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1. Inleiding


2011 was voor Biblionef Nederland het jaar waarin haar oprichter, 
Max Vegelin van Claerbergen, voormalig Nederlands ambassadeur, 
overleed.
Hij is altijd een belangrijke inspiratiebron geweest bij het werk van 
Biblionef, zowel voor de Nederlandse als de buitenlandse vestigingen.
We hebben aan de familie onze condoleances overgebracht en uiting 
gegeven aan onze gevoelens. Een uitgebreid ‘In memoriam’ is te 
vinden op onze website.


Het is zeer verheugend dat een van de zonen van Max Vegelin, op 
eigen initiatief contact heeft gezocht met Biblionef om te kijken op 
wat voor wijze hij kan bijdragen het Biblionef gedachtegoed van zijn 
vader verder te helpen uitdragen. We willen die relatie in de toekomst 
zeker bestendigen.


Behoudens dit verdrietige overlijden van de oprichter, kijkt Biblionef 
met wat gemengde gevoelens terug op haar activiteiten in 2011. 
Veel lopende activiteiten zijn geheel volgens plan uitgevoerd. 
Die betreffen de Nederlandse boekzendingen en de reguliere 
fondswerving. Anderzijds moeten we vaststellen dat we de ambitie 
om - in dit eerste jaar van het meerjarenplan - verder te groeien niet geheel hebben kunnen waarmaken. 
Dat betreft vooral de fondsenwerving, die zelfs wat is achtergebleven. Daarvoor zijn allerlei valide redenen 
aan te wijzen. We zullen niet de enige fondswervende instantie zijn die daarover moet berichten. Het blijft 
echter teleurstellend dat we onze ambitie niet geheel hebben kunnen waarmaken.
Dat is extra spijtig omdat we alleen meer boeken kunnen sturen, meer bibliotheken kunnen opzetten en 
daardoor meer kinderen, waar ook ter wereld, leesplezier geven, als we daarvoor in Nederland de benodigde 
fondsen kunnen werven. Het jaar 2012 verplicht ons nu nog meer die ambities te verwezenlijken.


Ook voor de oprichting van een nieuwe vestiging van Biblionef in Ghana, het grote project dat we in 2012 
in meer solide steigers hadden willen zetten, zijn in 2011 nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar 
gekomen. Dankzij twee genereuze basistoezeggingen van de Turing Foundation en de RKWO is het uitzicht 
op mogelijke concretisering van dit plan zeker aanwezig. Om dit project binnen redelijke termijn van de 
grond te krijgen, wordt in 2012 prioriteit gegeven aan de werving van de verdere benodigde middelen. 


2011 is een heel goed jaar geweest voor wat betreft de inzet van vrijwilligers. De behoefte is nog steeds 
groot. Dankzij hen is de core business van Biblionef – het versturen van boeken om kinderen waar ook ter 
wereld leesplezier te geven – ook in 2011 nadrukkelijk overeind gebleven. Er zijn 34.315 Nederlandse boeken 
verzonden naar Suriname en de Antillen en er zijn 6.234 Engelse boeken verstuurd naar zeventien andere 
landen. Ook kon de website en de inzet van sociale media door een medewerker van Yacht op basis van vrij-
willigheid opnieuw onder de loep worden genomen. 


Ten slotte is 2011 ook het jaar geweest van de voorzitterswisseling. In januari gaf voorzitter Jan van Tuinen 
aan dat hij door drukke werkzaamheden zijn functie binnen zijn eerste zittingstermijn moest opgeven. In 
september begroetten we onze nieuwe voorzitter, Rein van Charldorp.
Hij wil samen met het bureau, de overige leden van het bestuur en de vrijwilligers, krachtig verdere invulling 
geven aan de concretisering en realisatie van het meerjarenplan.
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Oprichter van Biblionef, Max Vegelin 
van Claerbergen (1927-2011)







Dat we dat in 2012 met een nieuwe directeur gaan doen, werd duidelijk toen in de laatste 
vergadering van het jaar, directeur Aagje van Heekeren aangaf, begin 2012 te willen vertrekken als 
directeur en zich te willen toeleggen op meer internationale werkzaamheden voor Biblionef.


Terugkijkend op 2011 zien we een bemoedigend beeld van enthousiaste medewerkers op het bureau en een 
grote groep ervaren vrijwilligers die gedreven onze gezamenlijke plannen willen waarmaken. Dat dit elk jaar 
weer mogelijk is, komt door die andere groepen: de vrienden en de sponsoren van Biblionef die zowel in geld 
als in natura hun bijdragen leveren. Ze zijn van wezenlijk belang om de doelstellingen van Biblionef 
te helpen realiseren: kinderen leesplezier te bezorgen, waar ook ter wereld. 
Al die bijdragen aan onze missie stellen we buitengewoon op prijs.
We weten dat we het niet alleen doen.


Het bestuur


Ghana: kinderen poseren voor de nieuwe bibliotheek van Compassion for Humanity.
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2.  Algemeen


2.1 Ontstaan


Biblionef is opgericht door de toenmalige Nederlandse ambassadeur, 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. Toen hij in Frankrijk ambassadeur was, stichtte hij daar in 1989 de eerste  
Biblionef. Vervolgens kwamen daar vestigingen bij in Nederland, Suriname, België en Zuid-Afrika. Via  
bibliotheken richten deze organisaties zich op het leveren van kwalitatief goede en nieuwe kinder- en jeugd-
boeken aan kinderen die wonen in landen en gebieden waar het sociaal economische niveau nog (ver) 
achterblijft bij dat van de ontwikkelde landen.


2.2 Missie en doelstellingen


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


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


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


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


2.3   Werkwijze


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







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


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


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


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


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


* De benaming Nederlandse Antillen wordt in dit verslag informeel gebruikt als verzamelnaam voor de eilanden in de 


Caraïben die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren.


Stichting Europeana helpt Biblionef met stickeren en inpakken.
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3. Realisatie jaarplan 2011


In dit hoofdstuk lopen wij het jaarplan door zoals neergelegd in ons vorige jaarverslag.
Er wordt gekeken wat hiervan gerealiseerd is en we geven daarbij de nodige toelichting.


3.1 Kleinschalige boekzendingen voor bibliotheken en boekzendingen naar Suriname 
 en Nederlandse Antillen


Uit het jaarplan 2011: 
•	 Kleinschalige	boekzendingen	voor	bibliotheken:	10%	meer	boeken	te	versturen.
•	 Boekzendingen	Suriname	en	Nederlandse	Antillen:	handhaven	op	hetzelfde	niveau	als	in	2009:	20.000	exem-


plaren.


3.1 a Micro-lezen


Uit veel delen van de wereld ontvangt Biblionef jaarlijks verzoeken om veelal Engelstalige kinderboeken. 
Het gaat hier om kleinschalige boekzendingen voor bibliotheken. Om voor een zending boeken in aanmer-
king 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 monitoring van de projecten op 
locatie wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties, veelal Nederlandse stichtingen. 
In 2011 (2010) werden in totaal 46 (66) projecten in 17 (24) landen van 6.234 (8.792) boeken voorzien. Voor 
gratis vervoer door de lucht heeft Biblionef een samenwerkingsverband met Air France-KLM-cargo. Door 
logistieke veranderingen bij de vervoerder konden er in 2011 minder dozen vervoerd worden dan het voor-
afgaande jaar. Betaald vervoer van zware dozen met boeken is erg kostbaar en daarom geen optie. Hiermee 
is de wens uit het jaarplan om 10% meer te versturen dan het voorgaande jaar niet gehaald. In het volgende 
schema is te zien waar de boeken naartoe zijn gegaan.


