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1. Voorwoord 
 

Deze septemberuitgave van ons 
verenigingsbericht ontvangt u na 
een lange, mooie zomer. Een 
zonnige dag was het ook toen we 
op 9 juni jl. onze Ledendag 
organiseerden. Niet alleen werd op 
die dag onze Algemene 
Ledenvergadering gehouden, maar 
net als vorig jaar is er gekozen 
voor een breder programma waarin 
dit jaar het hoorspel centraal stond, 
dat blijkbaar voor veel leden een 
interessant onderwerp is, waar zij 
graag voor naar Utrecht reisden. 
Het programma was samengesteld 
in samenwerking met de mensen 
van Stichting Hoorspel Nu.  
In de ochtend gaf hoorspelactrice 
Els Buitendijk een aangrijpende 
solovoorstelling over de tragische 
levensgeschiedenis van 
beeldhouwster Camille Claudel. ’s 
Middags nam oud-hoorspelacteur 
Chiel de Kruijf de aanwezigen mee 
door de geschiedenis van wat ook 
wel ‘het luisterspel’ wordt 
genoemd. Hij illustreerde zijn 
verhaal met historische 
geluidsfragmenten, die een feest 
der herkenning bleken.  
In dit verenigingsbericht leest u 
een kort verslag van de Algemene 
Ledenvergadering die ook op 9 juni 
is gehouden. Door de krappe 
planning was er tijdens de 
ledenvergadering weinig ruimte om 
rustig vragen te stellen. Ook 
werden er vragen gesteld over de 
dienstverlening van 
Bibliotheekservice Passend Lezen, 
waar niet direct antwoord op kon 

worden gegeven. In dit 
verenigingsbericht besteden wij 
daarom extra aandacht aan deze 
vragen en de antwoorden. Ook 
kunt u het bericht aan onze 
beschermvrouw Prinses Laurentien 
lezen, dat wij stuurden bij aanvang 
van de ledenvergadering. Omwille 
van de tijd was het niet aan de 
aanwezigen voorgelezen, terwijl 
daar wel interesse voor was.  
Na deze tweede Ledendag is 
duidelijk geworden dat een 
dergelijke dag een goede vorm is 
om de leden bijeen te brengen en 
met elkaar in gesprek te komen. 
Volgend jaar organiseren wij dus 
weer een Ledendag. De datum, 
waarschijnlijk weer een zaterdag in 
juni, zullen wij in de loop van het 
jaar bekend maken. Ook het thema 
moet nog worden bepaald. 
Suggesties zijn van harte welkom, 
neemt u vooral contact met ons op. 
Naast de Ledendag organiseren 
wij in 2019 ook weer de 
tweejaarlijkse Schrijversdag. Die 
datum is wel bekend, namelijk 
zaterdag 9 maart 2019. Deze 
datum kunt u alvast noteren, de 
dag is gratis voor onze leden en u  
bent van harte welkom. De 
ledenwerkgroep Schrijversdag is al 
bij elkaar geweest om te bedenken 
welke schrijvers we gaan 
uitnodigen, wie we vragen de 
gesprekken te voeren en hoe de 
dag er in zijn geheel uit zal gaan 
zien. Mocht u ideeën en wensen 
hebben, laat het ons weten. Wij 
willen in het netwerk onze 
spreekbuisfunctie op het gebied 
van onbeperkt lezen waarmaken, 
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dus hoe meer we op de hoogte zijn 
van wat er in de achterban leeft, 
hoe beter. Wij horen graag van u. 
 
Monique Oudshoorn, directeur 
 

2. Kort verslag 
van de Algemene 
Ledenvergadering 

 

Op 9 juni jl. vond op de Ledendag 
ook de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats. Deze 
begint altijd met het voorlezen van 
de namen van de aanwezige 
leden. Er waren in totaal 76 
personen (inclusief bestuur) 
aangemeld, waarvan er 61 
stemgerechtigd zijn (leden). 
Daarnaast kwamen 15 personen 
mee als begeleider of als 
introducé. 
Zoals gebruikelijk stonden een 
aantal financiële onderwerpen op 
de agenda, waarvoor het bestuur 
goedkeuring moet vragen aan de 
ledenvergadering. 
De penningmeester heeft een 
toelichting op de jaarrekening en 
op meerjarenbegroting 2018-2021 
gegeven en heeft de leden 
gevraagd er mee in te stemmen 
dat de contributie gehandhaafd 
blijft op 10 euro per jaar. De leden 
stemden bij acclamatie in met het 
jaarverslag, inclusief de verkorte 
jaarrekening, met de voorgestelde 
meerjarenbegroting en met het 
handhaven van het  
contributiebedrag. 
Op de agenda stond verder de 
statutenwijziging om het -gratis- 

