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1. Voorwoord


“Ik heb veel fantasie, maar ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om op te groeien zonder boeken. 
Opgroeien zonder boeken kan helemaal niet en daarom vind ik het geweldig dat ik ambassadeur mag 
worden voor Biblionef”. Met deze mooie woorden introduceerde kinderboekenschrijfster en Thea Beckman-
prijs winnaar 2012 Anna Woltz zich in onze laatste nieuwsbrief. Wij zijn bijzonder verheugd en vereerd dat 
Anna Woltz als ambassadeur van de stichting de doelstellingen van Biblionef mede wil helpen realiseren.


Ondanks de economisch dip, is Biblionef erin geslaagd om in 2013 meer baten te genereren dan het jaar 
ervoor. Mede dankzij deze verdienste zijn we er in geslaagd  onze ambitieuze doelstellingen van afgelopen 
jaar te verwezenlijken. Zo zijn er 100.000 boeken vanuit Nederland verscheept naar 29 landen, zijn er 72 
schoolbibliotheken opgezet en hebben bijna 110.000 kinderen de mogelijkheid gekregen kinderboeken te 
lezen!


Een bijzondere doelstelling in 2013 was het opzetten van een Biblioneforganisatie in Ghana. Met de komst 
van Patricia Arthur hebben we een zeer ervaren Ghanese bibliothecaresse bereid gevonden hieraan inhoud te 
geven. Als kwartiermaakster heeft zij een  fundament gelegd voor een distributiepunt en met de toezegging 
van Impulsis als sponsor, hebben we nu ook de garantie dat het kantoor in Ghana zich binnen een aantal 
jaren kan ontwikkelen tot een volwaardige Biblioneforganisatie.


In 2013 is mevrouw dr. Julia Djarova als bestuurslid benoemd. Julia Djarova is in het dagelijks leven 
managing director van ECORYS International en brengt een zeer internationaal netwerk en ervaring met 
zich mee.


Met de distributie van het miljoenste boek heeft de Biblioneforganisatie in Zuid-Afrika een zeer bijzondere 
mijlpaal bereikt. Heel bijzonder was dat onze ambassadeur Adriaan van Dis aanwezig was bij de start van 
de campagne voor de volgende mijlpaal: het tweemiljoenste boek in Zuid-Afrika. Hij heeft voor een groot 
publiek kunnen spreken over het zeer goede werk dat Biblionef verricht in Zuid-Afrika.


Dankzij de professionele medewerkers, de grote groep enthousiaste vrijwilligers, de vrienden en de spon-
soren van Biblionef die allen op verschillende manieren hun bijdragen leveren, hebben ook in 2013 weer veel 
kinderen in de wereld plezier gehad aan het lezen van boeken.
Het bestuur dankt alle betrokkenen voor hun inzet in het afgelopen jaar en spreekt de hoop uit dat ook in 
2014 Biblionef weer meer bibliotheken kan opzetten en zo kinderen de kans te geven een boek, waar moge-
lijk in de moedertaal, te lezen.


Het bestuur, 21 februari 2014


Jaarverslag 2013 Stichting Biblionef Nederland 3







Overzicht Key Performance Indicators


KPI 2012 2013 2014


Aantal gedoneerde Nederlandstalige boeken 30.688 84.576 35.000


Aantal bereikte kinderen (Nederlandstalige boeken) 70.000 70.000 70.000


Aantal gedoneerde Engelstalige boeken   8.662 12.242 10.000


Aantal bereikte kinderen (Engelstalige boeken) 35.100 36.600 46.000


Aantal gerealiseerde bibliotheken (Engelstalig)       54      72    110


Toelichting op aantal bereikte kinderen en aantal bibliotheken


In 2011 is berekend hoeveel kinderen Biblionef bereikt in Suriname, Aruba en Curaçao. Dit gaat om circa 
70.000 kinderen. Sinds 2013 is Bonaire hier aan toegevoegd. Dit betreft 1250 kinderen.
In 2013 hebben 34 organisaties in Ghana boeken voor hun bibliotheek ontvangen van Biblionef. Gemiddeld 
hebben 350 kinderen toegang tot de bibliotheek in Ghana. Buiten Ghana hebben 38 organisaties boeken 
ontvangen. In 2011 is een berekening gemaakt van het aantal kinderen per bibliotheek. Per bibliotheek 
bleken gemiddeld 650 kinderen toegang te hebben tot de bibliotheek. Uitgangspunt is dat dit aantal door de 
jaren heen niet substantieel wijzigt.
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Wat een feest!
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Foreword


“I have a lively imagination but cannot begin to think what it would be like to grow up without books. It 
simply won’t do to have to grow up in the absence of books and that’s why I find it so terrific to be able to 
be an ambassador for Biblionef.” It was with these fine words that Anna Woltz, writer of children’s books and 
winner of the Thea Beckman prize for 2012, introduced herself in our latest newsletter. We are particularly 
pleased and honored that Anna Woltz, as ambassador for the charity, is going to help us to bring the aims of 
Biblionef to fruition.


In spite of the economic recession Biblionef succeeded in generating more resources in 2013 than in the 
preceding year. Thanks to these resources we were able to realise our ambitious targets for last year. Around 
100.000 books were shipped to some 29 countries, 72 school libraries were set up and almost 110.00 children 
were given the opportunity to read children’s books.


A special objective in 2013 was the establishment of a Biblionef organisation in Ghana.  When Patricia 
Arthur joined us, we gained a very experienced Ghanaian librarian ready to contribute substantial content 
to this project. She has blazed the trail in laying the first foundations for a distribution point and, with the 
commitment of Impulsis as partner, we are also assured that the office in Ghana can develop within a few 
years into a fully fledged Biblionef organisation.


In 2013 Dr Julia Djarova was appointed - a member of the Board. Julia Djarova, Managing Director of 
ECORYS International, brings with her substantial international experience and a widespread network.


Biblionef has achieved a very notable milestone with the distribution of the one millionth book in South 
Africa. It was particularly special that our ambassador Adriaan van Dis was present at the start of the 
campaign for the following milestone: the distribution of the two millionth book in South Africa. He 
addressed a large audience about the very good work which Biblionef is accomplishing in South Africa.


Thanks to the efforts of the professional staff, the great group of enthusiastic volunteers and friends and 
sponsors of Biblionef, who have all contributed in their own different ways, once again many children in 
the world, had the pleasure of reading books in 2013. The Board thanks all involved for their contributions 
during the past year and expresses the hope that Biblionef will again be able to establish more libraries in 
2014 and to give to more children the opportunity to read a book, where possible in their mother tongue.


The Board, 21 February 2014







Boekjes als deze blijven leuk om te lezen.
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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. Hij ontdekte dat het op de meeste scholen ontbrak aan voldoende leesmateriaal en aan goede 
jeugdliteratuur. In 1989 richtte hij in Frankrijk de eerste Biblionef op. Vervolgens kwamen er vestigingen in 
Nederland, Suriname, België en Zuid-Afrika. In 2013 is de aanvraag ingediend voor de NGO registratie van 
een Biblionef vestiging in Ghana.


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


2.2 Missie en doelstellingen 


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


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


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


Biblionef ondersteunt daadwerkelijk een van de millenniumdoelen en artikel 17 van het Kinderrechtenver-
drag van de VN waarin het principe van de toegang tot informatie wordt vastgelegd: ‘Overheden dienen de 
vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen’.
De doelstelling die Biblionef voor zichzelf heeft benoemd, is dan ook: Biblionef geeft kinderen de kans om te 
lezen. 