LAND EINDBESTEMMING BOEKEN/ONTVANGER DOZEN BOEKEN


KAMEROEN Cameroon League for development 2 128
FILIPPIJNEN Sposa 2 111
GHANA Compassion for humanity foundation  8 468
 Rural development Trust 2 123
 Speak, read, write project 2 122
 Lost Talent Foundation 2 163
 RY Wechiau Communiy Library 2 154
 UPCO Community Library 2 144
 Presbeterian Senior High School 7 403
 SOS Kinderdorp Kumasi 4 207
GUATEMALA Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral 2 80
GUINEE Mily Mamoudou 2 88
INDIA Friends Indeed ARDAR 2 158
 Gramodhaya social service society 1 96
INDONESIË Books for Merapi children refugee 1 76
 Deforest Action 1 17
KENIA Grapevine Community School 2 173
 Rock Junior High School 2 157
 Matopeni Primary School Ruiru 2 177
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vervolg


LAND EINDBESTEMMING BOEKEN/ONTVANGER DOZEN BOEKEN


 Hosana Projects for the destitute children 1 71
 Kirawa Road School 1 71
 Jamaa Academy Marereni 2 124
 Kids in Kenia, KIK 2 186
 ‘Shirika steunt Kenia’  2 108
 Catharina Foundation Namanga 2 163
 Masaku School for disabled 2 147
 Nyangoma School Bondo 2 170
MADAGASKAR Abe, (Association a Bonne École) 2 78
MOZAMBIQUE Paroquia de Sao Joachim 1 39
 Hospital Central de Maputo 3 147
NEPAL Stichting Chimding 3 127
NIGERIA Charilove Centre Benin 1 70
 AGAP school 2 125
 Doma education development 1 46
OEGANDA Good nursery Sheperd School  2 154
 Bondeko Primary School 2 103
 Happy and Joy Nursery School 2 135
 Kasese United Humanist School 2 106
TANZANIA Heaven of Peace Academy 2 192
THAILAND Hope Learn 2 101
ZAMBIA Bethel Community School 2 142
 Kasondi Community School 1 75
 Beautiful gate 2 152
 Mukambi Community School 1 50
 Community Action Works 3 204
ZIMBABWE Fort Rixon Environmental Education Centre 2 103


Totaal  98 6.234


Daarnaast gingen er 500 Engelse alfabetposters naar Zuid-Afrika.


3.1 b Boekzendingen naar Suriname en Nederlandse Antillen


Voor deze zendingen worden in Nederland de meeste boeken om niet verworven. We danken de kinderboe-
kenuitgevers ook dit jaar voor hun genereuze aanbod. Uitgeverij Zwijsen spande dit jaar de kroon met een 
donatie van 27.000 zogenoemde boektoppers. Deze werden voor verzending zoals altijd voorzien van een 
sticker van Biblionef. Tijdens de Away Day van Stichting Europeana en the European Library hebben veertig 
medewerkers een ochtend geholpen met stickeren en inpakken. Het resultaat was dat er zes pallets met bijna 
10.000 kinderboeken klaarstonden. Ook heel bijzonder was dat Arubaanse studenten hielpen met stickeren. 
Op die manier wilden zij wat terugdoen voor Biblionef, zij lazen vroeger zelf ook boeken van Biblionef.


Daarnaast zijn er incidentele schenkers zoals het Kinderboekenmuseum – dat dit jaar een grote schenking 
kon doen – of kinderboekenschrijvers en schrijfsters, zoals schrijfster Ditte Merle. Ook kregen we van Hijltje 
Vink 2.500 Brenda boekjes in het Papiaments voor HIV-en Aidsprojecten in Curaçao. Hun aanbod is ook in 
grote dank aanvaard.
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Bij de keuze is rekening gehouden met de wensen en speciale verzoeken van de ontvangende partijen. 
Alle boeken worden gestickerd en verzendklaar gemaakt door de vrijwilligers in het kinderboekendepot 
en vervolgens naar de hiervoor genoemde gebieden verzonden. 


In 2011 gingen er in totaal 34.315 Nederlandse kinderboeken naar Suriname en de Antillen. Dit is ruim-
schoots boven het niveau van 20.000 exemplaren uit het jaarplan 2011.
•	 Negen	pallets	met	16.515	boeken	en	honderd	posters	werden	betaald	verscheept	naar	Suriname.
•	 Negen	pallets	met	10.558	kinderboeken	werden	verscheept	naar	Curaçao.	Hiervan	konden	zeven	pallets	


gratis mee met de Koninklijke Marine en het vervoer van twee pallets werd gesponsord door Curdin 
Trading.


•	 Zes	pallets	met	7.242	boeken	zijn	gesponsord	verscheept	naar	Aruba.


De verspreiding in Suriname is in handen van Biblionef Suriname. Ook daar werkt men met vrijwilligers en 
een eigen depot. De boeken zijn vooral bestemd voor lees- en bibliotheekprojecten op de talrijke en soms 
ook veraf gelegen basis- en middelbare scholen en voor kindertehuizen. Deze instellingen dienen aan de 
hand van een aanvraagformulier een verzoek in voor kinderleesboeken voor hun bibliotheek. Op basis van 
daartoe opgestelde criteria bekijken vrijwilligers in Suriname of het project in aanmerking komt voor een 
zending boeken. Regelmatig bezoeken de vrijwilligers de projecten die de boeken kregen om de medewerkers 
te begeleiden en te monitoren.
De distributie op de eilanden van de Antillen loopt via twee contactpersonen van Biblionef Nederland op 
Aruba (Carla van Eerden) en Curaçao (Renée Fuldauer).
Er is in 2011 een contactpersoon aangesteld voor Sint Maarten. Susanne van Mierlo gaat hier de distributie 
voor haar rekening nemen. Zij is als bibliothecaresse werkzaam in de openbare bibliotheek van Philipsburg. 
In 2012 zal de eerste pallet met boeken naar Sint Maarten worden verscheept. De drie contactpersonen op de 
Antillen zijn bijzonder enthousiast en doen dit op professionele wijze en vrijwillige basis. Biblionef is deze 
dames zeer erkentelijk voor hun nimmer aflatende inzet. 


Kenia: de Grapevine Community School heeft stapels mooie boeken gekregen.







3.2 Fondsenwerving


Uit jaarplan 2011: 
•	 Hoofdsponsors:	beginactiviteit	plannen	voor	twee	hoofdsponsors	in	2014.
•	 Samenwerkingspartners:	beginactiviteit	plannen	voor	drie	nieuwe	relaties	in	2014.
•	 Vrienden	en	donateurs:	10%	meer	inkomsten	genereren.
•	 Zakelijke	sponsoren:	10%	meer	inkomsten	genereren.
•	 Serviceclubs:	Rotary	Des	Indes,	banden	versterken.		
•	 Speciale	acties	en	events:	nieuw	PR-instrument	ontwikkelen	en	invoeren.


In 2011 ontving Biblionef voor de laatste keer een grote gift uit de kerstactie 2010 van Yacht. Hiermee kwam 
een einde aan een langdurige sponsoring van zeven jaar. Het jaar heeft in het teken gestaan van voorberei-
dende activiteiten om de wensen uit het jaarplan 2011 te kunnen concretiseren. Het sponsormarketingplan 
dat onder stimulerende en deskundige supervisie van bestuurslid Björn Stenvers tot stand kwam, is bij de 
concretisering van het jaarplan uitgangspunt geweest.
Om te zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor is een aantal lijnen uitgezet en zijn voorwaarden ontwikkeld. 
Een naam van een eventuele nieuwe hoofdsponsor is nog niet naar voren gekomen. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling dat in 2012 die samenwerking gestalte gaat krijgen.


Voor wat betreft de samenwerkingspartners geldt in grote mate hetzelfde: lijnen zijn uitgezet en voorwaarden 
ontwikkeld.
In het verslagjaar is er een korte samenwerking geweest met printerfabrikant Konica Minolta. Medewerkers 
van Konica Minolta hebben tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling een printstraat gedemonstreerd 
waarbij veel materiaal van Biblionef ter illustratie is gebruikt.
Het bureau heeft die gelegenheid aangegrepen om een groot aantal posters, flyers, jaarverslagen en dergelijke 
om niet te laten printen. 
Er wordt gekeken in hoeverre deze samenwerking mogelijkerwijs bestendigd kan worden.
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Directeur Aagje van Heekeren en twee vrijwilligers bij de stand van Konica Minolta op de NOT.







In 2011 was het nadrukkelijk de bedoeling meer inkomsten te genereren zowel bij de vrienden en 
donateurs als bij de zakelijke sponsoren.
Uit de cijfers blijkt echter dat de baten uit eigen fondswerving zijn teruggelopen van e 105.304 in 2010 
naar e 73.576 in 2011. Deze daling is voornamelijk te wijten aan terugloop in inkomsten van grotere 
sponsoren en vermogensfondsen.
We zijn er in het verslagjaar niet in geslaagd projecten en plannen voor een effectievere fondswerving uit te 
rollen.
Deze cijfers zijn natuurlijk een tegenvaller voor de ambities die we hebben. Anderzijds laten de jaarcijfers ook 
zien dat er aan de uitgavenkant ook een daling is waardoor de baten en lasten in evenwicht zijn.


Voor wat betreft het nieuwe PR-instrument dat we willen ontwikkelen, kunnen we melden dat er naast de 
papieren nieuwsbrief nu ook een digitale beschikbaar is.
We willen onze relaties zo veel mogelijk digitaal op de hoogte houden van onze activiteiten en werkzaam-
heden. Het zal behalve een milieuvriendelijke ook een efficiëntere en goedkopere wijze van communiceren 
zijn.
Als PR-instrument maakt Biblionef steeds meer gebruik van de nieuwe sociale media, zoals Twitter, Facebook 
en LinkedIn.
Aan het einde van het jaar is voor het eerst ook Google Ads ingezet om meer naamsbekendheid te verkrijgen.
 


