Jaarverslag 2019 Stichting Kinderboek Cultuurbezit

Jaarverslag 2019 Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

Het KinderBoekenHuis sloot in januari de gehele maand januari de deuren vanwege een
reorganisatie van de gehele collectie. Er kwamen nieuwe kasten bij en een deel van de collectie (pop
ups, sprookjes en religieus) werd opgeslagen bij Virol in Scheemda. Op 5 februari ging het
KinderBoekenHuis weer open voor het publiek.
Helaas werden we deze zomer ook vele middagen gedwongen om het KinderBoekenHuis te sluiten
vanwege de hitte.

Medewerkers en directie
Het aantal vrijwilligers/medewerkers dat betrokken was bij het KinderBoekenHuis bleef ook in het
verslagjaar vrijwel stabiel: zo’n 20 medewerkers zetten zich in om de collectie van de Stichting
KinderBoek Cultuurbezit in het KinderBoekenHuis te beheren en uit te bouwen. Bovendien
vertegenwoordigden de medewerkers de stichting tijdens de vele activiteiten die ook in 2019 op het
programma stonden.
De nieuwe directeur, Romke Visser, heeft het beleidsplan gepresenteerd aan het Bestuur. Dit is
besproken in de bestuursvergaderingen in juli en september en vervolgens vastgesteld. De
belangrijkste punten van het plan zijn:
-

we zijn geen museum of bibliotheek maar een bewaarplaats
streven naar diversiteit in Bestuur
liefdevolle en gematigde koers

Het beleidsplan is vervolgens gedeeld met alle vrijwilligers.

Comité van Aanbeveling
Er vonden in 2019 geen wijzigingen plaats in het Comité van Aanbeveling van de stichting. Het
comité bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: mevrouw Els van Eijck van Heslinga
(oud-directielid Koninklijke Bibliotheek) en de heren Jan Jutte (illustrator), Jaap Kramer (illustrator),
Dolf Verroen (schrijver), Wim Daniels (taalkundige) en Jean Pierre Rawie (dichter).

Beschermvrouw
Op 2 februari overleed onze beschermvrouw mevrouw Loes Vonhoff-Luijendijk op 92 jarige leeftijd.
Mevrouw Vonhoff was vanaf de oprichting (ruim 33 jaar geleden) nauw betrokken bij ons werk.

Bestuur
Aan het einde van het jaar hebben een 3-tal bestuursleden, voorzitter Jan Kiewit, bestuurslid vanaf
het ontstaan van de Stichting Edward Gerner en bestuurslid Oldy Oldenburger aangegeven te willen
stoppen met het bestuurswerk voor de Stichting Kinderboek Cultuurbezit. In de

nieuwjaarsbijeenkomst met alle vrijwilligers hebben wij afscheid genomen. Wij zijn hen erg veel dank
verschuldigd. Het realiseren van onze nieuwe huisvesting is daarbij een hoogtepunt geweest in hun
bestuursperiode waarbij belangrijke voorwaarde voor een goede toekomst van het KinderBoekenHuis
is gerealiseerd.
We zijn echter in de gelukkige omstandigheid dat we ook 3 nieuwe bestuursleden hebben weten aan
te trekken, Rinus Michels, Jettie Noordam en Ilona Ebels. Een uitgebreide introductie van onze
nieuwe bestuursleden wordt gepubliceerd in ons blad Moeder de Gans.
De samenstelling van het bestuur vanaf februari 2020 is Ilona Ebels (voorzitter), Harm Post
(secretaris), Jacob Stollenga (penningmeester), Rinus Michels en Jettie Noordam.

Donateurs
De stichting had aan het einde van het verslagjaar 272 donateurs en dat betekende een (zeer) lichte
daling ten opzichte van het begin van het jaar (287 donateurs).

Media/representatie
Door een boeiende reportage in de VPRO-gids over ons KinderBoekenHuis werden we overspoeld
met schenkingen uit het gehele land. Gelukkig waren we in staat de nodige boeken af te stoten via
alternatieve kanalen zoals campings, hotels en B&B’s.
De Open Monumentendag in september was door het fraaie weer erg druk. Het KinderBoekenHuis
had in de Obergumer Kerk een aantal stands en ook in het KinderBoekenHuis zelf was van alles te
doen.

