van de aanbeveling van de Transparantprijs dienaangaande is daarmee expliciet ter harte genomen. 
Andere zijn meer in de algehele opzet van het jaarverslag verwerkt.


Uit het bovenstaande blijkt dat Biblionef ook in 2010 met kracht en toewijding haar missie heeft willen 
volbrengen: kinderen moeten overal ter wereld boeken kunnen lezen.
Daartoe stuurt Biblionef goede jeugd- en kinderboeken en ze bevordert en ondersteunt beginnende biblio-
theken. 
Particulieren, private fondsen en bedrijven uit Nederland stellen elk jaar weer geld beschikbaar voor deze 
projecten. Biblionef is al deze gulle gevers daarvoor zeer dankbaar. 


Het bestuur


Boekschenking uitgeverij Zwijssen
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2.  algemeen


2.1 Ontstaan


Biblionef is in 1982 opgericht door de toenmalige Nederlandse ambassadeur in Suriname, Max Vegelin van 
Claerbergen. Tijdens zijn rondtochten in Suriname ontdekte hij dat het op de meeste scholen ontbrak aan 
voldoende leesmateriaal en aan goede jeugdliteratuur. Hij stichtte de organisatie Biblionef. Deze organisatie 
richt zich op levering via bibliotheken van kwalitatief goede en nieuwe jeugdboeken aan kinderen die wonen 
in landen en gebieden waar het sociaal economische niveau nog (ver) achterblijft bij dat van de ontwikkelde 
landen.


2.2 Missie en doelstellingen


Ongeletterdheid is, waar men in deze wereld ook woont, een ernstig obstakel op de weg naar een maat-
schappelijke en persoonlijke verbetering. Het kunnen lezen vormt een belangrijke voorwaarde voor de eigen 
ontplooiing en vormt een bouwsteen voor een gezonde samenleving. 
Belangrijk daarbij is dat het léren lezen zo veel mogelijk in de eigen moedertaal gebeurt. Het leren lezen in de 
gemeenschappelijke landstaal – nodig voor onderwijs, opleiding en uitoefening 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 daarom in om samen met partners in de doelgebieden in vooral 
Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zo veel mogelijk kinderen toegang te bieden tot voor hen geschikte kinderlite-
ratuur.


Haar missie daarbij is: Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld. 


Met haar missie en activiteiten ondersteunt Biblionef artikel 17 van het VN-kinderrechtenverdrag waarin het 
principe van de toegang tot informatie wordt vastgelegd: ‘Overheden dienen de vervaardiging en verspreiding 
van kinderboeken aan te moedigen’.
Ook wordt ingespeeld op een van de millenniumdoelen: ‘In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school’, 
en dan het liefst naar een school waar voldoende leermiddelen, zoals goede kinderboeken, voorhanden zijn. 


De Stichting Biblionef Nederland is opgericht op 28 oktober 1991 en statutair gevestigd in Den Haag.
Biblionef wordt erkend door de Raad van Europa, Unicef en Unesco, en is partner van Stichting Lezen en 
Schrijven. 
Biblionef is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Sinds 1998 wordt Stichting Biblionef gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving en voert het 
CBF-certificaat, het keurmerk voor kleine, goede doelen van het CBF. 


2.3   Werkwijze


Biblionef Nederland werkt vanuit haar missie volgens de volgende werkwijze:
•	 Zij	doneert	kinderboeken	aan	kleinschalige	bibliotheken	in	ontwikkelingslanden.	
•	 Zij	steunt	projecten	die	gericht	zijn	om	bibliotheken	op	en	in	te	richten.	
•	 Zij	steunt	het	opzetten	van	leesbevorderende	projecten	vanuit	bibliotheken	voor	kinderen.	
•	 Zij	financiert	incidenteel	uitgaven	in	moedertalen.	







Hiertoe werkt zij samen met Biblionef-zusterorganisaties in Suriname en Zuid-Afrika en met 
particuliere en niet-gouvernementele stichtingen. 


De activiteiten van Biblionef zijn concreet:
•	 Het	verwerven	van	partijen	relevante,	nieuwe	kinderboeken	bij	uitgevers.
•	 Het	distribueren	van	nieuwe	Nederlandse	kinderboeken	naar	de	zusterorganisatie	Biblionef	Suriname	en	


naar de Nederlandse Antillen.
•	 Het	distribueren	van	nieuwe	kinderboeken	aan	aanvragers	uit	(merendeels)	Engelssprekende	ontwikke-


lingslanden voor school- en andere bibliotheken, de zogenoemde microleesprojecten.
•	 Het	steunen	van	zusterorganisaties	bij	de	(her)uitgave	van	verkregen	kinderboeken	in	lokale	talen.
•	 Het	(mede)	financieren	van	hun	organisatie	en	projecten.
•	 Het	oprichten	en	verzelfstandigen	van	nieuwe	Biblionef	vestigingen.


Biblionef Nederland richt zich op de volgende doelgebieden:
1. Nederlands taalgebied buiten Europa: Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba;
2. Haar zusterinstelling Biblionef Zuid-Afrika;
3. Afrika en Azië.


Bezoek Jean Williams, directeur van Biblionef Zuid-afrika aan amsterdam
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3. Financiën


3.1  Terugblik op de resultaten 2010


In 2010 is aan inkomsten een bedrag van e 108.061 ontvangen, in 2009 was dat e 132.000. 
Het kostenniveau is gestegen van e 134.858 in 2009 naar e 140.126 in 2010. 
Aan de doelstellingen is in totaal e 126.516 besteed, in 2009 was dit  e 119.992.


3.2 Beheer


De financiële en administratieve organisatie is op orde. Bij de jaarrekening 2010 is een goedkeurende contro-
leverklaring afgegeven door de externe accountant.


3.3 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 de Stichting. Het 
is een van de pijlers van het Meerjarenplan 2011-2014.


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 opge-
bouwde, brede expertise zorgen ervoor, dat ondanks de financiële beperkingen toch vol kan worden ingezet 
op een kwalitatief en ook kwantitatief steeds groeiend aanbod van boeken en een groeiend aantal ontvangers. 