3.3 Vrijwilligers en personeel


Uit jaarplan 2011: 
•	 Uitje:	verzinnen	en	plannen.
•	 Kerst-	of	nieuwjaarslunch	organiseren.


De vrijwilligers van Biblionef zijn op verschillende plaatsen in de keten van activiteiten actief. Een toegewijde 
groep vrouwen, die voorheen werkzaam waren als lerares of bibliothecaris, helpt al jarenlang bij het verzend-
klaar maken van de boeken. Alle uitgaande boeken worden voorzien van een sticker van Biblionef. Op basis 
van de projectaanvragen wordt een selectie gemaakt van de te verzenden boeken. De boeken worden afhan-
kelijk van hun bestemming op pallets gezet of in dozen verpakt voor vervoer door de lucht.
Meike Doering werkt als bedrijfseconoom bij een woningcorporatie. In haar vrije tijd verzorgt zij nauwgezet 
de boekhouding. Hanneke Kramps is een nieuwe vrijwilliger op het gebied van fondsenwerving en projecten. 
Sinds 1 januari is Hanneke in dienst van de Stichting gekomen en vanaf april 2012 wordt zij directeur van 
Stichting Biblionef.
Daarnaast is een aantal vrijwilligers behulpzaam bij lopende projecten. Peter Roodenrijs van Yacht heeft 
belangeloos de website opnieuw gemoderniseerd.


In december is er in het ROC Mondriaan Den Haag een kerstlunch georganiseerd voor alle vrijwilligers. 
Ook het bestuur was daarvoor uitgenodigd en enkele leden gaven acte de présence. De activiteit werd door 
iedereen buitengewoon op prijs gesteld.
Het geplande uitje is dit jaar niet doorgegaan.


3.4 Markten en beurzen 


(naamsbekendheid, netwerken, fondsenwerven)
Uit jaarplan 2011:
•	 NOT:	flyeren.
•	 Bologna	Internationale	Kinderboekenbeurs:	30	maart	JES	symposium.
•	 Kinderboekenmarkt:	aanwezig	zijn.
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Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling – van 25 tot en met 29 januari 2011 – waren de hele week 
vrijwilligers aanwezig. Biblionef had deze keer geen eigen stand, maar kreeg van de Groep Algemene 
Uitgevers van het Nederlandse Uitgeversverbond toestemming om in de ruimte voor boekpresentaties, te 
flyeren. Ook maakte Biblionef dankbaar gebruik van de mogelijkheid om in de stand van Konica Minolta 
reclame te maken.
De directeur bezocht begin april de Kinderboekenbeurs in Bologna. Hier werden nuttige contacten gelegd 
met buitenlandse uitgevers en andere organisaties en personen uit de internationale wereld van het lezen. 
De traditionele kinderboekenmarkt in het stadhuis van Den Haag wordt niet meer georganiseerd. Wel was 
Biblionef tijdens de Kinderboekenweek met een stand aanwezig op het Kinderboekenfestival van de Open-
bare Bibliotheek in Den Haag. 
Indien mogelijk maken we gebruik van dit soort evenementen om ons zelf in de schijnwerpers te zetten voor 
de naamsbekendheid, voor het netwerken en voor mogelijke fondswerving, zijn dit belangrijke activiteiten.


3.5 Speciale acties en events 


Uit jaarplan 2011:
•	 Sponsor/relaties	bijeenkomst:	organiseren;	bedoeld	om	banden	te	versterken.
•	 Congres	vrienden/donateurs:	banden	verstevigen	t.b.v.	jubileum	2012.
•	 Charity	dinner/veiling:	organiseren	i.v.m.	fondsenwerving.	
•	 Acties	bij	boekhandel:	organiseren	i.v.m.	fondsenwerving.
•	 Actie	bij	bibliotheken:	organiseren	i.v.m.	fondsenwerving.
•	 World	Library	Capital;	Launch	in	de	KB.


Bovengenoemde speciale acties en evenementen staan al tijden op het lijstje van Biblionef. Dit zijn prach-
tige activiteiten om het netwerk te versterken en uit te breiden en om fondsen te werven. Ondanks dat er 
met verschillende partijen overleg is geweest en voorbereidingen zijn getroffen, zijn deze activiteiten dit jaar 
helaas niet van de grond gekomen. Dit komt onder andere doordat de organisatie hiervan veel inzet vergt 
van mankracht en middelen. In 2011 is het niet gelukt om mensen en fondsen te mobiliseren voor dit soort 
evenementen. In 2012 gaan we door op de ingeslagen weg en zijn vol goede moed dat een aantal van deze 
acties kan worden gerealiseerd.
Een bijzonder event was de lancering van The Hague World Library Capital in het voorjaar van 2011. Een 
nieuw initiatief van de gemeente Den Haag en een aantal internationale bibliotheekorganisaties. Biblionef 
is een van de partners en was hierbij aanwezig. In het najaar vond voor het eerst overleg plaats met de 
partnerorganisaties. Het doel is om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we hierin 
samen kunnen optrekken. Een van de ideeën is om met de gezamenlijke partners een actie te organiseren ter 
bevordering van de toegang tot informatie wereldwijd. In een dergelijk plan zou Biblionef ook een mooie rol 
kunnen spelen.


3.6 Uitbreiding Biblionef


Uit jaarplan 2011:
•	 Ghana:	projectplan	verder	uitwerken	en	eerste	stappen	doen.


Het project uit het meerjarenplan om een nieuwe vestiging van Biblionef op te zetten, heeft in 2011 veel 
aandacht gehad van bureau en bestuur.
In de eerste plaats is in de loop van het jaar op basis van een ingediende projectaanvraag toezegging 
verkregen van de Turing Foundation voor een jaarlijkse bijdrage van e 50.000 gedurende drie jaar. 
Voorwaarde is dat de hele projectfinanciering rond is. Het spreekt voor zich dat wij zelf ook alleen bij 
die voorwaarde met het project verder van start gaan.
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Het RKWO heeft een eenmalige toezegging gedaan van e 25.000 voor het eerste jaar.
Daarnaast is een aantal aanvragen afgewezen en lopen nog een aantal andere aanvragen voor onder-
steuning. Met de basis van de Turing Foundation en die van het RKWO, willen we volgend jaar de 
financiering voor 2012 rond krijgen om daadwerkelijk van start te gaan.
Als voorbereiding heeft directeur Aagje van Heekeren, samen met Regien van der Sijp van de Rotary Club 
des Indes, begin 2011 een werkbezoek aan Ghana gebracht. 
De Rotaryclub des Indes heeft in 2010 de toezegging gedaan van een jaarlijkse donatie van e 2.500 voor dit 
project gedurende drie jaar. Daarmee is het mogelijk geworden verdere voorbereidingen te treffen.
Enerzijds was de reis bedoeld om contact te leggen met uitgevers, boekhandelaren en bibliotheken in Ghana 
om vanuit die geledingen steun te krijgen voor het project van een Biblionef vestiging aldaar.
Daarnaast werd een aantal kleinschalige lokale bibliotheekinitiatieven bezocht waaraan Biblionef boeken 
heeft gedoneerd. ‘De conclusie is dat er veel scholen, projecten, foundations en communities verder willen 
met hun onderwijs. De overheid kan dat allemaal niet behappen. Samenwerken met de community	based	
organisations is een van de vele opties. Een nieuwe Biblionef in Ghana zou uiterst effectief zijn’, schrijft de 
directeur in haar verslag van de reis. Te meer omdat dan de mogelijkheid wordt gecreëerd kinderboeken in 
de relevante lokale talen te kunnen aanbieden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lezen in de moeder-
taal bij jonge kinderen tot een jaar of tien tot betere resultaten leidt in de taalontwikkeling. Bij kinderen die 
op school direct een voor hen vreemde taal moeten leren zoals Engels of Frans; een taal die ze thuis nooit 
horen, zijn de resultaten minder. Na de basis in de eigen taal kunnen kinderen veel makkelijker en beter 
Engels, Frans of een andere taal leren. 
Jean Williams van Biblionef Zuid-Afrika is vanwege haar expertise op het gebied van leesbevordering in 
lokale talen betrokken bij de gesprekken en voorbereidingen van deze nieuwe vestiging van Biblionef.


