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Inleiding 
 

In dit beleidsplan beschrijft het bestuur van Vereniging Onbeperkt Lezen in grote lijnen de 

relevante maatschappelijke ontwikkelingen, de daaruit voortvloeiende effecten voor de 

organisatie en haalbare ambities.  

 

De samenleving is aan het veranderen en die ontwikkeling is mede aanleiding voor het bestuur 

van de Vereniging zich te oriënteren op de toekomst. Wat is onze positie in het netwerk van 

leesorganisaties en wat kunnen wij nog doen om de toegankelijkheid van leesvoorzieningen 

voor mensen die vanwege een leesbeperking zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. 

Ook het dalende ledental laat ons nadenken over de toekomst van de Vereniging. Hebben wij 

nog wel voldoende bestaansrecht?  

 

Het standpunt is voorlopig dat de verenigingsvorm nog steeds dé juiste organisatievorm is voor 

een belangenbehartiger om met impact te kunnen functioneren. Het fenomeen van terugloop 

van het aantal leden is geaccepteerd als behorend bij deze tijd. Dat met de dalende 

ledenaantallen ook de contributie terugloopt is jammer, maar de Vereniging is voor inkomsten 

niet afhankelijk van de contributie 

 

Hier ligt een relatie met twee beleidsthema’s bij de overheid: 

 

1. De implementatie van het VN-verdrag Handicap. 

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Nederland heeft het “VN-

verdrag Handicap” in 2016 geratificeerd. Het verdrag geeft mensen met een beperking of 

chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Het “VN-

verdrag Handicap” is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische 

aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, 

werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer of vrije tijdsbesteding. Het verdrag 

verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van toegankelijkheid 

zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Het verdrag verplicht de rijksoverheid, 

gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen bij het uitvoeren van het “VN-verdrag 

Handicap” ervaringsdeskundigen te betrekken. Om dit te stimuleren is de regering in 2018 het 

programma “Onbeperkt meedoen!” gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving 

waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. 

 

2. Europese richtlijnen voor toegankelijkheid 

Op 7 juni 2019 is Richtlijn 2019/882 over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en 

diensten, de European Accessibility Act gepubliceerd. Kort hierna is de periode van 3 jaar 

gestart waarin de nationale regeringen de Richtlijn moeten ‘vertalen’ in nationale wetgeving.  

Deze richtlijn is een belangrijke stap in de weg naar een Europese Unie die volledig toegankelijk 

is voor mensen met beperkingen. Geschat wordt dat meer dan 80 miljoen mensen met 

beperkingen in de Europese Unie baat hebben bij de nieuwe wetgeving. De richtlijn zal ervoor 

zorgen dat personen met een beperking (evenals veel ouderen) zullen profiteren van een groter 

aanbod van toegankelijke producten en diensten, en dus actiever kunnen deelnemen aan de 

samenleving en de economie. Onder de Richtlijn vallen producten die na 28 juni 2025 in de 

handel worden gebracht, onder andere computersystemen, betaal- en incheckautomaten en e-

readers. Bij de diensten gaat het onder andere over diensten die na 28 juni 2025 aan 

consumenten worden verleend met betrekking tot communicatie, audiovisuele media, 

passagiersvervoer, banken en online winkels. Ook e-books vallen onder deze richtlijn.  
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Mede op basis van deze ontwikkelingen waar we als belangenbehartiger nog een belangrijke 

rol in kunnen spelen, zullen we ons steeds meer in verbinding moeten komen met het grotere  

netwerk van organisaties die een rol spelen in het bereiken van onze missie: Onbeperkt Lezen. 

Om die reden wil het bestuur dat de financiële middelen die onze organisatie ten dienste staan 

niet alleen voor verenigingsdoeleinden worden aangewend, maar dat daarnaast een 

stimuleringsfonds wordt ingezet om initiatieven van anderen te stimuleren als tweede weg om 

de missie Onbeperkt Lezen te realiseren. 

 

We realiseren ons dat we voor een buitengewoon belangrijke transitie staan en wij willen  ook 

deze nieuwe beleidsperiode benutten om in samenhang hiermee keuzes voor de toekomst te 

kunnen maken. 

 

In dit beleidsplan staat verder omschreven wat voor organisatie wij zijn, wie de activiteiten 

ontplooien, op welk terrein dat is en in welk netwerk wij ons begeven. In het laatste hoofdstuk 

volgt nog een toelichting op onze financiën.  