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	ondersteunt	daar	training	aan	(jeugd)bibliothecarissen.	
•	 Zij	steunt	het	opzetten	van	leesbevorderende	projecten	(vanuit	bibliotheken)	voor	kinderen.	
•	 Zij	financiert	incidenteel	uitgaven	in	moedertalen.
•	 Zij	financiert	incidenteel	boeken	in	braille.		


Biblionef werkt samen met de zusterorganisaties van Biblionef in Suriname, Frankrijk en Zuid-Afrika en met 
particuliere en niet-gouvernementele stichtingen.  
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De activiteiten van Biblionef zijn concreet:
•	 Het	verwerven	van	fondsen.
•	 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.


2.4 Evaluatie


Doelstellingen, beleid en strategie zijn vastgesteld als vaststaande piketpalen in de uitvoering van onze werk-
zaamheden. Ontwikkelingen – van politieke, organisatorische en technologische aard – zorgen er echter voor 
dat we ons af en toe moeten bezinnen of aanpassing van die piketpalen niet zinvol zou zijn.


De activiteiten van het afgelopen jaar laten zien dat Biblionef hard heeft gewerkt aan haar missie en uitgangs-
punten:  er zijn immers meer boeken verstuurd dan gepland, er zijn beginnende bibliotheken opgezet, er is 
samengewerkt in projecten met Biblionef Zuid-Afrika én de oprichting van Biblionef Ghana is bijna rond. 


Door een aantal nieuwe aspecten in het geheel van activiteiten en samenwerking, zijn de piketpaaltjes in 2013 
aangepast. 


Ten eerste gaat training van (jeugd)bibliothecarissen een steeds grotere rol spelen. Het betreft een basistrai-
ning voor beginnende (jeugd)bibliothecarissen, die daarna verantwoordelijk worden voor het beheer van de 
(meestal kleinschalige) bibliotheek.
In Ghana heeft de vertegenwoordiger afgelopen jaar twee trainingen gegeven. Het gaat hierbij om het 
opzetten en in stand houden van de bibliotheek en het opzetten van leesbevorderende activiteiten. Wij 
ervaren dat de training vergroting van de rol van de bibliotheek in de plaatselijke gemeenschap bevordert en 
dat de continuïteit van de bibliotheken beter is gewaarborgd.


Een tweede punt is de ontwikkeling van de technologie met betrekking tot het lezen. Door de opmars van 
e-reading, is het lezen van fysieke boeken sterk verminderd. We kunnen zelfs zeggen dat de wereld van het 
boek drastisch is veranderd. Er zijn nieuwe groepen lezers bijgekomen, er zijn groepen lezers overgestapt op 
een ander leesmedium, de boekdistributie is complexer geworden en het aantal uitgaven loopt terug. Door 
deze ontwikkelingen  loopt de markt van het fysieke boek ernstig achteruit. Ook het kinder- en jeugdboek 
heeft daarmee te maken.
Biblionef heeft in het verleden in haar beleid opgenomen dat zij zich alleen bezighoudt met fysieke boeken. 
Dit beleid is echter aangepast. Onderzocht gaat worden in hoeverre verspreiding van digitale boeken, in de 
activiteiten van Biblionef een rol gaat spelen.
Evaluerend kunnen we zeggen dat Biblionef in 2013 succesvol heeft kunnen werken aan haar doelstellingen 
en missie. Tegelijkertijd constateerden wij dat een aantal kaders gewijzigd dienen te worden.
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3. Organisatie en beheer


3.1 Oprichting, partners en erkenning


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


3.2 Bestuur


Het bestuur functioneert op strategisch niveau 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.


Om planning en controle te waarborgen, is er in het verslagjaar gewerkt volgens de geldende afspraken: in 
de laatste vergadering voorafgaand aan het nieuwe jaar wordt naast het jaarplan ook een overeenkomstige 
begroting voorgelegd en goedgekeurd door het bestuur. 


Het bestuur en de directie hebben in 2013 vier keer vergaderd. Tijdens elke vergadering wordt door de 
directie verslag gedaan over de bestedingen van de gelden. Op 20 maart 2013 is het jaarverslag over 2012 
besproken met de directie en door het bestuur vastgesteld. De ontwikkeling van de kosten en baten en de 
voortgang van deze kosten en baten worden getoetst aan de lopende begroting. Waar nodig en indien moge-
lijk worden er aanbevelingen gedaan en wordt er bijgestuurd.
Belangrijke onderwerpen waren de oprichting van een nieuwe Biblionefvestiging in Ghana, fondsenwerving, 
bestedingen aan en uitvoering van projecten, de bedrijfsvoering en de organisatie van het bureau. Daarnaast 
is er aandacht besteed aan de internationale samenwerking tussen de Biblionefvestigingen.
In de november 2013 is mevrouw dr. Julia Djarova officieel toegetreden tot het bestuur. Mevrouw Djarova 
is econome en managing director van Ecorys International, een internationaal research- en consultancy-
bureau. Zij werkte voor een groot aantal internationale instituten en brengt een breed netwerk mee. Marieke 
Oomen heeft aangekondigd geen nieuwe termijn in het bestuur te ambiëren wegens overige drukke werk-
zaamheden. Wel blijft zij graag actief voor Biblionef.


3.3 Directie, bureau en vrijwilligers


Sinds april 2012, is Hanneke Kramps directeur van Biblionef Nederland. Zij wordt bijgestaan door project-
medewerker Inge de Jager. Beide functies worden op deeltijdbasis vergoed door de stichting. Een grote groep 
vrijwilligers ondersteunt het bureau bij alle uitvoerende werkzaamheden. Dat betreft de boekhouding, de 
eerste opmaak van de jaarcijfers, het voorbereiden van de boekzendingen, de fondsenwerving, de redactie 
van het jaarverslag, marketingactiviteiten, werkzaamheden ten behoeve van de site en bureauwerkzaam-
heden. Biblionef doet steeds vaker een beroep op gespecialiseerde expertise van vrijwilligers voor specifieke 
taken. Daardoor zijn we in staat beter antwoord te geven op alle uitdagingen en zien we kansen op verdere 
groei. 
Onze vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de keten van activiteiten die ervoor zorgt dat talloze 
kinderen waar ook ter wereld, een boek kunnen lezen.
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3.4 Communicatie met belanghebbenden


Alle donateurs, vrijwilligers en belangstellenden ontvangen tweemaal per jaar een papieren nieuwsbrief. Via 
de website kunnen geïnteresseerden zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
verschijnt onregelmatig. De website geeft veel algemene informatie en daarnaast verschijnen er nieuwsbe-
richten op de website. 


- Donateurs die financieel bijdragen 
Donateurs van specifieke, grotere projecten, krijgen na afloop een verslag van het project. 


- Donateurs die in natura 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, alsmede 
uitgevers en boekhandelaren, is regelmatig contact om de samenwerking te evalueren en zo nodig nieuwe 
afspraken te maken.


- Vrijwilligers
We kunnen – zoals eerder gezegd – een beroep doen op een trouwe groep vrijwilligers die al jarenlang zorg-
draagt voor de binnenkomst en het verzendklaar maken van de boeken. 
In 2013 hebben we meer gebruik gemaakt van vrijwilligers voor de uitvoering van specifieke taken. Dat 


Boeken voor de kinderen van de Mukaera Primary School in Zimbabwe.







gebeurde met name op het gebied van het schrijven van artikelen voor de website en nieuwsbrief, de onder-
steuning in marketing en het maken van filmopnames. Jaarlijks wordt een kerstlunch voor de vrijwilligers 
georganiseerd, waaraan ook directie en het bestuur deelnemen. Ook wordt jaarlijks een activiteit voor de 
vrijwilligers georganiseerd.


