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Voorwoord van de voorzitter 
 

Geachte leden, 

Voor u ligt het verslag over het jaar 2019, het jaar waarin het 

125 jaar geleden was dat de vereniging is opgericht. In ons 

verenigingsbericht stonden we dit jaar al meermalen stil bij ons 

verleden, vooral dat van voor 2007 toen we nog de 

blindenbibliotheek waren. In dit jaarverslag kijken we alleen 

terug op het jaar 2019, een jaar met weer veel projecten, 

activiteiten vanuit de werkgroepen en ideeën en wensen van 

leden die werden uitgevoerd.  

Als bestuur zijn we trots dat we na 125 jaar nog steeds actief 

zijn en staan voor onze gezamenlijke leesbelangen die los van 

de leesvoorziening worden uitgevoerd. Ik zeg 'los' omdat we 

geen bibliotheek meer hebben en Bibliotheekservice Passend 

Lezen sinds 2007 functioneert als uitleendienst en zij geen band 

hebben met dit verleden. Het valt niet altijd mee om gehoord te 

worden als lezer met eigen ideeën en wensen in een wereld die 

steeds meer is gericht op zakelijkheid, snelheid en vluchtigheid. 

Ondanks vergevorderde technieken, moeten wij bijvoorbeeld 

als braillelezer tevreden zijn met wat ons wordt aangeboden. 

En hierbij zijn nog veel ingescande titels die vluchtig zijn 

gecontroleerd en hierdoor nog veel fouten bevatten. 

Daartegenover staat, aldus de producenten, dat de 

brailleboeken tegenwoordig sneller worden aangeboden en dat 

bijna alles op verzoek wordt gemaakt. Lezers van 

groteletterboeken en audioboeken hoor je over het algemeen 

niet klagen. Daarmee is niet gezegd dat er dan ook sprake is 

van voldoende aanbod en voldoende kwaliteit. Afhankelijkheid 

van één bibliotheekvoorziening betekent immers dat iemand 

met een leesbeperking afhankelijk is van het collectiebeleid van 

die bibliotheekvoorziening en daarmee beperkt is in zijn 

boekenkeuze. Afhankelijkheid van één producent betekent 

afhankelijkheid van de door die producent geleverde kwaliteit. 
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Zeker, we mogen in Nederland best tevreden zijn omdat er al 

decennialang een goede leesvoorziening is. Toch zijn er een 

aantal ontwikkelingen die mij zorgen baren. Ondanks alle 

gesprekken die er zijn met o.a. de uitgevers en het Ministerie 

van OCW over het opheffen van belemmeringen om digitale 

bestanden beschikbaar te stellen aan mensen met een 

leesbeperking, is hier in de praktijk nog maar weinig van te 

merken. Met mijn afscheid in de Ledenvergadering van juni 

2020 had ik u graag willen melden wat er is bereikt op dit vlak. 

Maar helaas moeten we hier een langere adem hebben. 

Een ander punt dat ik zorgelijk vind, is dat soms een 

samenwerkingsproject wordt opgestart dat uiteindelijk mislukt 

of niet goed kan worden afgerond. Een voorbeeld hiervan is het 

consulentenproject, dat uiteindelijk moest worden afgebroken.  

Als Vereniging Onbeperkt Lezen hebben wij medewerking 

verleend aan het project omdat wij van mening zijn dat de 

huidige -steeds meer op digitale leest geschoeide- 

dienstverlening – niet voor iedereen voldoet. De bedoeling was 

om te gaan bouwen aan een netwerk van leesconsulenten die 

op vrijwillige basis in hun woonplaats of regio ouderen met een 

leesbeperking zouden opsporen en begeleiden bij het lezen in 

aangepaste vorm en informatie te geven over de benodigde 

hulpmiddelen. De vroegere blindenbibliotheken hadden een 

vergelijkbare service. Als dan later blijkt dat het project is 

gestrand doordat een van de partijen hierin een gezamenlijke 

aanpak lastig vindt te organiseren, is dat enorm zonde van de 

investering van geld en tijd. Het lijkt erop dat binnen de 

dienstverlening de organisatie soms belangrijker gevonden 

wordt dan de klant. Als belangenvereniging valt hier voor ons 

nog heel wat werk te verzetten. 