 

 

Hoofdstuk 1: Over de organisatie  
 

Missie en visie 

Nederland telt naar schatting 350.000 mensen met een leesbeperking omdat zij blind- of 

slechtziend zijn. Verder zijn er in Nederland naar schatting 700.000 mensen met de 

leesbeperking dyslexie. Een kleiner aantal mensen met afasie of een motorische beperking is 

ook aangewezen op aangepaste lectuur. Mogelijk zijn deze cijfers te laag geschat.  

 

In haar statuten heeft de Vereniging vastgelegd dat zij zich ten doel stelt om mensen met een 

visuele, een cognitieve of motorische beperking of dyslexie in het belang van hun persoonlijke 

ontplooiing, maatschappelijke integratie en culturele participatie, te helpen bij een 

gelijkwaardige toegang  tot dezelfde bronnen van taal, kennis, cultuur en educatie als mensen 

die geen leeshandicap hebben. De Vereniging is in 1894 opgericht door de blinde Hagenaar 

Gualtherus Johannes Kolff en vierde in 2019 een jubileumjaar omdat zij 125 jaar bestond! 

 

In de visie van de Vereniging mogen kinderen en volwassenen met een leesbeperking niet 

belemmerd worden in de toegang tot lectuur (algemeen en educatief) en informatie.  

Hiertoe voert onze organisatie een 4-tal kerntaken uit: 

1. Het geven van informatie en advies 

2. Belangenbehartiging 

3. Het ondersteunen van ideeën en initiatieven vanuit de achterban  

4. Het ondersteunen van projecten van derden die het Onbeperkt Lezen bevorderen 

 

Als Vereniging met inspraak van direct betrokken ervaringsdeskundigen is zij aanspreekpunt én 

spreekbuis voor overheden en andere organisaties.  

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste formele orgaan van de Vereniging. 

Deze vergadering vindt in principe éénmaal per jaar plaats, in de  maand juni. In de vergadering 

wordt het jaarverslag en de verkorte jaarrekening van het voorgaande jaar toegelicht en 

besproken en de meerjarenbegroting goedgekeurd. Ook is er alle gelegenheid voor de leden 
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om zaken die hen ter harte gaan in te brengen. De aanwezige leden hebben tijdens de 

vergadering stemrecht. Eventueel aanwezige donateurs mogen mee discussiëren, maar 

hebben geen stemrecht.  

Sinds 2017, met uitzondering van de coronajaren 2020 t/m 2022,  is de ALV onderdeel van een 

themadag voor de leden (Ledendag).   

Naast de ALV wordt ledenparticipatie ook vorm gegeven via diverse ledenwerkgroepen. In de 

ledenwerkgroepen worden actuele thema’s besproken, behandeld en waar nodig uitgewerkt tot 

realistische projecten.  

 

Bestuur 

De Vereniging wordt bestuurd door bestuursleden die zijn benoemd in de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering en voor wie een rooster van aftreden is opgesteld. Het bestuur verdeelt 

onderling de posities van secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd 

door de Algemene Ledenvergadering.  

 

Binnen het bestuur is voldoende kennis en ervaring aanwezig op het gebied van de 

lectuurvoorziening, leesbeperkingen, taal, cultuur, educatie, sociale en maatschappelijke 

betrokkenheid, financiën en organisatie. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden. Voor het bijwonen van vergaderingen is er een bescheiden 

vacatievergoeding  en onkosten worden vergoed. Het bestuur is sinds juni 2022 als volgt 

samengesteld:  

 

Dhr. C.C. (Clen) Verkleij, interim voorzitter 

Mw. M.A.A. (Marie-Leontine) de Graaf-Krüger, penningmeester 

Mw. K.(Kristina) Misiûnaité, secretaris 

Dhr. M.C.W. (Marcel) Janssen  

Dhr. M.G. (Marius) van Campen 

 

De vorige voorzitter heeft in de ALV van 2020 afscheid genomen, omdat hij statutair aftredend  

(na drie termijnen) niet meer herkiesbaar was. Voor zijn opvolging is vanuit het bestuur een 

renumeratiecommissie ingesteld, maar tot nu toe is het nog niet gelukt een  opvolger te 

introduceren. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de vereniging zich oriënteert op de 

toekomst in een veranderende samenleving. De voorkeur gaat daarbij uit naar een voorzitter uit 

een jongere generatie, die het in zich heeft nieuwe relevante thema’s te agenderen om de 

missie Onbeperkt Lezen te volbrengen. De coronaperiode maakte het ook nog eens lastig om 

succesvol te werven. In 2022 is de zoektocht weer opgestart.   