- Overige Biblionefvestigingen 
De samenwerking met de verschillende Biblionefvestigingen is verder aangehaald en zal verder worden 
uitgebreid. De samenwerking met onze vertegenwoordiger in Ghana wordt nog sterk bepaald door onze 
visie, maar zal in toenemende mate een samenwerking moeten worden vanuit gelijkwaardigheid en samen 
gedragen uitgangspunten waar Biblionef voor staat. De relatie tussen Biblionef Nederland en Biblionef Zuid-
Afrika staat daarvoor model.


3.5 Evaluatie


In 2013 heeft het bestuur adequaat vergaderd volgens zijn schema waardoor de werkzaamheden – jaar-
verslag, begroting, jaarplanning, monitoring jaaractiviteiten – volgens plan konden worden besproken en 
behandeld.
Met de toetreding van Julia Djarova in november en de aflopende termijn van Marieke Oomen in december, 
bestaat het bestuur eind 2013 uit vijf personen. Dit voldoet aan de voorwaarde in de statuten.


Voor wat betreft het bureau prijzen we ons ook in 2013 gelukkig met een deskundig en zeer betrokken team 
van directie, projectmedewerker en vrijwilligers.
Wel is gebleken dat door alle werkzaamheden die verricht moeten worden, soms onvoldoende tijd is om alle 
mogelijkheden om fondsen te werven te benutten. In 2014 wordt gekeken of hiervoor een externe kracht 
wordt ingezet.
Nu ook de training van aspirant-bibliothecarissen een steeds belangrijker plek krijgt in de relatie met de 
ontvangende partijen, zou het goed zijn, deze educatieve taak in de toekomst  specifieker te gaan invullen.
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4. Fondsenwerving


4.1 Beleid


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


Biblionef de mogelijkheid geven haar werkzaamheden uit te voeren.
b. Een financiële inkomstenstroom die het mogelijk maakt een aantal cruciale uitvoerende taken uit te 


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


4.2  Resultaat


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


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


boeken.
•	 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.


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


In 2013 heeft Biblionef financiële middelen ontvangen van bedrijven, scholen, instellingen, particulieren en 
fondsen. Zonder deze financiële middelen en donaties in natura kan Biblionef haar werkzaamheden niet 
uitoefenen. Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar.


4.3 Evaluatie fondswervende activiteiten


Er is met succes gezocht naar sponsoren voor de opzet van Biblionef Ghana, een woordenboekenproject en 
de (herdruk) van een serie Engelse boekjes. Hiervoor zijn in 2013 zowel bestaande als nieuwe sponsoren tele-
fonisch en schriftelijk benaderd met gebruikmaking van het netwerk van Biblionef en haar medewerkers. 


In de zomer is een filmpje gemaakt met als doel kinderen enthousiast te maken geld in te zamelen voor 
Biblionef tijdens en na de kinderboekenweek. Deze actie heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Hierbij 
speelde met name het gebrek aan tijd een rol. 


We kijken tevreden terug op de activiteiten van afgelopen jaar.
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Op de Tamula Muslim Primary School in Uganda was het enige boek op school zelf gemaakt.







5. Resultaten en activiteitenverslag


Biblionef heeft in 2013 hard kunnen werken aan haar doelstellingen uit het vijfjarenbeleid: zorgen dat er 
meer bibliotheken voor kinderen komen en dat er meer boeken voor kinderen waar ook ter wereld beschik-
baar zijn (5.1). Om dat te kunnen verwezenlijken heeft Biblionef in 2013 haar inkomsten volgens planning 
kunnen realiseren (5.2).
Een aantal doelstellingen wordt hieronder geëvalueerd. 


5.1 Meer kinderen de kans geven om te lezen


5.1.1  Nieuwe Biblioneforganisaties


In 2013 wilde Biblionef van start gaan met de volgende fase van de oprichting van Biblionef Ghana.
Na afronding van de verkennende fase voor de oprichting van een kantoor in Ghana, zijn we in 2013 van 
start gegaan met de eerste fase van de oprichting. De Ghaneese Patricia Arthur is aangesteld om Biblionef 
Ghana officieel op te richten én de eerste activiteiten uit te voeren. Voor de oprichting van Biblionef Ghana 
is registratie bij de lokale autoriteiten noodzakelijk. De aanvraag hiervoor is ingediend, maar helaas, ondanks 
meerdere toezeggingen van de instanties, is de aanvraag nog niet helemaal verwerkt. De verwachting is dat 
begin 2014 Biblionef Ghana officieel is geregistreerd. Deze registratie is noodzakelijk voor het zoeken van 
lokale sponsoring en om ons ter plaatste te manifesteren.


Belangrijk in de ontwikkeling van de samenwerking en het zoeken naar geschikte partners, was de reis die 
directeur Hanneke Kamps in april naar Ghana heeft gemaakt. Ze heeft samen met Patricia kennis gemaakt 
met veel organisaties en instanties die voor Biblionef Ghana belangrijk kunnen zijn en waarmee zij  kan 
samenwerken.
Een belangrijke ontwikkeling is dat we training verzorgen voor aankomende bibliothecarissen. Het bevordert 
de duurzaamheid van onze missie. In 2013 zijn twee trainingen gegeven. 


In 2013 wilde Biblionef de Engelse markt verkennen om te onderzoeken of een Biblionef UK tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren.
In 2013 is contact gelegd met Janet Lees die bereid is samen met ons de samenwerking met uitgevers te 
inventariseren en te overleggen hoe een mogelijke Biblionef UK vorm zou kunnen krijgen. De samenwerking 
met uitgevers heeft succes opgeleverd. Er zijn concrete aanbiedingen om nieuwe boeken goedkoop aan te 
schaffen. 


5.1.2  Engelstalige boeken naar kleinschalige bibliotheken 


Biblionef wilde in haar meerjarenplan elk jaar meer boeken sturen naar kleinschalige bibliotheken. Voor 2013 
beoogden we het versturen van 10.500 boeken. 
Dit jaar zijn in totaal 12.242 Engelstalige boeken verstuurd. Een deel van de boeken is naar Ghana verstuurd 
en de overige boeken zijn verstuurd naar projecten wereldwijd. Hiermee hebben wij onze planning gehaald.


5.1.3  Uitgaven in lokale taal


Belangrijk in het meerjarenplan waren de uitgaven in de lokale taal. Voor 2013 had Biblionef een aantal speci-
fieke vertaalprojecten gepland.
In 2013 is het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed in het Swahili vertaald. Het boekje gaat over een 
meisje dat HIV heeft. De vertaling is klaar en het boekje wordt begin 2014 gedrukt. We zijn ontzettend blij 
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dat dit boekje in het Swahili kan verschijnen, omdat het Swahili in zo’n groot gebied wordt gesproken en dus 
veel mensen kan bereiken.


In Ghana is de eerste stap gezet met de vertaling van het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed in een 
van de Ghanese lokale talen. Overigens is de Engelse vertaling in Ghana al wel beschikbaar. 