jeugdlidmaatschap mogelijk te 
maken. Een ledenwerkgroep heeft 
in afstemming met de notaris de 
wijzigingen voorbereid en nadat 
het bestuur had ingestemd met 
een akte van statutenwijziging is 
het aan de ledenvergadering om 
met de wijzigingen in te stemmen.   
Het onderwerp jeugdlidmaatschap 
is op eerdere ledenvergaderingen 
al aan de orde geweest en de 
specifieke wensen die zijn geuit, 
zijn bij de uitwerking 
gerespecteerd. Om die reden 
wordt in de nieuwe statuten niet 
gesproken over jeugdleden, maar 
over een aspirant-lidmaatschap 
voor jeugd tot 18 jaar. Aspirant-
leden zijn als zodanig geen 
contributie verschuldigd, maar 
hebben ook geen inspraak op de 
ledenvergaderingen. Deze 
concept-statutenwijziging is eerder 
aangekondigd in het 
verenigingsbericht van mei 2018.   
Na een korte discussie over de 
voorliggende stukken heeft de 
voorzitter de leden gevraagd of zij 
akkoord gaan met de concept-
statutenwijziging en of zij de 
directeur willen mandateren om de 
statutenwijziging, met 
inachtneming van wat in de 
vergadering aan de orde is 
geweest, verder af te handelen met 
de notaris? De leden stemden 
hiermee in per acclamatie. 
Afgesproken is dat de vragen en 
opmerkingen die in de vergadering 
nog zijn gesteld met de 
antwoorden van de notaris zullen 
worden gepubliceerd in het 
eerstkomende verenigingsbericht. 
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Deze vragen en antwoorden van 
de notaris vindt u terug in het 
artikel “Over de statutenwijziging”. 
Zoals gebruikelijk werd op de 
Ledenvergadering ook bekend 
gemaakt welke boektitels door de 
jury zijn geselecteerd voor Boek op 
Verzoek 2018. Bestuurslid 
Suzanne Meeuwissen noemde de 
vijf, door een onafhankelijke jury  
geselecteerde titels en legde uit 
waarom juist deze titels zijn 
gekozen. 
Tot slot kwam het agendapunt 
“Bestuurssamenstelling” aan bod. 
Bestuurslid Suzanne Meeuwissen 
was statutair aftredend, maar heeft 
zich weer verkiesbaar gesteld voor 
een derde termijn. Aan de leden 
werd gevraagd of zij akkoord gaan 
met haar herbenoeming. De leden 
hebben met applaus ingestemd.   
Bestuurslid Gyntha Goertz heeft 
haar derde termijn vol gemaakt en 
was daarom statutair niet meer 
herkiesbaar en nam afscheid als 
bestuurslid. Zij werd toegesproken 
door de voorzitter die haar 
bedankte voor haar inzet in de 
afgelopen 8 jaar. Gelukkig blijft 
Gyntha wel actief in de 
ledenwerkgroep Braille Educatie 
en Promotie. Marcel Janssen werd 
voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. De aanwezige leden 
gingen akkoord met zijn 
benoeming. 
Helaas was er voor de rondvraag 
weinig tijd, iets waar sommige 
leden teleurgesteld over waren. Er 
was een vraag over lastige 
etiketten op cd-hoesjes. Gevraagd 
werd of de Vereniging hier navraag 

over wilde doen bij Passend 
Lezen. De vraag en het antwoord 
kunt u terugvinden in de rubriek 
“Over de dienstverlening Passend 
Lezen”.  
Ook zijn er opmerkingen geplaatst 
over het feit dat de leden van de 
Oogvereniging vanaf 1 juli hun 
materialen niet meer in twee 
leesvormen kunnen aanvragen. 
Vanuit het bestuur is geantwoord 
dat dit gaat om een interne kwestie 
tussen de Oogvereniging en haar 
leden. Leden gaven aan het 
belangrijk te vinden dat de 
Vereniging opkomt voor 
braillelezers in een tijd en 
maatschappij waarin  steeds meer 
moet worden gevochten om in 
braille te mogen lezen. Directeur 
Monique Oudshoorn heeft daarop 
toegezegd het onderwerp te zullen 
bespreken als zij contact heeft met 
de collega’s van de Oogvereniging.  
Bij de rondvraag werd opgemerkt 
dat  het bericht aan Prinses 
Laurentien vanuit de 
Ledenvergadering in het verleden 
ook werd voorgelezen. Daar was 
vandaag van afgezien om tijd te 
winnen en ook na afloop van de 
vergadering was hier geen tijd 
meer voor. Het bericht aan Prinses 
Laurentien (en het ontvangen 
antwoord) wordt daarom in dit 
verenigingsbericht gepubliceerd, 
aansluitend op dit artikel. 
De volledige conceptnotulen 
worden gepubliceerd in het 
verenigingsbericht van mei 2019. 
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3. Correspondentie met 
beschermvrouw Prinses 
Laurentien 

 
Voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering van zaterdag 9 
juni 2018 hebben wij het volgende 
bericht gestuurd aan Prinses 
Laurentien, beschermvrouw van 
onze Vereniging: 
 