Bij mijn aftreden mag ik alleen maar hopen dat er naar ons, de 

lezers van aangepaste lectuur, beter wordt geluisterd en dat 

onze stem – de stem van de doelgroep -  zwaarder telt dan die 

van de dienstverleners zelf. Ik wil dan ook een pleidooi houden 
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richting de subsidiegever, producenten en de bibliotheekservice 

om onze vereniging meer te betrekken bij de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen. Aan de vereniging de taak om uw 

wensen in kaart te blijven brengen en u hierover voortdurend 

te informeren en te raadplegen.   

Met de huidige ontwikkelingen in aanbod van toegankelijke 

lectuur is het slechts een kwestie van tijd dat er alsnog 

mogelijkheden ontstaan opdat wij als lezers met een 

leesbeperking ook de keuze krijgen uit meerdere opties; kopen, 

lenen, downloaden, zelf printen enz. Wie gaat hierover en wie 

heeft de langste adem? De tijd zal het leren. Ik zal, ook na mijn 

aftreden als voorzitter, de ontwikkelingen met interesse blijven 

volgen. 

mr. J.F.W. (Hans) Smit,  

voorzitter 

 

1. Organisatie 
 

1.1 Vereniging 

Vereniging Onbeperkt Lezen is een ledenorganisatie en dé 

belangenvereniging op het gebied van lezen in de aangepaste 

leesvormen zoals gesproken tekst, braille, digitale tekst en 

grote letters. Het doel van de vereniging is van oudsher 

omschreven in de statuten: mensen met een leeshandicap 

dienen in het belang van hun persoonlijke ontplooiing, 

maatschappelijke integratie en culturele participatie door 

gelijkwaardig toegang te krijgen tot dezelfde bronnen van taal, 

kennis, cultuur en educatie als mensen die geen leesbeperking 

hebben. Dit doel is sinds de oprichting van de vereniging in 

1894 ongewijzigd gebleven.  

Prinses Laurentien is Beschermvrouw van de Vereniging.  

Op 29 mei was het precies 125 jaar geleden dat de Stichting de 

Nederlandsche BrailleBibliotheek (NBB) werd omgevormd in 

een vereniging. Het bestuur van de vereniging heeft besloten 



6 
 

om ter gelegenheid van dit 125-jarig bestaan een speciaal 

jubileumboek uit te brengen.  

 

1.2 Bestuur en directie 

De Vereniging wordt bestuurd door leden die zijn voorgedragen 

en benoemd in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). 

In 2019 trad bestuurslid Ria Batelaan af. Zij werd opgevolgd 

door Clen Verkleij. De bestuursleden ontvangen een bescheiden 

vacatievergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Samenstelling bestuur: 

mr. J.F.W. (Hans) Smit, voorzitter  

Mw. M.J. (Marga) Allin, secretaris 

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

Mw. S. (Suzanne) Meeuwissen  

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

Mw. M. (Ria) Batelaan (tot 15 juni 2019) 

Dhr. C. (Clen) Verkleij (vanaf 15 juni 2019) 

 

Directie: 

drs. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn-van Egmond 

 

1.3 Bestuursactiviteiten  

Het bestuur van de vereniging heeft in het verslagjaar 2019 

vier keer vergaderd, namelijk op: 28 januari, 15 april, 23 

september en 18 november.  Er waren twee extra 

vergaderingen op 21 mei en op 4 juni (telefonisch) over de 

toekomst van de Vereniging. De Algemene Ledenvergadering 

(ALV), als onderdeel van de Ledendag, werd gehouden op 

zaterdag 15 juni 2019  in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te 

Utrecht.  
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Het bestuur heeft op de ALV in juni 2019 aangekondigd in 

gesprek te willen gaan met de leden over de toekomstige koers 

van de vereniging. Een oproep hiertoe in het verenigingsbericht 

van september 2019 leverde één reactie op.  