Daarnaast is in Ghana gesproken met uitgevers en organisaties over de vertaling van kinderboeken in een 
aantal lokale talen. Het positieve nieuws is dat er reeds vertalingen van een aantal boeken beschikbaar zijn. 
Helaas worden veel van deze boeken niet meer gedrukt. Er zal nu verder worden onderzocht of we deze 
boeken kunnen laten herdrukken. Wij zijn blij met deze eerste stappen die we hebben gezet om in Ghana 
kinderboeken in lokale talen uit te brengen. 


5.1.4  Benutten van kansen 


Voor 2013 wilde Biblionef fondsen zoeken voor ECD’s en posters ontwikkelen en drukken van het Brenda-boekje 
in het vervolg op de Cat and Dog serie.
ECD’s: In Zuid-Afrika doneert Biblionef kisten met boekjes en educatief speelgoed aan Early Childhood 
Development centers. Biblionef zoekt doorlopend fondsen voor dit project. In 2013 is de actieve fondswer-
ving voor dit project achtergebleven door de beperkte beschikbaarheid van geschikte fondsen. 
Posters: Door het Brenda-boekje opnieuw te laten uitbrengen, nu in posters, wil Biblionef bijdragen aan de 
beperking van de impact van HIV. Vertelposters worden op scholen aan de muur gehangen, maar kunnen 
ook worden gebruikt om klassikaal te praten over het onderwerp. De posters worden uitgebracht in 18 talen. 
De bedoeling was dat het project eind 2013 afgerond zou zijn. Het project is vergevorderd en de afronding 
zal begin 2014 plaatsvinden. 
Cat and Dog: Ten slotte heeft de tekenaar van de Cat and Dog serie, in 2013 vijf nieuwe boekjes ontworpen. 
Door de eenvoudige zinnen en de leuke opzet, is de serie populair bij onze projecten. De fondswerving heeft 
voldoende opgeleverd en begin 2014 worden de nieuwe boekjes gedrukt, én komt er een herdruk van de 
reeds verschenen delen. 


5.1.5  Verzending 20.000 Nederlandse kinder- en jeugdboeken 


Biblionef wilde vanuit het meerjarenplan elk jaar minimaal 20.000 Nederlandse kinderboeken versturen. En in 
2013 ook actief zoeken naar fondsen om het aantal te vergroten.
Dit jaar hebben wij veel meer boeken verstuurd dan beoogd. De grote vraag vanuit de projecten konden 
wij in 2013 volledig beantwoorden door het grote aanbod van boeken. Daarnaast zijn we in staat geweest 
om met gerichte fondswerving, de zeer noodzakelijke woordenboeken aan te schaffen en te versturen. In 
tegenstelling tot 2012, zijn er in 2013 geen boeken verstuurd naar St. Maarten. De reden was dat wij geen 
rapportage hebben ontvangen over de zending in 2012. Wel zijn in 2013 via Curaçao boeken verstuurd naar 
Bonaire. 


5.2 Stijging van de inkomsten


5.2.1  Hoofdsponsor


In 2013 hadden we ons voorgenomen een aantal concrete bedrijven te benaderen op basis van de in 2012 opge-
stelde stappen.
Om ons werk  te kunnen voortzetten, is ondersteuning van zowel bedrijven, instellingen, scholen als parti-
culieren nodig. We hebben hard gewerkt om ons netwerk verder uit te breiden om vandaaruit een hoofd-
sponsor te vinden die structurele, meerjaarlijkse ondersteuning kan bieden. Eind 2013 is een contract gete-
kend met Impulsis voor financiële steun en advisering gedurende twee jaar. 
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5.2.2  Samenwerkingspartner 


In 2013 beoogden we een start te maken met Mobile Library Project in samenwerking met Knowledge for 
Children.
Na een veelbelovend begin in 2013 waarin de eerste stappen gezet werden met de organisatie Knowledge for 
Children voor het bovengenoemd project, heeft Biblionef halverwege het jaar moeten besluiten het project 
voorlopig uit te stellen totdat er meer duidelijkheid komt in een mogelijke samenwerking.


Wel zijn we in 2013 van start gegaan met de opzet van een project in Uganda. Via grotere boekzendingen, 
willen we meer scholen in Uganda bereiken. Ook is het de bedoeling dat er lokaal training aan (jeugd)biblio-
thecarissen wordt gegeven. De basis ligt in de jarenlange samenwerking met Stichting Bondeko. In samen-
werking met deze stichting en haar lokale partners is dit project opgezet. 


5.2.3  Inkomsten 


De planning was om in 2013 een bedrag van e 140.000,- aan inkomsten te generen. 
In 2013 is hard gewerkt om de geplande inkomsten binnen te halen. In totaal is een bedrag van € 141.926 
binnengekomen en daarmee hebben wij onze planning gehaald. 


We zijn buitengewoon verheugd dat ook dit jaar van vele kanten de mogelijkheid werd geboden – hetzij 
projectgebonden, hetzij in vrije besteding – te werken aan onze missie: ieder kind moet kunnen lezen, waar 
ook ter wereld.  
Wil het werk en de missie van Biblionef een solide basis hebben dan zijn alle sponsoren van levensbelang 
voor Biblionef. particulieren, bedrijven, instellingen, scholen en fondsen vormen uiteindelijk gezamenlijk het 
fundament waaruit Biblionef haar werk kan voortzetten.
Gelet op de activiteiten van 2013 en onze toekomstplannen, is het zeer noodzakelijk dat wij meer structurele 
sponsoren aantrekken. 


5.2.4  Naamsbekendheid


In 2013 hebben we als speerpunten: Aantrekken van nog een ambassadeur en een artikel in krant of tijdschrift.
In 2013 heeft kinderboekenschrijfster Anna Woltz het ambassadeurschap van Biblionef op zich genomen. 
Anna Woltz heeft toegezegd  te zullen bijdragen aan de naamsbekendheid van Biblionef. We zijn daar buiten-
gewoon verheugd over. 
Helaas hebben we ons onvoldoende ingezet om een artikel te laten verschijnen. Wel heeft een advertentie 
(om niet) van Biblionef in een voetbalblad voor de jeugd gestaan en heeft Biblionef meegedaan aan de NRC 
Charity Awards. Een groot publiek heeft op de website van de NRC onze advertentie kunnen zien.


5.3 Evaluatie


Centraal staat dat we meer kleinschalige bibliotheken willen beginnen en meer boeken willen doneren aan 
plaatselijke en kleinschalige bibliotheken. Op die manier willen wij onze missie concretiseren.
Wij zijn zeer tevreden over het grote aantal boeken dat we konden versturen naar Biblionef Suriname, Aruba, 
Curaçao en Bonaire.
De oprichting van een nieuwe Biblioneforganisatie in Ghana betekent een belangrijke stap voorwaarts.  
Uitbreiding van lokale kantoren van Biblionef betekent immers ook dat Biblionef zich ter plaatse kan 
wortelen en kan gaan voldoen aan lokale wensen en kan inspelen op lokale mogelijkheden inzake leesplezier 
voor kinderen. 34 organisaties hebben vanuit de lokale vertegenwoordiging in Ghana boeken ontvangen en 
er zijn twee trainingen verzorgd in 2013. In die zin is 2013 gedenkwaardig, omdat het een nieuwe vestiging 
van Biblionef zo naderbij heeft gebracht. 
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Zeer verheugd zijn wij tevens met de toezegging van Impulsis om het project in Ghana gedurende twee jaar 
gedeeltelijk te sponsoren.
Op veel punten hebben we verder het jaarplan van 2013 gerealiseerd. Een aantal activiteiten zoals de Brenda-
posters, zijn helaas niet geheel afgerond in 2013. Het meeste werk is wel in 2013 verricht en de afronding 
vindt begin 2014 plaats. 