Koninklijke Hoogheid, 
 
Bestuur en leden van Vereniging 
Onbeperkt Lezen, bijeen in het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs 
te Utrecht voor onze Ledendag, 
groeten u hartelijk. De jaarlijkse 
Ledendag staat dit jaar in het teken 
van het hoorspel. In de Algemene 
Ledenvergadering, die vandaag 
ook wordt gehouden, legt het 
bestuur van de Vereniging 
verantwoording af over de 
activiteiten in het jaar 2017. Zo 
hebben wij in dit verslagjaar samen 
met 18 andere organisaties uit 
Nederland en Vlaanderen bij de 
Taalunie in Brussel onze 
handtekening gezet onder het 
convenant voor oprichting van een 
gezamenlijke Braille-Autoriteit voor 
de Nederlandse taal.  
Verder hebben wij, samen met de 
Oogvereniging, het initiatief 
genomen voor zogenaamde 
Rondetafelbijeenkomsten voor 
toegankelijke informatie en lectuur. 
Onderwijs, dienstverlening en 
uitgevers werken gezamenlijk naar 
een situatie waarbij informatie en 
lectuur direct toegankelijk is voor 
mensen met een leesbeperking en 

niet speciaal hoeft te worden 
omgezet. Technologische 
ontwikkelingen maken dit mogelijk. 
Wij vinden het een grote eer dat u 
als beschermvrouw aan de 
Vereniging verbonden bent en 
hopen van harte dat we de 
komende tijd weer op uw steun 
kunnen rekenen bij het realiseren 
van onze missie “Onbeperkt 
Lezen”. 
 
Met de meeste hoogachting,   
Monique Oudshoorn-van Egmond, 
directeur 
 
Per brief hebben wij van de Dienst 
van het Koninklijk Huis de 
volgende reactie ontvangen:  
 
Namens Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Laurentien der 
Nederlanden wil ik U graag 
hartelijk bedanken voor Uw e-
mailbericht van 9 juni jl. waarin U 
haar informeert over de jaarlijkse 
Ledendag. De Prinses vindt het 
heel attent dat U haar op de 
hoogte heeft gesteld en geeft aan 
dat haar betrokkenheid en 
toewijding voor de Vereniging 
onverminderd is. 

 
 
4. Statutenwijziging en 

opmerkingen van leden 
 
Op 9 juni jl. is in de Algemene 
Ledenvergadering een 
statutenwijziging voorgelegd. Deze 
statutenwijziging was nodig om 
een -kosteloos- aspirant 
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lidmaatschap mogelijk te maken 
voor de jeugd. Na bespreking heeft 
de ledenvergadering de directeur 
gemachtigd om met de notaris de 
voorgestelde wijzigingen te 
verwerken, indachtig de 
opmerkingen die hierover zijn 
gemaakt in de vergadering.  
Het gaat om twee opmerkingen die 
tijdens de vergadering zijn 
gemaakt en die aan de notaris zijn 
voorgelegd: 
De eerste opmerking gaat over de 
zin: "aspirant-leden hebben alleen 
toegang tot de Algemene 
Ledenvergadering als de 
vergadering dat besluit. Zij hebben 
daar geen stemrecht”.  
Hierover werd opgemerkt dat dit 
wel een negatieve benadering is 
en dat de tekst hierop zou moeten 
worden aangepast, mits dat 
juridisch mogelijk is. In overleg met 
de notaris is nu de volgende tekst 
in de statuten opgenomen:  
”aspirant-leden hebben toegang tot 
de Algemene Ledenvergadering, 
tenzij die vergadering dat anders 
besluit. Zij hebben daar geen 
stemrecht”.  
Een tweede vraag die gesteld is: 
mogen aspirant-leden ook het 
woord voeren in de Algemene 
Ledenvergadering? Het bestuur 
was van mening dat dit wel 
mogelijk moet zijn, maar heeft 
toegezegd ook deze vraag voor te 
leggen aan de notaris. De notaris 
heeft aangegeven dat aspirant-
leden inderdaad het woord mogen 
voeren tijdens een vergadering.”   
 

Volledige tekst  van de Akte van 
Statutenwijziging, versie 12 juli 
2018  
 
INLEIDING 
De verschenen persoon verklaarde 
ter uitvoering van een besluit 
genomen in de op negen juni 
tweeduizend achttien te Utrecht 
gehouden algemene 
ledenvergadering van de 
Vereniging (bijlage) hierbij in de 
statuten van de Vereniging de 
volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
WIJZIGING A. 
Artikel 5 wordt gewijzigd en komt 
te luiden als volgt: 
"1. Gewoon lid wordt men door 

aanmelding bij en instemming 
door het bestuur.  