Peru: samen lezen in de Nijntje-bibliotheek in Lima.
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3.7 Communicatie


Uit jaarplan 2011:
•	 Nieuwsbrief:	twee	keer	per	jaar	papieren	versie	maken.
•	 Jaarverslag:	maken	in	verbeterde	versie	t.o.v.	vorig	jaar.
•	 E-brief:	inzetten.
•	 Sociale	media	inzetten:	groep	oprichten	LinkedIn/Facebook
•	 Website:	Speciale	kinderpagina	voor	acties	op	scholen.
•	 Free	Ads:	activeren	onder	andere	in	de	De	Pers.	
•	 Posters,	foto’s:	Konica	Minolta.


Biblionef is zich ervan bewust dat communicatie met het achterveld van buitengewoon belang is om te 
slagen in haar missie meer geld te genereren voor haar doelstellingen om meer boeken te verspreiden. 
De Biblionef Nieuwsbrief verscheen ook in 2011 twee maal. Het blijft een effectief informatieblad dat 
enthousiast de resultaten van Biblionef voor het voetlicht haalt. 
Zoals elders gemeld is de Nieuwsbrief ook digitaal beschikbaar. 
Het jaarverslag wordt elk jaar verspreid onder betrokkenen en belangstellenden van Biblionef. Mede naar 
aanleiding van de opmerkingen van PricewaterhouseCoopers bij onze deelname aan de Transparantprijs 
voor jaarverslagen van goede doelen organisaties, proberen we het jaarverslag 2011 inzichtelijker te maken 
voor onze donateurs, sponsors, partners en vrienden.


Zambia: mooie boeken en blije gezichten op de Nyanje Basic School.







Inmiddels is Biblionef een organisatie die volop deelneemt aan de sociale media. Twitter, Facebook en 
LinkedIn zijn de platformen waarop Biblionef actief is. Meetbare resultaten in de zin van naamsbekendheid, 
is daaruit nog niet te concluderen. 
De Free Ads in onder andere De Pers zijn niet verschenen. Wel heeft Biblionef aan het eind van het jaar 
gewerkt met Google Ads.
Tessel Schmidt heeft gezorgd voor aangepast en actueel (film)materiaal voor op de website. 


Zoals eerder vermeld was er een goede samenwerking met printerfabrikant Konica Minolta. Tijdens de 
Nationale Onderwijs Tentoonstelling werd een printstraat gedemonstreerd waarbij veel gebruiksmateriaal 
- flyers, poster, jaarverslag - van Biblionef ter illustratie werd geprint. Daardoor konden 500 alfabetposters 
naar Zuid-Afrika worden gestuurd.


3.8 Nijntje-projecten


In 2011 zijn de laatste Nijntje-bibliotheekprojecten goedgekeurd door Mercis en Z@ppelin, de beide partners 
in dit project dat voorzag in de oprichting van een groot aantal jeugdbibliotheken.
In totaal moesten er nog vijf bibliotheken gerealiseerd worden in Ghana, Guatemala, Nepal, Peru en Kenia.
De bibliotheek in Ghana kwam tot stand in samenwerking met SOS-Kinderdorpen in een nieuw Kinderdorp 
in Kumasi en is afgerond in 2011. Ook de bibliotheek in Guatemala kon in 2011 gerealiseerd worden. Aan de 
andere drie wordt in 2012 nog gewerkt.


3.9 Internationaal


Eind augustus, begin september reisde Aagje van Heekeren naar Zuid-Afrika waar het eerste IBBY- congres – 
International Board on Books for Young People - van de Afrikaanse regio werd georganiseerd.
Er waren deelnemers uit een groot aantal landen van het Afrikaanse continent.
Namens Biblionef waren behalve Aagje ook aanwezig Dominique Pace van Biblionef Frankrijk en Jean 
Williams van Biblionef Zuid-Afrika. De drie directeuren gaven samen een presentatie over hun werk in 
Afrika van de afgelopen jaren. Sinds de start in 1989 doneerde de gezamenlijke Biblionef organisaties wereld-
wijd miljoenen kinderboeken aan duizenden projecten in 120 landen, waaronder bijna alle landen op het 
Afrikaanse continent. Deze bijeenkomst was tevens een uitgelezen moment om met elkaar te spreken over de 
toekomst van Biblionef.
Belangrijke onderwerpen die ter sprake kwamen, waren de viering van het 25-jarig jubileum van Biblionef 
in 2014 en de mogelijkheid om tot meer samenwerking te komen in een internationale setting: Biblionef 
Internationaal.
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Kenia: de ‘bibliotheek’ voordat Nijntje in Bondo langskwam.
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4. Financiën


4.1 Terugblik op de resultaten 2011


In 2011 is aan inkomsten een bedrag van e 75.087 ontvangen, in 2010 was dat e 108.661. 
Het kostenniveau is gedaald van e 140.126 in 2010 naar e 74.899 in 2011. 
Aan de doelstellingen is in totaal e 64.987 besteed, in 2010 was dit e 126.516.


4.2 Beheer


De financiële en administratieve organisatie is op orde. Bij de jaarrekening 2011 is een goedkeurende contro-
leverklaring afgegeven door de externe accountant.


4.3 Overige beheermaatregelen


De hulpverlening is volledig afgestemd op de inkomstenstroom. Het bereiken c.q. het op peil houden van een 
degelijke financiële positie blijft een essentiële voorwaarde voor het adequaat optreden van de Stichting. Het 
is een van de pijlers van het meerjarenplan 2011-2014.


Met beleid wordt gekeken naar de mogelijke inzet van professionele krachten. Dat is in eerste instantie een 
financiële afweging. De inzet van vrijwilligers blijft een bestaansvoorwaarde. De betrokkenheid en de opge-
bouwde, brede expertise zorgen ervoor, dat ondanks de financiële beperkingen toch vol kan worden ingezet 
op een kwalitatief en ook kwantitatief steeds groeiend aanbod van boeken en een groeiend aantal ontvangers. 


4.4 Verantwoordingsverklaring


Bij de Stichting is een duidelijke scheiding tussen de besturende rol die door het Bestuur wordt uitgeoefend 
en de uitvoerende rol die wordt ingevuld door de directeur en de vrijwilligers. De optimale besteding van 
middelen wordt regelmatig besproken met het Bestuur in aanwezigheid van de directeur. Voorts werkt de 
Stichting continu aan goede relaties met alle belanghebbenden.







Kenia: heel veel ‘scharrelpeuters’ in een klaslokaal.
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5. Jaarrekening 2011


Jaarrekening p. 22


Toelichting op de jaarrekening 2011 p. 25


Toelichting op de balans p. 27


Toelichting op de staat van baten en lasten p. 30


Bezoldiging Bestuur p. 35


Controleverklaring p. 36


  







Jaarrekening


5.1 Balans per 31 december 2011


  31 december 2011  31 december 2010


  EUR EUR


ACTIVA     


     


Voorraden A 0  0 


Vorderingen en overlopende activa B  1.489  428 


Liquide middelen C  88.019  108.888 


     


   89.508  109.316


     


Totaal   89.508  109.316


     


PASSIVA     


     


Reserves en fondsen     


     


Reserves D     


• continuïteitsreserve  61.160  56.699 


• bestemmingsreserves  5.356  0 


     


Fondsen  


• bestemmingsfonds Nijntje E 0  9.629 


       


   66.516  66.328


     


     


Kortlopende schulden F   22.992  42.988     


     


Totaal   89.508  109.316  
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5.2 Staat van baten en lasten over 2011


                  Werkelijk 2011                   Begroot 2011                 Werkelijk 2010


  EUR EUR EUR EUR EUR EUR


       


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving G1  73.576  125.000  105.304
Baten uit gezamenlijke acties G2  0  0  1.703
Baten uit beleggingen en rente H1    1.101  1.000  1.029
Baten uit beleggingen en 


rente gezamenlijke acties H2    410  0  625
       


Som der baten   75.087  126.000  108.661


Lasten      


       


Besteed aan doelstellingen I  
Voorlichting en maatschap. 


bewustwoording I1 9.711  14.000  15.142 


Hulpverlening Suriname I2  4.257  2.000  1.738 


Hulpverlening Zuid-Afrika I3  0  40.000  39.427 


Hulpverlening Antillen I4  1.330  1.500  1.797 


Hulpverlening overige I5 32.145  20.000  20.615 


Inrichting Nijntje bibliotheken I6 4.630  3.500  46.915
Hulpverlening Ghana I7 12.914  15.000  882 


 


   64.987  96.000  126.516
       


Werving baten J      


Kosten eigen fondsenwerving J1   6.292  22.000  10.156 


Kosten gezamenlijke acties J2   53  1.000  47 


       


   6.345  23.000  10.203
       


Beheer en administratie K
Kosten beheer en administratie  3.567  7.000  3.407
       


       


Som der lasten   74.899  126.000  140.126
       


Resultaat   188  0  –31.465
       


Resultaatbestemming 2011
Toevoeging/onttrekking aan:
• continuïteitsreserve - 4.461    11.974 


• bestemmingsreserves - 5.356    0 


• bestemmingsfonds Nijntje - (9.629)    (43.439) 
       


  188     –31.465 
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Kasstroomoverzicht over 2011


  2011  2010


  EUR  EUR


Kasstroom uit operationele activiteiten    


    


Resultaat   188  –31.465


    


Veranderingen in werkkapitaal:    


    


Afname/(toename) vorderingen  (1.061)  34.878 


    


(Afname)/toename kortlopende schulden (19.996)  18.049 


    


    (21.057)  52.927


    


Totale kasstroom    (20.869)  21.462


    


Liquide middelen per 1 januari   108.888  87.426


Liquide middelen per 31 december   88.019  108.888


    


Mutatie liquide middelen   (20.869)  21.462
    







Jaarverslag 2011 Stichting Biblionef Nederland 23


5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011


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


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


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling


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


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


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


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva


• Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen en overige overlopende activa, geldmiddelen, schulden en 
overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rente methode. 