 

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is beschermvrouw van de Vereniging.  

 

Verenigingsbureau 

Het verenigingsbureau in Den Haag voert onder leiding van de directeur projecten uit, 

organiseert evenementen en ondersteunt het bestuur en de (leden)werkgroepen. Op het 

verenigingsbureau kunnen leden en niet-leden ook terecht voor informatie en advies. Veel 

informatie is geplaatst op de website www.onbeperktlezen.nl.  De organisatie is bewust klein 

gehouden. Door samenwerking en uitbesteding kan efficiënt en effectief worden gewerkt.  

 

Personeel  

Drs. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn-van Egmond  - directeur 

Q.J.J. (René) Vink       - beleidsmedewerker 
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Het bestuur en de directeur hebben hun verantwoordelijkheden vastgelegd in een notariële 

volmacht (2016), een directiestatuut (2017) en er is een procuratieregeling (2017) opgesteld.  

De medewerkers worden beloond conform de CAO Openbare Bibliotheken. 

 

Huisvesting 

In het beleidsplan 2021-2022 is de huisvesting aan de Koningin Emmakade 198 om allerlei 

redenen al aan de orde gesteld. Uiteindelijk heeft het verenigingsbestuur de beslissing 

genomen om het pand, dat “om niet” ter beschikking werd gesteld door Stichting Bouwfonds 

van Vereniging Onbeperkt Lezen, te verlaten en kon deze stichting het pand verkopen.  

Het verenigingsbureau is in oktober 2021 verhuisd naar het kantoorverzamelgebouw Spaces 

“De Rode Olifant” aan de Zuid-Hollandlaan 7 te Den Haag. De huisvestingskosten komen nog 

steeds voor rekening van de eerder genoemde Stichting Bouwfonds.  

 

Goed bestuur 

Het bestuur van de Vereniging Onbeperkt Lezen hecht aan een goed, verantwoord en 

transparant beleid en toezicht. In dit kader conformeert de vereniging zich aan de 8 principes 

van de Governance Code Cultuur 2019. 

 

ANBI 

Vereniging Onbeperkt Lezen is geregistreerd als een zogenaamde (culturele) ANBI-organisatie 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 

Leden 

Een lid kan zich telefonisch, schriftelijk of via de website als nieuw lid aanmelden. Een lid wordt 

ingeschreven met naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Bij de inschrijving 

wordt verder gevraagd naar de leesbeperking en naar de eerste voorkeursleesvorm. Deze 

informatie wordt verwerkt in een  ledenadministratie.  

 

De leden betalen een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is 

vastgesteld. De contributie is  € 10 per jaar om de drempel om lid te worden zo laag mogelijk te 

houden. De contributie wordt geïnd in de maand mei. In die maand ontvangen de leden ook het 

ledengeschenk. Dit betreft een speciale boekuitgave, een audio-versie die als daisy-cd wordt 

verzonden of gestreamd kan worden via onze portal. 

 

Om de leden geïnformeerd te houden verschijnt vier keer per jaar het Verenigingsbericht in 

braille, op Daisy-cdrom, per e-mail of in grootltterdruk  Sinds twee jaar wordt ook een 

driewekelijks  digitale nieuwsbrief verzonden aan de leden  

 

Jeugdlidmaatschap 

Om het lezen bij blinde en zeer slechtziende kinderen te bevorderen en  de leeswensen van 

deze groep beter te leren kennen is het  in 2018 mogelijk gemaakt voor de jeugd om lid te 

worden van de vereniging. In de statuten is sindsdien het  jeugdlidmaatschap in de vorm van 

een aspirant-lidmaatschap vastgelegd. Voor de aspirant-leden is het lidmaatschap gratis. 