2. Bij niet toelating kan de 
algemene ledenvergadering 
alsnog tot toelating besluiten."  

WIJZIGING B. 
Artikel 6 wordt gewijzigd en komt 
te luiden als volgt: 
"De leden zijn gehouden tot het 
betalen van contributie aan de 
Vereniging, waarvan de hoogte 
door de ledenvergadering wordt 
vastgesteld." 
WIJZIGING C. 
Na artikel 7, onder vernummering 
van de overige artikelen, wordt een 
nieuw artikel 8 toegevoegd, 
luidende:  
"Aspirant-leden 
Artikel 8 
1. Aspirant-leden zijn zij die aan 

de activiteiten van de 
Vereniging deelnemen, doch 
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nog niet de achttienjarige 
leeftijd hebben bereikt.  

 Aspirant-leden zijn geen lid, 
hebben geen stemrecht, maar 
kunnen wel deelnemen aan 
activiteiten van de Vereniging.  

 Aspirant-leden hebben toegang 
tot de algemene 
ledenvergadering, tenzij die 
vergadering dat anders besluit. 
Zij hebben daar geen 
stemrecht. 

2. De in deze statuten voor leden 
getroffen regelingen over 
toelating, opzegging en 
ontzetting met de gevolgen 
daarvan, zijn zoveel mogelijk 
ook van toepassing op de 
aspirant-leden. 

3. Aan het aspirant-lidmaatschap 
zijn geen financiële 
verplichtingen verbonden.  

4. Het bestuur houdt een register 
bij waarin de namen, 
geboortedata en adressen van 
de aspirant-leden zijn vermeld. 

WIJZIGING D. 
Artikel 9 wordt gewijzigd en komt 
te luiden als volgt: 
"1. Donateurs zijn diegenen die 

zich als zodanig bij het bestuur 
hebben aangemeld.    

2. Donateurs verlenen jaarlijks 
aan de Vereniging een 
geldelijke bijdrage. 

3. Donateurs hebben het recht om 
op de algemene 
ledenvergadering het woord te 
voeren. Zij hebben evenwel 
geen stemrecht.  

4. Donateurs kunnen door het 
bestuur worden uitgenodigd 

voor deelname aan activiteiten 
van de Vereniging''.     

WIJZIGING E. 
Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd en 
komt te luiden als volgt: 
"1. In de algemene 

ledenvergadering hebben 
slechts gewone leden en 
ereleden stemrecht. Zij hebben 
elk één stem."     

BIJLAGE 
Aan deze akte is één bijlage 
gehecht. 
SLOT AKTE. 
 
Deze akte is in minuut opgemaakt 
en verleden te 's-Gravenhage op 
de datum vermeld in de aanhef van 
de akte. 
 
 
 
 

5. Onderzoek leesbehoeften 
onder millennials 

 
In verband met onze oriëntatie op 
de toekomst van de Vereniging 
heeft communicatiebureau BBK 
Door Vriendschap Sterker 
onderzoek gedaan onder de groep 
jonge blinde en slechtziende 
“millennials”. Hoewel er geen 
eenduidige definitie van millennials 
is, wordt deze groep meestal 
gehanteerd als geboren tussen 
1980 en 2000. Deze groep blinde 
en zeer slechtziende jongeren is 
niet heel groot, maar het is wel de 
schakel tussen de twee generaties; 
jeugd en ouderen. Daarnaast zijn 
millennials een inspirerende groep, 
omdat ze de eersten zijn die in het 
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digitale tijdperk zijn geboren en 
opgegroeid.  
De drie millennials die BBK 
aanvankelijk interviewde, vertelden 
bijvoorbeeld dat ze bijna niet meer 
op de ouderwetse manier, van 
papier, lezen. Dit doen ze eigenlijk 
alleen nog maar online. Op de 
vraag “Wat kan de Vereniging 
Onbeperkt Lezen voor hen 
betekenen?”, werd geantwoord; 
“Een plek bieden waar alle vormen 
van lezen samenkomen. Een plek 
waar je terecht kunt voor tips, 
informatie en inspiratie”. Om na te 
gaan of meer millennials deze 
behoefte hebben, hield BBK 
namens de Vereniging een 
verdiepend onderzoek met als 
focus de leesbehoeften. Op welke 
manier lezen millennials? Kunnen 
ze alles lezen wat ze willen? En 
waar hebben ze behoefte aan? 
Hier volgt een overzicht van de 
antwoorden, uitkomsten en 
leesbehoeften onder de groep 
millennials.  
 
Uitkomsten 
Uit de verkennende interviews 
werd duidelijk dat millennials 
onafhankelijk, druk en energiek 
zijn. Het verdiepende onderzoek 
met nog eens zeven blinde en 
slechtziende dames en heren 
bevestigt dit. Deze groep,18 tot 30 
jaar, studeert of werkt, heeft een 
druk sociaal leven en is veel 
onderweg. Aan lezen komt deze 
groep bijna niet toe. Al vindt de 
meerderheid het wel belangrijk.  
Blind zijn is geen beperking 

Uit het onderzoek blijkt dat 
millennials hun visuele beperking 
zelf niet als beperking ervaren. Het 
klopt dat sommige handelingen 
meer tijd kosten, maar dat is een 
gegeven. Een citaat; “De 
vertrektijden lezen bij de trein vind 
ik lastig. Dat kost mij meer tijd dan 
een ander.”  
De geïnterviewde millennials 
kunnen goed meekomen in de 
maatschappij, volg(d)en allemaal 
regulier onderwijs en hebben 
veelal ziende vrienden. 
Daaromheen hebben ze ook een 
netwerk van blinde en slechtziende 
leeftijdsgenoten met wie ze tips 
uitwisselen. 
 
