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BELEIDSPLAN 2021-2023  
STICHTING VRIENDEN VAN ONBEPERKT LEZEN 
 

 
Inleiding  
 
Via dit beleidsplan biedt het bestuur van de Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen 
(hierna te noemen: “Stichting Vrienden”) inzicht in de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan de statutaire doelstelling. 
 
Geschiedenis 
De Vereniging Vrienden is opgericht op 23 augustus 1985 en is met een 
statutenwijziging (van 10 augustus 1994) omgevormd naar een stichting.  
In 2008 zijn de statuten aangepast als gevolg van de gewijzigde naam van de 
Vereniging Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek in “NLBB Vereniging van 
Leesgehandicapten”.  
In 2015 zijn de statuten opnieuw aangepast in verband met de naamswijziging van 
de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten In “Vereniging Onbeperkt Lezen”. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 

a. Het bevorderen van de lectuur- en informatievoorziening voor blinden en 
slechtzienden en andere bij het lezen gehandicapten, in de eerste plaats door 
het steunen van Vereniging Onbeperkt Lezen te Den Haag of daarvoor in de 
plaats tredende of vergelijkbare instellingen, in de tweede plaats door het 
werven van donateurs en het maken van propaganda. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het doel van de stichting staat in artikel 2, lid 1 van de statuten en mag niet worden 
gewijzigd. Stichting Vrienden heeft sinds 2008 de ANBI-status van de 
Belastingdienst. 
 
Hoewel dit statutair wel mogelijk is, is Stichting Vrienden niet actief als 
fondsenwerver, maar acteert in de praktijk als een vermogensfonds, waarbij het 
rendement van het vermogen in de eerste plaats wordt benut om de statutaire 
doelstelling van Vereniging Onbeperkt Lezen mogelijk te maken. Hierbij wordt niet 
alleen de organisatie en exploitatie van Vereniging Onbeperkt Lezen financieel 
ondersteund, maar wordt ook financiële ondersteuning geboden aan projecten van 
derden die bijdragen aan leesbevordering en leesplezier van de doelgroep kinderen 
en volwassenen met een leeshandicap. 
 
Bestuur 
Het dagelijks bestuur van Vereniging Onbeperkt Lezen vormt het bestuur van de 
stichting. Het bestuur is als volgt samengesteld:  

- dhr. C.C. (Clen) Verkleij, voorzitter a.i.  
- mw. M.J. (Marga) Allin, secretaris 
- drs. M.A.A. (Marie-Leontine) de Graaf -Krüger, penningmeester 

Het bestuur komt tenminste eenmaal per jaar bijeen voor een vergadering. In deze 
jaarvergadering dient ook het eigen functioneren te worden besproken.  
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De bestuursleden ontvangen geen vacatievergoeding voor hun 
bestuurswerkzaamheden.  
Er is een actueel overzicht van de nevenactiviteiten van de bestuursleden. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Administratieve ondersteuning wordt 
verleend door medewerkers van de Vereniging Onbeperkt Lezen.  
 
Organisatie 
De directeur van de Vereniging is via een notariële machtiging (2016) bevoegd te 
handelen namens het bestuur van Stichting Vrienden. De bestuurders kunnen zelf 
niet over het vermogen beschikken. Er is een procuratieregeling vastgesteld (in 
2016). Op basis hiervan is de directeur procuratiehouder en binnen limieten bevoegd 
betalingen te doen namens de Stichting Vrienden.  
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan de Rabobank. 
 
Financieel beleid 
De Vereniging Onbeperkt Lezen is voor haar (financiële) voortbestaan afhankelijk 
van Stichting Vrienden. Daarom voert Stichting Vrienden een prudent financieel 
beleid, mede afgestemd op de meerjarenbegroting van Vereniging Onbeperkt Lezen. 
De meerjarenbegroting 2020-2022 van Vereniging Onbeperkt Lezen geeft aan dat 
voor de instandhouding van de activiteiten jaarlijks een bedrag van € 350.000 à € 
400.000 benodigd is. Het vermogen van Stichting Vrienden dient derhalve door het 
beleggingsbeleid een dusdanig resultaat te genereren (bestaande uit rente, dividend 
en koersresultaat) dat tenminste het (financiële) voortbestaan van Vereniging 
Onbeperkt Lezen (opgericht in 1894) wederom over een lange reeks van jaren is 
gewaarborgd. 
 
Op basis van de gekozen prudente beleggingsstrategie en het daarbij aansluitende 
risicoprofiel is op lange termijn een beleggingsrendement te verwachten van 
gemiddeld 4%. 
 
Op basis van de aangegeven inkomens- en vermogensdoelstellingen van de 
stichting stemt het bestuur jaarlijks in met de volgende doelstellingen en 
uitgangspunten ten aanzien van het beleggingsbeleid:  
• realiseren van vermogensbehoud (inclusief couponuitkering);  
• beleggingshorizon is langer dan 5 jaar; 
• 5% van de middelen wordt aangehouden als liquiditeiten; 
De risicohouding van de stichting wordt getypeerd als neutraal tot enige 
risicobereidheid. Het portefeuillebeheer wordt voortgezet binnen de bandbreedtes 
van het afgesproken mandaat. 
 
Code Goed Bestuur 
Stichting Vrienden is aangesloten bij de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), 
de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het bestuur van 
Stichting Vrienden volgt de FIN gedragscode voor goed bestuur. 
 
 
Activiteiten 2021-2023 
Net als voorgaande jaren staat Stichting Vrienden garant voor de continuïteit van 
Vereniging Onbeperkt Lezen in haar functies, taken en activiteiten.  
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Door Stichting Vrienden kan ook worden bijgedragen aan projecten van derden ten 
gunste van de doelgroep. Momenteel oriënteert het bestuur zich samen met het 
bestuur van Vereniging Onbeperkt Lezen op scenario’s voor de toekomst, zoals 
bijvoorbeeld het idee om de beschikbare financiële middelen breder in te zetten om 
en zo een grotere impuls te geven aan activiteiten, initiatieven en innovaties die het 
Onbeperkt Lezen bevorderen. Mogelijk heeft dit consequenties voor de naam en het 
functioneren van Stichting Vrienden. 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 19 november 2020. 