• Voorraden
De waarde van de voorraden boeken wordt op nihil gewaardeerd.


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


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


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


Grondslagen voor de resultaatbepaling


• Baten


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


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


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


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


•  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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5.4 Toelichting op de balans


A. Voorraden


   2011  2010


   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


   2011  2010


   EUR  EUR


  


Vooruitbetaalde bedragen   110  109


Nog te ontvangen inzake Nijntje   0  0


Nog te ontvangen overige opbrengsten  50  0


Nog te ontvangen rente ING Zkl spaarrekening  1.101  319


Nog te ontvangen rente Nijntje kapitaalrekening  228  0


  


   1.489  428


  


C. Liquide middelen


   2011  2010


   EUR  EUR


  


ING rekening-courant   2.617  4.418


ING Zkl spaarrekening   69.412  68.093


ING rekening-courant Nijntje actie   482  70


ING rentemeerrekening Nijntje actie   15.508  36.307


   88.019  108.888


De liquide middelen staan ter vrije beschikking.







26 Jaarverslag 2011 Stichting Biblionef Nederland


D. Reserves


   31 dec. 2011  31 dec. 2010


   EUR  EUR


  


Continuïteitsreserve   61.160  56.699


Bestemmingsreserves   5.356  0


  


   66.516  56.699


  


De mutaties in de reserves in het boekjaar 2011: 


  Continuïteits- Bestemmings- 31 dec. 2011 31 dec. 2010


  reserve reserve   


  EUR EUR EUR EUR


    


Stand per 1 januari   56.699 0 56.699 44.725


Mutaties:    


• Toevoegingen via resultaatbestemming 4.461 5.356 9.817 11.974


• Bestedingen via resultaatbestemming 0 0 0 0


    


Stand per 31 december  61.160 5.356 66.516 56.699
    


•  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 2011 bedraagt 
de continuïteitsreserve 77 % (2010: 67%) van de maximaal toegestane continuïteitsreserve, gebaseerd op de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven voor de fondsenwerving in 2011.


•  Bestemmingsreserves
Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is 
aangegeven door het Bestuur. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor doelstelling 1.2 Engelstalige boeken 
naar kleinschalige bibliotheken.
 


E. Fondsen
   31 dec. 2011  31 dec. 2010


   EUR  EUR


  


Bestemmingsfonds Nijntje actie   0  9.629


  


   0  9.629
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De mutaties in de Bestemmingsfonds Nijntje in het boekjaar 2011:


  31 dec. 2011 31 dec. 2010


  EUR EUR


    


Stand per 1 januari   9.629 53.068


Mutaties:    


• Bestedingen via resultaatbestemming 4.273 43.439


• Vrijval bestemmingsfonds  5.356 0


    


Stand per 31 december  0 9.629


Het bestemmingsfonds Nijntje vormt tezamen met de geldzendingen Nijntje uit de overlopende passiva 2010 
en overlopende passiva 2011( zie overzicht F.) de nog te besteden baten die ontvangen zijn in het kader van 
het kinderbibliotheken project Lees mee met nijntje. Deze actie is georganiseerd door Mercis, Z@ppelin en 
Stichting Biblionef. In 2012 zullen de bestedingen van deze gelden plaatsvinden voor op te richten kinder- 
bibliotheken in ontwikkelingslanden. Er zijn nog 4 bibliotheekprojecten die in dit kader worden gerealiseerd 
of afgerond.
1. Nepal Maya: Er waren problemen met de verkrijging van de grond waarop de bibliotheek zou worden 


gebouwd. Inmiddels is dit opgelost en is de bibliotheek gebouwd. Er staat nog e 3.130 gereserveerd voor 
aanschaf boeken in 2012.


2. Ghana Kaskazini: De bibliotheek is gerealiseerd. Er staat e 3.300 gereserveerd voor aanschaf boeken in 
2012


3. Guatemala, Flor Ayuda: De bibliotheek is helemaal afgerond. De laatste tranche van e 820 is begin 
februari 2012 overgemaakt


4. Kenia FSSA: De bibliotheek is helemaal afgerond in februari 2012. Begin 2012 is het laatste bedrag van  
e 3.600 besteed voor aanschaf boeken.


Afspraak met Nijntje Partner over bestedingen resterende gelden: Deze zijn bestemd voor kleinschalige 
kinderboekzendingen, in het kader van doelstelling 1.2 van Stichting Biblionef. Het vrijgevallen bedrag is  
opgenomen als bestemmingsreserve Biblionef.


F. Kortlopende schulden en overlopende passiva


   31 dec. 2011  31 dec. 2010


   EUR  EUR


Consultancy- en fondsenwervingkosten  0  9.520


Geldzendingen Nijntje uit overlopende passiva 2010  7.720  26.735


Geldzendingen Nijntje uit overlopende passiva 2011  1.330  0


Nijntje, aanschaf boeken uit overlopende passiva 2011  1.800  0


Geldzendingen overige                                       0  0


Kantoorkosten, porti en drukwerk, administratiekosten, ICT  9.392  4.072


Accountantskosten jaarrekening   2.750  2.661


Overige   0  0


  


   22.992  42.988  
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5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten


G. Baten uit eigen fondsenwerving


G 1 Baten uit eigen fondsenwerving
   Werkelijk 2011  Begroting 2011                Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


Donaties, giften, schenkingen    50.868     51.111
Suriname       0        2.500
Zuid-Afrika   1.480    19.842
Antillen        0       2.550
Overige   1.275    17.345
Ghana   11.357    7.500
Biblionef Ghana   2.500    0
Verkoop goederen   6.096    4.456
   
   73.576  125.000  105.304
Totaal   


De post donaties, giften en schenkingen is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. De post overige liep terug, 
doordat er minder spontane acties door scholen en bibliotheken werden georganiseerd. 
De afname bij de post Suriname ten opzichte van vorig jaar komt doordat geen fondsen binnen kwamen 
voor speciale boekprojecten. Er kwamen ook geen andere geoormerkte giften voor Suriname binnen.
De afname bij de post Zuid-Afrika ten opzichte van vorig jaar komt doordat er geen fondsen zijn geworven 
voor speciale boek- en bibliotheekprojecten in Zuid-Afrika.
De post verkoop goederen bestaat grotendeels uit de verkoop van boeken, die de stichting zelf ingekocht 
heeft bij uitgevers. Ook zijn verkregen boeken in vreemde talen verkocht op markten en beurzen, omdat deze 
boeken niet geschikt zijn om naar projecten te verzenden. 
Begroot was 120.000 Euro aan eigen fondsenwerving in 2011. Dat dit niet werd gehaald wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat er  veel minder geoormerkte gelden zijn binnen gekomen voor doelstelling C. Zuid-
Afrika en voor doelstelling E: Micro lezen overig.