3.4 verantwoordingsverklaring


Bij de Stichting is een duidelijke scheiding tussen de besturende rol die door het bestuur wordt uitgeoefend 
en de uitvoerende rol die wordt ingevuld door de directeur en de vrijwilligers. De optimale besteding van 
middelen wordt in de overleggen van het bestuur, die plaatsvinden in aanwezigheid van de directeur, regel-
matig besproken. Voorts werkt de Stichting continu aan goede relaties met alle belanghebbenden.
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Boekproject Biblionef WK 2010: geef een goal! Kado
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4.  Meerjarenplan 2011 – 2014
 en sponsor- en marketingplan


4.1 Meerjarenplan 2011-2014


Biblionef Nederland werkt sinds haar oprichting in 1991 aan het verstrekken van boeken aan kinderen via 
bibliotheken in gebieden waar het lezen van boeken niet vanzelfsprekend is. De focus ligt daarbij op Neder-
landstalige boeken in Suriname, Curaçao en de Nederlandse Antillen en Engelstalige boeken overal waar er 
een aanvraag vandaan komt.
Daarnaast heeft Biblionef Nederland meegewerkt aan de oprichting van een zelfstandige Biblionef-organi-
satie in Zuid-Afrika. In samenwerking met deze Biblionef-organisatie zijn projecten gesteund die voorzagen 
in uitgaven in lokale talen. Met zelfstandige Biblionef vestigingen kunnen meer projecten tot stand komen 
die voorzien in boeken en bibliotheken voor kinderen. Tevens kan er beter ingespeeld worden op de situatie 
ter plaatse.


Voor de komende jaren zoekt Biblionef opnieuw richting voor haar handelen die recht doet aan haar missie 
en uitgangspunten, en inspeelt op het ontwikkelingen van lezen en alfabetisering, de internationale verhou-
dingen en samenwerking, het bibliotheekwerk en de fondsenwerving.
Daarom komt Biblionef Nederland met een meerjarenplan voor de jaren 2011-2014.
Het uitgangspunt blijft dat Biblionef wil bijdragen aan de geletterdheid en het leesplezier van kinderen in 
ontwikkelingslanden door geschikte kinderboeken aan kleinschalige bibliotheken te doneren.


Kernpunten van het beleid 2011-2014 is vervat in twee hoofdpunten:
1. Biblionef wil dat meer bibliotheken beschikbaar komen voor kinderen in ontwikkelingslanden en wil 


meer boeken daarvoor doneren.
2. Biblionef wil elk jaar een verhoging van haar inkomsten en wil die inkomstenstroom bestendigen.


Vanuit deze twee hoofdpunten is een aantal doelstellingen ontwikkeld met concrete doelen voor het eind van 
het meerjarenplan:


Doelstelling 1.1
Biblionef wil in 2014 minimaal één nieuwe Biblionef-zusterorganisatie hebben opgericht.


Doelstelling 1.2
Biblionef stuurde in 2009 ruim 7500 boeken naar 77 bibliotheekprojecten. Zij wil in de komende jaren elk jaar 
meer boeken sturen met als einddoel in 2014 50% meer verstuurde boeken = 11.250 verstuurde boeken.


Doelstelling 1.3
Biblionef wil elk jaar een project van boeken in de lokale of moedertaal (mede)financieren.


Doelstelling 1.4
Biblionef wil in 2014 twee opportunities – een activiteit of project in een breder kader van haar doelstellingen - 
gerealiseerd hebben.


Doelstelling 1.5
Biblionef wil elk jaar minimaal 20.000 boeken naar Biblionef Suriname en de Antillen sturen. 







Omdat Biblionef een donatieafhankelijke organisatie is, is de continuïteit alleen gewaarborgd bij 
voldoende jaarlijkse inkomsten via sponsoren en donateurs. Daarom wil Biblionef zijn jaarlijkse 
inkomsten tot tweede speerpunt maken van het meerjarenplan.


De doelstellingen daarbij zijn:


Doelstelling 2.1 Biblionef wil in 2014 een bewezen samenwerking hebben met twee hoofdsponsors.


Doelstelling 2.2 Biblionef wil in 2014 met drie nieuwe samenwerkingspartners een project gedaan hebben.


Doelstelling 2.3 Biblionef wil jaarlijks een verhoging van 10% in de inkomstenstroom van zakelijke sponsoren.


Doelstelling 2.4 Biblionef wil jaarlijks een verhoging van 10% in de inkomstenstroom van particuliere donateurs.


Doelstelling 2.5 Target: Biblionef wil elk jaar een nieuw PR-instrument toevoegen aan haar activiteiten.


Bovenstaande doelstellingen kunnen alleen 
gerealiseerd worden als het uitvoerend 
bureau voldoende menskracht en financiële 
middelen beschikbaar heeft zodat de bijbe-
horende taken uitgevoerd kunnen worden.
Bestuur, directie, medewerkers en vrijwil-
ligers zullen alles in het werk stellen om dat 
mogelijk te maken zodat gericht en efficiënt 
aan de doelstellingen gewerkt kan worden.


Afgesproken is dat de directeur in samen-
werking met het bestuur jaarlijks een 
plan van aanpak voor het komende jaar 
zal presenteren om de voortgang van het 
meerjarenplan stapsgewijs vast te leggen, het 
te kunnen blijven volgen en eventueel bij te 
sturen.
Daarin zullen telkens concrete stappen en 
kortetermijndoelen benoemd worden.


Biblionef Nederland wil aldus in 2014 een goededoelenorganisatie zijn die in toenemende mate concrete 
projecten ondersteunt die ervoor zorgen dat kinderen in ontwikkelingslanden boeken kunnen lezen.


4.2 sponsor- en marketingplan 


Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opzet van een sponsor- en marketingplan.
Veel gegevens van de organisatie, sponsoren en donateurs zijn geanalyseerd om tot doelstellingen en targets 
te komen.
Er is gebruikgemaakt van moderne analysemodellen en onderzoeksmethodieken die de directie van Biblionef 
de mogelijkheid geeft het plan in onderdelen uit te werken. Het bestuur krijgt daarmee een efficiënt instru-
ment in handen om de uitwerking van het plan te volgen en te monitoren.
Begin 2011 zal het plan definitief zijn beslag krijgen. 
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schenking schoolmaterialen van staples







5.  Organisatie en beheer


5.1 Bestuur


Het bestuur functioneert op afstand en heeft de directie het mandaat gegeven voor de uitvoering van de 
operationele werkzaamheden. Het bestuur voert een controle uit op de uitgaande gelden. 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur benoemd. De proce-
dures zijn opgenomen in de statuten.


Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren fondsenwerving, 
bestedingen aan projecten, de bedrijfsvoering, de organisatie van het bureau en de uitvoering van projecten. 
Daarnaast is er elke keer vergaderd over het nieuwe meerjarenplan 2011-2014.


Medio 2010 heeft penningmeester Hans Vermeeren aangegeven geen tweede bestuurstermijn te ambiëren en 
zijn werkzaamheden voor Biblionef te willen beëindigen. 
Het bestuur is Hans Vermeeren zeer erkentelijk voor zijn gedegen financiële beleid, voor zijn inzet en grote 
betrokkenheid bij Biblionef en zijn duidelijke en kritische geluid over het beleid. 
Binnen zijn werkkring van de KPMG is senior manager Martin van der Spek bereid gevonden zijn werk-
zaamheden als penningmeester over te nemen.