In datzelfde verenigingsbericht stond ook de profielschets voor 

de nieuwe voorzitter en een oproep aan kandidaten om zich te 

melden. Deze oproep leverde geen belangstellenden op. 

Daarom heeft het bestuur er (eind 2019) voor gekozen de 

discussie over de toekomst even te laten rusten en prioriteit te 

geven aan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. In de 

eerste maanden van 2020 zijn extern kandidaten benaderd en 

stonden er gesprekken gepland. Vanwege de 

coronamaatregelen konden die onverhoopt geen doorgang 

meer vinden, waardoor het gehele proces stil is komen te 

liggen. 

 

1.4 Verenigingsbureau 

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht vanuit het 

verenigingsbureau door de directeur (0,88 fte) en een 

beleidsmedewerker (1 fte) in dienst. De organisatie is bewust 

klein gehouden. Door samenwerking en uitbesteding kan 

efficiënt en effectief worden gewerkt. De financiële 

administratie is uitbesteed. De twee medewerkers hebben een 

vast dienstverband en volgen voor wat betreft de 

arbeidsvoorwaarden de CAO Openbare Bibliotheken. 

 

1.5 Huisvesting 

Het verenigingsbureau is gehuisvest op het adres Koningin 

Emmakade 198 te Den Haag. De vereniging maakt 'om niet' 

gebruik van het pand dat in bezit is van Stichting Bouwfonds 

van Vereniging Onbeperkt Lezen. Ook onderhoudskosten van 

het pand worden door deze stichting betaald. Onderhoud aan 

meubilair, inrichting, materialen om te kunnen werken, enz. 

worden wel bekostigd door de vereniging. Via Taal aan Zee 
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wordt wekelijks in ons verenigingspand aan één slechtziende 

persoon NT-2-les (taalles) gegeven.  

 

1.6 Financiën  
 

Inkomsten 

De contributie is vastgesteld op een minimumbedrag van €10,- 

per jaar en is ongewijzigd gebleven. Het jeugdlidmaatschap is 

gratis. In 2019 is er een bedrag van € 26.458,- aan contributie 

binnengekomen. Een aantal leden betaalde meer dan de 

minimumcontributie van € 10,-. Bovenop de vaste contributie is 

een extra bedrag van € 8.748,-  ontvangen.  

Uitgaven 

De uitgaven bestaan uit de personeelskosten, organisatiekosten 

en de kosten van projecten. De vereniging financiert externe 

projecten mits deze tot doel hebben: 'leesbevordering van de 

doelgroep mensen met een leesbeperking' 

Meerjarenbegroting 

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbegroting vast. Nadat 

de begroting door het bestuur is vastgesteld, wordt deze in de 

Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden 

aangeboden. Op basis van deze meerjarenbegroting stelt het 

bestuur elk jaar een begroting vast voor het navolgende 

kalenderjaar.  

1.7. Fondsen 

Van de volgende fondsen en organisaties hebben wij in 2019 

een bijdrage mogen ontvangen:  

− Stichting Hooijkaas-la Lau Fonds 

− Stichting HandicapNL (in verband met een inmiddels 

afgerond project Afasie en Lezen) 

− De Boekvertalers 

− J.C. de Boer-Voet fonds 

− Stichting Thurkow 



9 
 

In 2019 hebben wij financiële middelen van het ministerie van 

OCW (€60.510,-) en Fonds XL (€ 33.020) ingezet voor het 

project toegankelijk publiceren. 

Er zijn in 2019 geen middelen ontvangen vanuit 

nalatenschappen. 

 

1.8 Verantwoording 

Het bestuur van Vereniging Onbeperkt Lezen legt conform de 

statuten via het jaarverslag met de verkorte jaarrekening 

verantwoording af aan de leden. Dit gebeurt tijdens de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) die jaarlijks vóór 1 juli wordt 

gehouden. De ALV verleent het bestuur vervolgens decharge 

voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.  De directeur is 

belast met de dagelijkse leiding van het verenigingsbureau en 

handelt hierbij volgens de richtlijnen en beslissingen van het 

bestuur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur 

op basis van de afspraken die zijn gemaakt in het 

directiestatuut. Het (concept)jaarverslag en het actuele 

beleidsplan zijn openbaar en voor ieder ter inzage op de 

website. 

