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1. algemeen


1.1 Inleiding


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


Naast Biblionef Nederland zijn er zusterorganisaties in Frankrijk, België, Suriname en Zuid-Afrika. Behalve 
dat boeken om niet worden verstrekt aan scholen en instellingen in vooral Afrika, Zuid-Amerika en Azië, 
wordt er steeds meer geld geïnvesteerd in het opzetten van plaatselijke bibliotheken en in het uitgeven van 
kinderboeken in lokale talen. 
Met deze activiteiten speelt Biblionef in op artikel 17 van het VN-kinderrechtenverdrag waarin het principe 
van de toegang tot informatie wordt vastgelegd: ‘Overheden dienen de vervaardiging en verspreiding van 
kinderboeken aan te moedigen’.
Ook wordt ingespeeld op een van de millenniumdoelen: ‘In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school’, 
en dan het liefst naar een school waar voldoende leermiddelen, zoals goede kinderboeken, voorhanden zijn. 
Biblionef wordt erkend door de Raad van Europa, Unicef en Unesco, is partner van de Stichting Lezen en 
Schrijven en lid van de VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen.


De Stichting Biblionef Nederland is opgericht op 28 oktober 1991 en statutair gevestigd in Den Haag.
In 1998 is door het Centraal Bureau Fondsenwerving voor het eerst de Verklaring van Geen Bezwaar toege-
kend. Ook in 2008 heeft de Stichting dit keurmerk van het CBF mogen voeren. Het financiële jaar van de 
Stichting valt samen met het kalenderjaar.


1.2 Missie en doelstellingen 


Ongeletterdheid is, waar men in deze wereld ook woont, een ernstig obstakel op de weg naar een maat-
schappelijke en persoonlijke verbetering. Het kunnen lezen vormt een belangrijke voorwaarde voor de eigen 
ontplooiing en vormt een bouwsteen voor een gezonde samenleving. 
Belangrijk daarbij is dat het leren lezen zo veel mogelijk in de eigen moedertaal gebeurt. Het leren lezen in de 
gemeenschappelijke landstaal – nodig voor onderwijs, opleiding en uitoefenen van een vak –  is dan een veel 
makkelijkere stap.
Biblionef wil bijdragen aan geletterdheid van de kinderen in de hele wereld door ze te laten kennismaken 
met goede jeugdliteratuur. Biblionef zet zich daarom in om samen met partners in de doelgebieden in vooral 
Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zo veel mogelijk kinderen toegang te bieden tot voor hen geschikte kinderlite-
ratuur.


Haar missie daarbij is: Give them books, open up their world.


Meer in het bijzonder gaat het daarbij om 
•	 kinderen	van	drie	tot	achttien	jaar,
•	 die	via	bibliotheken	op	scholen,	in	ziekenhuizen,	weeshuizen	en	dergelijke	in	het	bezit	komen	van	
•	 nieuwe	kinderboeken,	zo	veel	mogelijk	in	de	eigen	taal	geschreven,	en	ook	aansluitend	op	hun	eigen	


cultuur en aldus
•	 het	plezier	van	het	lezen	van	boeken	ervaren	en	zo	gesteund	worden	in	hun	ontwikkeling.
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1.3 Werkwijze


Biblionef Nederland wil haar missie concretiseren door te streven naar 
•	 voldoende	beschikbaarheid	van	boeken	in	de	eigen	lokale	talen;
•	 een	logistieke	organisatie	die	een	efficiënte	verspreiding	van	boeken	mogelijk	maakt;
•	 goede	samenwerking	met	overheden,	onderwijsinstellingen,	bibliotheken,	en	niet-gouvernementele	organi-


saties	(ngo’s)	op	lokaal	en	internationaal	niveau;
•	 samenwerking	met	private	partijen	en	particuliere	stichtingen	die	de	doelstellingen	van	Biblionef	onder-


schrijven.


Biblionef Nederland richt zich op de volgende doelgebieden.


1. Nederlandse taalgebied buiten Europa : Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba
In Nederland worden nieuwe boeken gekocht dan wel om niet verworven. Bij de keuze wordt rekening 
gehouden met de wensen en speciale verzoeken van de ontvangende partijen. Alle boeken worden gestickerd 
en verzendklaar gemaakt door de vrijwilligers in het kinderboekendepot en vervolgens naar bovengenoemde 
gebieden verzonden. 


De verspreiding in Suriname is in handen van de zusterinstelling Biblionef Suriname. Ook daar werkt men 
met vrijwilligers en een eigen depot. De boeken zijn vooral bestemd voor lees- en bibliotheekprojecten op 
de talrijke en soms ook veraf gelegen lagere en middelbare scholen in het land en voor kindertehuizen. Zij 
dienen aan de hand van een aanvraagformulier een verzoek in voor kinderleesboeken voor hun bibliotheek. 
Op basis van daartoe opgestelde criteria wordt door de vrijwilligers in Suriname bekeken of het project in 
aanmerking komt voor een zending boeken. Regelmatig bezoeken zij de projecten die de boeken ontvingen 
om hen te begeleiden en te monitoren.
Op de Antillen en Aruba wordt gebruikgemaakt van de al langer aanwezige intermediairs. De werkwijze is 
hetzelfde als in Suriname.


Voor de bestemmingen op Aruba en de Antillen wordt elk jaar weer een aantal transporteurs bereid 
gevonden de boeken kosteloos naar hun bestemming te brengen.


2. Zusterinstelling Biblionef Zuid-Afrika


Sinds 1998 worden er vanuit het eigen bureau van Biblionef in Kaapstad nieuwe boeken gedoneerd aan en 
gedistribueerd naar scholen en instellingen in diverse townships rond Kaapstad en ook naar andere verderaf 
gelegen gebieden, in alle negen provincies van Zuid-Afrika. 
Naast het opzetten van containerbibliotheken worden er ook farm libraries ingericht en gaan er boekkisten 
naar zo genoemde Early Development Centres (ECD’s). Steeds meer middelen en expertise worden ingezet 
om kinderboeken in de eigen landstalen uit te geven en te distribueren via het netwerk van scholen, wees-
huizen, kinderdagverblijven en bibliotheken. Ook het uitgeven van boeken voor blinden en slechtzienden 
groeit gestaag. Behalve braille- en grote-letterboeken worden nu ook projecten opgezet voor luisterboeken 
en voelboeken voor deze speciale groepen.
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Uitzoeken van ingekomen boeken in het boekendepot van Biblionef Zuid-afrika


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







2.  Financiën


2.1 Terugblik op de resultaten 2008


In 2008 is aan inkomsten een bedrag van e 166.357 ontvangen. (In 2007: e 118.885). Het kostenniveau is 
nagenoeg gelijk gebleven. Aan de doelstellingen is in totaal e 97.391 besteed (in 2007: e 81.878).
Per saldo resteert een bedrag van e 49.477, dat voor e 22.267 ten gunste van de continuïteitsreserve is 
gebracht, voor e 11.225 is onttrokken aan de bestemmingsreserves en voor e 38.435 is toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds Nijntje. 
In verband met in de naaste toekomst te verwachten hogere investeringen, vooral gericht op een verdere 
professionalisering van Biblionef, wordt deze vermogensversterking noodzakelijk geacht.
Ondanks een licht verbeterde trend in de baten blijft een grotere public relations inspanning gewenst. 
Reservering vanuit de reguliere kasstroom is daarvoor de aangewezen weg, zolang structurele externe 
bijdragen ten dienste van een grotere profilering van Biblionef uitblijven.