G 2 Nijntje gezamenlijke acties
   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010 
   EUR  EUR  EUR
   
Gezamenlijke acties donaties   0    0
Gezamenlijke acties via partners  0    1.703
   
   0    1.703
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H. Baten uit beleggingen en rente


H1  Baten uit beleggingen en rente   
   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING Zkl Spaarrekening  1.101  1.000  1.029


   


   1.101  1.000  1.029


   


H2  Baten uit beleggingen en rente Nijntje   
   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Renteopbrengst ING rentemeerrekening  410  0  625


   


   410  0  625


   


I.  Besteed aan doelstellingen


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   
I 1 Doelstelling A:   
Voorlichting en maatschappelijke bewustwording  9.711  14.000  15.142
   
I 2 Doelstelling B:   
Hulpverlening Suriname   4.257  2.000  1.738
   
I 3 Doelstelling C:   
Hulpverlening Zuid Afrika            0        40.000       39.427
   
I 4 Doelstelling D:   
Hulpverlening Antillen   1.330  1.500  1.797
   
I 5 Doelstelling E:   
Hulpverlening Overige   32.145  20.000  20.615
   
I 6 Doelstelling F:   
Inrichting Nijntje Bibliotheken    4.630   3.500   46.915   
   
I 7 Doelstelling G:   
Hulpverlening Ghana    12.914   15.000   882   


   
Totale directe kosten   64.987  96.000  126.516   


De hulpverlening aan Suriname betreft alleen de transport- en inklaringskosten van de boeken. Deze post 
is toegenomen omdat in tegenstelling tot vorig jaar geen sponsoring in natura voor transportkosten is 
gevonden. 
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De afname van de hulpverlening aan Zuid-Afrika is veroorzaakt doordat tegen de verwachting in 
geen fondsen werden geworven voor speciale boekprojecten. De begroting voor doelstelling C. is dus 
niet gehaald omdat er geen geld hiervoor is binnengekomen.
De overige hulpverlening bestaat uit de aanschaf van boeken voor kleinschalige boekzendingen naar biblio- 
theekprojecten. Hieraan werd meer besteed dan begroot omdat Biblionef het nuttig vond hier aan bij te 
dragen gezien de urgentie van de aanvragen. 
De besteding Hulpverlening Ghana betreft de eenmalige opzet en inrichting van een speciaal bibliotheek- 
project  in de buurt van Koforudia in samenwerking met twee bibliothecarissen uit Groningen. 


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 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Totaal bestedingen   64.987  96.000  126.516


Totaal baten   75.087  126.000  108.661


Bestedingspercentage   87%  76%  116%


   


J.  Werving baten


J 1 Kosten eigen fondsenwerving


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Voorlichting/bewustmaking   3.760    8.582


Reis- en verblijfskosten   2.532    1.574


   


   6.292  22.000  10.156


   


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


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Baten eigen fondsenwerving   73.576  125.000  105.304


Kosten eigen fondsenwerving   6.292  22.000  10.156


Kostenpercentage fondsenwerving  9%  18%  10%


   


De baten eigen fondsenwerving over 2011 is afgenomen ten opzichte van  voorgaande jaren. Dit komt voor-
namelijk doordat minder fondsen binnen kwamen voor projecten in Zuid-Afrika. 
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J 2 Kosten gezamenlijke actie Nijntje


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Kosten gezamenlijke acties   0  1.000  0


Bank   53    47


   


   53  1.000  47   


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


K. Kosten beheer en administratie 


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Kantoorkosten   526    424


Bestuurskosten   10    48


Overige algemene kosten   3.031    2.935


   


   3.567  7.000  3.407


   


Personeelskosten opgenomen in L (zie specificatie hierna)


   Werkelijk 2011  Begroting 2011                 Werkelijk 2010
   EUR  EUR  EUR


   


Lonen en salarissen   19.869    10.795


Belasting/Premie volksverzekeringen  6.378    3.718


Woon/werkverkeer   418    1.173


Overige algemene kosten   620    249


   


   27.285    15.935   


De personeelskosten hebben betrekking op twee medewerkers in dienst van de stichting: 
•	 Per	1	januari	2011	is	de	directeur	in	dienst	gekomen	van	Biblionef	op	basis	van	een	tijdelijk	contract,	


0.5 FTE. Dit verklaart de stijging van de lonen en salarissen. De externe adviseur is daarmee komen te 
vervallen. De post advies- en externe kosten is ongeveer met hetzelfde bedrag gedaald. Het jaarsalaris van 
de directeur bedroeg in 2011 bruto e 14.281,92. De declaraties van de directeur bedragen in 2011 in totaal: 
e 1.546,11.


•	 Per	1	juli	2011	is	het	tijdelijke	contract	met	de	projectmedewerker	omgezet	in	een	arbeidsovereenkomst	
voor onbepaalde tijd voor 0,4 FTE. 
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Bezoldiging Bestuur


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


Den Haag, 25 mei 2012


Het Bestuur:


Voorzitter Dr. R. van Charldorp 


Secretaris D.C. Boer


Penningmeester      drs. M.T. van der Spek RA


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


Bestuurslid  Mevrouw drs. M.E.A. Oomen 


Bestuurslid B. Stenvers


Directie


Directeur Mevrouw drs. A.M van Heekeren-Koning 
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5.7 Controleverklaring
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6. Organisatie en beheer


6.1 Bestuur


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


Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren fondsenwerving, 
bestedingen aan en uitvoering van projecten, de bedrijfsvoering en de organisatie van het bureau. 
Daarnaast is er uitgebreid aandacht besteed aan het sponsormarketingplan en de vestiging van een nieuwe 
Biblionef vestiging. 
Begin 2011 heeft voorzitter Jan van Tuinen aangegeven wegens drukke werkzaamheden zijn voorzitterschap 
bij Biblionef met spijt te moeten beëindigen. 
Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en grote betrokkenheid bij Biblionef, alsmede zijn duide-
lijke visie over Biblionef en haar toekomst. 
Het bestuur prijst zich gelukkig een gedegen en goede opvolger gevonden te hebben in de persoon van Rein 
van Charldorp.


6.2 Directie, bureau en vrijwilligers


De directeur van Stichting Biblionef is sinds 2004 mevrouw drs. Aagje van Heekeren-Koning. Het bestuur 
bepaalt samen met de directeur het beleid. 
Mevrouw Inge de Jager werkt op basis van een jaarcontract als projectmedewerkster. Ze is sinds 1 juli 2011 in 
dienst voor onbepaalde tijd.
Een groep toegewijde en deskundige vrijwilligers ondersteunt de directeur bij haar werkzaamheden. 
Ook een aantal freelance medewerkers is bij het werk van Biblionef betrokken.
Veel van het door Biblionef uitvoerende werk wordt gedaan door haar vrijwilligers. Het bestuur is hen zeer 
erkentelijk voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee de taken van Biblionef worden verricht. 


6.3 Sponsoren, donateurs


Ook in dit verslagjaar zijn door bedrijven, scholen, instellingen, particulieren en vermogensfondsen finan-
ciële middelen ter beschikking gesteld aan Biblionef. 
Zonder deze financiële middelen en investeringen in natura kan Biblionef haar werkzaamheden niet uitoe-
fenen. Er wordt immers geen structurele (overheids)subsidie ontvangen, noch voor haar functioneren noch 
voor haar projecten of transporten.


Een aantal bedrijven is een belangrijke sponsor bij de uitvoerende werkzaamheden van Biblionef:
•	 De	Koninklijke	Bibliotheek	zorgt	al	sinds	de	oprichting	van	Biblionef	voor	kantoor-	en	opslagruimte.	Ook	


kan gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van het KB.
•	 Het	Centraal	Boekhuis	–	de	logistieke	partner	van	boekhandels	en	uitgeverijen	in	Nederland	–	zorgt	voor	


het vervoer van pallets en dozen binnen Nederland.
•	 Air	France-KLM	Cargo	&	Martinair	Cargo	is	onze	zeer	betrouwbare	partner	bij	het	vervoer	van	dozen	met	


boeken all over the world.
•	 Ten	slotte	is	de	Koninklijke	Marine	al	jarenlang	een	trouwe	vervoerder	van	pallets	naar	Curaçao.
Zonder de ruimharige ondersteuning van deze bedrijven, zou Biblionef haar werkzaamheden niet kunnen 
uitvoeren.
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Een speciaal woord van dank aan Yacht, detacherings-, wervings- en selectiebureau in Diemen, 
onderdeel van Randstad Holding voor hun jarenlange ondersteuning.
Twee jaar was Biblionef officieel de ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’ -partner van Yacht en zeven 
jaar steunde Yacht samen met zijn klanten Biblionef financieel met de kerstactie. In 2011 werd voor het laatst 
de kerstactie 2010 bestemd voor Biblionef.
Deze bijdragen hebben jarenlang veel mogelijk gemaakt in de plannen van Biblionef. Onze hartelijke dank 
daarvoor.