Vereniging Onbeperkt Lezen heeft de culturele ANBI status De 

culturele ANBI status stelt donateurs in staat gebruik te maken 

van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte.  

 

2. Leden 
 

2.1 Belangenbehartiging 

Vereniging Onbeperkt Lezen behartigt de belangen van mensen 

die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op 

aangepaste leesvormen. Wij doen dit door:  

• het bevorderen van een goed aanbod en voldoende keuze 

in aangepaste lectuur (braille, gesproken vorm, grote 

letters, digitaal) 
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• het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van leden 

op het gebied van lezen in de aangepaste leesvormen of 

de promotie hiervan 

• het geven van advies en informatie en zo nodig verwijzen 

naar de juiste dienstverlener 

• het thema onbeperkt lezen actueel houden op de agenda 

bij mensen en organisaties die hiervoor verantwoordelijk 

zijn, te weten; de overheid, de uitgevers, de Koninklijke 

Bibliotheek, etc.  

• het behandelen van klachten over de dienstverlening 

aangepast lezen 

 

2.2 Ledenbinding 

De vereniging zet zich in als belangenbehartiger voor haar 

leden. Leden hebben de mogelijkheid om mee te denken, mee 

te praten en mee te beslissen. Voor de vereniging zijn leden 

belangrijk voor het behoud van maatschappelijk draagvlak voor 

de missie 'Onbeperkt Lezen'. De ledenbinding krijgt vorm en 

inhoud onder andere via de deelname van leden aan 

werkgroepen en aan de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergaderingen, maar ook door de volgende activiteiten 

(gratis voor leden): 

• Drie à vier maal per jaar een verenigingsbericht in de 

gewenste leesvorm met nieuws en informatie   

• Jaarlijkse ledengeschenk (een audioboek) 

• Jaarlijkse Ledendag met verschillende thema's en sprekers 

• Tweejaarlijkse Schrijversdagen  

Ledengeschenk en thema Ledendag 2019 

Alle leden ontvingen in 2019 de audio-versie van het boek 

'Hersenen willen Lezen' - geschreven en ingesproken door de 

bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder - als 

ledengeschenk. Het thema van de Ledendag was 'het brein'.  

Wetenschapsjournalist Mark Mieras en hoogleraar in de 

geschiedenis van de psychologie Douwe Draaisma waren beide 

bereid gevonden om de aanwezigen te inspireren over het 

belang en de functies van het brein.  
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De jeugdleden ontvingen in 2019 de audio-uitgave van het 

boek 'Gorgels' van Jochem Myjer, die het boek heeft 

geschreven en zelf heeft ingesproken.  

 

2.3 Ledenparticipatie- en werkgroepen 
 

Werkgroep Braille Kwaliteit en Kennisbewaking 

De werkgroep waakt over de kwaliteit van de door de 

producenten gemaakte brailleboeken en tijdschriften en 

onderhoudt contacten over de brailledienstverlening, 

bijvoorbeeld over de klachtenregistratie en terugmelding 

hierover. Eind 2019 vond een overleg plaats met Dedicon, CBB 

en BPL en werd de kwaliteit van de  brailleproducties 

besproken. Zo is bijvoorbeeld door de werkgroepleden 

aangegeven dat zij het opmerkelijk vonden dat er nog steeds 

zoveel boeken worden ingescand en hierdoor fouten bevatten.    

Werkgroep Braille Educatie en Promotie 

De werkgroep is in 2019 drie keer bijeen geweest en heeft zich 

met name bezig gehouden met het stimuleren en promoten van 

braille bij de jeugd en volwassenen. De werkgroep heeft dit jaar 

het bestuur geadviseerd inzake het toekennen van de 

Braillepluim. Daarnaast heeft de werkgroep gezorgd voor de 

totstandkoming van een geactualiseerde uitgave van het 

informatieve boek 'Op weg naar braille'.  

Kosten van de herdruk: € 9.950,- 

In het kader van de promotie van het brailleschrift zijn er dit 

jaar weer braille-alfabetten, armbandjes met 'I love braille'  en 

braille-stickers voor de jeugd  verspreid.  