5.2 Directie en vrijwilligers


De directeur van Stichting Biblionef is sinds 2004 mevrouw drs. Aagje van Heekeren-Koning. Het bestuur 
bepaalt samen met de directeur het beleid. 
Mevrouw Inge de Jager werkt op basis van een jaarcontract als projectmedewerkster.
Een groep toegewijde en deskundige vrijwilligers ondersteunt de directeur bij haar werkzaamheden. 
Ook een aantal freelance medewerkers is bij het werk van Biblionef betrokken.
Veel van het door Biblionef uitvoerende werk wordt gedaan door haar vrijwilligers. Het bestuur is hen zeer 
erkentelijk voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee de taken van Biblionef worden verricht. 


5.3 locatie


De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit een kantoorruimte bij de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag. Deze ruimte wordt om niet door de KB ter beschikking gesteld.
Ook kan de Stichting gebruikmaken van de e-mailserver van de KB met een eigen account.
De stichting is de KB voor deze langdurende, concrete vormen van ondersteuning zeer erkentelijk.
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Mali, Overhandiging boeken voor de schoolbibliotheek
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6. Fondsenwerving, sponsoren en donateurs


Ook in dit verslagjaar zijn door bedrijven, scholen, instellingen en vermogensfondsen, maar ook door parti-
culieren, financiële middelen ter beschikking gesteld aan Biblionef. 
Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om giften van vrienden van Biblionef of giften bij jubilea. Bij scholen 
om gelden die bij speciale acties zijn ingezameld. 
Ook waren er schenkingen van verschillende organisaties uit de bibliotheekwereld.
Diverse bedrijven zamelden geld in, bijvoorbeeld tijdens speciale acties. 
Andere bedrijven zorgden voor een belangrijke ondersteuning in de uitvoering van het werk van Biblionef. 
Zonder andere bedrijven te kort te willen doen, willen we dit jaar drie bedrijven voor het voetlicht brengen 
omdat zij jarenlang geheel belangeloos zorgen voor het vervoer van veel boeken in Nederland en daarbuiten.
Het Centraal Boekhuis – de logistieke partner van boekhandels en uitgeverijen in Nederland – zorgt voor het 
vervoer van pallets en dozen binnen Nederland.
De KLM is onze zeer betrouwbare partner bij het vervoer van dozen met boeken all over the world.
Ten slotte is de Koninklijke Marine al jarenlang de trouwe vervoerder van pallets naar Curaçao.


De gevers koppelen soms een speciale bestemming vast aan de schenking. 
Belangrijk was ook weer de toelevering van gratis boeken door Nederlandse en Engelse uitgevers van kinder-
boeken en andere boekeninstanties zoals de Nederlandse Bibliotheek Dienst/Biblion.


Zambia, Boeken voor de Mtema Primary school
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Ook voor de microleesprojecten konden veel bronnen worden aangeboord. De overzichtelijkheid 
en de directheid van deze miniprojecten spreekt erg aan. Op die manier konden verscheidene partner-
organisaties in Afrika, Azië en Zuid-Amerika worden bediend (zie tabel p. 19/20). De zendingen gaan 
vooral naar particuliere stichtingen die lokale initiatieven, zoals scholen en weeshuizen ondersteunen.
 
Sinds twee jaar is Biblionef officieel de ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’ partner van Yacht, detache-
rings-, wervings- en selectiebureau in Diemen, onderdeel van Randstad Holding.
Al zes jaar steunt Yacht samen met zijn klanten Biblionef financieel met de kerstactie. In 2010 is de opbrengst 
van de kerstactie voor de zevende en laatste keer voor Biblionef.


Door deze samenwerking zijn gedurende het jaar drie interim-professionals van Yacht belangeloos 
gedetacheerd bij Biblionef. Een communicatiespecialiste heeft gewerkt aan een kinderboekproject in 
het kader van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Een internetspecialist heeft de website van Biblionef technisch 
gezien gerenoveerd en geüpdate en een marketeer/communicatiemedewerker heeft zich gericht op het 
inzetten van sociale media voor het goede doel. Dankzij de inzet van deze drie tijdelijke medewerkers heeft 
Biblionef weer een flinke stap kunnen maken. 


Kenia, Children left behind







Ook dit jaar heeft een aantal medewerkers van verschillende regiokantoren van Yacht, geholpen 
met het stickeren en inpakken van een grote partij boeken. Biblionef is ze daar zeer erkentelijk voor. 
Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar, want zonder deze financiële middelen en investeringen in 
natura kan Biblionef haar werkzaamheden niet uitoefenen. Er wordt immers geen structurele (overheids)
subsidie ontvangen, noch voor haar functioneren noch voor haar projecten of transporten.
Biblionef wil volgens haar meerjarenplan meer afspraken maken met bedrijven en instellingen opdat de 
giften een structureler karakter krijgen en de continuïteit daarmee beter is gewaarborgd.


Een uitzonderlijke eenmalige schenking ontving Biblionef dit jaar van het bedrijf Staples Office Centre. In 
verband met de fusie van deze twee organisaties is een grote partij kantoormariaal (pennen, schriften en 
dergelijke) geschonken aan Biblionef. 
Veel boekzendingen zijn sindsdien als extraatje vergezeld gegaan van dit materiaal.


Om de sponsoring een Biblionef-gezicht te geven, wordt al enige tijd gedacht – in navolging van andere 
goededoelenorganisaties – aan het benoemen en inzetten van een zogenoemde ‘ambassadeur’ van Biblionef. 
Deze ambassadeur zou het gezicht van Biblionef naar buiten moeten worden. Aan de hand van 
een concrete functie-invulling, zal mogelijk volgend jaar een kandidaat gevraagd worden.


De volgende sponsoren zijn voor Biblionef in het afgelopen jaar actief geweest:


 American Book Centre, Amsterdam
Averbode Uitgeverij 
Biblionet Groningen
Bibliotheek Almelo
Bibliotheek Leidschendam/Voorburg
Bibliotheek Oosterschelde
Café De Pont, Amsterdam
Centraal Boekhuis, Culemborg
Christofoor uitgeverij, Zeist
Van Dale uitgeverij, Utrecht
Deventer Boekenmarkt, Deventer
FMB-uitgevers, Amsterdam
GLE Caribbean Line, Hoogvliet
Gottmer uitgeversgroep, Haarlem 
Haagse Milieu Services, Den Haag
Intraffic, Nieuwegein
Juridische Boekhandel Jongbloed, Den Haag 
KICI Kledinginzameling, Den Haag
Kinderboekenmarkt, Den Haag
Kinderboekwinkel De Giraf, Dordrecht
KLM-Aircargo, Schiphol
KNVB, Zeist
Konica Minolta, Badhoevedorp
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag


Koninklijke Marine, Amsterdam
Leesplein, Den Haag
Lemniscaat Uitgever, Rotterdam
Mercis Publishing, Amsterdam
Modderman Drukwerk, Amsterdam
Molenaar & Lok Consultancy, Naarden
NBD/Biblion, Leidschendam
Penguin Group, Verenigd Koninkrijk
Publieke Omroep, Hilversum
Querido Uitgevers, Amsterdam
Riemer en Walinga Boekhandel, Ermelo
Rotaryclub Des Indes, Den Haag
Rotaryclubs, Haaglanden
RSM Erasmus University, Rotterdam
SDU, Den Haag
Sector Instituut Openbare Bibliotheek, Den Haag
Stichting Cucu, Sassenheim
Unieboek/Holkema & Warendorf, Houten
De Vier Windstreken, Rijswijk
WEB Foundation, Rotterdam
Wings of Support, Schiphol
YACHT, Diemen
Zwijssen educatieve uitgeverij, Amsterdam/Tilburg 
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aruba, Kinderen dolgelukkig met boeken van Zwijssen
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7.  activiteiten


7.1  voorlichting en maatschappelijke bewustwording


Biblionef is zich bewust van het feit dat een deel van haar taak en opdracht ligt in de voorlichting over en de 
maatschappelijke bewustwording van de plaats die boeken, bibliotheken en het lezen als zodanig hebben in 
het totaal van de ontwikkeling van mens en maatschappij. 


In het verslagjaar is Biblionef daarom ook weer actief geweest onder andere door het verspreiden van 
nieuwsbrieven om in Nederland kenbaar te maken wat er op het gebied van lezen, bibliotheken en ontwikke-
ling heeft plaatsgevonden en wat voor plaats Biblionef daarin heeft genomen.


Ook de vernieuwde website is er gedeeltelijk op gericht deze taak verder ten uitvoer te brengen.
Ten slotte zijn de nieuwe media eigentijdse instrumenten om (vooral jonge) mensen te informeren over de 
doelstellingen van Biblionef en het maatschappelijke en politieke belang van de activiteiten van de organi-
satie. Deze nieuwe media zullen in de komende tijd daarbij een grote rol spelen.


7.2 Nederlands taalgebied buiten europa: suriname, Nederlandse antillen en aruba


Werkwijze
In Nederland worden nieuwe boeken gekocht dan wel om niet verworven. Bij de keuze wordt rekening 
gehouden met de wensen en speciale verzoeken van de ontvangende partijen. Alle boeken worden gestickerd 
en verzendklaar gemaakt door de vrijwilligers in het kinderboekendepot en vervolgens naar de bovenge-
noemde gebieden verzonden. 
De verspreiding in Suriname is in handen van de zusterinstelling Biblionef Suriname. Ook daar werkt men 
met vrijwilligers en een eigen depot. De boeken zijn vooral bestemd voor lees- en bibliotheekprojecten op 
de talrijke en soms ook veraf gelegen basis- en middelbare scholen en voor kindertehuizen. Deze instellingen 
dienen aan de hand van een aanvraagformulier een verzoek in voor kinderleesboeken voor hun bibliotheek. 
Op basis van daartoe opgestelde criteria bekijken vrijwilligers in Suriname of het project in aanmerking 
komt voor een zending boeken. Regelmatig bezoeken de vrijwilligers de projecten waarnaar de boeken 
worden gestuurd om de medewerkers te begeleiden en te monitoren.


Eind mei – nog op tijd voordat het WK-voetbal begon – ontving Biblionef Suriname twee pallets met 1.200 
voetbalboeken, rechtstreeks gedoneerd door de KNVB voor de verspreiding op scholen, en zeven pallets met 
20.585 kinderboeken via Biblionef Nederland. Al deze boeken konden gratis mee met twee containers voet-
balmaterialen die de Suriprofs verscheepten naar Suriname. Op de Antillen en Aruba wordt gebruikgemaakt 
van de al langer aanwezige intermediairs. De werkwijze is dezelfde als in Suriname.
Voor de bestemmingen op Aruba en de Antillen wordt elk jaar weer een aantal transporteurs bereid 
gevonden de boeken kosteloos naar hun bestemming te brengen. 


Uitgeverij Zwijssen schonk Biblionef 20 pallets met 65.000 Leesleeuwen, prachtige kinderboeken voor alle 
niveaus. Dit leidde tot een speciale actie op Aruba. Normaal komen de boeken van Biblionef in een school-
bibliotheek terecht. Omdat het deze keer om grote aantallen ging, is een andere opzet gekozen. Door de 
inzet van onze twee vrijwilligers op Aruba kregen kinderen op 22 basisscholen en 14 kleuterscholen een boek 
cadeau voor thuis, zodat de rest van de familie kon meegenieten.
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7.3 Biblionef Zuid-afrika


Werkwijze
Biblionef Zuid-Afrika is vanaf haar oprichting in 1998 als een zelfstandige Biblionef-organisatie opgezet en 
in de loop van de jaren financieel steeds onafhankelijker geworden van de steun door zusterorganisaties. Dat 
betekent voor Biblionef Nederland, dat zij ingeschakeld wordt bij projecten waartoe Biblionef Zuid-Afrika 
heeft besloten en waarvoor specifieke expertise nodig is of waarbij financiële ondersteuning gevraagd wordt.
De gelijkwaardigheid van beide organisaties is leidraad van de samenwerking.


Eind juli – tijdens haar bezoek aan Nederland – vond onder andere een ontmoeting plaats tussen Jean 
Williams, directeur van Biblionef Zuid-Afrika met Brenda, ‘de’ Brenda van het kinderboek Brenda heeft een 
draakje in haar bloed. Dit boek is dankzij Biblionef enige tijd geleden vertaald en uitgegeven in alle elf talen 
van Zuid-Afrika. Dit boek is in samenwerking met hiv- en aidsorganisaties gelanceerd en gedistribueerd naar 
honderden scholen, weeshuizen en ziekenhuizen in alle provincies van Zuid-Afrika. Zo heeft Biblionef een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bewustzijn van hiv- en aïsdiscriminatie bij kinderen in Zuid-
Afrika. 


Boekprojecten: braille en groteletterboeken
Dankzij giften van twee vermogensfondsen is een verkorte uitgave van het bekende boek van Nelson 
Mandela A long walk to freedom uitgegeven in braille en in groteletterboeken in zowel het Engels, Afrikaans 
als IsiXhosa. De boeken worden gedistribueerd naar scholen en instellingen voor blinde en slechtziende 
kinderen. Het WK 2010 in Zuid-Afrika was aanleiding om het kinderboek Goal te selecteren om ook het 
lezen te stimuleren tijdens de voetbalkoorts. Het boek is geschreven door Mina Javaherbin en speelt zich af 
in een township. Het is een spannend verhaal waarin Afrikaanse kinderen zich kunnen herkennen. Er is door 
Biblionef Nederland veel energie gestopt om vanuit de visie van het maatschappelijk verantwoord onder-
nemen bedrijven te benaderen voor donaties voor dit voetbalboekproject. Dit bleek echter een illusie. 
Dankzij particuliere giften kan Biblionef Zuid-Afrika toch nog ruim 700 exemplaren aanschaffen en 
verspreiden onder kinderen in achterstandssituaties.