Een en ander heeft in 2008 ook tot een zekere terughoudendheid geleid in de aankoop van boeken. Door-
lopende giften in natura door zowel de uitgeverswereld als de importeurs/groothandel hebben ervoor 
gezorgd, dat de boekenleveranties aan de doelgebieden op peil konden blijven.


2.2 Beheer


De financiële en administratieve organisatie is op orde. Bij de jaarrekening 2008 is een goedkeurende accoun-
tantsverklaring afgegeven door de externe accountant.


2.3   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.


Zolang structurele financiële bijdragen voor de verdere inzet van professionele krachten ontbreken, blijft de 
inzet van vrijwilligers een bestaansvoorwaarde. De betrokkenheid en de opgebouwde brede expertise zorgen 
ervoor, dat ondanks de financiële remmen toch vol kan worden ingezet op een kwalitatief en ook kwantita-
tief steeds groeiend aanbod van boeken, gepaard aan een groeiend aantal ontvangers. 
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3. Organisatie en beheer


3.1  Bestuur


Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2008 uit:
•	 De	heer	mr.	J.L.	van	Tuinen,	voorzitter
•	 De	heer	D.C.	Boer,	secretaris
•	 De	heer	J.A.A.M.	Vermeeren	RA,	penningmeester
•	 Mevrouw	drs.	O.A.	Gaarlandt-	van	Voorst	van	Beest,	lid
•	 De	heer	R.M.	Vrij,	lid.


Erevoorzitter is mr. Max Vegelin van Claerbergen, oprichter Biblionef.


In	het	verslagjaar	traden	de	heren	mr.	J.P.	van	Iersel	en	mr.	P.	Ansenk	terug	als	bestuurslid.	Zij	werden	opge-
volgd	door	respectievelijk	de	heer	mr.	J.L.	van	Tuinen	die	het	voorzitterschap	op	zich	nam	en	de	heer	D.C.	
Boer als secretaris.


De	heer	Joost	van	Iersel	heeft	zich	jarenlang	ingezet	als	bestuurslid	voor	de	Stichting.	Eerst	als	gewoon	lid,	
naderhand als voorzitter. De Stichting is hem buitengewoon erkentelijk voor al het werk dat hij jarenlang in 
het belang van de Stichting heeft gedaan.
De heer Pieter Ansenk is aanvankelijk begonnen als medewerker van de Stichting en trad nadien als secre-
taris toe tot het bestuur van de Stichting. Hij heeft jarenlang op uiterst nauwkeurige wijze het secretariaat 
gevoerd en was schrijver van de jaarverslagen. Hij toonde altijd een grote betrokkenheid, was zeer nauw-
keurig in zijn formuleringen en hield een kritische vinger aan de pols bij ontwikkelingen van de Stichting.
Met een informeel diner is afscheid genomen van deze twee bestuursleden.


In het bestuur zijn nog twee vacatures niet ingevuld. Besloten is om pas na vaststelling van het meerjaren-
plan tot benoeming over te gaan.


3.2  Directie en vrijwilligers


Als directeur van de Stichting treedt mevrouw drs. A.M. van Heekeren- Koning op. Het bestuur bepaalt 
samen met de directeur het beleid. Een groep toegewijde en deskundige vrijwilligers ondersteunt de directeur 
bij haar werkzaamheden.
Een van de kernvrijwilligsters, mevrouw Rosine Smits, heeft in het verslagjaar afscheid genomen van de 
Stichting. Zij heeft jarenlang met grote inzet onder meer zorg gedragen voor de behandeling en de concreti-
sering van projectaanvragen. In haar vertrek zal op andere wijze worden voorzien.
Ook een aantal freelance medewerkers is bij het werk van Biblionef betrokken.
Zo heeft het afgelopen jaar Marlies Klooster zich vooral ingezet voor de verzorging van de nieuwsbrieven en 
een aantal andere communicatie- en PR-activiteiten.


3.3 Taak en werkwijze directie en 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. 
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Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur benoemd. 
De procedures zijn opgenomen in de statuten.


In het verslagjaar kwam het bestuur vijf maal bijeen. In 2008 werden de statuten gewijzigd. Andere belang-
rijke onderwerpen waren de bedrijfsvoering, fondsenwerving, bestedingen aan projecten, strategie en 
de voorbereiding, de organisatie van het bureau en uitvoering van een aantal speciale projecten zoals de 
campagne ‘De wereld leest’.


3.4  locatie


De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit haar kantoorruimte die om niet ter beschikking wordt 
gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De stichting is de KB daarvoor zeer erkentelijk.


3.5  strategisch meerjarenplan


In maart 2007 is begonnen met het opstellen van een strategisch meerjarenplan 2007-2010. In het verslagjaar 
is verschillende keren aandacht besteed aan het plan en is het plan aangepast. Centraal in de doelstellingen 
van het plan staat:
•	 het	continueren	van	boekzendingen	naar	Suriname,	Nederlandse	Antillen	en	Curaçao;
•	 het	financieel	ondersteunen	van	projecten	van	zusterorganisaties	in	Zuid-Afrika	en	Suriname;
•	 mogelijkheden	onderzoeken	voor	nieuwe	op	te	richten	zusterorganisaties,	zo	mogelijk	in	Oost-Europa	en	


in	Afrika;
•	 een	verdere	professionalisering	van	het	bureau	van	de	Stichting.


In 2009 zal het meerjarenplan opnieuw besproken en geactualiseerd worden. 


Medewerkers Hans van Nuss en Tom Korstjens 
van de KB helpen met pallet woordenboeken 
bestemd voor suriname
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4.  Fondsenwerving


Ook in dit verslagjaar zijn door vermogensfondsen, bedrijven, instellingen, maar ook particulieren financiële 
middelen aan Biblionef ter beschikking gesteld. 
Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om giften van vrienden van Biblionef of giften bij jubilea. Bij scholen 
om gelden die bij speciale acties zijn ingezameld. Ook konden er schenkingen van verschillende organisaties 
uit de bibliothekenwereld tegemoet gezien worden.
Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar, want zonder deze financiële middelen kan Biblionef haar 
werkzaamheden niet uitoefenen. Er wordt immers geen structurele subsidie ontvangen.
Biblionef streeft ernaar om afspraken te maken met bedrijven en instellingen opdat de giften een meer struc-
tureel karakter krijgen en de continuïteit daarmee beter gewaarborgd is.


