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1. Inleiding


‘De tijd van bevoogdende ontwikkelingshulp ligt al lang achter ons. Mensen ontwikkelen zich zelf. Lezen in 
de moedertaal – elektronisch of op papier – draagt daartoe bij. Biblionef biedt die mogelijkheid.’ Met deze 
woorden eindigde Adriaan van Dis in december 2012 zijn betoog om het aanbod te aanvaarden als ambassa-
deur een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Biblionef. Wij hadden niet beter kunnen omschrijven 
wat de ultieme doelstelling is van Biblionef. Bij ontwikkeling hoort educatie en bij educatie hoort lezen, en 
lezen begint als je kind bent. Als je als kind geen mogelijkheid hebt om te lezen, als er geen boeken zijn die 
‘de klanken en geur van je eerste taal’ beschrijven, dan is je het recht op een maatschappelijke en persoonlijke 
ontplooiing ontnomen en verdwijnt de basis voor een gezonde samenleving. Biblionef geeft kinderen de kans 
om te lezen.
We zijn dan ook bijzonder verheugd en vereerd dat Adriaan van Dis als ambassadeur van Biblionef mede 
onze doelstellingen wil uitdragen.


De wereldwijde financiële crisis heeft ook 2012 in zijn greep gehouden. Dit is niet zonder gevolgen gebleven 
voor de economisch minder bedeelde landen, landen waar de nood voor de eerste levensbehoefte groot is. 
Voedselprijzen zijn significant gestegen en ontwikkeling heeft dan even wat minder prioriteit. Sponsoren 
hebben hun financiële huishoudboekje moeten bijstellen en geldelijke bijdragen zijn aangepast en moeten 
verdeeld worden over verscheidene projecten. Wij prijzen ons gelukkig dat Biblionef heel trouwe sponsoren 
en vrijwilligers heeft, die ondanks de crisis, geld en tijd blijven doneren. Wij kunnen er echter niet omheen 
dat wij in 2012 minder inkomsten hebben kunnen genereren. Zo hebben wij minder activiteiten kunnen 
uitvoeren en hebben wij een groot project in Ghana moeten uitstellen, omdat er niet voldoende baten waren. 
Toch blijven wij volharden en het project in Ghana zal in 2013 in afgeslankte vorm van start gaan.


2012 was het jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Aagje van Heekeren. Aagje is ruim acht jaar het 
boegbeeld van Biblionef geweest. Dankzij haar inzet, creativiteit en serendipity wist zij op haar geheel eigen 
wijze sponsoren warm te krijgen, internationale projecten te initiëren en grote hoeveelheden boeken te 
bemachtigen. Het doet ons deugd dat wij de liefde van Aagje voor het werk kunnen behouden in de rol van 
ambassadeur voor Biblionef.


Vanaf 1 april 2012 is Hanneke Kramps als directeur aangesteld. Zij is met veel enthousiasme begonnen invul-
ling te geven aan de doelstellingen van Biblionef. In de jaarlijkse strategiebijeenkomst met bestuur en directie 
zijn zowel de missie als het meerjarenplan nogmaals bevestigd. Het bestuur prijst zich gelukkig dat door de 
komst van de nieuwe directeur de continuïteit van Stichting Biblionef Nederland gewaarborgd bleef.


In 2012 is er begonnen de banden met zusterorganisaties in de wereld aan te halen. Verschillende vergade-
ringen hebben plaatsgevonden om te bespreken waar we van elkaar kunnen leren, waar er operationele en 
logistieke voordelen gewonnen kunnen worden en hoe wij wellicht in de toekomst als één Biblioneforgani-
satie kunnen opereren. De constructieve opstellingen van Biblionef Vlaanderen, Biblionef Zuid-Afrika, Bibli-
onef Frankrijk en Biblionef Suriname hebben de gedachte bevestigd dat een nauwere samenwerking in de 
toekomst moet kunnen leiden tot meer kinderbibliotheken in de wereld en dus meer boeken voor kinderen.


Dankzij de zeer ervaren medewerkers op het bureau en de groeiende groep enthousiaste vrijwilligers, de 
vrienden en de sponsoren van Biblionef die op verschillende manieren zowel in geld als in natura hun 
bijdragen leveren, hebben ook in 2012 veel kinderen in de wereld plezier gehad aan het lezen van boeken. 
Ruim 30.000 Nederlandstalige boeken zijn verzonden naar Suriname, Aruba, Curaçao en St. Maarten en 
meer dan 8.500 Engelstalige boeken zijn verstuurd naar ruim twintig landen. Al deze bijdragen aan onze 
missie stellen we bijzonder op prijs. Daarnaast heeft Biblionef bijgedragen aan de donatie van boeken in 
braille aan negentien scholen voor slechtziende en blinde kinderen in Zuid-Afrika. 
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Het bestuur dankt alle betrokkenen voor hun inzet het afgelopen jaar en spreekt de hoop uit dat ook 
volgend jaar Biblionef weer meer kinderen de kans kan geven een boek, waar mogelijk in de moeder-
taal, te lezen.


Het bestuur


Overzicht Key Performance Indicators


KPI 2011 2012 2013


Aantal gedoneerde Nederlandstalige boeken 31.818 30.688 35.000


Aantal bereikte kinderen (Nederlandstalige boeken) 70.000 70.000 70.000


Aantal gedoneerde Engelstalige boeken   6.151 8.662 10.500


Aantal bereikte kinderen (Engelstalige boeken) 27.950 35.100 39.000


Aantal gerealiseerde bibliotheken (ENG)       43     54 60


Toelichting op aantal bereikte kinderen
• Nederlandstalige boeken:
In 2011 is berekend hoeveel kinderen wij met onze boeken bereiken in Suriname, Aruba en Curaçao. Dit gaat om 
circa 70.000 kinderen.  
• Engelstalige boeken (kleinschalige projecten)
In 2011 is een berekening gemaakt van het aantal kinderen per project. Per project bleken gemiddeld 650 kinderen 
toegang te hebben tot de bibliotheek. Uitgangspunt voor de berekening is dat dit aantal door de jaren heen niet 
substantieel wijzigt.
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Gekocht in Kenia, 
gedoneerd in Uganda
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Foreword


‘The era of paternalistic development aid has now long passed. Today it’s all about self-help. Reading in 
your native language – whether on paper or electronically – is a foundation for that. Biblionef provides that 
opportunity’.


Closing with these words in December 2012 Adriaan van Dis accepted the invitation to become an 
ambassador for Biblionef and in that capacity to contribute to the realisation of the aims and objectives of 
the organisation. We can offer no better description of the ultimate objectives of Biblionef. Just as education 
is linked with development, reading is linked with education and reading begins in childhood. If you have no 
opportunity to read as a child, if there are no books which can describe ‘the sounds and tones of your native 
language’ then the individual is denied the right to flourish socially and personally and the foundation of a 
healthy society is thereby diminished. Biblionef provides children with the opportunity to read. So we are 
very happy and honoured that Adriaan van Dis is willing to join us in carrying our mission.


The global financial crisis has continued to hold the world in its grip in 2012. This has not been without 
consequences for those countries which are economically weaker, countries where the need for the 
fundamental necessities of life is greatest. The price of food has risen significantly and priority for 
development has reduced correspondingly. Sponsors have had to review their financial position and have 
adjusted their contributions accordingly, spreading them more thinly over the available number of projects.
We at Biblionef feel ourselves to be very fortunate that Biblionef can count on the support of very dedicated 
sponsors and volunteers who are prepared, despite the crisis, to continue to give their money and time.
Nevertheless we cannot avoid the reality that the income we have been able to generate in 2012 is somewhat 
reduced when compared with earlier years. Thus we have been able to engage in fewer activities and have 
also had to postpone a big project in Ghana for lack of resources. Nevertheless, we will persevere and the 
project in Ghana, albeit in a slimmed down form, will begin in 2013. 


In 2012 we said farewell to Aagje van Heekeren who has been the face of Biblionef for some eight years. 
Thanks to her drive and commitment, creativity and ’serendipity’ she has succeeded in her own very special 
way in encouraging sponsors, initiating international projects and obtaining large quantities of books. We are 
delighted to know that we can continue to benefit from Aagje’s love of the work in her role as ambassador 
for Biblionef.


With effect from 1st April 2012 Hanneke Kramps was appointed as director. She has enthusiastically begun to 
add her impact to the development and fulfilment of Biblionef ’s goals. Thus at the annual strategy meeting 
with the director and board, we reconfirmed the mission statement and agreed the long term strategic plan. 
The board count themselves fortunate that the arrival of the new director has confirmed the continuity of 
Biblionef Netherlands.


In 2012 we began the process of strengthening our links with sister organisations around the world. Various 
meetings have been held to discuss what we could learn from each other, where we could gain operational 
and/or logistical benefits and how in the future it might be possible for us to operate as a single Biblionef 
organisation. The positive attitudes displayed by Biblionef Flanders, Biblionef South Africa, Biblionef France 
and Biblionef Suriname have confirmed our thinking that closer cooperation in the future could possibly 
lead to more children’s libraries in the world and thus to more books for children. 


We highly prize all the contributions to our mission. Thanks to the very experienced office staff, the ever 
growing group of enthusiastic volunteers and the friends and sponsors of Biblionef, all of whom have given 
both financially as well as in kind in so many different ways, we have been able to deliver 30,000 Dutch 







books to Suriname, Aruba, Curaçao and St. Maarten and more than 8,500 English books to more than 
twenty countries. In addition Biblionef contributed to the donation of books in braille to nineteenschools 
for blind and partially sighted children in South Africa. As a result many more children have again been able 
to experience the pleasure of reading books in 2012. 


The board wish to thank all those involved for their contributions in the past year and expresses the hope 
that in this current year, and in the years to come, Biblionef will continue to be able to give more and more 
children the chance to read books, wherever possible in their native language. 


The board


‘Dank je wel Biblionef!’, Compassion for Humanity, Ghana
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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  
Claerbergen. Tijdens zijn rondtochten ontdekte hij dat het op de meeste scholen ontbrak aan voldoende 
leesmateriaal en aan goede jeugdliteratuur. Toen hij in Frankrijk ambassadeur was, stichtte hij daar in 1989 
de eerste Biblionef. Vervolgens kwamen er vestigingen in Nederland, Suriname, België en Zuid-Afrika. 


Via scholen en bibliotheken richten alle Biblioneforganisaties zich op het beschikbaar stellen van kwalitatief 
goede en nieuwe jeugdboeken aan bibliotheken, scholen en andere organisaties die met kinderen werken en 
die zijn gevestigd in landen en gebieden waar het sociaal economische niveau nog (ver) achterblijft bij dat 
van de ontwikkelde landen.


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 maatschap-
pelijke en persoonlijke verbetering. Het kunnen lezen, vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor de eigen 
ontplooiing en het is een elementaire 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 – in onderwijs, opleiding en bij het uitoefenen van een vak – is dan een veel 
gemakkelijkere stap. 


Biblionef is een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) en 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 de doelgebieden in vooral Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zo 
veel mogelijk kinderen toegang te bieden tot voor hen geschikte kinderliteratuur.