Het stemt tot tevredenheid dat in deze tijd van wat somberheid over betrokkenheid tot het werk van goede-
doelen-organisaties, wij het werk aan onze missie voor het overgrote deel hebben kunnen uitvoeren, omdat 
we worden gesteund door veel donateurs. 
Deze ondersteuning van particulieren en bedrijven, van instellingen en fondsen, stemt ons zeer dankbaar.


Op de Kabwabwaa-School in Malawi zijn niet genoeg klaslokalen voor alle kinderen.







6. Financiën


6.1 Terugblik op de financiële resultaten 2013


In 2013 is aan inkomsten een bedrag van € 309.382 (2012: € 236.631) ontvangen, waarvan in valuta  
€ 141.926 (2012: € 107.926) en in natura € 167.456 (2012: € 128.705). 
In 2013 bedroeg het kostenniveau € 275.338 (2012: € 227.740) waarvan in valuta € 107.882 (2012: € 99.036) 
en in natura € 167.456 (2012: € 128.705).
Aan de doelstellingen is in 2013 totaal € 220.743 (2012: € 172.771) besteed, waarvan in natura 2013  
€ 120.506 (2012 € 84.017). Het behaalde financiële resultaat is € 34.044 (2012: € 8.891).


6.2 Beheer


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


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 vrijwilligers. 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.


6.5 Toekomst


Het komende jaar richt de Stichting zich op verdere uitbreiding van haar activiteiten in Ghana en Uganda en 
de verzending van het aantal Nederlandse boeken op hetzelfde peil te houden als in 2013. Voor de specifieke 
plannen, verwijzen wij naar hoofdstuk 8, begroting en meerjarenplan.
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Jaarrekening


7.1 Balans per 31 december 2013
Na verwerken van saldo van baten en lasten 


  31 december 2013  31 december 2012


  EUR EUR


ACTIVA     


     


Voorraden A 0  0 


Vorderingen en overlopende activa B  1.762  1.575 


Liquide middelen C  123.935  83.204 


     


   125.697  84.779


     


Totaal   125.697  84.779


     


PASSIVA     


     


Reserves en fondsen     


     


Reserves D     


• Continuïteitsreserve  49.955  49.955 


• Bestemmingsreserves  42.863  0 


     


Fondsen


• Bestemmingsfondsen  D1  3.360  0


• bestemmingsfondsen Ghana E 5.741  25.452 


• bestemmingsfondsen D3.2  2.850  0 


• bestemmingsfondsen D3.3  4.682  0 


       


   109.451  75.407


     


     


Kortlopende schulden F   16.246  9.372     


     


Totaal   125.697  84.779  
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7.2 Staat van baten en lasten over 2013


                  Werkelijk 2013                   Begroot 2013                 Werkelijk 2012


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


       


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G1  135.217  130.000  79.113
Baten uit gezamenlijke acties   0  0  0
Baten uit fondswerving   


  Biblionef Ghana G2  5.584  10.000  27.500
Baten uit fondswerving in natura G3  167.456  119.245  128.705
Baten uit beleggingen en rente H1    1.125  1.000  1.313
Baten uit beleggingen en 


  rente gezamenlijke acties H2    0  0  0
       


Som der baten   309.382  260.245  236.631


Lasten      


       


Besteed aan doelstellingen I1  
Doelstelling 1.0 Voorlichting en 


  maatschappelijke bewustwoording  3.443  12.284  9.724 


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  44.289  38.915  2.048 


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken 13.124  23.512  15.350 


Doelstelling 1.3 Lokale talen  0  3.135  2.776 


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten 8.926  45.485  43.865 


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken 30.455  3.135  14.991 


 


   100.237  126.466  88.754


Besteed in natura I2  
Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  9.420  9.214  0 


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken 13.035  36.856  43.661 


Doelstelling 1.3 Lokale talen  0  0  0 


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten 0  0  4.056 


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken 98.051  48.750  36.300 


 


   120.506  94.820  84.017
       


Werving baten J      


Kosten eigen fondsenwerving J1   2.323  10.662  6.284 


Kosten gezamenlijke acties J2   0  0  0 


       


   2.323  10.662  6.284       
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                  Werkelijk 2013                   Begroot 2013                 Werkelijk 2012


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Beheer en administratie K
Kosten beheer en administratie K1  5.322  3.871  3.997
In natura K2  46.950  24.426  44.688
       


   52.272  28.297  48.685
       


Som der lasten   275.338  260.245  227.740
       


Saldo van baten en lasten   34.044  0  8.891
       


Bestemming saldo 2013
Toevoeging/onttrekking aan:
• continuïteitsreserve - 0    (11.205) 
• bestemmingsreserves - 42.863    (5.356) 
• bestemmingsfondsen - (8.819)    25.452 


       


  34.044     8.891 


Kasstroomoverzicht over 2013
(Indirecte methode)


  2013  2012


  EUR  EUR


Kasstroom uit operationele activiteiten    


    


Saldo van baten en lasten   34.044  8.891


    


Veranderingen in werkkapitaal    


    


Afname/(toename) vorderingen  (187)  (87) 


    


(Afname)/toename kortlopende schulden 6.874  (13.619) 


    


    6.687  (13.706)


    


Totale kasstroom    40.731  (4.815)


    


Liquide middelen per 1 januari   83.204  88.019


Liquide middelen per 31 december   123.935  83.204


    


Mutatie liquide middelen   40.731  (4.815)
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7.3 Toelichting op de jaarrekening 2013


Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.


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


Grondslagen voor de waardering  en de resultaatbepaling van de jaarrekening


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


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


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


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva


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


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


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


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


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


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


Grondslagen voor de resultaatbepaling


•  Baten


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


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. 


•  Lasten  


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


Bestedingen in natura
De bestedingen in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit 
diensten (transport, werkruimte, etc) worden eveneens gewaardeerd. De niet-financiële bijdrage die door 
vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord overeenkomstig RJ 650.
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Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.


Grondslag voor kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De ontvangen rente is verwerkt in 
het saldo van baten en lasten.


7.4 Toelichting op de balans


A. Voorraden


   2013  2012


   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


   2013  2012


   EUR  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   636  343


Nog te ontvangen overige opbrengsten  0  0


Nog te ontvangen rente ING zakelijke spaarrekening  1.126  1.232


  


   1.762  1.575


  


C. Liquide middelen


   2013  2012


   EUR  EUR


  


ING rekening-courant   7.790  10.291


ING zakelijke spaarrekening   116.145  72.913


   123.935  83.204


De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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D. Reserves


   31 dec. 2013  31 dec. 2012   


   EUR  EUR


  


Continuïteitsreserve   49.955  49.955


Bestemmingsreserves   42.863  0


  


   92.818  49.955


  


De mutaties in de reserves in het boekjaar 2013: 


  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2013 31 dec. 2012


  reserve reserve   


  EUR EUR EUR EUR


    


Stand per 1 januari   49.955 0 49.955 66.516


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 0 42.863 42.863 0


• Bestedingen via resultaatbestemming 0 0 0 16.561


    


Stand per 31 december  49.955 42.863 92.818 49.955
    


•  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 2013 bedraagt 
de continuïteitsreserve 58% (2012: 54%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, gebaseerd op de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2013.