Diverse bedrijven zoals Yacht in Diemen – detacherings-, interim management en werving en selectiebureau 
– zamelden geld in tijdens een speciale kerstactie of incentive-actie. De gevers koppelen doorgaans wel een 
speciale bestemming vast aan de schenking. Dat is ook vaak het geval bij service-clubs als de Rotary.


Belangrijk was ook weer de toelevering van gratis boeken door Nederlandse en Engelse uitgevers van kinder-
boeken – zoals uitgeverij Gottmer, Unieboek en uitgeverij Penguin – en andere boekeninstanties zoals de 
Nederlandse Bibliotheek Dienst/Biblion.
In alle gevallen wordt gekeken naar de kwaliteit van de boeken. 


Bij de projectfinanciering wordt toenemend geïnvesteerd in het laten uitgeven van kinderboeken in de lands-
taal. Steeds meer fondsen zijn in dit type financiering geïnteresseerd. 


Ook voor de micro-leesprojecten konden steeds meer bronnen worden aangeboord. De overzichtelijkheid 
en de directheid van deze miniprojecten spreekt erg aan. Op die manier konden verscheidene partnerorga-
nisaties in Afrika, Azië en Zuid-Amerika worden bediend (zie tabel blz. 15). De zendingen gaan vooral naar 
particuliere stichtingen die lokale initiatieven, zoals scholen en weeshuizen ondersteunen.
 
Nieuw dit jaar was de deelname van Biblionef als goede-doelenorganisatie van de Dam-tot-Damloop, een 
grote loopmanifestatie van 18.000 hardlopers. Tien businessteams van AON liepen voor Biblionef met shirts 
van ‘De wereld leest’.


aON loopt voor Biblionef tijdens Dam-tot-Damloop







5.  activiteiten


5.1 Campagne ‘De wereld leest’


Mede in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad 2008/2009 heeft Biblionef Nederland in 2008 de 
campagne ‘De wereld leest’ in de steigers gezet. Bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam lieten leerlingen 
van de openbare basisschool Oscar Carré 200 ballonnen met kaartjes los als start van de campagne.
Het officiële startsein werd gegeven door Suzanne van Brederode, schrijfster en columniste van het 
tv-programma ‘Buitenhof ’. Kinderboekenschrijfster Hijltje Vink las de kinderen voor uit haar nieuwe boek 
Het geheim, waarin een jongen ontdekt dat zijn moeder analfabeet is.


Kinderen luisteren aandachtig naar schrijfster Hijltje Vink


De campagne ‘De wereld leest’ vraagt aandacht voor wereldwijde alfabetisering als basis voor kwaliteit van 
onderwijs dat onderdeel is van het tweede millenniumdoel. Kinderen die naar school gaan willen dolgraag 
lezen, maar krijgen daar vaak de kans niet voor om de eenvoudige reden dat er geen goede, geschikte kinder-
leesboeken voorhanden zijn. Biblionef wil met deze campagne het belang van kinderbibliotheken voor alle 
kinderen ter wereld onderstrepen.
De campagne is enerzijds een bewustwordingcampagne en anderzijds een directe sponsorcampagne. 


Activiteiten die gepland zijn en nog verdere uitwerking behoeven zijn onder meer een fototentoonstelling. 
Voor de financiering van deze en andere activiteiten wordt nog naar sponsoren of fondsen gezocht omdat 
het beleid is dat alleen bij een kostendekkende begroting de activiteiten plaatsvinden.


Het plan bestaat om het Nijntje-boekje Lees mee met Nijntje in meer talen uit te geven, waarmee een goede 
aansluiting op de campagne ‘De Wereld leest’ kan worden bereikt.


10 Jaarverslag 2008 Stichting Biblionef Nederland







De campagne wordt breed gedragen, onder meer door vertegenwoordigers van de kinderboeken-
uitgevers, de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond en 
Amsterdam Wereldboekenstad.
Een aangevraagde subsidie is evenwel afgewezen.


5.2 Nijntjeproject Lees mee met Nijntje


Het jaar 2008 werd ingeluid door de wereldberoemde kinderboekenschrijver Dick Bruna. Hij gaf het start-
sein voor een unieke inzamelingsactie voor kinderbibliotheken in ontwikkelingslanden. Voor deze actie is er 
een speciaal Nijntje-boek Lees mee met Nijntje ontwikkeld dat verkocht is aan Nederlandse scholen, kinder-
opvangcentra, bibliotheken en particulieren. De opbrengst van het prentenboek komt geheel ten goede aan 
de actie. Het boek is een initiatief van Mercis Publishing, de uitgever van de boeken van Dick Bruna, en 
Stichting Biblionef Nederland. De actie kwam tot stand in samenwerking met Amsterdam Wereldboekenstad 
en Z@ppelin kindertelevisie. 


 


Dick Bruna zelf leest voor tijdens de lancering van het project ‘lees mee met Nijntje’


Samen met Dolores Leeuwin –  kindertelevisiepresentator – en Nijntje opende Dick Bruna een gigantisch 
boek met binnenin nog lege boekenplanken. Door de verkoop van het speciale Nijntje-boek worden de 
planken symbolisch gevuld, zodat er daadwerkelijk kinderbibliotheken in ontwikkelingslanden opgezet 
worden. Geholpen door een aantal kinderen lanceerde Dick Bruna vervolgens ook de door het bedrijf 
Cap Gemini geheel gesponsorde en ontworpen interactieve website voor peuters en kleuters. Op deze site 
www.zappelinennijntje.nl is de actie te volgen. 


In de loop van het jaar bleek dat het kinderboek zowel via de website als in de boekhandel zeer goed 
verkocht werd. Er verscheen zelfs nog een tweede druk. Er werden ook speciale acties gehouden door 
scholen en bedrijven, in musea, bibliotheken, winkels, markten en beurzen. 
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Ook grote organisaties uit de wereld van het boek droegen hun steentje bij aan het project. De boek-
handel en het Centraal Boekhuis brachten een deel van hun kosten niet in rekening. Het Nederlands 
Uitgevers Verbond sponsorde 100 boekjes bestemd voor bibliotheekprojecten in Suriname. 