Met haar missie en activiteiten ondersteunt Biblionef 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’.
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 doelstelling die Biblionef voor zichzelf heeft benoemd, is dan ook: Biblionef geeft kinderen de kans om te 
lezen. 


2.3 Beleid en strategie


Biblionef Nederland werkt vanuit haar missie volgens de volgende werkwijze:
•	 Zij	doneert	kinderboeken	aan	kleinschalige	bibliotheken	in	ontwikkelingslanden.	
•	 Zij	steunt	daar	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.
•	 Zij	financiert	incidenteel	boeken	in	braille.	
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Hiertoe werkt zij samen met de zusterorganisaties van Biblionef 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	Nederlandstalige	kinderboeken	naar	Biblionef	Suriname	en	naar	Aruba,	


Curaçao, Bonaire en St. Maarten.
•	 Het	distribueren	van	nieuwe	kinderboeken	aan	aanvragers	uit	(merendeels)	Engelssprekende	ontwikke-


lingslanden voor school- en andere kleinschalige bibliotheken.
•	 Het	steunen	van	zusterorganisaties	bij	de	(her)uitgave	van	verkregen	kinderboeken	in	lokale	talen.
•	 Het	(mede)	financieren	van	hun	organisaties	en	projecten.
•	 Het	oprichten	en	verzelfstandigen	van	nieuwe	Biblionefvestigingen.


Biblionef Nederland richt zich op de volgende doelgebieden:
1. Nederlands taalgebied buiten Europa: Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Maarten.
2. Haar zusterorganisatie Biblionef Zuid-Afrika.
3. Afrika en Azië.


2.4 Evaluatie


Wanneer we de activiteiten en fysieke resultaten van 2012 afmeten aan de missie en doelstellingen, dan 
constateren we dat 2012 bepaalde accenten heeft gelegd in die missie en doelstellingen. 
Anders gezegd: de resultaten van 2012 laten zien dat niet alle onderdelen van ons beleid en onze strategie 
evenveel aandacht hebben gekregen.


Namens Biblionef worden de boeken officieel overhandigd aan de leraren van de Kapchorwa Primary School & 
Kindergarten in Nairobi
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Vooralsnog zijn we als organisatie vooral gericht op het doneren van kinderboeken aan kleinschalige 
bibliotheken in ontwikkelingslanden. Deze activiteit wordt door Biblionef, zowel aan de ontvangende 
zijde als aan de gevende zijde, goed beheerst. Er zijn goede contacten met Nederlandse uitgevers en boek-
handelaren waardoor een stroom van nieuwe boeken in voldoende mate binnenkomt. Deze boeken kunnen 
verder volgens aanvraag verstuurd worden. 
De instroom voor de Engelstalige boeken loopt eveneens voorspoedig, hoewel we ons er van bewust zijn dat 
we voor die deelactiviteit, een minder ontwikkeld netwerk hebben. Slechts een gering aantal Engelstalige 
boekhandelaren zijn onze donoren in deze.


Voor projecten die erop gericht zijn bibliotheken op en in te richten, werken wij vraaggestuurd. Biblionef is 
zich ervan bewust dat met het sturen van kinderboeken pas de eerste stap is gezet. Tegelijkertijd is het van 
belang om meer aandacht te geven aan langdurig beheer van de boeken in een bibliotheekachtige setting, 
waarbij het boek langer een rol kan blijven spelen, opdat meer kinderen de gelegenheid krijgen boeken te 
lezen. Er wordt momenteel gekeken op wat voor manier Biblionef projectmatig kan bijdragen aan het beheer 
en de bestendiging van het boekenbezit in de bibliotheken en op welke wijze een groter bereik van het aantal 
kinderen kan worden gehaald.


Voor het steunen van leesbevorderende activiteiten in de doelgebieden, is in 2012 een beperkt aantal 
projecten ingediend. Het project dat is ingediend en waarmee we ook in 2013 door gaan, is de donatie van 
kisten met boekjes en educatief speelgoed voor heel jonge kinderen die via Early Childhood Development 
Centers in aanraking worden gebracht met boeken en lezen. Spijtig genoeg hebben wij 2012 relatief weinig 
leesbevorderende activiteiten kunnen steunen in doelgebieden. 


Biblionef is zich bewust van deze lacune, en wil mogelijk ook met haar aanvragers nieuwe wegen zoeken om 
meer aandacht te schenken aan deze activiteiten.


Er wordt nagedacht over een totaalconcept waarbij het beheer en de bestendiging van boeken in bibliotheken 
en leesbevorderende activiteiten worden meegenomen. 


Belangrijke onderdelen in het beleid en de strategie zijn het ondersteunen en financieren van uitgaven in 
de moedertaal. Het lezen van verhalen in de moedertaal is heel belangrijk voor de leesontwikkeling van 
kinderen. Er zijn echter zo veel talen dat de meeste kinderen de kans niet krijgen boeken in hun moeder-
taal te lezen. Biblionef wil toch initiatieven blijven ondersteunen die tot uitgaven in een moedertaal kunnen 
leiden. De initiatieven zijn beperkt tot Zuid-Afrika waar overigens veel boeken in moedertalen worden gedo-
neerd. Voor deze beperking zijn veelal economische redenen aan te wijzen. Wel is in 2012 de aanzet gegeven 
voor de vertaling van Brenda heeft een draakje in haar bloed in het Swahili.
Het blijft een uitdaging voor Biblionef om blijvend aandacht te besteden aan het lezen van een kinderboek in 
de eigen moedertaal.


Niet onvermeld mag blijven dat de concretisering van een nieuwe vestiging van Biblionef in Ghana veel 
aandacht en energie heeft gekregen van bureau en bestuur van Biblionef.
Aagje van Heekeren heeft de contouren van de vestiging in Ghana in kaart gebracht en ze heeft een stappen-
plan ontwikkeld. Ook heeft zij de financiële aspecten onderzocht en waar nodig aangepast. De financiering 
van het plan is niet voor honderd procent rondgekomen. Toch heeft die inzet er wel toe geleid dat de eerste 
stappen in de uitvoering van het project kunnen worden geconcretiseerd.


In het bredere kader van de doelstelling om nieuwe Biblioneforganisaties op te richten, is er overleg gestart 
met belanghebbenden in Engeland om naar de mogelijkheden te kijken daar een Biblionefvestiging te 
starten. 
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De missie van Biblionef – ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld – impliceert dat de acti-
viteiten wereldwijd worden aangepakt. Dat vraagt ook om verdere internationalisering van Biblionef. 
Die missie wordt de komende tijd mogelijk verder uitgewerkt.


Het is echter onmogelijk onze missie alleen te volbrengen. We raken er meer en meer van overtuigd dat we 
overal partnerships en samenwerkingsverbanden moeten ontwikkelen om onze missie jaarlijks beter ten 
uitvoer te brengen. 


Lezende kinderen op de Nyanje Basic School in Zambia







3. Organisatie en beheer


3.1 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 noch onkostenvergoeding. Nieuwe bestuursleden worden door het 
bestuur benoemd. De procedures zijn opgenomen in de statuten.


In het verslagjaar is er voor wat betreft de planning en het controlesysteem gewerkt volgens de geldende 
afspraken: in de laatste vergadering voorafgaand aan het nieuwe jaar wordt naast het jaarplan ook een over-
eenkomstige begroting voorgelegd en goedgekeurd door het bestuur.


In elke vergadering wordt door de directie verslag gedaan over de bestedingen van de gelden. De ontwik-
keling van de kosten en baten en de voortgang van deze kosten en baten worden getoetst aan de lopende 
begroting. Waar nodig en mogelijk worden er aanbevelingen gedaan en wordt er bijgestuurd.
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren fondsenwerving, 
bestedingen aan en uitvoering van projecten, de bedrijfsvoering en de organisatie van het bureau in het alge-
meen en de overdracht van de directie in het bijzonder.
Daarnaast is er aandacht besteed aan het sponsormarketingplan en de oprichting van een nieuwe Biblionef- 
vestiging in Ghana.


In september 2012 heeft het bestuur afscheid genomen van mevrouw Lieke Gaarlandt-van Voorst tot Beest, 
algemeen bestuurslid. Zij heeft twee volle termijnen op voortreffelijke wijze haar lidmaatschap uitgeoefend 
en heeft telkenmale haar betrokkenheid bij de voortgang van de Biblioneforganisatie getoond. We zullen 
haar als persoon, maar ook haar visie, duidelijkheid en grote belangstelling voor het werk van Biblionef node 
missen.
Het bestuur is nog in overleg over het vinden en benoemen van een opvolger.


3.2 Directie, bureau en vrijwilligers


Het bestuur bepaalt samen met de directeur het beleid. 


Directeur van Stichting Biblionef was sinds 2004 mevrouw drs. Aagje van Heekeren-Koning die in april haar 
directiefunctie heeft neergelegd. Zij is nu op vrijwillige basis op verschillende manieren actief voor Biblionef. 
Sinds 1 januari 2013 is Aagje van Heekeren ambassadeur van Biblionef.
Mevrouw Van Heekeren heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in de acht jaar dat zij leiding heeft 
gegeven aan de Biblioneforganisatie. Met haar enthousiasme en kennis van zaken heeft zij velen ertoe 
bewogen een bijdrage te leveren aan de activiteiten van Biblionef. Dank zij haar is Biblionef gegroeid, gepro-
fessionaliseerd en heeft haar doelstellingen dichterbij kunnen brengen. 
Op 1 januari 2012 is in dienst getreden mevrouw mr. Hanneke Kramps. Zij is fiscaal jurist en was werk-
zaam binnen het bedrijfsleven en de overheid. Tot voor kort was zij werkzaam bij de belastingdienst, eerst 
als manager en daarna als beleidsmedewerker. Daarvoor werkte zij bij Ormit, Reebok Europe BV en Ernst & 
Young Belastingadviseurs in zowel nationale als internationale functies.  
In haar vrije tijd leest Hanneke voor bij de Voorleesexpress in Den Haag aan kinderen met een taalachter-
stand. Vanaf de zomer in 2011 was Hanneke Kramps als vrijwilliger actief bij Biblionef Nederland en zet ook 
nu haar tijd nog voor een deel vrijwillig in.
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In het verslagjaar is een aangepast directiestatuut besproken en goedgekeurd. Daarin is onder meer 
de werkverhouding tussen bestuur en directeur vastgelegd alsmede beider verantwoordelijkheden in 
de uitoefening van de werkzaamheden.


Mevrouw Inge de Jager is sinds 1 juli 2011 in dienst voor onbepaalde tijd.
Een groep toegewijde en deskundige vrijwilligers ondersteunt de directeur en medewerker bij hun werk-
zaamheden. 
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. 


3.3 Partners en samenwerking


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. 
In 2012 is het CBF-certificaat opnieuw voor drie jaar toegekend. Daartoe was een kleine wijziging in de 
statuten noodzakelijk: statutair is nu vastgelegd dat het bestuur voor tenminste tweederde deel uit onafhan-
kelijke personen bestaat.