Werkgroep Schrijversdag 

Een werkgroep bestaande uit vier verenigingsleden heeft de 

Schrijversdag 2019 voorbereid. Deze dag werd gehouden in het 

Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Dit jaar was dat op 

zaterdag 9 maart en stonden twee schrijvers centraal: Marion 

Bloem en Jan Terlouw. De interviews werden afgenomen door 
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Petra Possel. De opkomst was goed, er waren in totaal 124 

personen aanwezig. De Schrijversdag is uitgebreid gepost op 

Facebook en Twitter. Chrit Wilshaus heeft audio-opnamen 

gemaakt op de dag zelf en uitgezonden op Solutions Radio en 

werkgroepslid Cees Smit maakte een journalistiek audio-

verslag van de dag. 

Kosten Schrijversdag: € 11.685,- 

 

2.4  Ledenadministratie 

De ledenadministratie wordt bijgehouden in het online 

programma Banster. Op  1 januari 2019 stonden er 1917 leden 

ingeschreven en op 31 december 2019 waren dat er 1737. De 

meest voorkomende redenen voor opzegging: overleden, 

gezondheidsredenen of vanwege zeer hoge leeftijd, opname in 

verpleeghuis, vertrokken, adres onbekend, enz. Leden die niet 

reageren op de brief met het verzoek voor contributie en de 

betalingsherinnering, worden - na twee jaar geen contributie 

hebben betaald - uitgeschreven als lid. 

3. Projecten 
 

3.1 Verenigingsprojecten 
 

Braillepluim op Wereldbrailledag  

De Braillepluim 2019 is uitgereikt aan Angelien van Zeijl voor 

haar project ‘Het Samenleesmomentje’. Het is een combinatie 

van een brailleversie van een kinderboek naast het originele 

gedrukte boek. Angeline, die op latere leeftijd slechtziend is 

geworden en braille heeft geleerd bij het Loo Erf, maakt deze 

brailleboeken zelf. Deze combinatieboeken zijn bedoeld voor 

ouder en kind die samen willen lezen, waarvan of de ouder of 

het kind een visuele beperking heeft. Van de overhandiging van 

de Braillepluim aan Angelien van Zeijl was een filmpje gemaakt 

dat op 4 januari (Wereldbrailledag) is gepubliceerd via de 

sociale media. Op en na 4 januari is er ook uitgebreid aandacht 

besteed aan de Braillepluim via de pers. Het bericht is 
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gepubliceerd op websites van andere organisaties maar ook 

door het AD, De Telegraaf en het NRC-Handelsblad. Ook 

regionale media zoals TV-West en NOS-regionaal (Regio 

Westland) besteedden aandacht aan de uitreiking van de 

Braillepluim. 

Kosten van dit project: € 1.920,- 

 

Boek op verzoek 2019  

Zoals in voorgaande jaren werden ook in 2019 weer 5 titels 

door de jury geselecteerd, in productie als audioboek gegeven 

bij de CBB en geschonken aan de aanvrager. De titels waren 

om verschillende redenen eerder afgewezen door BPL als 

suggestie in hun collectie. Bij de aanvragen waren dit keer twee 

Engelstalige boeken.  

Kosten van dit project: € 13.110 

 

 

Millennials 

Door communicatiebureau BBK|Door Vriendschap Sterker was 

een klein onderzoek gehouden onder de doelgroep blinde en 

slechtziende millennials. Op basis hiervan is het voorstel 

gekomen om als vereniging mogelijk meer te gaan betekenen 

voor deze doelgroep. Er zou namelijk vooral behoefte zijn aan 

een informatief platform en/of digitale ontmoetingsplek – voor 

alles wat met hun beperking heeft te maken en waar zij 

handige tips en trucs met elkaar kunnen uitwisselen. Het was 

lastig te bepalen of de vereniging dit platform zou kunnen 

bieden. BBK ontwikkelde een aantal korte videoclips waarin de 

millennials zelf anderen oproepen om met ideeën te komen 

voor dit platform. De via de sociale media verspreidde filmpjes 

leverden echter amper reacties op. Onze conclusie is dat deze 

groep wel graag met elkaar in contact komt voor het 

uitwisselen van tips en trucs maar dat er geen behoefte is of 

geen tijd om dit te helpen organiseren. De video's hebben op 
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de sociale media vooral gediend om het publiek bekend te 

maken met de doelgroep blinde en slechtziende millennials, de 

manier waarop zij lezen en hun ' lifestyle'.   