In 2008 heeft het project Lees mee met Nijntje e 51.505 aan baten gerealiseerd voor kinderbibliotheken. Het 
doel is om met de opbrengst van deze gezamenlijke actie tenminste 10 bibliotheken op te zetten, die voor-
namelijk uitgevoerd worden door de zorg van z@ppelin.  In 2008 werden er hiervan al twee gerealiseerd en 
geopend. In Zambia werd de eerste geopend voor schoolkinderen in een arme wijk in Lusaka en de tweede in 
Sri Lanka in een opvangcentrum voor weeskinderen, Home of Hope, dicht bij Kandy in het midden van het 
land. 
In 2009 komen kinderbibliotheken in onder andere Indonesië, Nepal, Kenia, Zuid-Afrika en Peru.
De actie liep door tot 22 april 2009, het einde van Amsterdam Wereldboekenstad.


een jongen is verdiept in zijn boek in een bibliotheek in gambia.


5.3 Biblionef Zuid-afrika viert 10-jarig bestaan


De viering van het 10-jarig bestaan van Biblionef Zuid-Afrika in september was een van de hoogtepunten 
van	het	afgelopen	jaar.	Het	kantoor	is	onder	bezielende	leiding	van	Jean	Williams	uitgegroeid	tot	een	ambi-
tieuze organisatie met een zevenkoppige staf en vaste vrijwilligers. Het kantoor slaagt er steeds beter in om 
eigen fondsen te werven waardoor een duurzame organisatie ter plaatse mogelijk is geworden.
Een belangrijk onderdeel van de jubileumviering was de organisatie van een druk bezocht symposium over 
leesbevordering en ontwikkeling. Daarnaast zijn interessante boek- en bibliotheekprojecten van Biblionef 
Zuid-Afrika bezocht op scholen, in een weeshuis en gezondheidscentrum voor aidswezen en een blinden-
instituut.
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Directeur Jean Williams met de bekende storytellster 
gcina Mhelophe tijdens de viering van het 10-jarig 
jubileum van Biblionef Zuid-afrika


5.4 Publicatie boek What a Gentleman 


Ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Nelson Mandela heeft Biblionef het boek What a Gentle-
man dat door Dianne Case is geschreven, laten uitgeven in de elf officiële talen van Zuid-Afrika. Het boek 
wordt verspreid over de scholen en schooltjes en bibliotheekprojecten in achterstandgebieden in Zuid-Afrika, 
zodat ook minderbedeelde kinderen in hun eigen taal leesplezier kunnen beleven aan hun wereldberoemde 
Zuid-Afrikaanse held! 


Dit project is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van Biblionef Nederland en Biblionef 
Zuid-Afrika en wordt gesponsord door vier grote Nederlandse bibliotheekorganisaties: De Verenigde Open-
bare Bibliotheken, de FOBID (het nationaal samenwerkingsverband van de landelijke bibliotheekorganisa-
ties), de Koninklijke Bibliotheek en de NBD (Nederlandse BibliotheekDienst)/Biblion.
Op 2 oktober is het boek in de openbare bibliotheek van Den Haag aangeboden aan de heer N.D. 
Sebothoma, plaatsvervangend ambassadeur van Zuid-Afrika. Gcina Mhlope, beroemd Zuid-Afrikaanse 
actrice en vertelster – ook wel ‘Mother of Books’ genoemd – verzorgde een sprankelend vertel-optreden.


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


Biblionef Suriname heeft in samenwerking met het project Reparatie Intellectuele Schade (RIS) via Biblionef 
Nederland ruim 600 Van Dale juniorwoordenboeken uitgedeeld op basisscholen in het Surinaamse binnen-
land.
Het RIS-project biedt kinderen in de zesde klas van deze basisscholen de mogelijkheid om gedurende het 
schooljaar 200 uur bijlessen te volgen in de vakken Nederlands en rekenen. De moedertaal van deze kinderen 
is namelijk Saramacaans of het Aucuaans. Dankzij de beschikbaarheid van de Nederlandse woordenboeken 
is het percentage van de leerlingen dat slaagt voor de GLO-toets (vergelijkbaar met de CITO-toets) gestegen 
naar 66% waar het voorheen 9% was.
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RIS wil het project uitbreiden naar alle scholen in het binnenland en heeft bij Biblionef opnieuw 
een verzoek om 1100 woordenboeken ingediend. Voor dit project worden nog fondsen gezocht.


Op Aruba zijn door Biblionef-contactpersoon Carla van Eerden, een braille-exemplaar plus een aantal 
Papiamentstalige exemplaren van het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed overhandigd aan de 
FAVI, het instituut voor blinden en slechtzienden.


een braille-exemplaar en een Papiamentstalig exemplaar van het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed.


Biblionef Suriname is betrokken bij de inrichting van de bibliotheek in het educatieve centrum van de 
dierentuin in Paramaribo. De gift voor dit project is bij elkaar gezongen door een zanggroep uit Vlaanderen.
Een soortgelijk project wordt gerealiseerd op het Tonka-eiland in het Brokopondo stuwmeer. Ook hier komt 
een educatief centrum. Biblionef Suriname zorgt voor boeken over inheemse planten en dieren in het Suri-
naamse regenwoud. Voor het laatste project wordt nog een sponsor gezocht.


In 2008 gingen in totaal 16 pallets met 21.621 nieuwe kinderboeken naar deze gebieden, dankzij ook weer de 
nauwe samenwerking met alle uitgevers van Nederlandse kinderboeken, de bibliotheekdienst en het Centraal 
Boekhuis.


Ook dit jaar is een aantal transporteurs waaronder de Koninklijke Marine bereid gevonden de boeken koste-
loos naar hun bestemming op Aruba en de Antillen te brengen.


5.6  afrika en azië


In 2008 heeft Biblionef Engelse kinderboeken gestuurd naar 17 projecten van de Nederlandse organisatie 
War Child in Oeganda. In de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda wonen bijna twee miljoen mensen.
War Child heeft daar zogenoemde Child Friendly Places ingericht waar kinderen worden voorgelezen, waar ze 
zelf kunnen lezen en waar boeken worden uitgeleend. Onderwijzers van de scholen uit de kampen komen de 
boeken op de fiets halen.
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5.7 Uitstroom boeken 


In totaal werden in 2008, 55 projecten in 23 landen van 7.909 boeken voorzien. In onderstaand staatje 
is te zien waar de boeken naar toe zijn gegaan.