3.4 Communicatie met belanghebbenden


Op verschillende manieren wordt er gecommuniceerd met belanghebbenden. Algemeen geldt dat alle dona-
teurs, vrijwilligers en belangstellende twee maal per jaar een papieren nieuwsbrief ontvangen. Via de website 
kunnen geïnteresseerden zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt 
onregelmatig. 


Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen, steunt Biblionef op donateurs die in natura bijdragen en 
donateurs die financieel bijdragen.
De donateurs die Biblionef in natura ondersteunen, zijn uitermate belangrijk voor Biblionef. Met de belang-
rijkste donateurs – Koninklijke Bibliotheek, Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo, CB (voorheen 
Centraal Boekhuis), alsmede uitgevers en boekhandelaren, is regelmatig contact om de samenwerking te 
evalueren en zo nodig nieuwe afspraken te maken.


Met de donateurs die een financiële bijdrage leveren, is de communicatie minder frequent en wisselend. Dat 
is afhankelijk van de donateur. Zoals hierboven vermeld, wordt in elk geval twee maal per jaar een nieuws-
brief gestuurd. De donateurs die een specifiek project ondersteunen, krijgen daar, indien afgesproken, een 
verslag van. Andere donateurs worden minder frequent op de hoogte gehouden van resultaten en ontwik-
kelingen in de organisatie. De website geeft veel algemene informatie en daarnaast verschijnen er nieuwsbe-
richten op de website. 


Voor wat betreft de vrijwilligers, kunnen we een beroep doen op een trouwe groep vrijwilligers die al jaren-
lang zorg draagt voor de binnenkomst en het verzendklaar maken van de boeken. 


Twee vrijwilligers verrichten verder ook alle werkzaamheden op het gebied van de boekhouding en de 
administratie. Daarnaast hebben we een vrijwilliger die interviews afneemt voor de nieuwsbrief, een actieve 
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vrijwilliger die naast administratieve taken trouw aanwezig is op evenementen en twee biblio-
thecaressen die op allerlei manier bijdragen aan de activiteiten van Biblionef.


In 2012 hebben we tevens in toenemende mate vrijwilligers gevraagd om specifieke taken voor Biblionef uit 
te voeren. Dat gebeurde met name op het gebied van het schrijven van artikelen voor de website en nieuws-
brief, de organisatie van een evenement, ondersteuning in de marketing en het maken van filmopnames en 
foto’s.
Jaarlijks wordt een kerstlunch voor de vrijwilligers georganiseerd, waaraan ook directie en het bestuur deel-
nemen. Ook wordt er door het jaar heen een activiteit voor de vrijwilligers georganiseerd.


Vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief. 
Door hun regelmatige activiteit voor Bibli-
onef, blijven zij op de hoogte van ontwik-
kelingen en projecten.


Biblionefvestigingen in het buitenland zijn 
zeker ook belanghebbenden zoals wij daar 
zelf ook weer belanghebbenden zijn.
De communicatie met hen is in 2012 dank 
zij inspanningen van de oude en nieuwe 
directeur van Biblionef heel bevredigend 
geweest.
Met Biblionef Zuid-Afrika is er regelmatig 
overleg. De nieuwe directeur heeft een 
werkbezoek gebracht aan Zuid-Afrika. 
Tevens is er regelmatig overleg over 
lopende en nieuwe projecten en over de 
samenwerking tussen beide kantoren. 
Op de afscheidsreceptie van mevrouw 
Aagje van Heekeren als directeur, was een 
grote groep vrienden, (oud)bestuursleden 
en andere belangstellenden aanwezig. 
Naast afscheid nemen van de vorige direc-
teur, was dit een mooie gelegenheid om 
aanwezigen kennis te laten maken met de 
nieuwe directeur en bij te praten over de 
laatste ontwikkelingen. 
Ook de directeur van Biblionef Frankrijk 
was aanwezig. Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om elkaar ook als partnerorganisatie te spreken over gezamenlijke vraagstukken van Biblonef.


Verder zijn er stappen gezet om de samenwerking met Biblionef Vlaanderen en Biblionef Suriname te verbe-
teren en te optimaliseren. Dit vraagt om visie en het stroomlijnen van taken.


3.5 Evaluatie


Biblionef ziet de samenstelling van zijn bestuur momenteel als redelijk adequaat. Jaarlijks wordt getoetst of 
het in de gelegenheid is om voldoende sturing te geven en het beleid overeenkomstig de doelstellingen te 
kunnen laten uitvoeren. We merken echter ook een verschuiving van bestuurlijke taakopvatting. Daar waar 
een aantal jaren geleden een bestuur op afstand functioneerde, zijn we nu van mening dat we een grotere rol 


Op de Jego school in Kenia worden de boeken heel vaak 
gebruikt
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moeten spelen in het behalen van de doelstellingen. Bijvoorbeeld door ondersteuning van de 
directie in bepaalde activiteiten. Dat vraagt een meer gespecialiseerde taakomschrijving van ieder 
bestuurslid.


We constateren ook dat de wisseling van directie ertoe heeft geleid dat in de samenwerking tussen directie en 
bestuur een ander accent is komen te liggen. Het komende jaar zal die samenwerking verder geoptimaliseerd 
moeten worden, zeker nadat de nieuwe directeur volledig is ingewerkt en haar eigen netwerk heeft opge-
bouwd.


Over vrijwilligers is al eerder opgemerkt dat we in toenemende mate een beroep willen gaan doen op speci-
fieke expertise van vrijwilligers en die ook nadrukkelijk willen gaan zoeken. De doelstellingen van Biblionef 
zijn immers ambitieus. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van een bureau van ruim 1 FTE natuurlijk heel 
beperkt. Vrijwilligers kunnen dan een belangrijke rol spelen.


De communicatie met financiële donateurs van Biblionef is in het afgelopen jaar niet wezenlijk anders 
geweest dan in voorgaande jaren. De relatie met donateurs in natura wordt door zowel de donateurs als de 
medewerkers van Biblionef als goed ervaren, mede door de regelmatige persoonlijke bezoeken en 
toelichting op de activiteiten.


De relatie met de overige Biblioneforganisaties zijn het afgelopen jaar sterk verbeterd. We zijn vastbesloten 
die lijn door te zetten. Ook willen we kijken welke voordelen internationale samenwerking kan bieden.


Deze jongen op de Filipijnen is verdiept in een boek over het weer







4. Fondsenwerving


4.1 Beleid


Het fondswervingsbeleid is vastgelegd in het meerjarenplan 2011-2014.
Het behelst twee inkomstenstromen:
a. een inkomstenstroom voor fondsen in natura die samenwerkingspartners op verschillende terreinen 


Biblionef de mogelijkheid geven haar werkzaamheden uit te voeren.
 Een lijst van fondsen in natura is opgenomen in de bijlagen.
b. Een financiële inkomstenstroom die het Biblionef mogelijk maakt een aantal cruciale uitvoerende taken 


uit te oefenen, het bureau te laten functioneren en de kosten van het personeel te dragen.


We willen hier aan aantal sponsoren van wie we fondsen in natura ontvangen met name noemen. Zij zijn de 
belangrijkste sponsors bij de uitvoerende werkzaamheden van Biblionef:
•	 De	Koninklijke	Bibliotheek	zorgt	al	sinds	de	oprichting	van	Biblionef	voor	kantoor-	en	opslagruimte.	Ook	


kan gebruikgemaakt worden van de infrastructuur van de Koninklijke Bibliotheek.
•	 Het	CB	(voorheen	Centraal	Boekhuis)	–	de	logistieke	partner	van	boekhandels	en	uitgeverijen	in	Neder-


land – zorgt voor het vervoer van pallets en dozen binnen Nederland en tijdelijke opslag van pallets met 
boeken.


•	 Air	France-KLM	Cargo	and	Martinair	Cargo	is	onze	betrouwbare	partner	bij	het	vervoer	van	dozen	met	
boeken all over the world.


•	 Belangrijk	was	ook	weer	de	toelevering	van	gratis	boeken	door	Nederlandse	en	Engelse	uitgevers	van	
kinderboeken en andere boekeninstanties zoals Stichting Bibliotheek.nl.


Biblionef is hen zeer erkentelijk voor de ruimhartige en jarenlange ondersteuning, zonder welke Biblionef 
haar werkzaamheden niet zou kunnen uitvoeren.


Ook in dit verslagjaar zijn door bedrijven, scholen, instellingen, particulieren en fondsen financiële middelen 
ter beschikking gesteld aan Biblionef. 
Zonder deze financiële middelen en investeringen in natura kan Biblionef haar werkzaamheden niet uitoe-
fenen. Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar.


4.2  Fondswervende activiteiten in 2012


Uit het jaarplan 2012:
1. In 2012 wordt actief naar een hoofdsponsor gezocht als opvolger van Yacht. In eerste instantie willen we ons 


concentreren op een organisatie die personeel detacheert en/of organisaties met (jonge) professionals. 


Twee medewerkers van Ormit, specialist in talent- en leiderschapsontwikkeling, hebben ons in de loop van 
het jaar geholpen een plan te maken voor het zoeken naar een hoofdsponsor. Hoewel we doordrongen zijn 
van het belang van een hoofdsponsor voor de verdere groei van Biblionef, beseffen we ook dat het niet 
eenvoudig is om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. De veranderde economische omstandigheden zijn een 
van de oorzaken hiervoor.. Daarnaast dient een aantal stappen te worden gezet, waarvoor in 2012 te weinig 
tijd is geweest. De wisseling van de directeur en de daarbij behorende overdracht, blijken meer tijd te hebben 
gekost dan verwacht. 
Het effect van het uitblijven van een nieuwe sponsor wordt direct weerspiegeld in de inkomstenstroom die in 
2012 daardoor onder druk is komen te staan.
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Uit het jaarplan 2012:
2. Voor een succesvolle oprichting van Biblionef Ghana, is het nodig dat bedrijven en organisaties in  


Ghana zich structureel verbinden aan Biblionef. Om met deze (samenwerkings)partners in contact te  
komen, maken wij gebruik van het netwerk van Rotary des Indes en eventuele andere organisaties zoals het 
netwerk van de EVD. 


In de loop van 2012 werd duidelijk dat de verwachte toekenning van een substantiële subsidieaanvraag bij de 
Turing Foundation niet gehonoreerd zou worden.
Daardoor is het project Biblionef Ghana noodgedwongen een andere weg ingeslagen en zijn de plannen voor 
contacten met bedrijven en organisaties in Ghana nog niet ten uitvoer gebracht.
Verheugend is het dat de Stichting RKWO haar toegezegde subsidie heeft willen bestendigen en akkoord 
is gegaan met het gewijzigde – kleinschaliger – plan voor de oprichting van een vestiging van Biblionef in 
Ghana. Hiervoor zijn in december reeds de eerste stappen gezet.


Uit het jaarplan 2012:
3. Biblionef wil een planmatige aanpak van haar fondsenwerving bij particuliere donateurs, zgn. vrienden.  