Kosten van dit project: € 11.100 

Jubileumboek “Knokken voor je Boeken” 

In 2019 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats in het 

kader van het uitbrengen van een jubileumboek ter 

gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging. In 

het boek staan 22 interviews (portretten) van leden en kreeg 

de veelzeggende titel: “Knokken voor je Boeken”. Voor de 

interviews is journaliste Ditty Eimers aangetrokken. Daarnaast 

is de fotograaf Willem Jan Ritman, die eerder voor de 

vereniging heeft gewerkt, bereid gevonden om fotoportretten te 

maken. H.K.H. Prinses Laurentien heeft een voorwoord in het 

boek geschreven. De oplage is 1.500 exemplaren, waarvan er 

ongeveer 1.000 gratis worden verspreid onder de openbare 

bibliotheken in Nederland. Het boek zal begin 2020 worden 

gepresenteerd.  

Kosten van dit project: € 24.780,- 

 

3.2 Projecten in samenwerking 
 

Project: Braille-autoriteit 

Vanuit het verenigingsbureau wordt invulling gegeven aan 

ondersteuning en bemensing van het Besluitvormend Comité 

van de Braille-autoriteit. De Braille-autoriteit bestaat uit 

organisaties die via een convenant in Nederland en Vlaanderen 

zijn betrokken bij het lezen, produceren en onderwijzen van 

braille. De directeur van Vereniging Onbeperkt Lezen, Monique 

Oudshoorn is voorzitter van het Besluitvormend Comité. René 

Vink nam dit jaar de secretaris-functie over van de CBB.  

De vereniging heeft vanuit de Braille-autoriteit de opdracht 

gekregen om een Braille Symposium voor te bereiden en een 

geschikte locatie – die zowel vanuit Nederland als vanuit België 
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goed te bereiken is -  te vinden. Deze werd gevonden in het 

Chassé-theater te Breda. Het symposium met de titel 'Braille in 

het digitale tijdperk' vond plaats op 29 november 2019. Het 

was de eerste keer dat een braille-symposium ook voor 

Belgische braillelezers werd georganiseerd. In totaal waren er 

150 personen aanwezig. Veel van de deelnemers waren 

personen die werkzaam zijn in de braille-sector. Vanuit de 

leden zijn positieve reacties ontvangen over het symposium.  

Onze financiële bijdrage: € 10.000,- 

Onze personele bijdrage: 240 uur 

 

Project: XL-versie CPNB-actie Kinderboekenweekgeschenk 2019 

Samen met Fonds XL bekostigde de vereniging de XL-versie 

van het Kinderboekenweekgeschenk 'Haaientanden' van Anna 

Woltz. Deze speciale editie met grote letters wordt verspreid via 

de Kinderboekhandel als alternatief op het gewone in normale 

letters gedrukte boek. Om meer informatie te verkrijgen over 

de doelgroep (wie lezen graag deze speciale groteletterversie?)  

is dit jaar een flyer - met een aantal vragen over het gebruik 

van het boek - bijgevoegd. Met het deelnemen aan deze kleine 

enquête maakten de kinderen kans op een boek in 

grootletterdruk of dyslexie-lettertype. Er zijn ongeveer 30 flyers 

retour gekomen, waarvan het bij 28 kinderen om leesbeperking 

dyslexie ging en bij twee kinderen om slechtziendheid.  