laND PrOJeCT aaNTal BOeKeN


BANGLADESH Mymensingh,Taizé Brothers, school 146
CAMBODJA Siem Raep, Salariin Kampeucha, 2 scholen 123
KAMEROEN ST Bafang Kids Steun, École Belingue Sainte Marie  156
 Foumban École les Petits Louh  48
FILIPPIJNEN Montalban Rizal, Kalinga Foundation, Papaya Acad.  109
GHANA  Kaneshie Accra, Compassion for humanity foundation   127 
 Tamale, Foo Ame Zion primary school  96
INDIA St Mama-Mzungu, School Religious Mary Imaculata  118
 Soorya Unayam Illam, kindertehuis  79  
INDONESIË  Stichting Yapikbi, jeugdtrainingscentrum  45
 Stichting Beyuser Byak, cultureel centrum  49
 Sowek-Biak, St. Rajori Papua, middelbare school  65
 Bandung, BOLAdanBUKU Foundation, school  149
 Iqrah, bibliotheek  114 
KENIA Support for Homa Hills, Primary school  88
 Nairobi, Holy Cross Parish, Boma rescue centre  72
 Kabondo Poverty Alleviation Organization  100
 Macheo Children’s Centre  131
 Nairobi, Catharina foundation, 7 scholen, 1 weeshuis  189
 Nyong’onga primary school, bibliotheek  124
 Naivasha, Mayflower Day care centre  78
 Egerton university  122
 Kindu, Self Help Group  117 
 Tsuini, primary school, bibliotheek  257
 Ukunda, bibliotheek  50
MALI Bamako, L’école de banco Coura  774   
MYANMAR  Children’s Public library project  128   
NAMIBIË  Tsumeb, Pre, Primary and Junior ‘ikhomxa khoeda’  113
NEPAL Sallaghari Bhaktapur, kindertehuis  18
 Mustang, Namgyal Monastic School  94
 Pokhara, Giri Guesthouse  154   
NICARAGUA  Juigalpa, voorleesproject  25   
NIGERIA Lagos, AGAP School  134
 Lagos, Sancta Maria School 148
OEGANDA  Mukono, New Horizon Nursery and Primary School  94
 Kanoni Modern, Mpigi district, Primary School  126
 Kampala, War Child, 17 Child Friendly Places 1.100
 Sanda Catholic Parish, Needy Children Community  136
 Kampala, Masanafu Child and Family Support  120
 Entebbe, Srs of Mary Repatrix Convent, 2 scholen  114   
PERU St. Inmenszo, straatkinderenopvang  95   
ROEMENIË  Boekarest, 3 SOS kinderdorpen in het land  166   
SIERRA LEONE Freetown, Grassroots Initiative-SL, 4 scholen  150
 Freetown, Glorious heritage int. kindertehuis  55
 Yele, Seventh Day Adventist Secondary School 128
 Madina, children’s centre, weeshuis en school  128   
SRI LANKA  Baddegama, Free Nursery and Welfare Complex  170
 Kadawata, Inter cultural English education centre 49
TANZANIA St Welstand aan kinderen in Kagera, 6 scholen  99
 Dar es Salaam, Heaven of peace academy, school 105   
ZAMBIA Chawama Lusaka, Jack Cecup school 220
 Kasisi, Children’s home, weeshuis  77
 Kawambwa, UNHCR, Kacema Musuma kindertehuis 64   
ZIMBABWE Bulawayo, Library Linkages Found., SOS prim. School 102
ZUID-AFRIKA Biblionef South Africa – Kaapstad  271


TOTaal     7.909  
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Tezamen	met	de	21.621	boeken	die	in	Suriname,	Nederlandse	Antillen	en	Curaçao	zijn	verspreid,	
zijn er dus 29.530 boeken door Biblionef in het kader van een van haar doelstellingen in 2008 
gedistribueerd.


Kinderen uit Peru van het straatkinderenopvang-project genieten van hun zojuist ontvangen boeken
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6. Pr en publiciteit


Ook dit jaar zijn markten en beurzen bezocht om de naam van Biblionef kenbaar te maken. Nuttige 
contacten met schoolinstellingen en toeleveranciers van het onderwijs waren daar het gevolg van. Langs die 
weg werd contact gelegd voor gratis wereldwijd vervoer van pallets met kinderboeken naar de Antillen. 


In 2008 is weer veel tijd besteed aan de inrichting en actualisering van de eigen website. Nieuws, bijzondere 
projecten, aparte acties, samenwerking met logistieke en andere partners vonden allemaal hun weg naar de 
site. Derden wisten steeds vaker de website te vinden. De toenemende belangstelling voor de micro-leespro-
jecten van Biblionef is daar een duidelijk voorbeeld van.


De lancering van het kinderboek over Nelson Mandela What a Gentleman in de 11 talen van Zuid-Afrika in 
de Openbare Bibliotheek van Den Haag was een groot succes. Een aantal belangrijke relaties was er getuige 
van.


Voor het eerst bracht de directeur een bezoek aan de kinderboekenbeurs in Bologna, dat in het teken stond 
van het versterken van het netwerk en het peilen van samenwerkingsmogelijkheden. Gekeken wordt welke 
concrete perspectieven die inspanning kan opleveren.
 
Er zijn in 2008 twee Nieuwsbrieven uitgebracht. De Nieuwsbrief wordt behalve naar relaties, donateurs en 
sponsors ook naar alle openbare bibliotheken gestuurd. Ook werd er voor het eerst een e-brief verzonden per 
e-mail. Biblionef heeft daarvoor een bestand van ruim 2000 e-mailadressen.


In diverse bladen/periodieken hebben artikelen gestaan over het werk van Stichting Biblionef. Enkele scholen 
voerden in hun projectweek een sponsoractie uit voor Biblionef. En ook een groeiend aantal bibliotheekorga-
nisaties organiseerden feestelijke sponsoracties ten bate van het werk van Biblionef.


Het gebruik van zogenoemde stopperadvertenties die naar Biblionef verwijzen nam toe. Stopperadvertenties 
zijn kleine, gratis geplaatste advertenties in kranten en weekbladen om witruimten op te vullen en hebben 
vaak goede doelen als onderwerp. De goede-doelenorganisatie levert de advertentie opgemaakt aan. In steeds 
meer dagbladen, voorlichtingsboeken en plaatselijke periodieken zijn deze terug te vinden.


Het uitbrengen van het boekje Lees mee met Nijntje is een grote push geweest voor de naamsbekendheid van 
Biblionef. Door de hoge startoplage, de publiciteit via een kindertelevisiekanaal en de grote verspreiding via 
scholen, bibliotheken en de boekhandel kon de naam van Biblionef een meer bekende klank worden. Het 
plan bestaat om het Nijntje-boekje in meer talen uit te geven, waarmee een goede aansluiting kan worden 
bereikt op de campagne ‘De wereld leest’.


De betrokkenheid van Biblionef als partner van Amsterdam Wereldboekenstad heeft geleid tot nauwere 
contacten met de wereld van de boekenuitgevers, de boekhandel, schrijvers, bibliotheken en andere literaire 
organisaties. Dit geeft meer draagvlak voor het werk van Biblionef en draagt bij aan een grotere naamsbe-
kendheid. 
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7. Toekomstig beleid


De Stichting heeft in 2008 haar doelstellingen geherformuleerd door middel van discussies over het strate-
gisch meerjarenbeleidsplan. 
Het resultaat daarvan is dat naast de bediening van de oorspronkelijk Nederlandstalige gebieden steeds meer 
ingespeeld wordt op de behoefte aan kleinschalige hulpverlening zoals dat in de micro-leesprojecten wordt 
uitgevoerd. 
 