Tot 2014 wil Biblionef een jaarlijkse verhoging van 10% in de particuliere inkomstenstroom.
 Voor 2012 betekent dit dat er een bedrag van e 27.000 moet binnenkomen. In 2012 wil Biblionef de focus 


leggen op scholen, particuliere vermogensfondsen en individuen. Dit wordt verder uitgewerkt in de planmatige 
aanpak fondsenwerving.


Biblionef zorgde op de Nyanje Basic School in Zambia weer voor extra jeugdliteratuur
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We blijven het van belang vinden dat Biblionef geworteld is in de samenleving en van daaruit gesteund 
wordt haar gedachtegoed uit te dragen en projecten uit te voeren.
Om dat structureel te kunnen doen, was er voor 2012 een streefbedrag van € 27.000 opgenomen aan dona-
ties van particuliere donateurs. Uit de jaarcijfers blijkt dat we vanuit de particuliere inkomstenstroom een 
bedrag van € 25.254 hebben ontvangen. Dit blijft iets achter bij de doelstelling. 
Helaas hebben we dus in 2012 nog niet de juiste mix van sponsor- en marketingactiviteiten gevonden die 
geleid hebben tot het begrootte bedrag. Bestuur en directie blijven daar nadrukkelijk mee bezig.


Uit het jaarplan 2012: 
4. Biblionef wil structureel 10% meer inkomsten in de zakelijke inkomstenstroom. Biblionef focust zich op het 


binnenhalen van een nieuwe hoofdsponsor. 
 Voor 2012 betekent dit dat er een bedrag van € 92.000 moet binnenkomen. 
 Daarnaast focussen we op een aantal bedrijven dat zich financieel verbindt aan Biblionef.


Ons beleid is erop gericht dat zakelijke partners een groot deel van de financiële inkomsten dragen. Daartoe 
hadden we ons voor 2012 gefocust op het vinden van een nieuwe hoofdsponsor en een aantal kleinere spon-
soren.
Uit de jaarcijfers blijkt dat wij een bedrag van € 74.321 hebben ontvangen. Het bedrag is inclusief de donatie 
van € 27.500 voor Ghana. Dit blijft achter bij de verwachting. Het uitblijven van het vinden van zowel een 
hoofdsponsor als een aantal kleinere sponsoren, vindt zijn weerslag in het niet bereiken van de begrote baten 
uit reguliere fondswerving. 


Uit het jaarplan 2012:
5. Biblionef wil haar naamsbekendheid vergroten door zowel informele als formele PR-instrumenten in te zetten, 


zoals PR-beleid, website, jaarverslag en nieuwsbrieven. 
 In 2012 willen we de volgende activiteiten ontwikkelen:


•	 Aantrekken	van	één	of	meer	ambassadeurs.	
•	 Inzetten	van	beeldmateriaal	voor	website,	sociale	media,	acties	en	evenementen.
•	 Feitelijke	aanwezigheid	op	een	(aantal)	evenement(en),	zoals	lustrum	Biblionef.
•	 Vinden	van	een	bedrijf	dat	zich	met	een	evenement	verbindt	aan	Biblionef.
•	 Een	artikel	over	Biblionef	in	een	tijdschrift	of	krant	(eventueel	rond	lustrum).


In 2012 heeft de schrijver Adriaan van Dis toegezegd ambassadeur van Biblionef te worden. 
We zijn hem voor deze toezegging buitengewoon erkentelijk.
Adriaan van Dis is een aansprekend schrijver en programmamaker en heeft veel gereisd in een aantal 
Afrikaanse landen en Indonesië. Het belang dat Adriaan van Dis hecht aan vertalingen van boeken in eigen 
talen en de mogelijkheid om boeken in de moedertaal te lezen, sluit naadloos aan bij het streven van Biblio-
nef om boeken in lokale talen uit te geven.
Het aantrekken van deze ambassadeur is natuurlijk de eerste stap. Gelet op de beperkte tijd van Adriaan van 
Dis wordt gekeken naar de mogelijkheden om het ambassadeurschap invulling te geven.


Over onze activiteiten voor website en sociale media, kunnen we met genoegen stellen dat we daar nadruk-
kelijk mee bezig zijn geweest. Dat heeft onder meer geresulteerd in een duidelijke aanwezigheid van Biblionef 
op Facebook. Dit is, gezien de reacties van belangstellenden, positief ontvangen.


In 2012 werd verondersteld dat we voor Biblionef het vierde lustrum zouden vieren en dat zouden kunnen 
gebruiken voor onze PR-activiteiten. Achteraf bleek dat de datum van het lustrum te willekeurig was geko-
zent. Biblionef is in Frankrijk opgericht in 1989, terwijl Biblionef Nederland formeel in 1991 is opgericht, 
maar feitelijk in 1992 van start is gegaan. We hebben het beter gevonden om ons te richten op de algemene 
oprichting van Biblionef, gezamenlijk met onze partners. Mocht binnenkort blijken dat we dit niet gezamen-
lijk gaan vieren, dan zal Biblionef zich richten op haar eigen 25-jarig bestaan.







Zo vroeg mogelijk beginnen
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Bij gelegenheid van de directiewisseling in april, zijn verschillende berichten in de media verschenen, 
waaronder in Boekblad, Financieel Dagblad, Vakblad Fondswerving en Belastingwerk.


Naast de geplande activiteiten inzake sponsoring en PR, hebben ook de volgende activiteiten nog plaats 
gevonden:
In 2012 heeft Biblionef deelgenomen aan de volgende beurzen:
•	 Kinderboekenmarkt	in	Den	Haag	(eigen	stand).
•	 International	Community	Fair	in	Den	Haag	(eigen	stand).
•	 London	Book	Fair	(als	bezoeker).
•	 Cape	Town	Book	Fair	(stand	van	Biblionef	Zuid-Afrika).


Wederom is gebleken dat deze beurzen van belang zijn voor onze naamsbekendheid en het uitbouwen van 
het netwerk van Biblionef.


In december heeft Biblionef samen met Once Upon a Tale een schrijfwedstrijd met een evenement rondom 
story telling georganiseerd. Het doel was om door het belang van lezen en schrijven te benadrukken, de 
werkzaamheden van Biblionef onder de aandacht te brengen. Het evenement is positief ontvangen en heeft 
bijgedragen aan de verdere naamsbekendheid van Biblionef.







5. Resultaten en activiteitenverslag 2012


Om de doelstellingen uit het meerjarenplan te realiseren is het nodig dat de organisatie continueert en 
uitbreidt waar zij mee bezig is en zich daarnaast verder professionaliseert.
In 2012 hebben we daarom getracht zo veel mogelijk kinderen in achterstandsituaties in staat te stellen 
boeken te lezen. 
Dit deed Biblionef overeenkomstig haar vertrouwde werkwijze door nieuwe boeken te doneren aan klein-
schalige bibliotheken, ondersteuning aan het oprichten van kleinschalige bibliotheken, het (mede)financieren 
van uitgaven in lokale talen in landen met een Biblioneforganisatie en het oprichten van een nieuwe Biblio-
neforganisatie.


5.1 Activiteiten 


Uit het jaarplan 2012:
1. Biblionef wil een start maken met de oprichting van Biblionef Ghana. In 2012 wordt daarvoor een coördi-


nator/projectleider aangesteld. Tevens wordt in Ghana een bestuur en een kwartiermaker aangesteld die een 
businessplan	opstelt	naar	het	voorbeeld	van	Biblionef	Zuid-Afrika.


 Daarnaast wil ze een plan uitwerken voor de oprichting van Biblionef International.


De voorgenomen activiteiten om de oprichting van een Biblionefvestiging in Ghana te realiseren, waren 
gebaseerd op de aanname dat de gevraagde subsidie bij de Turing Foundation toegezegd zou worden. Deze 
subsidie werd aangevraagd voor een periode van drie jaar.
In de loop van 2012 werd duidelijk dat de eerste aanvraag behoorlijk ambitieus was, daarom is een aange-
paste aanvraag ingediend die voorzag in een beperktere schaalgrootte van Biblionef Ghana. Helaas werd dit 
plan afgewezen, omdat de focus van de Turing Foundation inmiddels was gewijzigd.
Daarop is besloten bij subsidiegever RKWO te toetsen in hoeverre zij akkoord konden gaan met een 
basisplan voor de oprichting van een Biblionefvestiging in Ghana. Toen dat was toegezegd, konden wij 
in december de eerste stappen zetten. We hebben daar een lokale vertegenwoordiger gevonden. Zij wordt 
betrokken bij de projecten waardoor we in december een pallet boeken naar Ghana konden sturen.
Met haar zal verder ook worden gekeken naar wat de volgende stappen kunnen zijn. Zij zal mogelijk een 
businessplan voor Biblionef Ghana opstellen met de huidige financiële kaders als richtsnoer.


Uit het jaarplan 2012:
2. Biblionef wil het aantal zendingen Engelstalige boeken naar kleinschalige bibliotheken elk jaar verder 


uitbreiden. Het doel is om in 2014 50% meer boeken te versturen.
 In 2012 gaan wij 9750 Engelstalige boeken versturen.


Uit veel delen van de wereld ontvangt Biblionef jaarlijks verzoeken om partijen, veelal Engelstalige kinder-
boeken. Het gaat hier om kleine boekzendingen voor kleinschalige bibliotheken. Bij de keuze van de boeken 
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de verzoekende instantie en met de groep 
kinderen voor wie de boeken bestemd zijn. Voor de begeleiding, training en monitoring van de projecten op 
locatie wordt samengewerkt met partnerorganisaties. 
In 2012 (2011) werden 54 (46) projecten in 20 (17) landen van 7.662 (6.234) boeken (inclusief 83 andersta-
lige boeken) voorzien. Daarnaast zijn 1.000 Engelstalige boeken naar Suriname, Aruba en Curaçao verstuurd. 
In totaal zijn 8.662 Engelstalige boeken verstuurd. Dit blijft achter bij het geplande aantal boeken. Voor 
vervoer door de lucht heeft Biblionef een samenwerkingsverband met Air France-KLM-Cargo and Martinair 
Cargo. Door nieuw beleid bij de vervoerder konden er in 2012 minder dozen vervoerd worden dan in het 
voorafgaande jaar. 
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Uit het jaarplan 2012:
3. In landen met een Biblionef organisatie wil Biblionef Nederland meer projecten ondersteunen voor  


uitgaven in de lokale taal. In 2012 willen wij project ‘Vogels in de stad’ in Suriname ondersteunen.


De werkwijze van Biblionef is erop gericht alleen die projecten uit te voeren, waarvoor financiering gevonden 
kan worden.
Het bijzondere boekenproject ‘Vogels in de stad’ voldeed niet direct aan de criteria van een uitgave in een 
lokale taal in een van de doelgebieden. Toch hebben wij gemeend – op verzoek van Biblionef Suriname – om 
ons in te zetten de uitgave mogelijk te maken. Een subsidieaanvraag om het project te financieren bij een 
Surinaams-gerelateerd fonds, is echter afgewezen. In overleg met Suriname is besloten dat Biblionef Neder-
land geen fondsen meer gaat zoeken voor dit project. 
In Zuid-Afrika is een project ondersteund voor boeken in het Afrikaans voor een school. Daarnaast is een 
vrijwilliger gestart met de vertaling van Brenda heeft een draakje in haar bloed in het Swahili.