Digitaal lezen 
Millennials lezen voornamelijk 
digitaal. Zowel voor studie als voor 
vrije tijd. Digitaal is snel, makkelijk 
en van deze tijd: “Digitaal lezen 
vind ik het handigst. Dat scheelt 
meezeulen van papieren boeken”. 
Deze groep is opgegroeid met 
internet en computers. Voor hen is 
digitaal lezen vanzelfsprekend. 
Hun leespatroon verschilt niet van 
hun ziende leeftijdsgenoten. Ze 
lezen veelal onderweg. Op hun 
mobiel, tablet of laptop. Ze 
scannen het nieuws, sociale media 
en artikelen. Luisteren podcasts, 
luisterboeken en kijken Netflix met 
audiodescriptie.  
 
Lezen weinig braille en literatuur 
Literatuur leest deze groep weinig. 
Gewoonweg omdat millennials 
geen tijd hebben. Of maken. Bijna 
iedereen geeft aan wel weer eens 
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een boek te willen lezen. 
Sommigen geven specifiek aan 
weer een brailleboek te willen 
lezen, om het woordbeeld te 
behouden. Een enkeling dwingt 
zichzelf om die reden af en toe een 
brailleboek te lezen: “In de 
vakantie ben ik weer met een 
brailleboek begonnen. Omdat ik 
het lezen van braille van mezelf 
moet bijhouden.” 
 
Genoeg braille- en luisterboeken 
beschikbaar 
Alle geïnterviewden geven aan dat 
er genoeg boeken beschikbaar 
zijn. Dat geldt zowel voor 
brailleboeken als voor 
luisterboeken: “Er is wat mij betreft 
genoeg. Er liggen nog een paar 
duizend boeken op me te wachten, 
dus ik ben er nog wel even zoet 
mee”. Een ander merkte op; “Ik 
heb nog nooit gehad dat ik iets 
wilde lezen wat er niet was.” 
 
Luisterboeken en podcasts 
populair 
De manier waarop deze groep 
leest, is verschoven van het 
geschreven naar het gesproken 
woord. Enkele citaten; 
“Een luisterboek vind ik een super 
uitvinding. Ik wil nooit meer 
anders.” “Ik ben al snel gestopt met 
brailleboeken. Gesproken boeken 
luisteren gaat veel sneller.”   
“Brailleboeken zijn dik en daarom 
onpraktisch. Ik lees in luistervorm.” 
Er zijn er ook die aangeven juist 
veel podcasts te luisteren: “Vaak 
om snel informatie op te doen” en 

“Podcasts vind ik veel spannender 
dan een luisterboek.”  
 
Digitale hulpmiddelen bij lezen 
Millennials zijn zelfredzaam, 
doorzetters en creatief. Ze vinden 
overal een oplossing voor. Ook op 
het gebied van lezen. “Ik gebruik 
Appleproducten. Die hebben een 
voice-overfunctie. Een programma 
dat geschreven tekst voorleest. 
Een brief kan ik lezen door er een 
foto van te maken. Een app leest 
het vervolgens voor”. Een ander 
zegt: “Kookrecepten laat ik 
voorlezen door m’n telefoon. Zo 
hoef ik de achterkant van een pak 
rijst niet met m’n loep te lezen.”  
Ook vertelde een van de 
millennials dat ze niet gaat 
wachten tot een digitaal boek 
beschikbaar is gemaakt voor haar 
maar dat ze zelf de uitgever 
benaderde en het digitale bestand 
direct heeft verkregen. 
 
Vereniging Onbeperkt Lezen 
onbekend 
Op de vraag of ze Vereniging 
Onbeperkt Lezen kennen, 
antwoorden de meeste millennials 
‘nee’. Een enkeling heeft er wel 
eens van gehoord. Twee van de 
tien geïnterviewden zijn lid. Eén 
van die leden zegt: “VOL maakt 
onbeperkt lezen mogelijk. En leden 
mogen meedenken in oplossingen. 
Het is leuk en goed dat er zo’n 
vangnet is”. VOL wordt nogal eens 
verward met Passend Lezen en in 
mindere mate met Dedicon: “Ik ken 
Passend Lezen. Is dat hetzelfde?”. 
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Conclusie 
Uit voorgaande blijkt dat deze 
groep graag leest, maar er 
tegelijkertijd weinig tijd voor heeft. 
Het boekenaanbod is groot 
genoeg. Daarin is geen rol voor 
VOL. Deze groep geeft aan wel 
behoefte te hebben aan één 
digitale plek waar praktische 
informatie, inspirerende verhalen 
en handige apps samenkomen. 
“Mij lijkt het leuk te lezen hoe 
anderen iets voor elkaar krijgen. 
Bijvoorbeeld, hoe krijg je op school 
meer tijd voor een toets?”. En: “Ik 
zou willen weten hoe je iets op een 
toegankelijke manier kunt lezen. Er 
is denk ik meer mogelijk dan ik 
weet. Daar ben ik nieuwsgierig 
naar”. 
 