7.4 afrika en azië


Werkwijze
Uit veel delen van de wereld ontvangt Biblionef jaarlijks 
verzoeken om partijen, veelal Engelstalige, kinderboeken. 
Het gaat hier om kleinschalige boekzendingen, zogenoemde 
microleesprojecten. Door de naamsbekendheid en internet 
vinden veel, vooral particuliere instellingen de weg naar 
Biblionef. Om voor een zending boeken in aanmerking 
te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld. 
Hierdoor kan bij de uitgifte van de boeken zo veel moge-
lijk rekening worden gehouden met de achtergrond van de 
verzoekende instantie en van de groep kinderen voor wie de 
boeken bestemd zijn. Voor de begeleiding, training en moni-
toring van de projecten op locatie wordt nauw samengewerkt 
met partnerorganisaties, veelal Nederlandse stichtingen. 


Uitstroom boeken microleesprojecten
In 2010 werden in totaal 66 projecten in 24 landen van 
8792 boeken voorzien. In het schema op de volgende 
bladzijde is te zien waar de boeken naartoe zijn gegaan. vrijwilligers bezig met boeken pakken
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Landen en projecten, die in 2010 boeken kregen:


laND eINDBesTeMMINg BOeKeN/ONTvaNger DOZeN BOeKeN


Afghanistan Solidariteits commitee 2 72
Bolivia Amazonic Bolivian American International School 2 72
Burkina Faso Kalembwani primary school 1 25
 Centre De Lecture et d’eveil Communautaire 2 118
 Zoodo, students for students 2 132
Burundi BWPD, Centre Amahoro 2 74
Ethiopië Robe secondary school 2 75
 ARAYA 2 115
 Edukans, 8 scholen 8 680
Fillipijnen Mactan dumpsite 2 126
Gambia Tumani Tenda School/ Trankil Academy 2 163
Ghana Child Aid Foundation 2 119
 Compassion for Humanity Foundation 2 273
 Navrongo community library 2 147
 Child Aid Foundation (CAF) 3 163
 SOS kinderdorp 3 174
 The lost talent foundation 2 204
Guinee Mily Mamoudou 1 51
India AWARD 2 122
 Joy for children 2 142
Kameroen Sacret Heart 2 150
Kenia Mwelu foundation 1 42
 Apondo Kasaye primary school 3 53
 Kwale school for the deaf 2 81
 Support for Homa Hills 1 82
 Sint  Mairead Oriang primary school 1 200
 Rachier primary school 2 104
 Deaf unit Kinango 2 118
 The childfren left behind 2 125
 Jamaa Acadamie Marereni 2 134
 Sint Agnes Obanda primary school 1 137
 KIK 2 143
 Fountain Youth Group 2 145
 Transforming community through education 2 159
 Bwiti primary school 2 174
 Grapevine community school 2 180
 Help Mbara, 16 scholen in West Pokot 10 664
 Young generation centre 2 121
Liberia Help Liberia Foundation community school 2 164
Mali École secundaire Marena, hydroelectric power plant 2 113
Nepal Stichting Namaste Nepal 1 66
Nigeria Royal college 2 40
 Girl’s secondary school 1 74
 Eminent charitable and humanitarian foundation 2 121
 Ezelukwe primary school / Nkwo Emeke primary school 2 174
 AGAP school 2 188
Pakistan Community Education Centre 2 105
Sierra Leone Emmaus Skils Training Centre 1 30
Tanzania Mwanangu Afterschool 1 106
Thailand Hope Learn 2 101
Oeganda Notre dame highschool 2 70
 Little Sisters of St.Francis, L.S.O.S.F. 2 97
 Kanoni primary school 2 123
 Hope Alive Uganda 2 134
 Children’s Welfare Mission 2 143
 Bondeko primary school 2 145
 Community Based Initiative for Rural Development 2 150
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vervolg


laND eINDBesTeMMINg BOeKeN/ONTvaNger DOZeN BOeKeN


Zambia Nyanje day secondary 2 42
 Mtema MB school 1 68
 Tikondane community centre 1 134
 YSDAK, support for Homa Hills 2 144
 Nyanje basic 2 150
Zimbabwe Bulawayo polytechnic, coghlan junior school 2 171
Zuid-Afrika Biblionef Zuid-Afrika 2 80


  136 8792


Tezamen met de 62.054 boeken die naar Suriname en naar de Nederlandse Antillen en Curaçao zijn getrans-
porteerd (in 2009 19.451), zijn er in 2010  in het kader van haar doelstellingen door Biblionef 70.846 boeken 
gedistribueerd. In 2009 waren dat er 26.970.


7.5 acties en ontwikkelingen


•	 Nijntjeproject	Lees mee met Nijntje loopt ten einde
In 2008 gaf de wereldberoemde kinderboekenschrijver Dick Bruna het startsein voor een unieke inzame-
lingsactie voor kinderbibliotheken in ontwikkelingslanden. De actie kwam tot stand in samenwerking met 
Amsterdam Wereldboekenstad en Z@ppelin kindertelevisie. Het doel is om uit de opbrengst van de verkoop 
van een speciaal ontwikkeld boekje Lees mee met Nijntje vijftien bibliotheken op te zetten. 


Zoals het er nu naar uit ziet, worden er in totaal achttien bibliotheken gerealiseerd in twaalf landen. 
In 2008, 2009 en 2010 in Zambia, Sri Lanka, Indonesië, Kenia (2), Afghanistan, India, Democratische Repu-
bliek, Kongo, Nepal (2), Peru (2) en Zuid-Afrika.
In Ghana, Guatemala, Peru en Kenia wordt nog aan vijf bibliotheken gewerkt.
Hierna is het geld besteed en deze mooie actie teneinde. In elk geval kunnen we terugkijken op een prachtig 
resultaat waaraan heel veel kinderen in de wereld leesplezier beleven!