Uit het jaarplan 2012:
4. Biblionef wil altijd zogenoemde opportunity’s in een breder kader van haar doelstellingen kunnen concre-


tiseren. In 2012 zoeken wij actief naar een project. Wij willen hiervoor andere organisaties benaderen om 
samen een zinvol boekenproject op te zetten.


In 2012 heeft Biblionef bijgedragen aan de opzet van een aantal grotere bibliotheken. In Kenia is een project 
gerealiseerd waarbij tevens twee vrijwilligers uit Nederland betrokken zijn geweest. In Ghana wordt gewerkt 
aan de renovatie van een bibliotheek. Samen met partnerorganisaties ondersteunt Biblionef dit project.  
Biblionef neemt hier de boeken voor haar rekening en de training voor de betrokkenen. Het is de bedoeling 
dat dit project in 2013 wordt afgerond.
Daarnaast zijn voor Biblionef Zuid-Afrika fondsen geworven voor de uitgave van boeken in brailleschrift. 
Dit heeft er toe geleid dat Biblionef Zuid-Afrika boeken in brailleschrift voor kinderen heeft laten ontwik-
kelingen en heeft kunnen doneren aan alle scholen voor slechtziende en blinde kinderen in Zuid-Afrika. In 
totaal zijn aan 19 scholen, 155 verschillende titels gedoneerd.


Uit het jaarplan 2012:
5. Biblionef Nederland wil jaarlijks het aantal Nederlandse kinder- en jeugdboeken naar Biblionef Suriname 


en	de	Antillen	minimaal	handhaven	op	het	niveau	van	2009.	In	2012	willen	wij	daarom	minimaal	20.000	
boeken	sturen	naar	Biblionef	Suriname	en	de	Antillen.


In 2012 zijn 30.688 Nederlandstalige kinderboeken verstuurd naar Suriname, Aruba, Curaçao en St. Maarten. 
Dit betekent dat het aantal van 20.000 boeken ruimschoots is overschreden. Het was dit jaar voor het eerst 
dat tevens een pallet naar St. Maarten is verstuurd.


De boeken die zijn verzonden heeft Biblionef voor een deel om niet verkregen, daarnaast zijn er een groot 
aantal jeugdboeken verstuurd waarvoor een speciale projectaanvraag is uitgezet. 


Tevens zijn er nog 860 verjaardagskalenders meegegaan met de zendingen. 


20 Jaarverslag 2012 Stichting Biblionef Nederland







Jaarverslag 2012 Stichting Biblionef Nederland 21


6. Financiën


6.1 Terugblik op de financiële resultaten 2012


In 2012 is aan inkomsten een bedrag van € 236.631 ontvangen, waarvan in valuta € 107.927 (2011: € 75.087) 
en in natura € 128.705. Het deel in natura werd in 2011 nog niet gekwantificeerd in euro’s.
In 2012 bedroeg het kostenniveau € 227.740 waarvan in valuta € 99.036 (2011: € 74.899) en in natura  
€ 128.705.
Aan de doelstellingen is in 2012 totaal € 172.771 besteed, waarvan in natura € 84.017. 


6.2 Beheer


De financiële en administratieve organisatie is op orde. Bij de jaarrekening 2012 is een goedkeurende contro-
leverklaring afgegeven door de externe accountant.


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 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 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 
uitgeoefend en de uitvoerende rol die wordt ingevuld door de directeur, de projectmedewerker en de vrij-
willigers. De optimale besteding van middelen wordt door het bestuur en de directeur regelmatig besproken. 
Voorts werkt de Stichting continu aan goede relaties met alle belanghebbenden.
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Blije gezichten bij Daddy’s Home in India na ontvangst van een zending boeken van Biblionef
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Jaarrekening


7.1 Balans per 31 december 2012


  31 december 2012  31 december 2011


  EUR EUR


ACTIVA     


     


Voorraden A 0  0 


Vorderingen en overlopende activa B  1.575  1.489 


Liquide middelen C  83.204  88.019 


     


   84.779  89.508


     


Totaal   84.779  89.508


     


PASSIVA     


     


Reserves en fondsen     


     


Reserves D     


• continuïteitsreserve  49.955  61.160 


• bestemmingsreserves  0  5.356 


     


Fondsen  


• bestemmingsfondsen Ghana E 25.452  0 


       


   75.407  66.516


     


     


Kortlopende schulden F   9.372  22.992     


     


Totaal   84.779  89.508  
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7.2 Staat van baten en lasten over 2012


                  Werkelijk 2012                   Begroot 2012                 Werkelijk 2011


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


       


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G1  79.113  122.548  73.576
Baten uit gezamenlijke acties   0  0  0
Baten uit fondswerving   


Biblionef Ghana G2  27.500  97.500  0
Baten uit fondswerving in natura G3  128.705  102.130  
Baten uit beleggingen en rente H1    1.313  1.000  1.101
Baten uit beleggingen en 


rente gezamenlijke acties H2    0  0  410
       


Som der baten   236.631  323.178  75.087


Lasten      


       


Besteed aan doelstellingen I1  
Voorlichting en maatschap. 


bewustwoording  9.724  22.897  9.711 


Hulpverlening Suriname   0  0  4.257 


Hulpverlening Zuid-Afrika   0  0  0 


Hulpverlening Antillen   0  0  1.330 


Hulpverlening overige  0  0  32.145 


Inrichting Nijntje bibliotheken  0  0  4.630
Hulpverlening Ghana  0  0  12.914 


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  2.048  97.500  0 


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken 15.350  16.327  0 


Doelstelling 1.3 Lokale talen  2.776  18.280  0 


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten 43.865  22.045  0 


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken 14.991  19.207  0 


 


   88.754  196.256  64.987


Besteed in natura I2  
Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  0  0  0 


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken 43.661  34.739  0 


Doelstelling 1.3 Lokale talen  0  0  0 


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten 4.056  8.685  0 


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken 36.300  34.250  0 


 


   84.017  77.674  0
       


Werving baten J      


Kosten eigen fondsenwerving J1   6.284  21.168  6.292 


Kosten gezamenlijke acties J2   0  53  53 


       


   6.284  21.221  6.345
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                  Werkelijk 2012                   Begroot 2012                 Werkelijk 2011


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Beheer en administratie K
Kosten beheer en administratie K1  3.997  3.570  3.567
In natura K2  44.688  24.456  0
       


       


Som der lasten   227.740  323.177  74.899
       


Resultaat   8.891  0  188
       


Resultaatbestemming 2012
Toevoeging/onttrekking aan:
• continuïteitsreserve - (11.205)    4.461 


• bestemmingsreserves - (5.356)    5.356 


• bestemmingsfondsen - 25.452    (9.629) 
       


  8.891     188 


Kasstroomoverzicht over 2012
  2012  2011


  EUR  EUR


Kasstroom uit operationele activiteiten    


    


Resultaat   8.891  188


    


Veranderingen in werkkapitaal:    


    


Afname/(toename) vorderingen  (87)  (1.061) 


    


(Afname)/toename kortlopende schulden (13.619)  (19.996) 


    


    (13.706)  (21.057)


    


Totale kasstroom    (4.815)  (20.869)


    


Liquide middelen per 1 januari   88.019  108.888


Liquide middelen per 31 december   83.204  88.019


    


Mutatie liquide middelen   (4.815)  (20.869)
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7.3 Toelichting op de jaarrekening 2012


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 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 tegen 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 daadwerke lijke 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
De waarde van de voorraden boeken (gekocht en in natura verkregen) wordt op nihil gewaardeerd.


•  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.
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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 
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 specifieke 
besteding is aangegeven.


Grondslagen voor de resultaatbepaling


•  Baten


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


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 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. In 2012 worden de baten in natura 
voor het eerst gewaardeerd. Om deze reden zijn er geen vergelijkende cijfers.


•  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.


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


A. Voorraden


   2012  2011


   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


   2012  2011


   EUR  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   343  110


Nog te ontvangen inzake Nijntje   0  0


Nog te ontvangen overige opbrengsten  0  50


Nog te ontvangen rente ING zakelijke spaarrekening  1.232  1.101


Nog te ontvangen rente Nijntje kapitaalrekening  0  228


  


   1.575  1.489


  


C. Liquide middelen


   2012  2011


   EUR  EUR


  


ING rekening-courant   10.291  2.617


ING zakelijke spaarrekening   72.913  69.412


ING rekening-courant Nijntje actie   0  482


ING rentemeerrekening Nijntje actie   0  15.508


   83.204  88.019


De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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D. Reserves


   31 dec. 2012  31 dec. 2011   


   EUR  EUR


  


Continuïteitsreserve   49.955  61.160


Bestemmingsreserves   0  5.356


  


   49.955  66.516


  


De mutaties in de reserves in het boekjaar 2012: 


  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2012 31 dec. 2011


  reserve reserve   


  EUR EUR EUR EUR


    


Stand per 1 januari   61.160 5.356 66.516 56.699


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 0 0 0 9.817


• Bestedingen via resultaatbestemming 11.205 5.356 16.561 0


    


Stand per 31 december  49.955 0 49.955 66.516
    


•  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 2012 bedraagt 
de continuïteitsreserve 54% (2011: 77%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, gebaseerd op de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2012.
Het resultaat over 2012 is € 8.891. In 2012 is € 25.452 ontvangen voor Biblionef Ghana. Dit bedrag gaat naar 
het bestemmingsfonds Biblionef Ghana. Daarnaast is de bestemmingsreserve van Nijntje € 5.356 besteed. Dit 
betekent dat er in totaal een bedrag van € 11.205 is ontrokken aan de continuïteitsreserve.


•  Bestemmingsreserves
Eind 2011 bedroeg de bestemmingsreserve € 5.356. Dit bedrag is bedoeld voor doelstelling 1.2 Engelstalige 
boeken. Het bedrag is in 2012 geheel besteed aan deze doelstelling.  
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E. Fondsen


   31 dec. 2012  31 dec. 2011


   EUR  EUR


  


Bestemmingsfonds Ghana   25.452  0


  


   25.452  0
  


De mutaties in het bestemmingsfonds Biblionef Ghana in het boekjaar 2012:


  31 dec. 2012 31 dec. 2011


  EUR EUR


    


Stand per 1 januari   0 0


Mutaties:    


• Bestedingen via resultaatbestemming 25.452 0


• Vrijval bestemmingsfonds  0 0


    


Stand per 31 december  25.452 0


In 2012 zijn bijdragen voor het project Biblionef Ghana ontvangen. Dit bedrag wordt in 2013 besteed en is 
derhalve toegevoegd aan het bestemmingsfonds Biblionef Ghana.