•  Bestemmingsreserves
Eind 2012 bedroeg de bestemmingsreserve € 0. In 2013 is € 42.863 via de resultaatbestemming toegevoegd 
aan de bestemmingsreserves. Dit betreffen gelden die bestemd zijn voor Suriname. 
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E. Fondsen


   31 dec. 2013  31 dec. 2012


   EUR  EUR


  


Bestemmingsfonds doelstelling 1 Opzetten 


  kleinschalige bibliotheken   3.360  0


Bestemmingsfonds Ghana (Doelstelling 2 


  Internationale lokale vertegenwoordiging)  5.741  25.452


Bestemmingsfonds doelstelling 3.2 Specifieke 


  activiteiten  - lokale talen e.a.   2.850  0


Bestemmingsfonds doelstelling 3.3 Specifieke 


  activiteiten - kansen   4.682  0


  


   16.633  25.452
  


De mutaties in de fondsen in het boekjaar 2013:


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


  ling 1 ling 2 ling 3.2 ling 3.3 2013 2012


   Ghana


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


 


Stand per 1 januari   0 25.452 0 0 25.452 0


Mutaties:


• Toevoegingen via resultaatbestemming 3.360 5.584 2.850 4.682 16.476 25.452


• Vrijval bestemmingsfonds  0 25.295 0 0 25.295 0


Stand per 31 december  3.360 5.741 2.850 4.682 16.633 25.452


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


Bestemmingsfonds Ghana (vanaf 2014 Doelstelling 2 Internationale lokale vertegenwoordiging)
In 2012 zijn bijdragen voor het project Biblionef Ghana ontvangen en toegevoegd aan het bestemmings-
fonds Ghana. In 2013 is € 25.295 uit het bestemmingsfonds Biblionef Ghana besteed. De in 2013 ontvangen 
bedragen, worden wederom toegevoegd en in 2014 wordt het resterende bedrag € 5.741 besteed. 


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


Bestemmingsfonds doelstelling 3.3 Specifieke activiteiten – kansen
In 2013 zijn bedragen ontvangen voor het project Cat and Dog. De bedragen worden begin 2014 besteed.
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F. Kortlopende schulden en overlopende passiva


   31 dec. 2013  31 dec. 2012


   EUR  EUR


Consultancy- en fondsenwervingkosten  0  0


Inkoop boeken   7.876  0


Kantoorkosten, porti en drukwerk, administratiekosten, ICT  4.559  5.872


Accountantskosten jaarrekening   3.811  2.900


Overige   0  600


  


   16.246  9.372  


De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 


7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten


G. Baten uit eigen fondsenwerving


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


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


Donaties, giften, schenkingen    72.084  130.000   38.183


Verkoop goederen   100  0  7.038


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana   5.584  10.000  27.500


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  6.003    0


Doelstelling 1.3 Lokale talen   2.000    1.352


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  13.990    22.280


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  41.040    10.260


   


Totaal   140.801  140.000  106.613


De totale baten zijn € 34.188 hoger dan de baten in 2012. De post donaties, giften en schenkingen is hoger 
dan in 2012. In 2013 zijn er veel ongeoormerkte bedragen binnen gekomen. De inkomsten komen zo goed als 
overeen met de begroting.


Voor het opzetten van kleinere en grotere bibliotheken zijn donaties ontvangen van verschillende donateuren.


De post lokale talen, ziet op de ontvangst van een bedrag specifiek bedoeld voor boeken in het Swahili.


In 2013 is een bedrag van € 13.990 ontvangen voor specifieke projecten. Het grootste deel is ontvangen voor 
de (her)uitgave van de serie Cat and Dog en de het herdrukken van Brenda heeft een draakje in haar bloed in 
het Engels. 







Jaarverslag 2013 Stichting Biblionef Nederland 31


De post Nederlandstalige boeken ziet op verkrijging en verzending van Nederlandstalige boeken naar  
Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire en St. Maarten. Deze post is substantieel hoger dan in 2012. Dit komt 
door twee onverwachte donaties voor de doelstelling Nederlandstalige boeken. 


G 3 Baten uit fondsenwerving in natura


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012 


   EUR  EUR  EUR


   


Boeken   103.783    55.492


Kantoor (inclusief werkplekken)   28.611    29.970


Opslagcapaciteit   4.800    9.600


Logistiek binnen Nederland   13.539    5.118


Logistiek buiten Nederland   16.723    28.525


   


   167.456  119.245  128.705


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 de huidige marktprijzen.


De baten van de boeken zijn gelijk aan de bestedingen. 
In 2013 zijn 84.576 Nederlandstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2013 89% van de 
boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening donaties in natura 75.273 
is. De waarde is vastgesteld op 10% van de gemiddelde verkoopprijs in 2013 van € 12,50. De totale waarde is 
€ 94.091. 
In 2013 zijn 12.242 Engels- en anderstalige boeken gedoneerd door Biblionef. Aangezien in 2013 39% van de 
boeken om niet is verkregen, betekent dit dat het aantal boeken voor de berekening donaties in natura 4.774 
is. De waarde is vastgesteld op de gemiddelde aankoopprijs van Engelstalige boeken in 2013 van € 2,03. De 
totale waarde is: € 9.692.


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


25 vrijwilligers hebben zich in 2013 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. Conform RJ 650 wordt deze inzet 
niet meegenomen in de berekening voor in natura.
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H. Baten uit beleggingen en rente


H1  Baten uit beleggingen en rente   
   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012
   EUR  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING zakelijke spaarrekening  1.125  1.000  1.313


   


   1.125  1.000  1.313


   


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


I1.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012
   EUR  EUR  EUR
   


Doelstelling 1.0 Voorlichting en 


  maatschappelijke bewustwording  3.443  12.284  9.724   


Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  44.289  38.915  2.048   


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  13.124  23.512  15.350   


Doelstelling 1.3 Lokale talen   0  3.135  2.776   


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  8.926  45.485  43.865   


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  30.455  3.135  14.991   


   


Totale directe kosten   100.237  126.466  88.754   


Het bedrag onder voorlichting en maatschappelijke bewustwording vloeit gedeeltelijk voort uit de toereke-
ning volgens RJ 650. Voor het overige zijn dit directe kosten gemaakt voor de nieuwsbrief en promotie.


De bestedingen voor doelstelling 1.1 Biblionef Ghana zien op de aankoop van boeken, betaalde beloning en 
vergoeding van kosten aan de vertegenwoordiger in Ghana en overige kosten zoals reiskosten. De kosten zijn 
hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit komt onder andere door de beslissing om de vertegenwoordiger in 
Ghana ruimer in te zetten dan oorspronkelijk was gepland. Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken bestaat uit 
de aanschaf van nieuwe boeken. In 2013 is er minder besteed aan de aanschaf van boeken. De aanschafprijs 
lag in 2013 lager dan begroot. Gelet op doelstelling 1.1 en 1.2 samen, zijn de geplande te versturen Engelse 
boeken ruimschoots gehaald. De planning was om 10.500 boeken te versturen. In totaal zijn 12.242 boeken 
verstuurd.


In 2013 is geen bedrag besteed aan doelstelling 1.3. 


Aan doelstelling 1.4 is minder besteed dan in 2012 en minder besteed dan gepland. Een project gepland 
in 2013, wordt begin 2014 uitgevoerd. Daarnaast was in de begroting het woordenboek onder deze post 
gepland.  Dit hoort echter thuis onder doelstelling 1.5 Nederlandse boeken. Het grootste deel van het bestede 
bedrag ziet op de herdruk van het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed en een donatie aan Zuid-
Afrika ten behoeve van een ECD.