Lezingen
Dit jaar werd zelfs buiten het KinderBoekenHuis een aantal lezingen gehouden. Zo trok Romke met
Kleny naar Hoogezand om daar in het kader van de Breinbieb een lezing over oude, bekende
jeugdboeken te houden voor dementerenden en hun mantelzorgers.
Lezingen in het KinderBoekenHuis zelf trokken een select publiek. Zo sprak Lina Horn over de
jeugdboeken van El Pintor. Dit vooral in het kader van de 2e wereldoorlog. Studentes Clea Vermuyen
en Nienke Schuiling sloten het jaar af met hun voordracht over het beeld van Zwarte Piet in
kinderboeken tussen 1850 en 2003.

KinderBoekenWeek
De KinderBoekenWeek in oktober had als thema Vervoer en Reis Mee. We waren helaas iets te laat
begonnen met de voorbereiding. Toch vond het KinderBoekenHuis enkele scholen bereid om mee te
doen aan onze prijsvraag. Dit leverde nog verrassende tekeningen en verhalen op.

Tentoonstellingen
De expositie over schoolboekjes - van Griffel naar Laptop – was een groot succes. Daarom is
besloten om deze tentoonstelling als “algemene reserve” te houden. De tentoonstelling over Nienke
van Hichtum volgde de schoolboekjes op.

Workshops
De Vlaamse schrijfster Myriam Roelandt organiseerde een aantal workshops die zaterdags goed
werden bezocht. Ook Jaap Stevens maakte via enkele workshops de jeugd enthousiast voor
striptekenen. De voorleesmiddagen van juf Elske trokken een klein aantal kinderen.
Het KinderBoekenHuis liep vol tijdens de presentatie met veel muziek van het Groningstalig
kinderboek Engelien van Rients Faber.

Gebeurtenissen na balansdatum
Als gevolg van het Coronavirus hebben we helaas in maart 2020 moeten besluiten het
KinderBoekenHuis opnieuw te sluiten. Het KinderBoekenHuis is sinds dinsdag 7 juli weer open voor
het publiek, op dinsdag tot en met vrijdag van 10 - 16.00 uur. We laten maximaal vier bezoekers
tegelijk binnen.
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VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2019
Balans Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(bedragen x 1 euro)
2019
0

VASTE ACTIVA

2018
0

RESERVES
VOORZIENINGEN

VLOTTENDE ACTIVA

79.073

82.429

VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL

79.073

82.429

TOTAAL

2019
76.085

2018
78.392

2.000

2.000

988

464

79.073

80.856

Toelichting op de balans
Vaste activa:
De locatie Kerkpad 2 te Winsum is niet gewaardeerd daar de investeringskosten zijn bekostigd uit
ontvangen subsidies en bijdragen
Vlottende activa:
Dit betreft voornamelijk liquide middelen (saldo van bankrekeningen).
Reserves:
Dit betreft de Algemene Reserve. Doelstelling van het Bestuur is de Algemene Reserve in stand te
houden ter borging van de continuïteit van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit
Het verloop van de Algemene Reserve over 201 is als volgt:
Stand per 01-01-2019
Resultaat 2019
Stand per 31-12-2018

78.392
2.307 -/76.085

Voorzieningen:
De Stichting Moeder de Gans is in 2014 geliquideerd. Het positieve liquidatiesaldo van deze stichting
is aan ons overgemaakt als bijdrage in de financiering van de nieuwe huisvesting. De Stichting
Moeder de Gans had als verplichting het onderhouden van het graf van mevrouw Toos Zuurveen.
Met het aannemen van het positieve liquidatiesaldo hebben we deze verplichting overgenomen. Om
aan deze verplichting te kunnen voldoen, is hiervoor een voorziening getroffen.
Vlottende passiva:
Deze post betreft voornamelijk nog te betalen crediteuren.

Resultatenrekening 2019 Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(bedragen x 1 eur)
INKOMSTEN

2019
17.895

2018
19.805

UITGAVEN
huisvestingskosten
algemene kosten
totaal kosten
BEDRIJFSRESULTAAT
rentebaten
RESULTAAT

9.003
11.223
20.226
-2.331
24
-2.307

7.204
1.052
8.256
11.549
65
11.614

Toelichting op de resultatenrekening
Inkomsten:
Dit betreft bijdragen van donateurs, eenmalige giften, opbrengst van verkoop boeken, opbrengst
lezingen, opbrengst advertentie’s en opbrengst huur.
Huisvestingskosten:
Hieronder vallen o.a. energielasten, belastingen, verzekeringen en schoonmaakkosten.
Algemene kosten:
Hieronder vallen reis- en verblijfkosten, kosten representatie en de kosten van het informatieblad
Moeder de Gans.

Overige informatie
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Winsten
worden toegerekend aan de periode ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