Onze financiële bijdrage: € 2.475,- 

Onze personele bijdrage: 20 uur 

 

Project: XL-versie van CPNB-actie Nederland Leest 

Samen met Fonds XL heeft de vereniging in 2019 ook weer 

bijgedragen aan een speciale grootletterversie van het boek bij 

de CPNB-actie in de Nederlandse bibliotheken 'Nederland 

Leest'. Dit jaar was de titel van het geschenkboek; 'Winterbloei' 

van Jan Wolkers. Deze XL-versie van het boek was in de maand 
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oktober gratis te verkrijgen in bibliotheken- die zonder meer 

kosten – deze groteletterversie ook hadden besteld om te 

verspreiden onder hun leden. 

Onze financiële bijdrage: € 4.995,- 

Onze personele bijdrage: 10 uur 

Project: Toegankelijk Publiceren 

In dit mede door het ministerie van OCW gesubsidieerde 

project werken uitgevers, onderwijs, Dedicon en 

belangenorganisaties samen om toegankelijkheid aan de bron 

te realiseren. In 2019 is weer veel geïnvesteerd in 

bewustwording en kennisoverdracht bij uitgevers. De middelen 

hiervoor (€ 85.600) zijn afkomstig van een subsidie van het 

ministerie van OCW en Fonds XL. Omdat het project eind 2019 

ten einde liep wordt thans gewerkt aan het maken van een 

verantwoordingsrapportage over de bestede subsidie. Er wordt 

al gesproken over een vervolgproject. 

Onze financiële bijdrage: geen 

Onze personele bijdrage: 280 uur  

Project: Consulentenplan 

Op initiatief van de KB en onder aansturing van de CBB was 

geld vrij gemaakt voor een op te zetten plan om meer lezers te 

werven voor de leesvoorziening middels speciaal hiervoor te 

werven (vrijwillige) consulenten. Het ging hier voornamelijk om 

de doelgroep ouderen die slecht gaan zien en die niet weten 

van de mogelijkheid om audioboeken te kunnen lenen. Hiervoor 

werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met 

vertegenwoordiging van BPL, Dedicon, CBB, Solutions Radio en 

de vereniging om te bespreken hoe het plan kon worden 

aangepakt. Het ging in eerste instantie om een pilot in een paar 

regio’s in Nederland. Er zijn door de CBB opeenvolgend twee 

verschillende projectleiders voor aangetrokken. Ondanks 

verschillende bijeenkomsten, het verspreiden van folders om 

consulenten te werven, is uiteindelijk geen overeenstemming 

gevonden over hoe moest worden samengewerkt aan de 
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werving van nieuwe lezers. Om deze reden heeft de stuurgroep 

uiteindelijk besloten het consulentenplan in de voorgestelde 

opzet niet door te zetten. De CBB heeft het plan om 

consulenten in te zetten in een gewijzigde vorm wel voortgezet.   

Onze financiële bijdrage: geen 

Onze personele bijdrage: 40 uur 

 

3.3 Externe projecten 
 

Project: Jeugdboekenkrant 

In het kader van ons jeugdbeleid en in samenwerking met 

leerkrachten uit het onderwijs aan blinde en slechtziende 

leerlingen is in 2019 op kosten van de vereniging opnieuw een 

informatieve jeugdkrant uitgebracht met boekinformatie van 

Passend Lezen (BPL). Het was de wens vanuit het onderwijs om 

de krant, die zowel in grote letters als in braille is verschenen, 

dit keer uit te brengen tijdens de Kinderboekenweek. De krant 

was bedoeld om blinde en slechtziende kinderen te wijzen op 

de boeken die zij kosteloos kunnen aanvragen bij BPL in 

verschillende leesvormen. Ook was de krant voorzien van een 

inschrijfbon voor die kinderen die nog geen abonnement bij BPL 

hebben. Het resultaat was dat zich in het laatste kwartaal van 

2019  14 jeugdlezers met de leesbeperking 'blind' hebben 

aangemeld en 134 jeugdleden met leesbeperking 'slechtziend'. 

De reacties vanuit het onderwijs aan blinde en slechtziende 

kinderen waren (opnieuw) positief.  