 

Donateurs 

De Vereniging heeft een klein aantal particuliere donateurs. Het donateurschap is een 

alternatief voor mensen die de Vereniging een warm hart toedragen, maar voor wie het 

lidmaatschap geen optie is.   
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Overige begunstigers 

De Vereniging wordt in haar exploitatie vooral financieel ondersteund door Stichting Vrienden 

van Onbeperkt Lezen. Daarnaast is er een aantal andere fondsen dat de activiteiten van de 

Vereniging ondersteunt met financiële bijdragen.  

Geregeld ontvangt de Vereniging financiële middelen uit nalatenschappen.  

 

Klachtenprocedure 

De Vereniging doet haar uiterste best om haar leden, donateurs en andere relaties zo goed 

mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals 

afgesproken. In deze situaties kan een klacht worden ingediend. 

Een klacht kan zowel schriftelijk, per brief of per e-mail, als telefonisch worden geuit. 

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. 

De binnengekomen klachten worden door de Vereniging gebruikt om de kwaliteit van de 

organisatie en haar activiteiten te verbeteren. In de jaarrekening wordt gemeld of er klachten 

zijn binnengekomen en hoe daarmee is omgegaan. 
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Hoofdstuk 2: Over het netwerk 
 

Ons netwerk  

In de wereld van blinden en slechtzienden is er een grote diversiteit aan organisaties actief, 

zoals die op het gebied van onderwijs- en revalidatie, belangenverenigingen, dienstverleners, 

fondsen, etc. Andere bij het lezen gehandicapten, zoals bijvoorbeeld dyslectici, kenmerken zich 

door een lage organisatiegraad, zeker als het gaat om de leesbelangen van deze doelgroepen.  

De Vereniging vindt het haar taak om zoveel mogelijk mensen die geholpen zijn met 

aangepaste leesvormen, de weg te wijzen. Wij vinden het belangrijk dat alle relevante 

organisaties samenwerken om de doelgroep beter te bereiken. De Vereniging stelt hier graag 

mensen en middelen voor beschikbaar.  

Als belangenbehartiger zetten wij ons in om uitgevers van lectuur en informatie te bewegen hun 

content al bij de bron toegankelijk aan te bieden. Zolang deze ideale situatie nog niet is bereikt, 

richten wij ons ook op de kwaliteit van lectuur en informatie die achteraf wordt aangepast en 

geleverd in de diverse leesvormen. Dit is een belangrijke en veelzijdige dienstverlening die 

wordt geleverd door Bibliotheekservice Passend Lezen, de CBB en Dedicon en voor een 

belangrijk deel wordt gefinancierd met subsidie van de rijksoverheid. 

Om aandacht te vragen voor onze activiteiten en ontwikkelingen verzenden wij een aantal keer 

per jaar de digitale nieuwsbrief “Onbeperkt Lezen berichten” aan relaties in ons netwerk en 

andere belangstellenden.  

 

Organisaties in ons netwerk 

- Koninklijke Bibliotheek – regievoerder en financier van de leesvoorziening Aangepast Lezen 

- Ministerie van OCW – subsidieert de leesvoorziening Aangepast Lezen en de 

dienstverlening vooraangepaste school- en studieboeken en subsidieert trajecten die het 

toegankelijk publiceren bij de bron bevorderen. 

- Bibliotheekservice Passend Lezen – bibliotheek voor mensen met een leesbeperking 

- CBB, producent van aangepaste leesvormen en gespecialiseerd leverancier van christelijke 

lectuur. 

- Dedicon – producent van aangepaste leesvormen 

- Solutions Radio – producent hulpmiddelen (Orion Webbox) 

 

- Koninklijke Visio – biedt onderwijs, revalidatie en begeleiding aan kinderen en volwassenen 

die blind of  zeer slechtziend zijn 

- Bartiméus – biedt onderwijs, revalidatie en begeleiding aan kinderen en volwassenen die 

blind of zeer slechtziend zijn.  

 

- Fonds XL – fonds en samenwerkingspartner van de Vereniging. 

- Mediafederatie – netwerk van uitgevers 

- CPNB – Landelijke organisatie die het Nederlandse Boek promoot 

 

- Oogvereniging - belangenvereniging 

- Impuls | Woortblind – belangenvereniging 

- Ieder(in) – koepelorganisatie van stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een 

toegankelijke en inclusieve samenleving (aansluiting in 2021). 