Van Office Centre/Staples werd een groot aantal kantoorartikelen ontvangen. Deze kwamen ten goede aan 
projecten van een aantal partner organisaties en worden bij de boekzendingen meegestuurd. Dit soort arti-
kelen zijn een nuttige aanvulling op de boeken om lezen en schrijven te bevorderen.
Belangrijk was ook weer de toelevering van gratis boeken door Nederlandse en Engelse uitgevers van kinder-
boeken en andere boekeninstanties zoals de Nederlandse Bibliotheek Dienst/Biblion. 
Ook voor de microleesprojecten konden veel bronnen worden aangeboord. De overzichtelijkheid en de 
directheid van deze miniprojecten spreekt erg aan. Op die manier konden verscheidene partnerorganisaties 
in Afrika, Azië en Zuid-Amerika worden bediend (zie tabel blz. 7 en 8). De zendingen gaan vooral naar parti-
culiere stichtingen die lokale initiatieven, zoals scholen en weeshuizen ondersteunen.
 
Biblionef is alle gevers buitengewoon dankbaar.


De volgende sponsoren hebben voor Biblionef in het afgelopen jaar een bijdrage geleverd:


Air	France-KLM	Cargo	&	Martinair	Cargo,	Schiphol	
American Book Centre, Amsterdam
Albo, Aruba
Alliance Française
Averbode Uitgeverij, Amsterdam 
Biblionet Drenthe
Biblionet Groningen
Bibliotheek Almelo
Bibliotheek Krimpenerwaard
Bibliotheek Leidschendam/Voorburg
Bibliotheek Veendam
Bibliotheekarchief, Deventer
Café De Pont, Amsterdam
CBS Het Fundament, Loenen a/d Vecht
Centraal Boekhuis, Culemborg
Centrale Boekhandel, IJsselstein
Christofoor uitgeverij, Zeist
Curdin trading, Spijkenisse
Van Dale uitgeverij, Utrecht
Deventer Boekenmarkt, Deventer
Doopsgezinde Gemeente, Utrecht
FMB-uitgevers, Amsterdam
GLE Caribbean Line, Hoogvliet
Gottmer uitgeversgroep, Haarlem 
Grafilion, redactiebureau, Soest
Harmonie uitgeverij, Amsterdam
HNB-Holding, Amersfoort
Holland uitgeverij, Haarlem
IVIE, Amsterdam


Juridische Boekhandel Jongbloed, Den Haag 
ITDonations, Nieuwegein
KICI Kledinginzameling, Den Haag
Kinderboekenfestival, Den Haag
Kinderboekwinkel De Giraf, Dordrecht
Kinderboekenmuseum, Den Haag
Konica Minolta, Badhoevedorp
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Koninklijke Marine, Amsterdam
Leesplein, Den Haag
Lemniscaat Uitgever, Rotterdam
Letterkundig museum, Den Haag
Malmberg uitgeverij, Den Bosch
Mercis Publishing, Amsterdam
Modderman Drukwerk, Amsterdam
Molenaar	&	Lok	Consultancy,	Naarden
NBD/Biblion, Leidschendam
Penguin Group, Verenigd Koninkrijk
Philips Research Bibliotheek, Eindhoven
Publieke Omroep, Hilversum
Querido Uitgevers, Amsterdam
Riemer en Walinga Boekhandel, Ermelo
Rotaryclub Des Indes, Den Haag
RSM Erasmus University, Rotterdam
Sector Instituut Openbare Bibliotheek, 
Den Haag
Staples, Amsterdam
Stichting Cucu, Sassenheim
Stichting Europeana, Den Haag
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Unieboek/Het Spectrum, Houten
Vereniging van Openbare Bibliotheken, Den Haag
VVSL, Leiden
De Vier Windstreken, Rijswijk


WEB Foundation, Rotterdam
Wings of Support, Schiphol
YACHT, Diemen
Zwijsen educatieve uitgeverij, Amsterdam/Tilburg 


alsmede familie Thierry, mevrouw Nikkelen, familie Brink, familie Michielsen en de familie van Max Vegelin. 
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7. Werkplannen 2012
Om de doelstellingen uit het meerjarenplan te realiseren is het nodig dat de organisatie continueert waar 
zij mee bezig is en zich daarnaast verder professionaliseert.


In 2012 willen we zoveel mogelijk kinderen in achterstandsituaties de mogelijkheid geven om boeken te 
lezen. Dit doet Biblionef door nieuwe boeken te doneren aan kleinschalige bibliotheken, ondersteuning aan 
het oprichten van kleinschalige bibliotheken, het (mede)financieren van uitgaven in lokale talen in landen 
met een Biblionef-organisatie en het oprichten van nieuwe Biblionef organisaties in ontwikkelingslanden.


Daarnaast wil Biblionef nog meer boeken kunnen versturen naar projecten en bibliotheken. Dit vraagt een 
verdere professionalisering van een aantal processen binnen Biblionef. Met name op het gebied van marke-
ting, communicatie en de interne organisatie. Voor de concrete uitwerking hiervan zal Biblionef begin 2012 
een plan van aanpak opstellen met de volgende deelonderwerpen:
•	 Planmatige	aanpak	Fondsenwerving	(inclusief	een	marketing	en	een	communicatieplan)
•	 Interne	organisatie	(Administratieve	organisatie,	Bedrijfsvoering)
•	 Oprichting	Biblionef	International
•	 Ondersteuning	op	te	richten	Biblionef	organisaties
•	 Overig:	samenwerkingspartners	vinden	die	een	specifieke	bijdragen	leveren	aan	het	werk	van	Biblionef.
Het is de bedoeling dat dit plan praktisch is en concreet beschrijft met welke activiteiten professionalisering 
wordt gerealiseerd. 


7.1 Wat (en hoe) 2012: plannen uit de tweede hoofdlijn van het meerjarenplan


Hieronder beschrijven wij aan de hand van het meerjarenplan per doelstelling wat we ondernemen in 2012 
om de doelstelling te realiseren.
Om de gewenste groei te kunnen doormaken is het voor alles nodig dat er meer geld binnenkomt. Om dit te 
benadrukken, begint dit plan met de 2e hoofdlijn uit het meerjarenplan: het verkrijgen van meer inkomsten.


a. Doelstelling 2.1 uit Meerjarenplan
Biblionef	wil	in	de	komende	jaren	twee	zgn.	hoofdsponsors	aantrekken	die	zowel	in	materiële	als	in	immateriële	
zin	een	structurele	bijdrage	leveren	aan	het	werk	van	Biblionef	Nederland.	
In 2012 wordt actief naar een hoofdsponsor gezocht als opvolger van Yacht. In eerste instantie willen we ons 
concentreren op een organisatie die personeel detacheert en/of organisaties met (jonge) professionals. 


b. Doelstelling 2.2 uit Meerjarenplan 
Samenwerkingspartner	vinden	die	een	specifieke	bijdrage	kan	leveren	aan	het	werk	voor	Biblionef
In 2012: Voor een succesvolle oprichting van Biblionef Ghana, is het nodig dat bedrijven en organisaties in 
Ghana zich structureel verbinden aan Biblionef. Om met deze (samenwerkings)partners in contact te komen, 
maken wij gebruik van het netwerk van Rotary des Indes en eventuele andere organisaties zoals het netwerk 
van de EVD. 


c. Doelstelling 2.3 uit Meerjarenplan
Biblionef	wil	een	planmatige	aanpak	van	haar	fondsenwerving	bij	particuliere	donateurs,	zgn.	vrienden.	
Tot	2014	wil	Biblionef	een	jaarlijkse	verhoging	van	10%	in	de	particuliere	inkomstenstroom
Voor 2012 betekent dit dat er een bedrag van e 27.000 binnen moet komen. In 2012 wil Biblionef de focus 
leggen op scholen, particuliere vermogensfondsen en individuen. Dit wordt verder uitgewerkt in de plan- 
matige aanpak fondsenwerving (januari 2012). 
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d. Doelstelling 2.4 uit Meerjarenplan 
10%	meer	inkomsten	in	de	zakelijke	inkomstenstroom.	Biblionef	focust	zich	op	het	binnenhalen	van	
een nieuwe hoofdsponsor. 
Voor 2012 betekent dit dat er een bedrag van e 92.000 binnen moet komen. De focus ligt op het vinden van 
een nieuwe hoofdsponsor die Biblionef structureel financieel steunt bij het verder professionaliseren. 
Daarnaast focussen we op een aantal bedrijven dat zich financieel verbindt aan Biblionef en vriend wordt. 
Wij denken hierbij aan het benaderen van Triodos, ASN Bank, de Nationale Postcodeloterij en de Rabobank.


e. Doelstelling 2.5 uit Meerjarenplan
Biblionef	wil	haar	naamsbekendheid	vergroten	door	zowel	informele	als	formele	PR-instrumenten	in	te	zetten,	
zoals	PR-beleid,	website,	jaarverslag	en	nieuwsbrieven.	
In 2012 willen we de volgende activiteiten ontwikkelen:
•	 Aantrekken	van	één	of	meer	ambassadeurs.	
•	 Inzetten	van	beeldmateriaal		voor	website,	social	media,	acties	en	evenementen.
•	 Feitelijke	aanwezigheid	op	een	(aantal)	evenement(en).
•	 Vinden	van	een	bedrijf	dat	zich	met	een	evenement	verbindt	aan	Biblionef
•	 Een	artikel	over	Biblionef	in	een	tijdschrift	of	krant


Op het gebied van communicatie betekent dat: 
•	 Onderzoeken	hoe	we	scholen,	vermogensfondsen,	bedrijven	en	individuen	kunnen	bereiken.	
•	 Kritische	blik	op	nieuwsbrieven	digitaal	en	hard	copy.	Bepalen	wat	we	hier	mee	willen	bereiken.	De	toegang	


tot de Nieuwsbrief vergroten. 
•	 Daarnaast	een	actieve	berichtenstroom	op	website	en	Facebook.
•	 Daarnaast	een	wervende	brief	aan	scholen	en	andere	organisaties	waarin	we	verzoeken	acties	te	organiseren	


om geld in te zamelen. 