Samenwerken aan de toekomst 
van Onbeperkt Lezen 
Vereniging Onbeperkt Lezen wil 
graag relevant zijn voor haar 
doelgroepen. Nu en in de 
toekomst. Uit het onderzoek is 
waardevolle informatie naar voren 
gekomen. Uit het onderzoek blijkt 
dat millennials vaak geen lid zijn 
van verenigingen, maar als we 
luisteren naar hun  behoeften, 
merken we dat ze wel op zoek zijn 
naar verbinding met anderen uit de 
doelgroep. We gaan in de 
komende tijd proberen uit te vinden 
hoe we hen daarin kunnen 
ondersteunen, een platform 
kunnen bieden, waarbij het belang 
van de Vereniging natuurlijk is om 
het lezen bij deze doelgroep te 
bevorderen.  We houden u 

uiteraard op de hoogte van het 
vervolg. 
 
 

6. Over de dienstverlening 
Passend Lezen 

 
Tijdens de rondvraag in de 
Algemene Ledenvergadering is 
een opmerking gemaakt over de 
dienstverlening van Passend 
Lezen. Omdat we op dat moment 
het antwoord niet konden geven, is 
toegezegd dat we een en ander bij 
Klantencontact van Passend Lezen 
zouden navragen en hier in het 
Verenigingsbericht verslag van 
zouden doen.  
Het ging om problemen bij de 
toezending van de daisy-cd’s. De 
bij Passend Lezen aangevraagde 
cd’s worden door Dedicon 
verzonden. Het blijkt dat de cd’s 
verkeerd worden bezorgd, doordat 
er etiketten op de verzendhoesjes 
van de cd's geplakt worden. Het 
betreffende lid heeft hierover 
contact opgenomen met 
Klantencontact maar had niet de 
indruk dat het probleem werd 
opgelost. De vraag was of de 
Vereniging hier iets in kan 
betekenen. Toegezegd is dat wij 
navraag zouden doen bij de 
collega’s van Bibliotheekservice 
Passend Lezen en hier leest u de 
gestelde vragen en de ontvangen 
antwoorden: 
 
Klopt het dat er stickers over de 
verzendadressen worden geplakt? 
Ja, dit klopt. 
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Wie doet dit? 
PostNL 
 
Is het probleem bij jullie bekend en 
is dat door meer klanten 
doorgegeven? 
Ja, dit is bij ons bekend naar 
aanleiding van berichten van 
klanten. Wij hebben Dedicon 
hierover bericht en zij hebben ons 
aangegeven dat PostNL een 
nieuwe werkwijze heeft voor het 
verwerken van de post. PostNL is 
overgegaan op nieuwe 
sorteerstraten. Deze voorzien de 
post van een geprinte 
streepjescode waarna het 
sorteerproces verder 
geautomatiseerd plaatsvindt. De 
streepjescode wordt geprint aan de 
onderste rand van enveloppen. Bij 
de verzendhoesjes van Dedicon 
komt deze code dan echter 
grotendeels op het venster en blijft 
daar niet staan. De sorteerstraat 
gooit vervolgens deze enveloppen 
eruit bij PostNL, omdat de code 
niet gelezen kan worden en dan 
worden de enveloppen handmatig 
voorzien van een sticker met de 
streepjescode en worden de cd’s 
alsnog verzonden.  
 
Is er een oplossing in zicht? 
Dedicon moet hun proces wat 
betreft de verzendhoesjes van 
Daisy-cd’s veranderen vanwege 
het nieuwe sorteersysteem bij 
PostNL. De oplossing die gezocht 
wordt is het veranderden van de 
verzendhoesjes, zodanig dat de 
stempel volledig op de envelop 
komt te staan. Dit betekent dus 

een kleiner venster, met een 
aanpassing in de opmaak van de 
cd’s. Dedicon heeft PostNL echter 
wel aangegeven dat zij nog 
voorraad hebben van de huidige 
hoesjes en die eerst op willen 
maken. Daar heeft PostNL 
gelukkig begrip voor. De hoesjes 
voor de Kranten- en tijdschriften-
cd’s zijn nog voor ca. 2 jaar op 
voorraad, de hoesjes voor boek-
cd’s nog ongeveer 4 maanden. 
Zodra Dedicon weet wanneer er 
nieuwe hoesjes gebruikt gaan 
worden laten zij dit BPL weten 
zodat eventuele vragen hierover 
geen verrassing zijn. 
 