•	 Samenwerking
Een aantal enthousiaste bibliothecarissen hebben in 2010 Biblionef benaderd of zij vrijwilligerswerk bij een 
project in een ontwikkelingsland kunnen doen. Dit komt steeds vaker voor, omdat ook bibliotheekorgani-
saties op zoek zijn naar projecten om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 
2011 gaan twee bibliothecarissen uit Veendam vier weken helpen en kennis overdragen bij een project in 
Ghana in Adawso. Er komt een bibliotheek in de gemeenschap en op scholen zetten ze leesbevorderingtra-
jecten op. Zij hebben daarvoor in 2010 door middel van allerlei acties zelf bijna e 10.000 bij elkaar gebracht 
en krijgen hiervoor een sabatical van hun werkgever Biblionet Groningen. 
Er gaan ook twee bibliothecarissen naar verschillende projecten in Kenia.


Naast deze vakinhoudelijke samenwerking zien wij ook steeds meer vaste partnerships ontstaan met ontwik-
kelingshulppartners, zoals Wings of Support, Stichting KICI en Stichting Cucu en de samenwerking met alle 
stichtingen die kinderboeken via Biblionef ontvangen.


•	 Ghana
In 2010 is ook veel aandacht geweest om conform het meerjarenplan een plan op te stellen voor een uitbrei-
ding van Biblionef met een nieuwe zusterorganisatie in Ghana. In 2011 gaat de directeur daar voor een eerste 
verkenning contacten leggen.
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Jaarrekening


Balans per 31 december 2010


  31 december 2010  31 december 2009


  eUr EUR


aCTIva     


     


Voorraden A 0  0 


Vorderingen en overlopende activa B  428  35.306 


Liquide middelen C  108.888  87.426 


     


   109.316  122.732


     


Totaal   109.316  122.732


     


PassIva     


     


Reserves en fondsen     


     


Reserves D     


• continuïteitsreserve  56.699  44.725 


• bestemmingsreserves  0  0 


     


Fondsen  


• bestemmingsfonds Nijntje E 9.629  53.068 


       


   66.328  97.793


     


     


Kortlopende schulden F   42.988  24.939     


     


Totaal   109.316  122.732  
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staat van baten en lasten over 2010


                  Werkelijk 2010                   Begroot 2010                 Werkelijk 2009


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


       


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G1  100.848  108.300  79.599
Nijntje G2  1.703  50.000  45.060
Verkoop goederen G3  4.456  3.500  4.926
Overige baten H1    1.029  1.600  1.933
Overige baten, Nijntje H2    625  0  582
       


som der baten   108.661  163.400  132.100


lasten      


       


Besteed aan doelstellingen I  
Voorlichting en maatschap. 


bewustwoording I1 15.142  14.000  16.883 


Hulpverlening Suriname I2  1.738  2.000  20.710 


Hulpverlening Zuid-Afrika I3  39.427  40.000  17.791 


Hulpverlening Antillen I4  1.797  2.000  1.597 


Hulpverlening overige I5 20.615  20.000  32.064 


Inrichting Nijntje bibliotheken I6 46.915  60.000  30.947
Hulpverlening Ghana I7 882  0   


 


   126.516  138.000  119.992
       


Werving baten J      


Kosten eigen fondsenwerving J1   10.156  13.000  11.102 


Kosten gezamenlijke acties J2   47  5.000  62 


       


   10.203  18.000  11.164
       


Beheer en administratie K
- Kosten beheer en administratie  3.407  7.000  3.702
       


       


som der lasten   140.126  163.000  134.858
       


resultaat   –31.465  400  –2.758
       


resultaatbestemming 2010
Toevoeging/onttrekking aan:
• continuïteitsreserve - –11.974    –11.687 


• bestemmingsreserves - 0    –5.704 


• bestemmingsfonds Nijntje - –43.439    14.633 


       


  –31.465            –2.758 
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Kasstroomoverzicht over 2010


  2010  2009


  eUr  EUR


Kasstroom uit operationele activiteiten    


    


Resultaat   –31.465  –2.758


    


Veranderingen in werkkapitaal:    


    


Afname/(toename) vorderingen  34.878  (27.103) 


    


(Afname)/toename kortlopende schulden 18.049  2.888 


    


    52.927  (24.215)


    


Totale kasstroom    21.462  –26.973


    


Liquide middelen per 1 januari   87.426  114.399


Liquide middelen per 31 december   108.888  87.426


    


Mutatie liquide middelen   21.462  –26.973
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010


algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.


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


grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling


• 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 voor reële 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 transac-
tiedatum. 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 omgerekend 
tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen 
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 schat-
tingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
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.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rente methode. 


• Voorraden
Voorraden boeken worden op nihil gewaardeerd, omdat de voorraden om niet worden geschonken aan 
projecten. De bij verwerving betaalde kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.
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• Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op reële waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.


• Reserves


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


Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het Bestuur bepaald, en betreft geen 
verplichting, het Bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 


grondslagen voor de resultaatbepaling


• Baten


Donaties en Giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van 
ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde mailingactie heeft plaats 
gevonden.


Verkoop van artikelen
Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De 
brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet 
wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de 
kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop 
drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende instelling in dit 
verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord.  


Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar van ontvangst van de middelen.


Baten uit acties van derden
Baten uit acties van derden worden verantwoord in het jaar van ontvangst van de middelen.


•  Bestedingen aan doelstelling


•  Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, 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.


•  Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans


a. voorraden


   2010  2009


   eUr  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   0  0


  


   0  0


  


De ultimo verslagjaar aanwezige boeken worden op nihil gewaardeerd.


B. vorderingen en overlopende activa


   2010  2009


   eUr  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   109  109


Nog te ontvangen inzake Nijntje   0  30.747


Nog te ontvangen overige opbrengsten  0  1.935


Nog te ontvangen rente ING Zkl spaarrekening  319  1.933


Nog te ontvangen rente Nijntje kapitaalrekening  0  582


  


   428  35.306


  


C. liquide middelen


   2010  2009


   eUr  EUR


  


ING rekening-courant   4.418  5.064


ING Zkl spaarrekening   68.093  56.960


ING rekening-courant Nijntje actie   70  1.902


ING rentemeerrekening Nijntje actie   36.307  23.500


   108.888  87.426


De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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D. reserves


   31 dec. 2010  31 dec. 2009


   eUr  EUR


  


Continuïteitsreserve   56.699  44.725


Bestemmingsreserves   0  0


  


   56.699  44.725


  


De mutaties in de reserves in het boekjaar 2010: 


  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2010 31 dec. 2009


  reserve reserve   


  eUr eUr eUr EUR


    


Stand per 1 januari   44.725 0 44.725 62.116


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 11.974 0 11.974 0


• Bestedingen via resultaatbestemming 0 0 0 –17.391


    


Stand per 31 december  56.699 0 56.699 44.725
    


•  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 werkorganisatie mag 
bedragen. Hetgeen aansluit op het CBF-Keur reglement Reserves en Beleggingsbeleid. Ultimo 2010 bedraagt 
de continuïteitsreserve 67% (2009: 48%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, gebaseerd op de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2010.