Onze financiële bijdrage: € 3.480,-  

 

Project: Voorleesboek Moppereend  

Het gaat hier om een financiële bijdrage aan de bewerking van 

het prentenboek Moppereend, dat voor 2020 gekozen is als 

voorleesboek in het kader van de Nationale Voorleesdagen in 

januari. Het is een aanvulling op de collectie tactiele 

prentenboeken van Stichting PrentenboekenPlus. Deze uitgave 
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is speciaal bedoeld om zeer jonge kinderen – of hun ouders - 

met een visuele beperking mee te kunnen laten doen aan deze 

voorleesactie van de CPNB. 

Onze financiële bijdrage: € 2.500,- 

Onze personele bijdrage: geen 

 

Project: Producties voor braille jeugdcollectie BPL 

Op verzoek van leden zijn een aantal ontbrekende titels 

toegevoegd aan de collectie van Passend Lezen. Het ging hier 

om ontbrekende (2) titels in de braillejeugdcollectie, 

geschreven door Jan Terlouw. 

Onze financiële bijdrage: € 1.030,- 
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4. Verkorte jaarrekening 2019 
(gebaseerd op de samengestelde jaarrekening 2019) 

 

4.1  Balans per 31 december 2019 

 

 2019  2018 

A c t i v a    

    

Materiële vaste activa 4.855  2.439 

Financiële vaste activa 497.176  - 

Vorderingen en overlopende activa 2.041  517.241 

Liquide middelen 11.918  80.084 

    

Totaal activa 515.990  599.764 

    

P a s s i v a    

    

Eigen vermogen    

Algemene reserve 487.113     487.113 

Langlopende schulden -     - 

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva 

28.877  112.651 

    

Totaal passiva 515.990  599.674 
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4.2  Staat van baten en lasten 2019 

 

 2019  2018 

B A T E N    

    

Contributies 26.458  29.064 

Bijdragen voor projecten 98.529  113.279 

Overige baten 341.397  322.099 

    

Som der baten 466.384  464.442 

  

 

  

 

    

L A S T E N    

    

Projectkosten 177.843  171.071 

Personeelskosten 182.958  180.797 

Huisvestingskosten 12.944  11.882 

Organisatiekosten algemeen 44.248  56.876 

Ledenorganisatie en 

informatievoorziening 

48.391  43.816 

    

Som der lasten 466.384  464.442 

    

Saldo staat van baten en lasten -  - 
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4.3  Toelichting op de verkorte jaarrekening 2019 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 

tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De andere 

vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen kostprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving 

is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening 

houdend met de restwaarde. Vorderingen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 

oninbaarheid. 

Voorzieningen 

De pensioentoezeggingen van de vereniging zijn ondergebracht 

bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. In de jaarrekening 

worden slechts de verschuldigde premies als last in de staat 

van baten en lasten opgenomen. Voor zover verschuldigde 

premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de 

balans opgenomen. Indien de pensioenregeling van dien aard is 

dat de vereniging risico’s verbonden aan de pensioenregeling 

draagt, worden deze risico’s niet in de jaarrekening tot 

uitdrukking gebracht behoudens voor zover het gaat om 

bijstortingsverplichtingen die zich met een redelijke mate van 

zekerheid voor zullen doen. 

Belastingen 

De vereniging is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting 

en omzetbelasting. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

De baten en lasten zijn, voor zover deze er betrekking op 

hebben, toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot 

ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
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vermelde grondslagen voor waardering en zijn toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijving op de andere vaste bedrijfsmiddelen is lineair 

en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend 

met de restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt 

naar tijdsgelang afgeschreven. 

Personeelsbestand 

                        Aantal   

Bezetting per 31 december    1,88  

Gemiddeld (FTE) gedurende verslagjaar  1,88   

 

 

Verklaring van gebruikte afkortingen en namen: 
ALV  Algemene Ledenvergadering 

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 

BPL  Bibliotheekservice Passend Lezen 

CBB  Christelijke Bibliotheek voor Blinden en    

        Slechtzienden, producent van aangepaste lectuur 

CPNB  Collectieve Propaganda van het Nederlandse  

  Boek 

Dedicon Producent van aangepaste lectuur 

FTE  Fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid 

waarmee de omvang van een dienstverband of de 

personeelssterkte kan worden uitgedrukt 

KB  Koninklijke Bibliotheek 

OCW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 