Voor nu: Mocht een klant 
problemen hebben met het 
terugsturen van een boek met een 
sticker erop, dan geven wij de tip 
aan de klant dat zij de sticker van 
de hoes kunnen verwijderen. 
Mocht dit niet lukken, dan kan de 
informatie op de sticker worden 
doorgekrast met een pen/stift.  
 
 

7. Bekendmaking titels Boek 
op verzoek 2018 

 
Nadat alle aanmeldingen waren 
geïnventariseerd, kwam de jury 
van Boek op Verzoek op 18 mei jl. 
bijeen. Om zorgvuldig en 
onafhankelijk te kunnen oordelen 
had men voorafgaande de 
vergadering de lijst met 
aangevraagde boektitels 
toegezonden gekregen, aangevuld 
met de (anonieme) motivaties van 
de aanvragers. Net als vorig jaar 
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gingen de verzoeken bijna allemaal 
over omzetting in een audio-boek. 
Dat er geen aanvragen voor 
braille-boeken worden gedaan 
heeft ongetwijfeld te maken met de 
mogelijkheid die er tegenwoordig is 
voor braillelezers om bij Passend 
Lezen aanvragen voor brailletitels 
in te dienen. Dit jaar was nieuw dat 
er van één boektitel een digitale 
versie werd gevraagd. Uitleg 
hierover leest u bij de betreffende 
boektitel.  Waren er vorig jaar 
relatief veel christelijke boeken 
aangevraagd, dit jaar lag het 
accent vooral op "plaatselijke 
interessante titels". Volgens het 
reglement kiest de jury vijf titels 
waarvan zij vinden dat deze titel 
ook voor mensen met een 
leesbeperking beschikbaar zou 
moeten komen en met name voor 
de aanvrager omdat hij of zij een 
goed pleidooi heeft gehouden 
waarom de betreffende titel 
toegankelijk zou moeten worden 
gemaakt. 
De jury kwam tot de volgende vijf 
titels (in volgorde van meest 
overtuigend) en geeft een 
onderbouwing waarom juist deze 
titels zijn verkozen. Over de eerste 
drie plaatsen hadden de drie 
juryleden in eerste instantie 
verschillende opvattingen, maar na 
een kleine discussie over het 
belang van de inhoud en de 
persoonlijke motivatie was men het 
erover eens en presenteren wij u 
hier de uitkomst: 
 
1. De oriëntalisten – door 

Edward W. Said 

In dit wereldwijd geprezen en veel 
geciteerde boek, na ruim een 
kwarteeuw eindelijk in het 
Nederlands vertaald, beschouwt 
Edward Said (1935-2003) de aard 
en de geschiedenis van de 
houding van het Westen ten 
aanzien van het Oosten. Het is een 
belangrijk, beeldbepalend boek en 
de jury vindt dat het in iedere 
bibliotheekcollectie past, dus had 
ook geselecteerd moeten zijn voor 
de collectie van Passend Lezen. 
De persoonlijke motivatie van de 
aanvrager sprak de jury zeker aan.  
 
2. Dutch Mountains – door Peter 

Voskuil 
Monumentaal naslagwerk (730 
pag.) over de Nederlandse 
populaire muziek wat een beetje 
tot het cultureel erfgoed behoort. 
Mag hierdoor niet ontbreken in de 
collectie van Passend Lezen. Dit 
boek is twee maal aangevraagd bij 
de Vereniging; eenmaal als 
gesproken boek en eenmaal als 
digitaal tekstbestand. Een digitaal 
tekstbestand is een nieuw 
fenomeen. Tot op heden niet 
mogelijk is in de dienstverlening 
van BPL om tekstbestanden uit te 
lenen. Volgens de aanvrager is 
een dergelijk dik naslagwerk juist 
zeer geschikt als tekstbestand om 
in te kunnen zoeken. Hij/zij wil het 
dan ook niet lenen maar in bezit 
hebben als naslagwerk. Uitgezocht 
wordt wat de middelen zijn en de 
procedure om een digitaal boek te 
realiseren voor deze aanvrager. De 
gesproken versie van dit boek is 
inmiddels aangevraagd bij 
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Passend Lezen die het in 
overweging hebben genomen. 
 
3. Alleen omdat ik een Van Hall 

ben – door Dirk Wolthekker 
Er is veel publiciteit rondom dit 
boek geweest en Van Hall heeft 
(als oud-burgemeester van 
Amsterdam) landelijke bekendheid. 
In een recensie stond dat het boek 
" slecht geschreven" is. Vanwege 
de bekendheid en aandacht aan 
het boek zou het eigenlijk niet 
mogen ontbreken in de collectie 
Passend lezen.  
 