F. Kortlopende schulden en overlopende passiva


   31 dec. 2012  31 dec. 2011


   EUR  EUR


Consultancy- en fondsenwervingkosten  0  0


Geldzendingen Nijntje uit overlopende passiva 2010  0  7.720


Geldzendingen Nijntje uit overlopende passiva 2011  0  1.330


Nijntje, aanschaf boeken uit overlopende passiva 2011  0  1.800


Geldzendingen overige                                       0  0


Kantoorkosten, porti en drukwerk, administratiekosten, ICT  5.872  9.392


Accountantskosten jaarrekening   2.900  2.750


Overige   600  0


  


   9.372  22.992  
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7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten


G. Baten uit eigen fondsenwerving


G 1 en G2   Baten uit eigen fondsenwerving en baten uit fondswerving Biblionef Ghana


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


Donaties, giften, schenkingen    38.183  122.548   50.868
Suriname       0       0
Zuid-Afrika   0    1.480
Antillen        0       0
Overige   0    1.275
Ghana   0    11.357


Verkoop goederen   7.038  0  6.096
Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana   27.500  97.500  2.500
Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  0    
Doelstelling 1.3 Lokale talen   1.352    
Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  22.280    
Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  10.260    
   
   106.613  220.048  73.576
Totaal   


In 2012 zijn de doelstellingen aangepast aan het meerjarenplan. Zoals besproken en goedgekeurd door het 
bestuur, zijn doelstellingen Suriname, Zuid-Afrika, Antillen, overige en Ghana vervallen. Overeenkomstig het 
meerjarenplan 2011-2014, zijn de  doelstellingen gewijzigd in: 
1.1 Biblionef Ghana
1.2 Engelstalige boeken
1.3 Lokale talen
1.4 Specifieke projecten 
1.5 Nederlandstalig boeken


Dit geeft een verschuiving in de verdeling van de bedragen. Dit betekent tevens dat de vergelijking met 2011 
niet direct kan worden gemaakt. 


De totale baten zijn € 33.000 hoger dan de baten in 2011. De post donaties, giften en schenkingen is lager dan 
in 2011. Dit komt doordat er minder ongeoormerkte bedragen binnen zijn gekomen. De toename in de totale 
baten zit met name in het bedrag voor Biblionef Ghana: € 27.500. 


In de begroting van 2012 is een bedrag opgenomen van € 97.500 voor het opzetten van Biblionef in Ghana. 
Voor het project Ghana stonden een aantal aanvragen uit voor substantiële financiële ondersteuning. Met één 
donateur was Biblionef al verder gevorderd en de verwachting was dat wij een donatie zouden ontvangen van  
€ 50.000. Tijdens een bestuursvergadering van Biblionef is echter besloten het project Ghana iets kleingscha-
liger te maken. De donateur heeft deze aanvraag als een nieuwe aanvraag behandeld. Doordat Ghana inmid-
dels niet meer tot hun aandachtsgebied behoorde, werd de aanvraag afgewezgen.


De post lokale talen, ziet op de ontvangst van een bedrag specifiek bedoeld voor boeken in het Afrikaans.
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In 2012 is een bedrag van € 22.280,- ontvangen voor specifieke projecten. Het grootste deel is 
ontvangen voor brailleprojecten in Zuid-Afrika. Daarnaast betreft het donaties voor het publiceren 
van Brendaposters, booktrunks voor Early Childhood Development Centers en een project om Cat & Dog 
boekjes te laten drukken. Tevens is een bedrag ontvangen voor het organiseren van een evenement. Dit evene-
ment had als doel om de naamsbekendheid van Biblionef te vergroten.
De post Nederlandstalige boeken ziet op verkrijging en verzending van Nederlandstalige boeken naar Suri-
name, Curaçao, Aruba, Bonaire en St. Maarten. Deze post is hoger dan de posten Suriname en Antillen in 
2011. Dit komt door twee projecten waarvoor in 2011 fondsen zijn ontvangen. Het betreft een project voor 
jeugdboeken en een project voor woordenboeken. Daarnaast is een aantal donaties ontvangen specifiek 
bestemd voor Aruba en Suriname.
De post verkoop goederen bestaat grotendeels uit de verkoop van boeken, die de stichting zelf ingekocht 
heeft bij uitgevers. Ook zijn verkregen boeken in vreemde talen verkocht op markten en beurzen, omdat 
deze boeken niet geschikt zijn om naar projecten te verzenden. Daarnaast zijn voor het evenement kaartjes 
verkocht.


G 3 Baten uit fondsenwerving in natura


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011 
   EUR  EUR  EUR
   
Boeken   55.492    
Kantoor (inclusief werkplekken)   29.970    
Opslagcapaciteit   9.600    
Logistiek binnen Nederland   5.118    
Logistiek buiten Nederland   28.525  102.130  0
   
   128.705  102.130  0


Dit jaar zijn voor het eerst de baten (en de bestedingen) in natura meegenomen. De bedragen bestaan uit 
donaties die Biblionef in natura heeft ontvangen. Het gaat hier om de ontvangst van boeken, logistiek, ter 
beschikking stellen kantoorruimte, opslag en logistiek binnen en buiten Nederland. Bij de berekening van 
de waarden is uitgegaan van marktprijzen in 2011. Dit uitgangspunt wordt gehanteerd in 2012-2014. Voor 
vervolgjaren wordt beoordeeld of deze prijzen aanpassing behoeven.


De baten van de boeken zijn gelijk aan de bestedingen. 
In 2012 zijn 30.688 Nederlandstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2012 93% van de 
boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening donaties in natura 28.540 
is. De waarde is vastgesteld op 10% van de gemiddelde verkoopprijs in 2011 van € 12,50. 
In 2012 zijn 8.662 Engels- en anderstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2012 82% van de 
boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening donaties in natura 7.103 
is. De waarde is vastgesteld op de gemiddelde aankoopprijs van Engelstalige boeken in 2011 van € 2,79.


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


20 vrijwilligers hebben zich in 2012 ingezet voor Biblionef. Zij hebben zich beziggehouden met het verzend-
klaar maken van de boeken, redactiewerkzaamheden voor de nieuwsbrief, boekhouding, organiseren van 
acties, markten en beurzen en andere regelmatig voorkomende klussen.
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H. Baten uit beleggingen en rente


H1  Baten uit beleggingen en rente   
   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING zakelijke spaarrekening  1.313  1.000  1.101


   


   1.313  1.000  1.101


   


Overtollige bedragen van de lopende rekening worden (tijdelijk) op de spaarrekening gezet.


I1.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   
I 1 Doelstelling A:   
Voorlichting en maatschappelijke bewustwording  9.724  22.897  9.711   
Doelstelling:   
Hulpverlening Suriname   0  0  1.738   
Doelstelling:   
Hulpverlening Zuid-Afrika            0       0       39.427   
Doelstelling:   
Hulpverlening Antillen   0  0  1.797   
Doelstelling:   
Hulpverlening overige   0  0  20.615   
Doelstelling:   
Inrichting Nijntje bibliotheken    0   0   46.915      
Doelstelling:   
Hulpverlening Ghana    0   0   882   


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana   2.048  97.500  0
Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  15.350  16.327  0
Doelstelling 1.3 Lokale talen   2.776  18.280  0
Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  43.865  22.045  0
Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  14.991  19207  0
   
Totale directe kosten   88.754  196.256  64.987   


Het bedrag onder voorlichting en maatschappelijke bewustwording vloeit gedeeltelijk voort uit de toereke-
ning volgens Richtlijn 650. Voor het overige zijn dit directe kosten gemaakt voor de nieuwsbrief en promotie.
Het bedrag in 2012 besteed aan Ghana ziet op een aantal aanloopkosten zoals de aanschaf van boeken.
Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken bestaat uit de aanschaf van Engelstalige boeken. In 2012 is er minder 
besteed aan de aanschaf van boeken. In 2012 zijn veel meer gratis boeken verkregen dan in 2011. Daarnaast 
hebben wij in 2012 minder boeken kunnen versturen dan gepland door een verlaging van de logistieke spon-
soring. In 2011 hadden wij nog de verwachting dat veel meer boeken zouden worden verstuurd. 
Aan doelstelling 1.4 is meer besteed dan voorheen (vergeleken met hulpverlening Zuid-Afrika en hulpverle-
ning Ghana). Dit ziet op een groot brailleproject voor Zuid-Afrika, een speciaal bibliotheekproject in Ghana 
van de Lost Talent Foundation, een bibliotheekproject in Kenia en een project in Zuid-Afrika waar kisten met 
boeken zijn gedoneerd aan Early Childhood Development Centers.
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De toename in de besteding voor doelstelling 1.5 verzending Nederlandstalige boeken vergeleken 
met 2011(hulpverlening Suriname en Antillen) heeft te maken met de aanschaf van boeken voor twee 
projecten. Één project zag op jeugdboeken en het andere project op woordenboeken. 


I2.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   
Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  0  0  0


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  43.661  34.739  0


Doelstelling 1.3 Lokale talen   0  0  0


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  4.056  8.685  0


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  36.300  34.250  0
   


Totale besteding natura   84.017  77.674  0   


In 2012 worden voor het eerst de bestedingen in natura opgenomen. De bestedingen in natura zijn gelijk aan 
de baten (donaties in natura). Dit bestaat uit de totale besteding in natura € 84.017 en de kosten voor beheer 
en administratie in natura van € 44.688.
In 2012 zijn 30.688 Nederlandstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2012 93% van de 
boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening besteding in natura 
28.540 is. De waarde is vastgesteld op 10% van de gemiddelde verkoopprijs in 2011 van € 12,50. 
In 2012 zijn 8.662 Engels- en anderstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2012 82% van 
de boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening donaties in natura 
7103 is. De waarde is vastgesteld op de gemiddelde aankoopprijs van Engelstalige boeken in 2011 van € 2,79.  
Daarnaast zit in dit bedrag het hieraan gerelateerde transport naar de projecten.
In 2012 zijn geen bestedingen in natura gedaan voor doelstelling 1.3 boeken in lokale talen.


Een deel van het transport in natura is besteed aan 1.4 specifieke projecten. Dit gaat om transport voor het 
project van The Lost Talent Foundation.


De besteding aan 1.5 verzending Nederlandstalige boeken bestaat grotendeels uit boeken die Biblionef om 
niet heeft ontvangen. Daarnaast heeft een deel van het transport naar Aruba en Curaçao om niet plaatsge-
vonden.
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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 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Totaal bestedingen   172.771  273.930  64.987


Totaal baten   236.631  323.178  75.087


Bestedingspercentage   73%  85%  87%


   


Dit jaar is voor het eerst de natura meegenomen in de berekening. Het lagere bestedingspercentage in 2012 
wordt verklaard door het in natura beschikbaar stellen van kantoorruimte aan Stichting Biblionef door de KB 
dat voor het eerst in 2012 tot waardering is gekomen. 