De toename in de besteding voor doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken ziet met name op de uitvoering 
van het  woordenboekproject voor Suriname, Aruba en Curaçao.  
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I2.  Besteed in natura


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012
   EUR  EUR  EUR


   
Doelstelling 1.1 Biblionef Ghana  9.420  9.214  0


Doelstelling 1.2 Engelstalige boeken  13.035  36.856  43.661


Doelstelling 1.3 Lokale talen   0  0  0


Doelstelling 1.4 Specifieke projecten  0  0  4.056


Doelstelling 1.5 Nederlandstalige boeken  98.051  48.750  36.300
   


Totale besteding natura   120.506  94.820  84.017   


De bestedingen in natura zijn gelijk aan de baten (donaties in natura). Die bestaan uit de totale besteding in 
natura € 120.506 (2012 € 84.207) en de kosten voor beheer en administratie in natura van € 46.950 (2012  
€ 44.688).


In 2013 zijn geen bestedingen in natura gedaan voor doelstelling 1.3 Lokale talen en doelstelling 1.4  
Specifieke projecten.


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 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Totaal bestedingen   220.743  221.296  172.771


Totaal baten   309.382  260.245  236.631


Bestedingspercentage   71%  85%  73%


   


Het bestedingspercentage is lager dan begroot. De verwachting is dat de kosten voor een aantal in 2013 
geplande projecten begin 2014 worden gemaakt, waarmee het bestedingspercentage zal worden opgehoogd.
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J.  Werving baten


J 1 Kosten eigen fondsenwerving


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Voorlichting/bewustmaking   1.966    4.747


Reis- en verblijfskosten   357    1.537


   


   2.323  10.662  6.284


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


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Baten eigen fondsenwerving   135.217  130.000  79.113


Baten fondsenwerving Biblionef Ghana  5.584  10.000  27.500


Baten uit fondswerving in natura   167.456  119.245  128.705


Baten totaal   308.257  259.245  235.318


Kosten eigen fondsenwerving   2.323  10.662  6.284


Kostenpercentage fondsenwerving  1%  4%  3%


   


De kosten eigen fondsenwerving over 2013 is afgenomen ten opzicht van 2012. De baten eigen fondsenwer-
ving over 2013 is toegenomen ten opzicht van 2012. Dit verklaart het verschil tussen 2012 en 2013 in het 
kostenpercentage. 


K1. Kosten beheer en administratie 


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Kantoorkosten   375    390


Bestuurskosten   52    212


Overige algemene kosten   4.895    3.395


   


   5.322  3.871  3.997


   


Vanaf 2012 worden de bedragen in natura opgenomen. De extra tijd die de accountant nodig had om dit te 
controleren, was niet opgenomen in de begroting. Dit verklaart het verschil tussen begrote kosten en werke-
lijke kosten.







K2. In natura beheer en administratie 


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Drie werkplekken   28.611    29.970


Opslag/vervoer boeken   18.339    14.718


   


   46.950  24.426  44.688


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


Personeelskosten opgenomen in L (zie specificatie hierna)


   Werkelijk 2013  Begroting 2013                 Werkelijk 2012


   EUR  EUR  EUR


   


Lonen en salarissen   24.615    27.580


Belasting/Premie volksverzekeringen  9.380    9.995


Woon-werkverkeer   1.480    1.605


Overige algemene kosten   2.033    219


   


   37.508  36.232  39.399   


De personeelskosten hebben betrekking op de volgende medewerkers: 
•	 In	2013	stonden	twee	medewerkers	op	de	loonlijst.	Een	projectmedewerker	voor	0,6	FTE	en	de	directeur	


voor 0,5 FTE. 
•	 Het	jaarsalaris	van	de	directeur	bedroeg	in	2013	€ 16.623,-. De declaraties van de directeur bedragen in 


2013 in totaal: € 9.920.04 (2012: € 2.731). Dit substantiële bedrag heeft grotendeels betrekking op voorge-
schoten bedragen voor het project in Ghana (€ 6.471 directe kosten voor expenses en vergoeding ver- 
tegenwoordiger Ghana en € 1.700 voor een werkbezoek). Daarnaast is er door de directeur voor aange-
kochte boeken een bedrag van € 1.259 voorgeschoten.


•	 Overige	algemene	kosten:	dit	betreft	de	verzekering	bij	Delta	Lloyd.	Het	bedrag	per	persoon	loopt	op	naar-
mate meer mensen worden verzekerd. 
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7.6 Bezoldiging Bestuur


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


7.7 Overige gegevens


7.7.1  Bestemming van saldo baten en lasten


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


Den Haag,  21 februari 2014
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7.7.2  Controleverklaring
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8 Toekomst


8.1 Meerjarenplan 2014-2017 


Visie
Mensen ontwikkelen zichzelf. Bij ontwikkeling hoort educatie en bij educatie hoort lezen en lezen begint als 
je een kind bent. Ieder kind behoort de kans te krijgen om te lezen. 


Missie
Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld.


Doelstelling
Tussen 2013 en 2017 heeft Biblionef Nederland circa een miljoen kinderen de kans gegeven om te lezen. 


Toelichting
In vijf jaar wil Biblionef een miljoen kinderen hebben bereikt. Door het opzetten van kleinschalige biblio-
theken en met behulp van lokale vertegenwoordigingen, verwacht Biblionef haar huidige activiteiten verder 
te kunnen uitbreiden.
Hierbij is duurzaamheid van de bibliotheek een belangrijk streven. 


Strategie
Biblionef heeft een strategie vastgesteld om de doelstellingen te bereiken. Hiervoor is een aantal speerpunten 
vastgesteld. 


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


Bij het opzetten van een lokale vestiging, onderzoekt Biblionef de haalbaarheid van een vertegenwoordiging 
en wordt stapsgewijs gewerkt aan een zelfstandig opererende vestiging van Biblionef  


Specifieke activiteiten
•	 Verspreiding	Nederlandse	boeken	naar	Suriname,	Aruba,	Curaçao,	Bonaire	en	St.	Maarten.	
•	 Distributie	en	uitgave	van	boeken	in	lokale	talen.
•	 Mogelijkheden	e-reading	onderzoeken.	
•	 Het	verzorgen	van	training	bibliotheekmanagement	en	leesmotivatie.


Voorlichting
Voorlichting aan onze sponsoren met als doel bewustwording en gedragsverandering te bewerkstelligen. 
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Wij doen dit door het verspreiden van nieuwsbrieven, gebruik te maken van social media en het geven van 
lezingen.
 
Biblionef wil het voorbehoud houden dat kansen worden benut die binnen onze missie vallen.