De zoektocht naar strategische partners zal worden voortgezet. Het gaat hierbij om bedrijven en instellingen, 
die het hoofddoel van Biblionef : ‘het bevorderen van de geletterdheid van kinderen’ in brede zin onder-
steunen. Het gaat daarbij ook om de bereidheid in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
samen met Biblionef langere termijnprojecten op te zetten en uit te voeren. 
Alfabetisering wordt in Nederland steeds meer herkend als een belangrijke basis voor een gezonde ontwikke-
ling van kinderen. In dat kader wordt dit instrument ook vaker erkend als een hoogwaardig instrument voor 
ontwikkelingshulp in landen waar het plezier in lezen en een leescultuur niet vanzelfsprekend zijn. Dit is 
mede te danken aan het werk van Stichting Lezen & Schrijven die zich enorm inspant om het belang van een 
geletterde samenleving op de kaart te zetten. Biblionef is kennispartner van deze stichting.


De zoektocht naar eigen kennispartners verloopt al jaren onder een gunstig gesternte. Het gaat om de logis-
tiek, het uitgeven van boeken en de begeleiding van communicatieprojecten zoals de verdere inrichting van 
de website en de samenstelling van nieuwsbrieven. Ook op het terrein van de PR wordt dikwijls geprofiteerd 
van extern om niet verstrekte adviezen.


In de toekomst wordt nader onderzocht, in hoeverre de vestiging van een nieuwe, lokale, Biblionef-orga-
nisatie in West Afrika tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zou het model Zuid-Afrika gevolgd kunnen 
worden. Op die manier kan de werkelijke behoefte nauwkeuriger worden getoetst, lokale projecten beter 
worden geïnitieerd, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende 
jaren is gericht op de mogelijkheden om kinderboeken te distribueren waarmee kinderen uit niet-Westerse 
landen zich kunnen identificeren. 


Het verzekeren van een duurzame geldstroom blijft ook in 2009 de belangrijkste opgave. De omgeving van 
de goede-doelenorganisaties is grondig veranderd. Van de (semi)overheid moet niet te veel worden verwacht, 
terwijl de competitie rond de geldinzameling harder is geworden. Werken binnen een niche van boekge-
relateerde instellingen/organisaties neemt wel steeds duidelijkere vormen aan. Het merk Biblionef wordt 
daarmee meer en beter bekend. De formele en informele publiciteit zijn hiermee gediend. Als Biblionef op 
die lijn doorgaat, kan mogelijk de instroom van gelden beter worden gewaarborgd. Voor de zo gewenste 
verdere professionalisering is dat een ijzeren voorwaarde. Intussen moet de kostenopbouw zo veel mogelijk 
een variabel karakter behouden. Structurele uitgaven worden zo veel mogelijk beperkt.
Door haar missie met inventiviteit en enthousiasme vorm te geven en concreet uit te werken probeert Bibli-
onef de toekomst van een aantal kinderen op de wereld een beetje meer glans te geven. 
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8. Verantwoordingsverklaring
 
Bij de stichting is een duidelijke scheiding tussen de besturende rol die door het Bestuur wordt uitgeoefend 
en de uitvoerende rol die door de directeur en de vrijwilligers worden ingevuld. De optimale besteding van 
middelen wordt in de besprekingen van het Bestuur, die plaatsvinden in aanwezigheid van de directeur, 
regelmatig besproken. Voorts werkt de Stichting continu aan goede relaties met alle belanghebbenden.







Tot slot


Het door Biblionef verrichte werk komt in hoofdzaak neer op de schouders van haar vrijwilligers. Het 
bestuur is hen dan ook zeer erkentelijk voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee de taken van 
Biblionef worden verricht. Zonder vrijwilligers gaat er geen boek de grens over en is er geen toekomst voor 
Biblionef. 
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Jaarrekening


Balans per 31 december 2008


  31 december 2008  31 december 2007


  eUr EUR


aCTIVa     


     


Voorraden A 0  0 


Vorderingen en overlopende activa B  8.203  3.586 


Liquide middelen C  114.399  63.907 


     


   122.602  67.493


     


Totaal   122.602  67.493


     


PassIVa     


     


Reserves en fondsen     


     


Reserves D     


• continuïteitsreserve  56.412  34.145 


• bestemmingsreserves  5.704  16.929 


     


Fondsen  


• bestemmingsfondsen Nijntje E 38.435  0 


       


   100.551  51.074


     


     


Kortlopende schulden F   22.051  16.419


     


     


Totaal   122.602  67.493
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staat van baten en lasten over 2008


                  Werkelijk 2008                   Begroot 2008                 Werkelijk 2007


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


       


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G1  105.554  112.750  117.856


Nijntje G2  51.505  -  -


Verkoop goederen G3  7.724  605  417


Overige baten H    1.574  680  612


       


Som der baten   166.357  114.035  118.885


       


lasten      


       


Besteed aan doelstellingen I  
Voorlichting en maatschap. 


bewustwoording 11 15.310  14.648  15.564 


Hulpverlening Suriname 12  10.426  16.034  14.735 


Hulpverlening Zuid-Afrika 13  37.644  34.966  30.857 


Hulpverlening Antillen 14  198  2.672  4.335 


Hulpverlening overige 15 20.753  22.761  16.387 


Inrichting Nijntje bibliotheken 16 13.060  -  - 


       


   97.391  91.081  81.878


       


Werving baten J      


Kosten eigen fondsenwerving J1   13.307  12.570  12.434 


Kosten gezamenlijke acties J2   10  0  3.151 


       


   13.317  12.570  15.585


       


Beheer en administratie K
- Kosten beheer en administratie  6.172  4.974  6.388


       


       


som der lasten   116.880  108.625  103.851


       


resultaat   49.477  5.410  15.034


       


resultaatbestemming 2008
       
Toevoeging/onttrekking aan:
• continuïteitsreserve - 22.267    7.501 


• bestemmingsreserves - –11.225    7.533 


• Bestemmingsfonds Nijntje - 38.435     


       


  49.477  5.410  15.034 
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Kasstroomoverzicht over 2008


  2008  2007


  eUr  EUR


Kasstroom uit operationele activiteiten    


    


Overschot   49.477  15.034


    


Veranderingen in werkkapitaal:    


    


Afname/(toename) vorderingen  (4.617)  11.345 


    


(Afname)/toename kortlopende schulden 5.632  (13.601) 


    


    1.015  (2.256)


    


Totale kasstroom    50.492  12.778


    


Liquide middelen per 1 januari   63.907  51.129


Liquide middelen per 31 december   114.399  63.907


    


Mutatie liquide middelen   50.492  12.778
    







Jaarverslag 2008 Stichting Biblionef Nederland 25


Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008


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


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


• Stelselwijziging
De	jaarrekening	2007	is	opgesteld	overeenkomstig	de	aangepaste	RJ	650.	Dit	is	het	eerste	jaar	dat	deze	nieuwe	
RJ	650	is	toegepast.	Deze	stelselwijziging	heeft	geen	effect	op	het	resultaat	en	het	vermogen	(reserves	en	
fondsen). De wijzigingen betreffen met name: 
•	 Aangepaste	modellen	voor	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	lasten;	
•	 Het	niet	toedelen	van	de	kosten	beheer	en	administratie	maar	afzonderlijk	presenteren;	
Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over voorgaand boekjaar aangepast. 