J.  Werving baten


J 1 Kosten eigen fondsenwerving


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Voorlichting/bewustmaking   4.747    3.760


Reis- en verblijfskosten   1.537    2.532


   


   6.284  21.221  6.292


   


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


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Baten eigen fondsenwerving   79.113  122.548  73.576


Baten fondsenwerving Biblionef Ghana  27.500  97.500  0


Baten uit fondswerving in natura   128.705  102.130  0


Baten totaal   235.318  322.178  73.576


Kosten eigen fondsenwerving   6.284  21.221  6.292


Kostenpercentage fondsenwerving  3%  7%  9%


   


De baten eigen fondsenwerving over 2012 is iets toegenomen ten opzicht van 2011. Het grote verschil tussen 
2011 en 2012 in het kostenpercentage wordt verklaard door het meenemen van de waarden in natura vanaf 
2012. Zonder natura is het kostenpercentage fondsenwerving in 2012: 6%.







K1. Kosten beheer en administratie 


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Kantoorkosten   390    526


Bestuurskosten   212    10


Overige algemene kosten   3.395    3.031


   


   3.997  3.570  3.567


   


K2. In natura beheer en administratie 


   Werkelijk 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Drie werkplekken   29.970    0


Opslag/vervoer boeken   14.718    0


   


   44.688  24.456  0


De werkplekken zijn berekend op basis van NCF 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 2012  Begroting 2012                 Werkelijk 2011
   EUR  EUR  EUR


   


Lonen en salarissen   27.580    19.869


Belasting/Premie volksverzekeringen  9.995    6.378


Woon/werkverkeer   1.605    418


Overige algemene kosten   219  36.347  620


   


   39.399  36.347  27.285   


De personeelskosten hebben betrekking op de volgende medewerkers: 
•	 Per	1	januari	2012	is	een	nieuwe	medewerker	in	dienst	gekomen	op	basis	van	een	jaarcontract	voor	0,5	FTE.	


Deze medewerker heeft per 1 april 2012 het directeurschap over genomen. Per 1 juli 2012 is de voormalig 
directeur uit dienst gegaan. Dit betekent dat gedurende 6 maanden een extra medewerker op de loonlijst 
heeft gestaan. Voorts is per 1 september 2012 de projectmedewerker tijdelijk een dag extra gaan werken. Dit 
verklaart de stijging in loonkosten. 


•	 Het	jaarsalaris	tot	en	met	juni	2012	van	de	voormalige	directeur	bedroeg	in	2012	bruto	€ 8.308,-.  
Het jaarsalaris van de huidige directeur inclusief de eerste drie maanden van het jaar bedroeg € 14.634,-.  
De declaraties van de directeuren bedragen in 2012 in totaal: € 2.730,75. 


•	 De	kosten	woon/werkverkeer	zijn	hoger	dan	in	2011.	Deze	kosten	zijn	inclusief	de	reiskosten	van	de	
projectmedewerker over de tweede helft van 2011, die pas in 2012 zijn gedeclareerd.
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7.6 Bezoldiging Bestuur


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


Den Haag, 20 maart 2013


Het bestuur:


Voorzitter De heer dr. R. van Charldorp


Secretaris De heer D.C. Boer


Penningmeester      De heer drs. M.T. van der Spek RA


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


Bestuurslid  Mevrouw drs. M.E.A. Oomen 


Bestuurslid De heer B. Stenvers


Directie


Directeur Mevrouw drs. A.M van Heekeren-Koning (tot 1 april 2012) 


 Mevrouw mr. J. Kramps–van der Velde (vanaf 1 april 2012)
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7.7 Controleverklaring
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Het laatste stuk van de boekenreis naar de Nijntje Bibliotheek in Nepal







8 Jaarplan 2013


8.1 Inleiding 


In het meerjarenplan 2011- 2014 van Biblionef, staat dat Biblionef Nederland inzet op twee hoofdlijnen:
•	 Biblionef	wil	dat	er	meer	bibliotheken	komen	voor	kinderen	in	ontwikkelingslanden	en	wil	meer	boeken	


doneren.
•	 Biblionef	wil	haar	inkomsten	jaarlijks	verhogen	en	wil	de	inkomstenstroom	consolideren.
Om de doelstellingen uit het meerjarenplan te realiseren is het nodig dat de organisatie in 2013 continueert 
waar zij mee bezig is en zich daarnaast verder professionaliseert.


Continueren
In 2013 willen we continueren waar we mee bezig zijn: zoveel mogelijk kinderen in achterstandsituaties de 
mogelijkheid geven om boeken te lezen. Dit doet Biblionef door nieuwe boeken te doneren aan kleinschalige 
bibliotheken, ondersteuning aan het oprichten van kleinschalige bibliotheken, het (mede)financieren van 
uitgaven in lokale talen (in landen met een Biblioneforganisatie) en het oprichten van nieuwe Biblioneforga-
nisaties in ontwikkelingslanden.


Professionaliseren en duurzaamheid
Biblionef wil naast continueren van bezigheden, uitbreiding van het aantal opgezette bibliotheken en dit op 
een duurzame wijze. Dit vraagt om professionaliteit. Op het gebied van fondswerving en marketing, commu-
nicatie, logistieke processen en administratieve en interne organisatie. 
In 2013 hebben de volgende punten aandacht nodig:
•	 De	samenwerking	met	de	zusterorganisaties:	hoe	zetten	we	die	op,	hoe	houden	we	elkaar	op	de	hoogte,	hoe	


versterken wij elkaar?
•	 Plan	voor	oprichting	nieuwe	Biblioneforganisaties	(Ghana	en	Verenigd	Koninkrijk)	of	lokale	vertegen-


woordiging (door middel van samenwerkingspartners).
•	 Logistiek	proces:	meer	grote	hoeveelheden	versturen,	minder	kleine	zendingen.
•	 Opstellen	van	een	nieuw	meerjarenplan.
•	 Verkrijging	Engelstalige	kinderboeken	en	Engelse	fondsen.
•	 Professionalisering	administratieve	organisatie	en	bedrijfsvoering.
•	 Planmatige	aanpak	fondswerving.
•	 Betrokkenheid	van	ondersteunende	groepen.


8.2 Wat en hoe in 2013


Hieronder beschrijven wij aan de hand van het meerjarenplan per doelstelling wat we ondernemen om de 
doelstelling te realiseren.


8.2.1  Biblionef wil dat er meer bibliotheken komen voor kinderen in ontwikkelingslanden en wil 
  meer boeken doneren


Wat gaan we concreet doen in 2013?
- Doelstelling 1.1 
Biblionef wil in de eerste plaats meer Biblioneforganisaties realiseren, zodat deze meer bibliotheken kunnen 
oprichten.	De	bedoeling	is	dat	er	in	2014	minimaal	één	nieuwe	Biblioneforganisatie	is	opgericht.	
•	 Het	plan	voor	het	opzetten	van	Biblionef	Ghana	is	aangepast.	In	2013	wordt	de	opzet	van	Biblionef	Ghana	


verder vormgegeven. De eerste pallet wordt in het eerste kwartaal van 2013 verstuurd.
•	 Verkenning	Engelse	markt.
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- Doelstelling 1.2
Biblionef stuurde in 2009 ruim 7500 Engelstalige boeken naar kleinschalige bibliotheken. Biblionef wil het 
aantal zendingen elk jaar verder uitbreiden. Het doel is om in 2014 50% meer boeken (11.250) te versturen.
•	 In	2013	gaan	wij	10.500	Engelstalige	boeken	versturen.


– Consolideren van het verkrijgen van Engelse boeken door samenwerking aan te gaan met partners 
(uitgevers, importeurs etc). 


– In 2013 worden concrete stappen gezet om grotere hoeveelheden in één keer naar specifieke landen te 
versturen:
•	 Samenwerkingspartners	zoeken.
•	 Landen	benoemen.
•	 Project	met	Knowledge	for	Children	verder	inrichten.
•	 Vervoerder	zoeken		voor	het	transport	van	pallets.
•	 Totaal	concept	opstellen	voor	het	opzetten	van	een	bibliotheek	en	het	bewaken	van	de	continuïteit.


– Door lokale projecten te vragen vijf andere scholen te vertellen over Biblionef, is het de bedoeling dat 
Biblionef meer verzoeken ontvangt voor het versturen van boeken. 


- Doelstelling 1.3
(In landen met een Biblioneforganisatie wil) Biblionef Nederland (wil) meer projecten ondersteunen voor 
uitgaven in de lokale taal.
•	 In	2013:


– Vertaling van Brenda heeft een draakje in haar bloed in het Swahili.
– Vertaling van een boek in een lokale taal in Ghana.
– Ondersteunen van vertalingen voor Zuid-Afrika.


- Doelstelling 1.4
Biblionef wil altijd zgn. opportunity’s in een breder kader van haar doelstellingen – bv. een alfabetiseringsproject 
– of juist gerichter kader – bv. boeken bij specifieke gezondheidszorg – kunnen concretiseren. 
•	 Er	worden	fondsen	gezocht	voor	de	projecten	van	Zuid-Afrika	gericht	op	ECD’s.
•	 Project	Brendaposters	wordt	uitgevoerd.


- Doelstelling 1.5 
Biblionef Nederland wil jaarlijks het aantal Nederlandse kinder- en jeugdboeken naar Biblionef Suriname, 
Aruba,	Curaçao	en	St.	Maarten	minimaal	handhaven	op	het	niveau	van	2009.	
•	 In	2013	sturen	wij	minimaal	20.000	boeken	naar	Biblionef	Suriname,	Aruba,	Curaçao	en	St.	Maarten,	


Bonaire.
•	 Er	wordt	actief	gezocht	naar	het	verkrijgen	van	Nederlandse	boeken.


8.2.2  Biblionef wil haar inkomsten jaarlijks verhogen en wil de inkomstenstroom consolideren


Wat gaan we concreet doen in 2013:
- Doelstelling 2.1  
Biblionef wil in de komende jaren twee zgn. hoofdsponsors aantrekken die zowel in materiële als in immateriële 
zin een structurele bijdrage leveren aan het werk van Biblionef Nederland. 
•	 In	2013	worden	een	aantal	concrete	bedrijven	benaderd	op	basis	van	de	in	2012	opgestelde	stappen.


- Doelstelling 2.2 
Samenwerkingspartner vinden die een specifieke bijdrage kan leveren aan het werk voor Biblionef.
•	 Hierbij	zullen	we	ons	richten	op	partners	die	kunnen	bijdragen	in	het	op	grotere	schaal	opzetten	van	


bibliotheken. Dit kan gaan om organisaties gevestigd in Nederland, maar ook om lokale organisaties.
– Start Mobile Library Project met Knowledge for Children.
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- Doelstelling 2.3
Biblionef wil een planmatige aanpak van haar fondsenwerving bij particuliere donateurs, zgn. vrienden 
(d.w.z. individuen, geen organisaties). Tot 2014 wil Biblionef een jaarlijkse verhoging van 10% in de totale 
inkomstenstroom. Uitgaande van € 108.000,- in 2010, is ons streven dat er in 2013 € 140.000,- binnenkomt 
(particulier en zakelijk). 
•	 Voor	2013	betekent	dit	dat	er	een	bedrag	van	€ 20.000,- binnenkomt via de particuliere donateurs. We gaan 


dit doen door:
– Naamsbekendheid vergroten bij volwassenen en kinderen. 