•  Bestemmingsreserves
Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedings-mogelijkheid is 
aangegeven door het Bestuur. 
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e. Fondsen


   31 dec. 2010  31 dec. 2009


   eUr  EUR


  


Bestemmingsfonds Nijntje actie   9.629  53.068


  


   9.629  53.068
  


De mutaties in de Bestemmingsfonds Nijntje in het boekjaar 2010: 


  31 dec. 2010 31 dec. 2009


  eUr EUR


    


Stand per 1 januari   53.068


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 0


• Bestedingen via resultaatbestemming 43.439


    


Stand per 31 december  9.629 53.068


Dit betreft de nog te besteden baten die ontvangen zijn in het kader van het kinderbibliotheken project Lees 
mee met Nijntje. Deze actie is georganiseerd door Mercis, Z@ppelin en Stichting Biblionef. In 2011 zullen de 
bestedingen van deze gelden plaatsvinden voor nog op te richten kinderbibliotheken in ontwikkelingslanden.


F. Kortlopende schulden en overlopende passiva


   31 dec. 2010  31 dec. 2009


   eUr  EUR


Consultancy- en fondsenwervingkosten  9.520  14.280


Geldzendingen Nijntje    26.735  2.597


Geldzendingen overige                                       0  2.700


Kantoorkosten, porti en drukwerk, administratiekosten, ICT  4.072  2.762


Accountantskosten jaarrekening   2.661  2.600


Overige   0  0


  


   42.988  24.939  
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Toelichting op de staat van baten en lasten


g. Baten uit eigen fondsenwerving


G 1 Baten uit eigen fondsenwerving
   Werkelijk 2010  Begroting 2010                Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


Donaties, giften, schenkingen    51.111     56.549
Suriname       2.500        7.500
Zuid-Afrika   19.842    9.380
Antillen        2.550       450
Overige   17.345    5.720
Ghana   7.500    11.400
   
   100.848  108.300  79.599
Totaal   


De post donaties, giften en schenkingen en de post overige liep terug, doordat er minder spontane acties door 
scholen, bibliotheken en particulieren werden georganiseerd. 
De afname bij Suriname ten opzichte van vorig jaar is toe te schrijven aan eenmalig verkregen fondsen voor 
de financiële ondersteuning van een woordenboekenproject in 2009 voor scholen in de binnenlanden van 
Suriname. 
De toename bij de post Zuid-Afrika ten opzichte van vorig jaar komt doordat er meer fondsen zijn geworven 
voor speciale boek- en bibliotheekprojecten in Zuid-Afrika.


G 2 Nijntje gezamenlijke acties
   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009 
   eUr  EUR  EUR
   
Gezamenlijke acties donaties   0    3.813
Gezamenlijke acties via partners  1.703    41.247
   
   1.703    45.060


G 3 Verkoop goederen
   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR
   
Netto omzet   4.456  3.500  4.926
Kostprijs   0  0  0
   
Bruto winst   4.456  3.500  4.926 
Uitvoeringskosten eigen organisatie  0  0  0
   
Netto winst   4.456  3.500  4.926
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H. Overige baten


H1  overige baten   
   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING Zkl Spaarrekening  1.029  1.600  1.933


   


   1.029  1.600  1.933


   
H2  Nijntje overige baten   
   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING rentemeerrekening  625    582


   


   625    582


   


I.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


I 1 Doelstelling a:   


Voorlichting en maatschappelijke bewustwording  15.142  14.000  16.883


   


I 2 Doelstelling B:   


Hulpverlening Suriname   1.738  2.000  20.710


   


I 3 Doelstelling C:   


Hulpverlening Zuid Afrika            39.427        40.000       17.791


   


I 4 Doelstelling D:   


Hulpverlening Antillen   1.797  2.000  1.597


   


I 5 Doelstelling e:   


Hulpverlening Overige   20.615  20.000  32.064


   


I 6 Doelstelling F:   


Inrichting Nijntje Bibliotheken    46.915   60.000   30.947   


   


I 7 Doelstelling g:   


Hulpverlening Ghana    882   0   0   


   


Totale directe kosten   126.516  138.000  119.992   


De hulpverlening aan Suriname betreft alleen de transport- en inklaringskosten van de boeken.  Het totaal 
van de bestedingen aldaar is afgenomen omdat vanaf 2010 de vergoeding voor de vrijwilligers die de biblio-
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theekprojecten begeleiden en monitoren niet meer door Biblionef Nederland vergoed wordt. 
Ook is in 2010 – zoals in 2009 – geen speciaal boekenproject gesteund.
De toename van de hulpverlening aan Zuid-Afrika wordt veroorzaakt door 2 speciale boekprojecten. 
Een voor blinden – en slechtzienden en een kinderboekproject over voetbal.
De overige hulpverlening bestaat uit de aanschaf van boeken voor de zg. Micro Leesprojecten. De afname 
komt doordat er in 2010 geen speciaal boekproject is ontwikkeld.
De bestedingen in het kader van het Nijntje project betreffen de kosten voor inrichting van twee bibliotheken 
in Peru, twee in Kenia, twee in Ghana en een in Guatemala.


Bestedingspercentage


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


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Totaal bestedingen   126.516  138.000  119.992


Totaal baten   108.661  163.400  132.100


Bestedingspercentage   116%  84%  91%


   


J.  Werving baten


J 1 Kosten eigen fondsenwerving


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Voorlichting/bewustmaking   8.582    9.957


Reis- en verblijfskosten   1.574    1.145


   


   10.156  14.000  11.102


   


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


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Baten eigen fondsenwerving   100.848  108.300  79.599


Kosten eigen fondsenwerving   10.156  13.000  11.102


Kostenpercentage fondsenwerving  10%  12%  14%


   


De baten eigen fondsenwerving t.o.v. 2009 is toegenomen en op het zelfde niveau als voorgaande jaren.. Dit 
komt voornamelijk doordat meer fondsen binnen kwamen voor projecten in Zuid-Afrika. 
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J 2 Kosten gezamenlijke actie nijntje


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Kosten gezamenlijke acties   0  5.000  0


Bank   47    62


   


   47  5.000  62   


In overleg met de partners van de gezamenlijke actie Lees mee met nijntje is overeengekomen dat aan deze 
actie geen uitvoeringskosten van Biblionef mogen worden toegerekend. Hierdoor zijn alleen in de begroting 
kosten verantwoord.