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


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


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


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


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


Donateurs/vrienden van Biblionef
Personen en organisaties die Biblionef langdurig steunen door een regelmatige financiële bijdrage. 
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8.2  Begroting 2014
    
Staat van baten en lasten
  Begroot 2014  Begroot 2013 
  EUR EUR EUR EUR


Baten        
Baten uit fondsenwerving regulier    64.000     130.000 
Baten uit fondsenwerving internationale lokale vertegenwoordiging    95.000       10.000 
Baten uit fondsenwerving in natura   140.106     119.245 
Baten uit gezamelijke acties            -               -   
Verkoop goederen            -               -   
Overige baten       1.000        1.000 
      
Som der baten     300.106     260.245 
    
Lasten    
Besteed aan doelstellingen    
Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) bibliotheken wereldwijd          15.768       23.512  
Doelstelling 2 Internationale lokale vertegenwoordiging  94.545      38.915  
Doelstelling 3.1 Specifieke activiteiten - Nederlandstalige boeken        5.734       3.135  
Doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten - lokale talen e.a.      6.020       3.135  
Doelstelling 3.3  Specifieke activiteiten - kansen  17.201       45.485  
Doelstelling 4 Voorlichting  8.837       12.284  
      
     148.105     126.466 
    
Besteding natura    
Doelstelling 1 Opzetten (kleinschalige) bibliotheken wereldwijd  9.682       36.856  
Doelstelling 2 Internationale lokale vertegenwoordiging 13.554      9.214  
Doelstelling 3.1 Specifieke activiteiten - Nederlandstalige boeken    60.175       48.750  
Doelstelling 3.2 Specifieke activiteiten - lokale talen e.a.        -       -  
Doelstelling 3.3  Specifieke activiteiten - kansen  -       -  
      
      83.411       94.820 


Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving          6.415      10.662  
Kosten gezamenlijke acties             -               -  
      
      6.415       10.662 
      
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie       5.480        3.871
Drie werkplekken in natura  26.725  24.426
Opslag en vervoer boeken binnen Nederland in natura    29.970        
    
     62.175     28.297


Som der lasten     300.106     260.245
    
Resultaat              0             -   
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Bijlage I: Samenstelling directie en bestuur


Directie


Mevrouw mr. Hanneke Kramps-van der Velde


Bestuur


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


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


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


Mevrouw dr. Julia Djarova, bestuurslid
(Managing Director Ecorys International)
 
Mevrouw drs. Marieke E.A. Oomen, bestuurslid 
(eigenaar Helden & Boeven kinderboeken, bestuurslid Woutertje Pieterse Prijs)


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


Jaarverslag 2013 Stichting Biblionef Nederland 45







Bijlage II: Projectlijst


Lijst van landen en bestemmingen van de verstuurde Engelstalige boeken:


LAND EINDBESTEMMING BOEKEN/ONTVANGER  BOEKEN


Bangladesh Stichting Perspective 3000  168
Burkina faso V!ve L’Initiative  30
Burkina faso Primary School   75
China He Ping Foundation  52
Duitsland Europa Kinderhulp  140
Filippijnen Navota  128
Gambia Lower BasicSschool  162
Gambia Stichting Bundung  59
Ghana Maami Fitta  100
Ghana 4forschools  157
Ghana Compassion for Humanity Foundation   15
Haïti Stichting Kinderen naar school  589
India Our Home  164
Kameroen Knowledge for Children  600
Kenia Kids in Kenia  157
Kenia Macheo Children’s Centre  141
Kenia Keringet Runners High School  180
Liberia Joe Village School  88
Malawi Kabwabwa Primary School  148
Mali V!ve L’Initiative  58
Namibië David Khamuxab Primary School  120
Nicaragua Hotel con Corazón  42
Nigeria AGAPSschool  164
Nigeria Rural Literacy Adjustment initiative (rulai)  123
Oeganda Child’s Destiny of Hope  59
Oeganda Noa’s Ark  163
Polen Bydgoszcz  215
Rwanda Umutara Deaf SchoolAamizero Yúbuzima  106
Sudan  Mundri Relief and Development Association  72
Tanzania Selela School  124
Tanzania Afreen Foundation  174
Tanzania Ilkidinga Cultural Tourisme Programm  43
Tanzania Sale School  244
Tanzania St. Mary’s Kindergarten  83
Tanzania Kikititi Watoto Home  148
Zambia Twatasha Community School  168
Zambia Kaumuzya West Basic School  155
Zimbabwe Chikwerengwe School  114


             5528
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Bijlage III: Donateurs en partners


Biblionef bedankt de volgende organisaties voor de ondersteuning en samenwerking in 2013:
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Aids Fonds
Air France-KLM Cargo and Martinair Cargo
American Book Centre
Atelier anaRt
Autoped
bestKnown, Business Execution
Bibliotheek Achterhoekse Poort
Blink Uitgevers
Bologna Children’s Book Fair
CB
Curdin
De Derde Carriëre
De Vier Windstreken
Den Boer Worldwide Export BV
Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Dutch Media Uitgevers
GezinsGids
Gottmer Uitgeversgroep
Haagsch HipHop Centrum
HNB Holding
Hogeschool Rotterdam
ILGE Subscription Management
ITDonations
Juridische Boekhandel Jongbloed 
Kinderboekenmarkt
Kinderboekenweb
Klink en Englebert
Koninklijke Bibliotheek
Leesplein
Lekker Schrijven BV
Mercis Publishing
Modderman Drukwerk
MRC Holland Foundation
Mud Company
NBD/Biblion
NewSkool
OCLC BV


Once Upon a Tale
Openbare Bibliotheken Nederland
Paagman
Pater Eusebius Kemp Stichting
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
Penguin Group
Rabo Share4More
Radiuz
Rotaryclub Des Indes
RSM Erasmus University
Skatepark Sweatshop
Stichting Be Kind
Stichting Bibliotheek.nl
Stichting Casterenshoeve
Stichting Cucu
Stichting 3bergenloop
Stichting Solidariteitsfonds Gouwe Daad
Stichting RotterdamNet
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
TheHagueOnLine
The House of Books
Thuiszorg Het Centrum
Toffee Apple
Uitgeverij Averbode
Uitgeverij Big Balloon
Uitgeverij De Harmonie
Uitgeverij Holland
Uitgeverij Lemniscaat 
Uitgeverij Leopold
Uitgeverij Rubinstein
Uitgeverij Zwijsen
Unieboek | Het Spectrum
Van Ditmar Boekenimport BV
Veen, Bosch & Keuning Uitgeversgroep
Walker Books
Wings of Support
Zuid-Afrikahuis







Bijlage IV: Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling


Ambassadeurs:


De heer Adriaan van Dis, schrijver en programmamaker


Mevrouw Anna Woltz, kinderboekenschrijfster


Comité van Aanbeveling:


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


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


De heer drs. Loek M.L.H.A. Hermans, voorzitter Nederlands Uitgeversverbond


De heer Louis E. Hoffman, voormalig directeur Biblionef Nederland


Mevrouw Els Pelgrom, (kinder)boekenschrijfster


De heer dr. G.J.(Hans) Wijers, niet uitvoerend bestuurder Raad van Bestuur GlaxoSmithKline en voorzitter 
     Vereniging Natuurmonumenten
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Bijlage V: Adressen Biblionef vestigingen


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 


Zuid-Afrika
4 Central Square
Pinelands 
Cape Town 
7405
Tel: +27 21 5310447
E-mail: info@biblionefsa.org.za
Website: www.biblionefsa.org.za
Directeur: Jean Williams 


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


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


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







Bijlage VI: Rapportage project Biblionef Ghana


Specificatie van doelstelling 1.1 Biblionef Ghana


Financial report Ghana in Euro


Description Cost Cost 
(incl. overhead)


Cost in natura Total


Salary 4.359 7.632 7.632


Office


Administration 51 89 89


Books bought in NL 10.849 18.995


Books In natura 4.629


Books in Ghana 3.339 5.847


Total Books: 29.471


Distribution/Logistic 1.558 2.729


Distribution In Natura 0 4.791


Total Disttibution / logistic 7.520


PR/communication 597 1.045 1.045


Support Biblionef 0


Cost start up, legal etc 168 294 294


Training Biblionef employees 0


Training provided by Biblionef 1.672 2.928 2.928


Travel expenses 698 1.222 1.222


Other 2.005 3.511 3.511


25.295 44.289 9.420 53.709
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