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. Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
voor 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


• Voorraden
Voorraden boeken worden op nihil gewaardeerd, omdat de voorraden om niet worden geschonken aan 
projecten. De bij verwerving betaalde kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht. 


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


• Reserves


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


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


Bestemmingsfonds 
Dit jaar is een gezamenlijke actie georganiseerd door Mercis, Z@ppelin en Stichting Biblionef, met als titel: 
‘Lees mee met nijntje’. In 2009 zullen de bestedingen van deze gelden plaatsvinden voor nog op te richten 
kinderbibliotheken in ontwikkelingslanden. 


grondslagen voor de resultaatbepaling


• Baten


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


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


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


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


•  Bestedingen aan doelstelling


•  Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van de 
volgende maatstaven: 
•	 direct	toerekenbare	kosten	worden	direct	toegerekend;	
•	 niet	direct	toerekenbare	kosten	worden	verdeeld	op	basis	van	geschatte	tijdbesteding	aan	activiteiten.	


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


a. Voorraden


   2008  2007


   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


   2008  2007


   eUr  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   2.539  2.441


Nog te ontvangen giften   0  745


Nog te ontvangen overige opbrengsten  4.186  0


Nog te ontvangen rente postbank kapitaalrekening  1.478  400


  


   8.203  3.586


  


C. liquide middelen


   2008  2007


   eUr  EUR


  


Postbank rekening-courant   10.915  7.906


Postbank kapitaal rekening   63.982  55.986


ABN-AMRO bestuurdersrekening   7  15


Postbank rekening-courant inzake Nijntje actie  39.495  0


  


   114.399  63.907


  


De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met dien verstande dat van de Postbank kapitaalrekening per maand 


maximaal € 25.000 kan worden opgenomen.
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D. reserves


   31 dec. 2008  31 dec. 2007


   eUr  EUR


  


Continuïteitsreserve   56.412  34.145


Bestemmingsreserves   5.704  16.929


  


   62.116  51.074


  


De mutaties in de reserves in het boekjaar 2008: 


  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2008 31 dec. 2007


  reserve reserve   


  eUr eUr eUr EUR


    


Stand per 1 januari   34.145 16.929 51.074 36.040


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 22.267 0 22.267 15.034


• Bestedingen via resultaatbestemming 0 – 11.225 – 11.225 


    


Stand per 31 december  56.412 5.704 62.116 51.074
    


•  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 2008 bedraagt 
de continuïteitsreserve 72% (2007: 57%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, gebaseerd op de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2008. 


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


   31 dec. 2008  31 dec. 2007


   eUr  EUR


  


Bestemmingsfonds Nijntje actie   38.435  0


  


   38.435  0
  


De toename betreft de nog te besteden baten die ontvangen zijn in het kader van het kinderbibliotheken 
project ‘Lees mee met nijntje’. 


F. Kortlopende schulden en overlopende passiva


   31 dec. 2008  31 dec. 2007


   eUr  EUR


Consultancy- en fondsenwervingkosten  14.280  9.520


Boeken Zuid-Afrika                                        0  595


Terug te betalen donaties   0  400


Kantoorkosten, porti en drukwerk, Administratiekosten, ICT  5.145  2.200


Accountantskosten jaarrekening   2.500  2.520


Reis- en verblijfskosten en kilometervergoeding  0  620


Relatiegeschenken en representatiekosten  0  114


Overige   126  450


  


   22.051  16.419
  


De toename van de schuld bij Consultancy- en fondsenwervingskosten betreft een nog te betalen vaste 
vergoeding over het tweede halfjaar van 2008, die al in 2007 werd voldaan. De toename van de schuld bij 
kantoorkosten betreft twee rekeningen die al in 2007 werden voldaan, nl. drukwerk nieuwsbrief en werk-
plekondersteuning KB.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten


g. Baten uit eigen fondsenwerving


G 1 Baten uit eigen fondsenwerving
   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


Donaties, giften, schenkingen    65.201    58.729
Suriname       400    26.236
Zuid-Afrika   28.253    19.558
Antillen        300    1.730
Overige   11.400    11.603
   
   105.554  112.750  117.856
Totaal   


De afname ten opzichte van vorig jaar komt doordat er geen fondsen voor Suriname zijn geworven. 
De geoormerkte fondsen van 2007 zijn voldoende om de kosten in Suriname in 2008 te dekken. 
De toename ten opzichte van vorig jaar komt doordat er spontaan extra giften binnen kwamen voor 
leeskisten, blinden- en slechtzienden en HIV/Aids-projecten in Zuid-Afrika. 


G 2 Nijntje gezamenlijke acties
   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR
   
Gezamenlijke acties donaties   6.505  0  0
Gezamenlijke acties storting partners  45.000  0  0
   
   51.505  0  0


   


De voorbereiding van het kinderbibliotheken project Lees mee met Nijntje is in 2007 gestart. Vanwege de 
onbekendheid van een dergelijk project voor de Stichting is voorzichtigheidshalve geen bate geprognosticeerd 
in de begroting. 


G 3 Verkoop goederen
   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR
   
Netto omzet   7.724  605  417
Kostprijs   0  0  0
   
Bruto winst   7.724  605  417 
Uitvoeringskosten eigen organisatie  0  0  0
   
Netto winst   7.724  605  417


 
  
De toename verkoop goederen en de overschrijding van het budget is toe te schrijven aan de verkoop van 
Engelse boeken aan 17 projecten van Stichting Warchild in Uganda. 
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H. Overige baten


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Renteopbrengst   1.574  680  612


   


   1.574  680  612


   


I.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


I 1 Doelstelling a:   


Voorlichting en maatschappelijke bewustwording  15.310  14.648  15.564


   


I 2 Doelstelling B:   


Hulpverlening Suriname   10.426  16.034  14.735


   


I 3 Doelstelling C:   


Hulpverlening Zuid Afrika        37.644        34.966  30.857


   


I 4 Doelstelling D:   


Hulpverlening Antillen   198  2.672  4.335


   


I 5 Doelstelling e:   


Hulpverlening Overige   20.753  22.761  16.387


   


I 6 Doelstelling F:   


Inrichting Nijntje Bibliotheken    13.060   0   0


   


   


Totale directe kosten   97.391  91.081  81.878


   


De hulpverlening aan Suriname is bestemd voor de vergoeding voor de vrijwilligers, die de bibliotheek-
projecten begeleiden en monitoren en de transport- en inklaringskosten van de boeken.