K. Kosten beheer en administratie 


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Kantoorkosten   424    527


Bestuurskosten   48    352


Overige algemene kosten   2.935    2.823


   


   3.407  7.000  3.702


   


Personeelskosten opgenomen in l 


   Werkelijk 2010  Begroting 2010                 Werkelijk 2009
   eUr  EUR  EUR


   


Lonen en salarissen   10.795    12.289


Belasting/ Premie volksverzekeringen  3.718    2.740


Woon/werkverkeer   1.173    1.411


Overige algemene kosten   249    350


   


   15.935    16.790   


Met ingang van 1 januari 2009 is een projectmanager in dienst getreden van Biblionef op basis van een 
tijdelijk contract, 0.4 FTE. 
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Bezoldiging Bestuur


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


Den Haag, 18 mei 2011


Het Bestuur:


Voorzitter  mr. J.L. van Tuinen 


Secretaris  D.C. Boer


Penningmeester      drs. M.T. van der Spek RA


Bestuurslid  drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest 


Bestuurslid   drs. M.E.A. Oomen 


Bestuurslid  B. Stenvers


Directie


Directeur  drs. A.M van Heekeren-Koning, 
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Controleverklaring
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9.  Begroting 2011


    EUR EUR


Baten


Baten uit eigen fondsenwerving     120.000


Baten uit gezamenlijke acties     0


Verkoop goederen     5.000


Overige baten     1.000


som der baten     126.000


lasten


Te besteden aan doelstellingen


Doelstelling A: Voorlichting    14.000


Doelstelling B: Suriname    2.000


Doelstelling C: Zuid-Afrika    40.000


Doelstelling D: Antillen    1.500


Doelstelling E: Micro Lezen Overig    20.000


Doelstelling F: Nijntje projecten    3.500


Doelstelling G: Ghana    15.000


     96.000


Werving baten


Kosten eigen fondsenwerving    22.000


Kosten gezamenlijke acties    1.000


     23.000


Beheer en administratie


-  Kosten beheer en administratie     7.000


som der lasten     126.000


resultaat     0
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BIJlageN


I. samenstelling Directie en Bestuur


Bestuur


De heer mr. J.L. van Tuinen, voorzitter 
(directeur Bouwend Nederland)


De heer D.C. Boer, secretaris 
(Bestuurslid Humanitas afdeling ’t Gooi; bestuurslid Stichting Raad op maat)


De heer J.A.A.M. Vermeeren RA, penningmeester (tot juni 2010) 
(partner KPMG)


De heer M.T. van der Spek RA, penningmeester (vanaf juni 2010)
(senior manager KPMG)


Mevrouw drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest, bestuurslid
(hofdame van H.M. de Koningin)


Mevrouw drs. M.E.A. Oomen, bestuurslid 
(eigenaar Helden & Boeven kinderboeken)


De heer B. Stenvers, bestuurslid 
(hoofd marketing Amsterdams Museum)


rooster van aftreden Bestuur


Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden
Mr. J.L. van Tuinen Voorzitter 04-04 2008  April 2012
D.C. Boer Secretaris 04-04-2008  April 2012
Drs. M.T. van der Spek RA Penningmeester 25-06-2010  Juni 2014
Drs. O.A. Gaarlandt-
        Van Voorst van Beest Bestuurslid 10-09-2003 10-09-2008 September 2012
Drs. M.E.A. Oomen Bestuurslid 17-12-2009  December 2013
B. Stenvers Bestuurslid 17-12-2009  December 2013


Directie


Mevrouw drs. A.M van Heekeren-Koning, directeur







II. adressen Biblionef Nederland en Internationaal


Nederland 
Postadres: Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Telefoonnummer: +31 (0) 70 3140565
E-mail adres: biblionef@kb.nl
Website: www.biblionef.nl


België
Dambruggestraat 171
2060 Antwerpen
Tel: +32 32321394
Fax: +32 32030637
E-mail: marc.vanhoey@antwerpen.be 
Secretaris: Marc van Hoey 


Frankrijk
48, bld Diderot
75012 Paris
Tel: +33 (0)1 43 40 76 10
Fax: +33 (0)1 43 40 76 24
E-mail: biblionef@wanadoo.fr
Website: www.biblionef.com
Vice-voorzitter en algemeen directeur: Dominique Pace Le Roy
Voorzitter: Maximilien Vegelin van Claerbergen 


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


Zuid Afrika
Central Square 4
Pinelands 7405
Tel: +27 21 5310447
Fax: +27 21 5310455
E-mail: bibsa@iafrica.com
Website: www.biblionefsa.org.za
Directeur: Jean Williams 
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III. Comité van aanbeveling Nederland


Mevrouw drs. Hedy d’Ancona, oud-lid Europees Parlement


De heer mr. drs. Elco C. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, voorzitter bestuur
 Koninklijke Bibliotheek en voorzitter Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak


De heer Dick Bruna, kinderboekenschrijver/illustrator


Mevrouw Hella Haase, schrijfster


De heer drs. Loek M.L.H.A. Hermans, voorzitter MKB-Nederland en voorzitter Nederlands
 Uitgeversverbond


De heer Louis E. Hoffman, voormalig directeur Biblionef Nederland


Mevrouw Els Pelgrom, kinderboekenschrijfster


De heer dr. G.J.(Hans) Wijers, Voorzitter Raad van Bestuur AKZO Nobel
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Iv. Donaties in natura in 2010 


Onderdeel  aantal eenheid


boeken


nederlandstalig  60000 st


engelstalig    8500 st


frans/spaans    1000 st


Kantoor KB


kantoorruimte  16 m2


boekendepot  16 m2


inrichting meubels


printer zwart wit 1 st


telefoonlijnen  2 st


service kosten


postkamer


schoonmaak


ict helpdesk


beveiliging


logistiek binnen Nederland Centraal Boekhuis


ophalen bij klant, brengen naar KB


dozen 100 dozen 15 ritten


pallets 10 pallets 6 ritten


ophalen


van KB naar CB 20 pallets 15 ritten


van CB naar vervoerder 20 pallets 5 ritten


Opslagcapaciteit


bij KB


plankruimte in de kelder  50 m1


palletruimte bij de postkamer  2 m2


bij CB


palletruimte gelijktijdig  15 m3


logistiek buiten Nederland


Dozen met kinderboeken wereldwijd jaarlijks


KLM 60 lokaties 120 dozen


 gemiddeld gewicht 14,4 kg


 boeken per doos 65,6 st







Onderdeel  aantal eenheid


Pallets kinderboeken naar Curaçao en Aruba


Koninklijke Marine gemiddeld over 


 meerdere jaren 4 pallets


Wortman Import & Export eenmalig 2 pallets


Pallets kinderboeken naar Suriname


Suriprofs/KNVB eenmalig 9 pallets


arbeid door vrijwilligers


extern


bouwen website  120 uur


opmaak redactie nieuwsbrief  40 uur


communicatieactiviteiten  120 uur


boeken stickeren en pakken  750 uur


financiële administratie  70 uur


database administratie  40 uur


Overige donaties


ringbanden  4000 st


schriften  20000 st


tijdschriften  1000 st


cd/roms  100 st
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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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