- Doelstelling 2.4 
10% meer inkomsten in de zakelijke inkomstenstroom. Biblionef focust zich op het binnenhalen van een nieuwe 
hoofdsponsor. 
•	 We	streven	ernaar	om	in	2013	€ 120.000,- binnen te halen via zakelijke donateurs (zie tevens Planmatige 


aanpak fondsenwerving):
– Vasthouden van de vermogensfondsen.
– Focus op scholen.
– Gesprekken voeren met nieuwe fondsen.
– Vinden van één of meer hoofdsponsors.


- Doelstelling 2.5
Biblionef wil haar naamsbekendheid vergroten door zowel informele als formele PR-instrumenten in te zetten, 
zoals PR-beleid, website, social media, jaarverslag en nieuwsbrieven. 
•	 Hoe	we	dit	gaan	doen,	wordt	uitgewerkt	in	een	plan	van	aanpak	voor	de	fondswerving.
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Planmatige aanpak fondsenwerving
Zoals reeds gezegd in ons jaarplan 2012, worden bovenstaande doelstellingen alleen bereikt als wij 
serieus nadenken over hoe we de fondsenwerving verder gaan opzetten. In 2012 is hiervoor de aanzet 
gegeven tot het opstellen van een plan. In 2013 moet dit plan tot een afronding komen.


Het plan richt zich o.a. op:
•	 Onderzoek	naar	het		‘merk’	Biblionef	door	het	houden	van	interviews.	
•	 Mede	gelet	op	de	uitkomst	van	het	onderzoek,	worden	de	volgende	acties	uitgevoerd	om	naamsbekendheid	


te vergroten:
– Aantrekken van nog een ambassadeur.
– Vinden van een bedrijf dat zich met een evenement verbindt aan Biblionef.
– Een artikel over Biblionef in een tijdschrift of krant. 
– Betrokkenheid vergroten van: onderzoeken of het ons iets oplevert om een Biblionef community op te 


zetten.
– Communicatie.


8.3 Uitvoering van de activiteiten


Op dit moment heeft Biblionef een directeur en een projectmanager in dienst. Daarnaast zijn er ongeveer 
veertien vrijwilligers die met enige regelmaat voor Biblionef aan de slag zijn. De directeur is aangesteld voor 
0,5 fte en de projectmanager voor 0,6 fte. 
Wij hebben een grote ambitie voor 2013. Extra tijd en inzet is nodig voor professionalisering in het alge-
meen, fondsenwerving in het bijzonder en de (logistieke) verwerking van de boeken. 
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8.4  Begroting
    


  Begroot 2013  Begroot 2012 


  EUR EUR EUR EUR


Baten        


Baten uit fondsenwerving regulier     130.000     122.548 


Baten uit fondsenwerving Biblionef Ghana     10.000       97.500 


Baten uit fondsenwerving in natura     119.245     102.130 


Baten uit gezamelijke acties             -               -   


Verkoop goederen             -               -   


Overige baten        1.000        1.000 


      


Som der baten     260.245     323.178 


    


Lasten    


Besteed aan doelstellingen    


Doelstelling A: Voorlichting           12.284       22.897  


Doelstelling 1.1 Opzet lokale Biblionef          38.915       97.500  


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken          23.512       16.327  


Doelstelling 1.3 Lokale talen            3.135       18.280  


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten      45.485       22.045  


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken           3.135       19.207  


      


     126.466     196.256 


    


Besteding natura    


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana            9.214             -    


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken          36.856       34.739  


Doelstelling 1.3 Lokale talen                 -               -    


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten                -          8.685  


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken         48.750       34.250  


      


      94.820       77.674 


Werving baten


Kosten eigen fondsenwerving          10.662       21.168  


Kosten gezamenlijke acties                 -               53  


      


      10.662       21.221 


      


Beheer en administratie    


Kosten beheer en administratie        3.871        3.570 


In natura (drie werkplekken/opslag+vervoer boeken)     24.426       24.456  


    


Som der lasten     260.245     323.178 


    


Resultaat              0             -   
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BIJLAGEN


Bijlage I: Samenstelling directie en bestuur


Directie


Mevrouw drs. A.M. van Heekeren-Koning, directeur tot 1 april 2012


Mevrouw mr. Hanneke Kramps-van der Velde, directeur per 1 april 2012


Bestuur


De heer dr. R. van Charldorp MBA, voorzitter
(v/h	Managing	Director	OCLC	Europa,	Midden-Oosten	en	Afrika)


De heer D.C. Boer, secretaris 
(v/h directeur/eigenaar uitgeverij H. Nelissen b.v. ; bestuurslid Humanitas afdeling ’t Gooi; bestuurslid Stichting 
Raad	op	Maat;	directeur	HNB-Holding)


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


Mevrouw drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest, bestuurslid tot september 2012
(hofdame	van	H.M.	de	Koningin)


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


De heer B. Stenvers, bestuurslid 
(coördinator	Amsterdam-Heritage/OAM)


Rooster van aftreden Bestuur


Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden
De heer R. van Charldorp Voorzitter 28-06-2011  juni 2015
De heer D.C. Boer Secretaris 04-04-2008 april 2012 april 2016
De heer M. T. van der Spek  Penningmeester 14-09-2010  september 2014
Mevrouw O.A. Gaarlandt -     
     Van Voorst van Beest Bestuurslid 10-09-2003 10-09-2008 september 2012
Mevrrouw M.E.A. Oomen Bestuurslid 17-12-2009  december 2013
De heer B. Stenvers Bestuurslid 17-12-2009  december 2013
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Bijlage II. Adressen Biblionef


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
Directeur: Hanneke Kramps  


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


Frankrijk 
48, Boulevard 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
Directeur: Dominique Pace Le Roy 


Suriname 
Stadionlaan 2
Paramaribo 
Tel: +597 (0)8 768526 
E-mail: vdbergh@sr.net 
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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Bijlage 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 drs. Loek M.L.H.A. Hermans, 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


De heer Dick Bruna, kinderboekenschrijver/illustrator, heeft aangegeven zijn publieke functies neer te leggen, 
waaronder die van lid van het Comité van Aanbeveling van Biblionef.
Wij danken hem voor zijn jarenlange lidmaatschap en voor de activiteiten die hij voor Biblionef gedaan 
heeft. In het bijzonder zijn bijdrage aan het project Nijntje, een samenwerkingsproject met @Zeppelin en 
Mercis waarin een groot aantal jeugdbibliotheken opgezet kon worden.







Bijlage IV. Lijst van sponsoren 


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


Aids Fonds, Amsterdam
Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo, Schiphol
American Book Centre, Amsterdam
Albo, Aruba
Basisschool de Schakel, Den Haag
Bayard Presse, Parijs
Bud Wichers, Gorssel
CB, Culemborg
Centrale Bibliotheek, Den Haag 
Curdin Trading B.V., Spijkenisse
De Vier Windstreken, Rijswijk
DP. Van Leeuwen, Noordwijk
Van Ditmar Boekenimport, Amsterdam
FMB-uitgevers, Amsterdam
Fonds 1818, Den Haag
Gottmer Uitgevers Groep, Haarlem 
Haagsch HipHop Centrum, Den Haag
HNB-Holding, Amersfoort
Hogeschool Rotterdam
Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel, Den Haag
ILGE Subscription Management, Amsterdam
Juridische Boekhandel Jongbloed, Den Haag 
ITDonations, Nieuwegein
Kinderboekenmarkt, Den Haag 
Kinderboekenmuseum, Den Haag
Kinderboekenweb, Rhenen
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
Leesplein, Den Haag
Mercis Publishing, Amsterdam 
Modderman Drukwerk, Amsterdam
Mud Company, Eindhoven 
NBD/Biblion, Leidschendam
NewSkool, Den Haag
Once Upon a Tale, Den Haag
Openbare Bibliotheken Nederland, Den Haag
Ormit BV, De Bilt
Paagman, Den Haag
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Den Haag
Penguin Group, Londen
Printbase.com BV, Almere
Rotaryclub Des Indes, Den Haag
RSM Erasmus University, Rotterdam
Staples, Amsterdam
Stichting Bibliotheek.nl, Den Haag
Stichting N.A.N.A., Amsterdam
Tessel Schmidt, alles met video, Utrecht
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The House of Books, Vianen
Toffee Apple, Voorburg
Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam
Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam
Uitgeverij Leopold, Amsterdam
Uitgeverij Luister, Amsterdam
Uitgeverij Rubinstein, Amsterdam
Uitgeverij Zwijsen, Tilburg
Unieboek | Het Spectrum, Houten
Veen, Bosch & Keuning Uitgeversgroep, Utrecht
Wings of Support, Schiphol


Nieuwe boeken voor de weeskinderen van het Otjiruze Daycare Centre in Namibië







Bijlage V: Projectlijst 


Lijst van landen en bestemmingen van de verstuurde Engelstalige boeken.


LAND EINDBESTEMMING BOEKEN/ONTVANGER  BOEKEN


ETHIOPIË People to people  201
FILIPPIJNEN Talacogon National High School  50
GHANA Child Aid Foundation  136
 Kpalsi Kidz active library  136
 RY Wechiau Communiy Library  142
 Vive l’Initiatieve  157
 Mother Theresa Primary School  167
 Lost Talent Foundation  368
 HardtHaven Children’s Home  85
 Compassion for Humanity Foundation   205
 Presbeterian Senior High school  421
INDIA Joy For Children  80
 Stichting Derde Wereld hulp  30
 Suryodaya  250
 Daddy’s Home  149
INDONESIË Iqrah Library  46
KAMEROEN Primary schools, Kumbo  15
 Knowledge for Children  420
KENIA Father Peter Kok Junior School   136
 Fountain Youth Group  146
 Kapchorwa Primary School  163
 Hope for the Nations  57
 Keringet Runners School  113
 Kids in Kenia  139
 Kinyago Liobrary  98
 Jamaa Academy  98
 Shirika steunt Kenia   97
MALAWI Good Goal Foundation  153
MALI Vive l’Initiative  63
NAMIBIË Festus Gonteb Primary School Mandala  170
 Otjiruze Children Fund  92
NEPAL St Maya Shree Jankalayan Boarding School  448
NICARAGUA Hotel con Corazón  47
NIGERIA AGAP School  92
 Eduthrive Resource Center  167
OEGANDA Lwengo  158
 Bondeko Primary School  264
 AFXB – Uganda  137
 CBIRD  154
 St Peters Orphanage Centre  144
 St. John Paul Mugwanya Complex Primary School  78
 North Hope  45
PAPOEA-
NIEUW-GUINEA Maral Primary School/The Saint Clare Primary School   162
SIERRA LEONE We Yone Child Foundation  103
TANZANIA Mambo View Point  140
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vervolg


LAND EINDBESTEMMING BOEKEN/ONTVANGER  BOEKEN


ZAMBIA Childhope  174
 Bethel Community School  80 
 Jersey Basic School  78
 Tikondane Community School  80
 Youth Skills for Development   158
 Madzimoyo Day Secondary School  45
ZIMBABWE Mukaera Primary School   133
 Library Linkages Foundation  80
ZUID-AFRIKA Diverse projecten  112


Totaal   7662
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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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