De hulpverlening aan Zuid-Afrika is bestemd voor de speciale uitgave van een kinderboek over Nelson 
Mandela, de productie van braille- en grote letterboeken, voor leeskisten en voor de herdruk van een kinder-
boek over HIV/Aids.


De bestedingen in het kader van het Nijntje project betreffen de kosten voor inrichting van twee bibliotheken 
in Nepal.
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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 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Totaal bestedingen   97.391  91.081  81.878


Totaal baten   166.357  114.035  118.885


Bestedingspercentage   58%  80%  69%


   


J.  Werving baten


J 1 Kosten eigen fondsenwerving


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Voorlichting/bewustmaking   11.491  10.838  10.957


Reis- en verblijfskosten   1.816  1.732  1.477


   


   13.307  12.570  12.434


   


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


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Baten eigen fondsenwerving   105.554  112.750  117.856


Kosten eigen fondsenwerving   13.307  12.570  12.434


Kostenpercentage fondsenwerving  13%  11%  11%


   


De afname van de baten eigenfondsenwerving t.o.v. vorig jaar komt doordat de viering van het 15 jarig jubi-
leum in 2007 spontaan extra donaties opleverde. 
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J 2 Kosten gezamenlijke acties Nijntje


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Voorbereiding bibliothekenproject Lees mee met Nijntje 0  0  1.151


Overige advieskosten   0    2.000


Bank   10    0


   


   10  0  3.151


   


K. Kosten beheer en administratie 


   Werkelijk 2008  Begroting 2008                 Werkelijk 2007
   eUr  EUR  EUR


   


Kantoorkosten   455  425  374


Bestuurskosten   1.296  275  396


Overige algemene kosten   4.421  4.274  5.618


   


   6.172  4.974  6.388
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Bezoldiging Bestuur


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


Den Haag, 23 juni 2009


Het Bestuur:


Voorzitter	 	 Mr.	J.L.	van	Tuinen	


Secretaris   D.C. Boer


Penningmeester					 	J.A.A.M.	Vermeeren	RA


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


bestuurslid   R.M. Vrij, 


Directie


Directeur  Mevrouw drs. A.M van Heekeren-Koning, 
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accountantsverklaring
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III    BegrOTINg 2009


    EUR EUR


Baten:


Baten uit eigen fondsenwerving     108.300


Baten uit gezamenlijke acties     21.000


Verkoop goederen     2.500


Overige baten     1.600


som der baten     133.400


Lasten:


Besteed aan doelstellingen


Doelstelling A: Voorlichting    14.000


Doelstelling B: Suriname    12.000


Doelstelling C: Zuid-Afrika    31.000


Doelstelling D: Antillen    4.000


Doelstelling E: Micro Lezen Overig    14.000


Doelstelling F: Nijntje projecten    19.807


     94.807


Werving baten


Kosten eigen fondsenwerving    13.000


Kosten gezamenlijke acties    5.000


     18.000


Beheer en administratie


-  Kosten beheer en administratie    7.000


     7.000


som der lasten     119.807


resultaat     13.593


resultaat volgens vastgestelde begroting oude stijl    13.593
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IV  BIJlageN


Bijlage 1: samenstelling Directie en Bestuur


Directie


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


Bestuur


Samenstelling
Mr.	J.L.	van	Tuinen,	voorzitter
D.C. Boer, secretaris
J.A.A.M.	Vermeeren	RA,	penningmeester
Mevrouw drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest, bestuurslid
R.M. Vrij, bestuurslid


rooster van aftreden Bestuur


Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden
Mr.	J.L.	van	Tuinen	 Voorzitter	 04-04-2008	 	 04-04-2012
D.C. Boer Secretaris 04-04-2008  04-04-2012
J.A.A.M.	Vermeeren	RA	 Penningmeester	 23-06-2006	 	 23-06-2010
Mevrouw O.A.Gaarlandt-
Van Voorst van Beest Bestuurslid 10-09-2003 10-09-2008 10-09-2012
R.M. Vrij Bestuurslid 14-09-2005  14-09-2009







Bijlage 2: adressen Biblionef Nederland en Internationaal


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


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


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


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


Zuid Afrika 
Central Square 4 
Pinelands 7405 
Tel: +27 21 5310447 
Fax: +27 21 5310455 
E-mail: bibsa@iafrica.com 
Website: www.biblionefsa.org.za 
Directeur:	Jean	Williams	
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Bijlage 3: Comité van aanbeveling Nederland


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


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


Mevrouw Hella Haase, schrijfster
 
De heer drs. Loek M.L.H.A. Hermans, voorzitter MKB-Nederland en voorzitter 
 Nederlands Uitgeversverbond
 
De heer Louis E. Hoffman, voormalig directeur Biblionef Nederland
 
De heer Henk Kraima, directeur CPNB
 
Mevrouw Els Pelgrom, kinderboekenschrijfster
 
Mevrouw Rudi Wester, Directeur Institut Néerlandais in Parijs
 
De	heer	dr.	G.J.(Hans)	Wijers,	Voorzitter	Raad	van	Bestuur	AKZO	Nobel
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Bijlage 4: Het internationale erecomité 


Mevrouw Maria Barroso, echtgenote van de oud-president van de republiek Portugal, dr. Mario Soares
 
De heer Etienne Davignon, voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie, voorzitter van de raad 
 van bestuur van de Société Générale de Belgique
 
De heer Paolo Marzotto, industrieel uit Italië
 
De heer professor dr. Axel Michelsen, professor in de biologie aan de Universiteit van Odense, directeur 
 van ‘The Carlsberg Foundation’ in Kopenhagen
 
De	heer	Jean	d’Ormesson,	lid	van	de	Academie	Française
 
De heer dr. Francisco Pinto Balsemaô, voormalig premier van Portugal, voorzitter van de raad van bestuur 
 van het weekblad ‘Expresso’
 
De heer dr. Onno Ruding, voorzitter CEPS, voormalig minister van financiën in Nederland, vice-voorzitter 
 van de raad van bestuur van de Citycorp groep
 
De heer Hans Wiegel, voormalig lid van de Eerste Kamer, voormalig vice-premier en voormalig commissaris 
 van de Koningin van Friesland







De foto’s in het jaarverslag zijn afkomstig van medewerkers van Biblionef in verschillende landen.
Zij zijn gratis ter beschikking gesteld.


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