7.2 Wat en hoe in 2012: plannen uit de eerste hoofdlijn van het meerjarenplan


De eerste hoofdlijn uit het meerjarenplan luidt: Biblionef wil dat er meer bibliotheken komen voor kinderen 
in ontwikkelingslanden en wil meer boeken doneren.
Wat gaan we dienaangaande concreet doen in 2012:


f. Doelstelling 1.1 uit het Meerjarenplan 
Biblionef	wil	in	de	eerste	plaats	meer	Biblionef-organisaties	realiseren,	zodat	deze	meer	bibliotheken	kunnen	
oprichten.	De	bedoeling	is	dat	er	in	2014	minimaal	één	nieuwe	Biblionef-organisatie	is	opgericht.	


In 2012 betekent dat:
•	 een	start	maken	met	de	oprichting	van	Biblionef	Ghana.	In	2012	wordt	daarvoor		een	coördinator	/	


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


•	 Uitwerken	plan	voor	oprichting	Biblionef	International


g. Doelstelling 1.2 uit het Meerjarenplan
Biblionef	stuurde	in	2009	ruim	7500	Engelstalige	boeken	naar	kleinschalige	bibliotheken.	Biblionef	
wil	het	aantal	zendingen	elk	jaar	verder	uitbreiden.	Het	doel	is	om	in	2014	50%	meer	boeken	te	versturen.
In 2012 gaan wij 9750 Engelstalige boeken versturen.
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h. Doelstelling 1.3 uit het Meerjarenplan
In	landen	met	een	Biblionef-organisatie	wil	Biblionef	Nederland	meer	projecten	ondersteunen	voor	uitgaven	in	
de lokale taal.
In 2012 willen wij project ‘Vogels in de stad’ in Suriname ondersteunen.


i. Doelstelling 1.4 uit het Meerjarenplan
Biblionef	wil	altijd	zgn.	opportunity’s	in	een	breder	kader	van	haar	doelstellingen	–	bv.	een	alfabetiseringsproject	
–	of	juist	gerichter	kader	–	bv.	boeken	bij	specifieke	gezondheidszorg	–	kunnen	concretiseren.	
In 2012 zoeken wij actief naar een project. Wij willen hiervoor andere organisaties benaderen om samen een 
zinvol boekenproject op te zetten.


j. Doelstelling 1.5 uit het Meerjarenplan 
Biblionef	Nederland	wil	jaarlijks	het	aantal	Nederlandse	kinder-	en	jeugdboeken	naar	Biblionef	Suriname	en	de	
Antillen	minimaal	handhaven	op	het	niveau	van	2009.	
In 2012 willen wij minimaal 20.000 boeken sturen naar Biblionef Suriname en de Antillen.
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8.  Begroting 2012


    EUR EUR


Baten
Baten uit eigen fondsenwerving regulier    122.548
Baten uit eigen fondsenwerving Biblionef Ghana    97.500
Baten uit eigen fondsenwerving in natura    102.130
Baten uit gezamenlijke acties     -
Baten uit beleggingen     1.000


Som der baten     323.178


Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling A: Voorlichting    22.897
Doelstelling B: Suriname    -
Doelstelling C: Zuid-Afrika    -
Doelstelling D: Antillen    -
Doelstelling E: Micro Lezen Overig    -
Doelstelling F: Nijntje projecten    -
Doelstelling 1.1: Biblionef Ghana    97.500
Doelstelling 1.2: Engelstalige boeken naar kleinschalige bibliotheken  16.327
Doelstelling 1.3: Uitgaven in lokale talen   18.280
Doelstelling 1.4: Specifieke projecten   22.045
Doelstelling 1.5: Verzending NL boeken   19.207
     196.256


Besteding natura
Doelstelling 1.1: Biblionef Ghana    
Doelstelling 1.2: Engelstalige boeken naar kleinschalige bibliotheken  34.739
Doelstelling 1.3: Uitgaven in lokale talen   
Doelstelling 1.4: Specifieke projecten   8.685
Doelstelling 1.5: Verzending NL boeken   34.250
     77.674


Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving    21.168
Kosten gezamenlijke acties    53
     21.221


Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie     3.570
In natura (3 werkplekken en opslag boeken en vervoer binnen NL)   24.456


Som der lasten     323.178


Resultaat     0
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BIJLAGEN


Bijlage I: Samenstelling Directie en Bestuur


Directie


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


Bestuur


Dr. R. van Charldorp MBA, voorzitter per 28 juni 2011
(v/h Managing Director OCLC Europa, Midden Oosten en Afrika)


Mr. J.L. van Tuinen, voorzitter tot 2 februari 2011
(directeur	Bouwend	Nederland)
 
De heer D.C. Boer, secretaris	en	interim	voorzitter	per	2	februari	tot	28	juni	2011
(v/h	directeur/eigenaar	uitgeverij	H.	Nelissen	b.v.;	bestuurslid	Humanitas	afdeling	’t	Gooi;	bestuurslid	Stichting	
Raad	op	Maat;	directeur	HNB-Holding)


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


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


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


B. Stenvers, bestuurslid 
(hoofd	marketing	Amsterdam	Museum)


Rooster van aftreden Bestuur


Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden
R.van Charldorp Voorzitter 28-06-2011  Juni 2015
D.C. Boer Secretaris 04-04-2008  April 2012
M. T. van der Spek Penningmeester 14-09-2010  September 2014
Mevr. O.A. Gaarlandt - 
          Van Voorst van Beest Bestuurslid 10-09-2003 10-09-2008 September 2012
Mevr. M.E.A. Oomen Bestuurslid 17-12-2009  December 2013
B. Stenvers Bestuurslid 17-12-2009  December 2013
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Bijlage II. Adressen Biblionef Nederland en Internationaal


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


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
Directeur: Dominique Pace Le Roy


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


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







Bijlage III. Comité van Aanbeveling Nederland


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


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


De heer Dick Bruna, kinderboekenschrijver/illustrator


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


De heer Louis E. Hoffman, voormalig directeur Biblionef Nederland


Mevrouw Els Pelgrom, kinderboekenschrijfster


De heer dr. G.J. (Hans) Wijers, Voorzitter Raad van Bestuur AKZO Nobel


46 Jaarverslag 2011 Stichting Biblionef Nederland







Jaarverslag 2011 Stichting Biblionef Nederland 47


Bijlage IV. Donaties in natura 


Onderdeel  aantal eenheid


Boeken


nederlandstalig  24585 st


engelstalig    2297 st


anderstalig    3201 st


Kantoor


aantal werkplekken  3


Logistiek binnen Nederland


ritten door het centraal boekhuis


    dozen 126 dozen 12 ritten


    pallets 70 pallets 15 ritten


Opslagcapaciteit


bij KB


    plankruimte in de kelder + boekendepot 50 + 16m2 2 ruimtes


    palletruimte bij de postkamer  2 m3


bij CB


    palletruimte gelijktijdig  15 m3


Totaal:  17 m3


Logistiek buiten Nederland


KLM 


    dozen met kinderboeken 45 lokaties 92 dozen


 gemiddeld gewicht 14,45 kg


 boeken per doos 68,5 st


verscheping naar de eilanden


    pallets naar Curacao en Aruba  14 pallets


30 vrijwilligers hebben zich in 2011 ingezet voor Biblionef. Zij hebben zich beziggehouden met het verzendklaar maken 


van de boeken, redactiewerkzaamheden voor de nieuwsbrief, boekhouding, organiseren van acties, markten en beurzen 


en andere regelmatig voorkomende klussen.
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