4. Zware Kees 2 - Een 

scheepslengte verhalen - door 
Kees Wiersum 

Dit is het tweede deel van een 
driedelige reeks. Deel 1 en 3 zijn 
wel in audiovorm beschikbaar bij 
Passend Lezen, maar deel 2 gek 
genoeg niet. Het boek is geestig 
geschreven en goed besproken in 
de "maritieme wereld"  maar ook 
geschikt voor een bredere 
doelgroep. De jury vindt hierom dat 
dit boek gemaakt zou moeten 
worden.  
 
5. RET: Anderhalve eeuw 

Rotterdam en openbaar 
vervoer – door Maurits van 
den Toorn  

Heel Rotterdams, maar de 
landelijke impact is iets minder. 
Best lastig om in te spreken 
vanwege de vele afbeeldingen, 
kopieën enz. Geweldige 
persoonlijke motivatie van de 
aanvrager om het boek te kunnen 
lezen.  

De vier aangevraagde audio-titels 
zijn op dit moment in productie bij 
de CBB en zullen na gereedkomen 
aan de aanvragers worden 
toegestuurd. Deze titels zijn nog 
niet aan te vragen bij 
Bibliotheekservice Passend Lezen. 
De aanvraag voor een digitale 
versie van het boek Dutch 
Mountains is bij Dedicon in 
behandeling genomen en zij 
hebben hierover een verzoek 
verstuurd aan de uitgever. 
 

8. Verenigingsactiviteiten in 
2019 
 

Oproep Braillepluim op 
Wereldbrailledag 2019 
Het project Braillepluim is 
gebaseerd op een idee in de 
werkgroep Braille Educatie en 
Promotie om jaarlijks een 
organisatie, persoon of project te 
complimenteren met zijn/haar/hun 
inzet voor het brailleschrift. Dit 
compliment wordt vorm gegeven 
via een “braillepluim", een door 
verenigingslid en kunstenares 
Marianne Poppenk ontworpen 
beeld, dat dient als een 
wisseltrofee. Degene die de 
braillepluim ontvangt houdt deze 
gedurende een jaar in huis, totdat  
de braillepluim voor het volgende 
jaar wordt uitgereikt. Met de 
braillepluim wordt de aandacht 
gevestigd op het belang van het 
brailleschrift voor mensen met een 
visuele beperking. Op 
Wereldbrailledag 4 januari 2019 
willen we de braillepluim voor de 
eerste keer gaan uitreiken. 
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Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. 
Welke organisatie of persoon komt 
volgens u in aanmerking om de 
braillepluim te ontvangen? Graag 
ontvangen wij van u suggestie(s).  
 
Vooraankondiging Schrijversdag 
9 maart 2019 
Graag willen wij u er op wijzen dat 
wij volgend jaar weer een 
Schrijversdag zullen gaan 
organiseren. De datum is zaterdag 
9 maart en de Schrijversdag vindt 
wederom plaats in het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs 
te Utrecht. Noteert u  deze datum 
alvast in uw agenda. In het 
volgende verenigingsbericht zullen 
wij u informeren over het 
programma. 
 
Ledendag 2019 
Volgend jaar houden wij in juni 
weer onze Ledendag.  Suggesties 
voor het thema van de Ledendag 
kunt u doorgeven aan ons 
Verenigingsbureau. 
 
Vereniging 125 jaar op 29 mei 
2019 
In 2019 is het 125 jaar geleden dat 
de vereniging werd opgericht. De 
Nederlandsche Blindenbibliotheek 
is in 1888 begonnen in Den Haag 
maar de statuten werden gewijzigd 
en bij  Koninklijk Besluit 
goedgekeurd op 29 mei 1894. De 
doelstelling van de Vereniging 
stond beschreven als: “De 
bevordering der intellectueele 
belangen der blinden in Nederland 
en daarbuiten”. De middelen die de 
Vereniging daartoe verkoos staan 

in datzelfde artikel: “door het 
bijeenbrengen en het aan de 
blinden ter lezing verschaffen van 
werken, in Brailleschrift ter hunnen 
vervaardigd”. 
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9. Colofon 
 
Dit verenigingsbericht is een 
uitgave van de Vereniging 
Onbeperkt Lezen en verschijnt 
vier maal per jaar in braille, op 
Daisy cd-rom en in grote 
letterdruk. Het verenigingsbericht 
is ook per e-mail te ontvangen, via 
de website te lezen of via de 
webbox te beluisteren.  
Voor meer informatie over de 
inhoud kunt u contact opnemen 
met de redactie: Monique 
Oudshoorn-van Egmond en René 
Vink.  
 
Vereniging Onbeperkt Lezen 
Koningin Emmakade 198 
2518 JP Den Haag  
tel. 070 26 29 29 4 
 
e-mail: info@onbeperktlezen.nl  
website: www.onbeperktlezen.nl  
 
Volg ons op de sociale media 
Twitter: @onbeperktlezen  
Facebook: 
Facebook.com/onbeperktlezen 
 
 