 

Ronde tafelbijeenkomsten toegankelijk publiceren aan de bron 

Om toegankelijkheid van lectuur en informatie in bredere zin te bevorderen is het ministerie van 

OCW samen met belanghebbenden in 2016 “de Ronde Tafelgesprekken toegankelijk 
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publiceren aan de bron” gestart. Het zijn met name de technologische ontwikkelingen die 

hiertoe volop kansen bieden. Het is noodzakelijk om toegankelijkheid juist bij het ontwerpen van 

een digitaal product, dus aan de bron, te bewerkstelligen.. Overlegpartners zijn Ministerie van 

OCW, de Mediafederatie, Dedicon, Vivis Onderwijs, de Koninklijke Bibliotheek en 

belangenbehartigers Oogvereniging en Vereniging Onbeperkt Lezen. Onder auspiciën van deze 

“Ronde Tafel” zijn achtereenvolgens twee uitvoeringsprojecten gerealiseerd: 

 

• TPUB1(2018-2019); project gericht op bewustwording om mede op basis van het VN-

verdrag Handicap algemene en educatieve uitgevers bewust te maken van de doelgroep 

lezers met een leesbeperking en maatregelen om toegankelijke publicaties te maken. In 

verband hiermee zijn twee snelstartgidsen (‘Maak open!’ en ‘Doe mee!’) gerealiseerd, is een 

helpdesk geformeerd en is de kennisbank: inclusiefpubliceren.nl gelanceerd.  

• TPUB2 (2021-2022): project om kennis te delen met algemene en educatieve uitgevers en 

andere contentleveranciers over de eisen van deze Europese richtlijn, die in Nederland in 

2025 van kracht wordt. Als uitvloeisel van dit project zijn twee volgende snelstartgidsen 

(‘Check dit!’ en ‘Bekijk het!’) gerealiseerd. De website inclusiefpubliceren.nl is technisch 

vernieuwd, er is veel content toegevoegd en er zijn links naar het Nederlandstalig 

trainingsmateriaal uit het Europese leerplatform “Inclusive Publishing in Practice (IPIP)” 

aangebracht. De website is daarmee uitgebouwd tot een kennisbank die voor iedere 

uitgever een informatiebron en naslagwerk kan zijn. 

 

De financiering van deze projecten kwam tot stand met bijdragen vanuit OCW, particuliere 

fondsen zoals Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen en Fonds XL, en de Mediafederatie. 

 

• TPUB3 (2023-2024); Nu met TPUB1 en TPUB2 veel is gedaan aan bewustwording en 

kennisdeling, is de inzet van de Vereniging om nog een derde stap te zetten met een traject 

dat ervoor zorgt dat toegankelijk publiceren ook wordt verankerd in de werkprocessen van 

de uitgevers. In deze beleidsperiode zal de inzet zijn project TPUB3 met de 

samenwerkingspartners van de grond te tillen en financieel te ondersteunen. 

 

Relevante ontwikkelingen bij de gesubsidieerde dienstverlening 

Binnen het programma Aangepast Lezen dat wordt gefinancierd vanuit de Koninklijke 

Bibliotheek wordt getracht via diverse projecten de dienstverlening te optimaliseren, te 

moderniseren en te innoveren. Zo is met de introductie van de methode “streamen” mogelijk 

gemaakt dat zonder tussenkomst van een Daisy-CD-speler, via tablets en smartphones, 

gesproken producties, zoals boeken en kranten en tijdschriften online en offline kunnen worden 

beluisterd. De Vereniging juicht deze methode toe omdat hiermee het lezersgemak wordt 

vergroot en de drempel om gebruik te maken van de voorzieningen wordt verlaagd. Wel zijn 

digitale systemen kwetsbaar en wordt bij niet goed functioneren een groot risico gelopen. De 

Vereniging blijft er verder op wijzen dat zolang er nog een groep lezers is die nog niet vertrouwd 

is met de digitale mogelijkheden, voor deze groep de traditionele dienstverlening moet blijven 

bestaan. De Vereniging komt op voor het belang van de doelgroep, die juist vanwege de visuele 

beperking niet in staat is zich mee te ontwikkelen in de digitalisering. Ook hier geldt dat 

bestaande diensten zoals braille geprint op papier en gesproken boeken op cd volgens onze 

informatie nog het merendeel van de klanten tot tevredenheid stemt. 
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Hoofdstuk 3: Projecten in de periode 2023-2024 
 
Projecten van de Vereniging, voortgekomen uit ideeën van de leden. 

De Vereniging  werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met 

verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even 

grote keuze in titels zoals die beschikbaar in de reguliere boekhandel.  

Om de leden van de Vereniging  zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn 

werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. De ideeën van de leden, 

die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de 

uitvoering van onze missie en doelstelling in de volgende projecten en thema’s: 

• Schrijversdag organiseren (tweejaarlijks)  

• online Schrijversontmoetingen 

• Ledendag (jaarlijks) 

• Boek op Verzoek; persoonlijke leeswensen van leden (jaarlijks) 

• Toekenning en uitreiking Braillepluim (jaarlijks) is volgens mij door jou bedacht? 

• Onderzoek naar collectieve abonnementen voor (buitenlandse) boekendiensten 

 

Deelname aan externe projecten als belangenbehartiger: 

• “Rondetafelbijeenkomsten Toegankelijk Publiceren” en evt. uitvoeringsproject TPUB3 

• Braille-Autoriteit 

• Digitale inclusie in de openbare bibliotheek (samenwerking) 

• Uitfasering Daisy-speler  

• Verbeterplan leesvoorziening De Leesbutler (sinds 2023) 

• Toegankelijke informatie bij wandelroutes Staatsbosbeheer  

 

Projecten en initiatieven met externen voor leesbevordering  

De Vereniging trekt graag op met andere organisaties en particuliere initiatiefnemers, waarbij wij 

door samenwerking en/of financiële steun ontwikkelingen mogelijk maken die passen in de 

missie Onbeperkt Lezen. In de komende beleidsperiode betreft dat: 

• XL-editie van CPNB-actie Nederland Leest (jaarlijks) 

• XL-editie van CPNB-actie Kinderboekenweekgeschenk (jaarlijks) 

• Leesbevordering jeugd, zoals 

− Leesfeest 2023 voor kinderen van 4 tot 14 jaar (met Vivis Onderwijs) 

− Schrijversontmoetingen in de klas  

− Totstandkoming collectie kinderboeken met voelbare plaatjes 

− Totstandkoming andere bijzondere uitgaven geschikt voor de doelgroep 

• Braille-Challenge (sinds 2022) 

• Audio voor Suriname (sinds 2021) 

 

Een overzicht van al deze projecten en initiatieven staan in het document “Overzicht projecten 

en activiteiten”. In dit document worden de projecten en initiatieven toegelicht en informatie 

gegeven over: 

- Het doel en/of impact 

- Het tijdpad en de voortgang 

- De benodigde middelen (mensen, financiën) 

- De communicatie 

Dit document wordt per kwartaal geactualiseerd en geagendeerd op de bestuursvergaderingen.  
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Hoofdstuk 4: Financiën 
 

Jaarlijks wordt in april een meerjarenbegroting opgesteld, die in juni ter goedkeuring wordt 

aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. Op basis van deze meerjarenbegroting stelt 

het bestuur elk najaar een jaarbegroting vast voor het navolgende kalenderjaar.  

 

De inkomsten komen uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, overige giften,  

nalatenschappen en een bijdrage van Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen, die garant staat 

voor het tekort in de exploitatie.  

De Vereniging is thans penvoerder van een subsidie van het Ministerie van OCW voor het 

project TPUB2 ( toegankelijk publiceren aan de bron). De subsidie is door de Vereniging 

verstrekt aan de diverse partners in dit samenwerkingsproject. Deze subsidie is niet in 

meerjarenbegroting verwerkt. In de jaarrekening 2022 zal deze subsidie worden verantwoord. 

 

 

Meerjarenbegroting 2022-2024 

(vastgesteld in de ALV van juni 2022) 

 

Bedragen in euro’s 

 2022 2023 2024 

Lasten    

Personeel 189.000 189.000 193.000 

Huisvesting 13.000 2.000 2.000 

Organisatie algemeen 50.000 50.000 50.000 

Ledenorganisatie en 

informatievoorziening 

73.000 73.000 73.000 

Projecten (activiteiten & initiatieven) 80.000 80.000 80.000 

Totaal 405.000 394.000 398.000 

    

Baten    

Contributies 25.000 20.000 20.000 

Overige 380.000 374.000 378.000 

Bijdragen voor projecten p.m. p.m. p.m. 

Totaal 405.000 394.000 398.000 

    

Baten/Lasten - - - 

 


