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Jaarverslag 2017 Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

Wat in 2016 zich al min of meer aankondigde, werd in het verslagjaar 2017 werkelijkheid: het
KinderBoekenHuis trok een kleine 4000 bezoekers en dat is het grootste aantal in het 32-jarig
bestaan van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum. In groepsverband, maar ook individueel
kwamen bezoekers een kijkje nemen in het nieuwe KinderBoekenHuis aan het Kerkpad dat onderdak
biedt aan de collectie van zo’n 30.000 kinder- en jeugdboeken. Met andere woorden: de verhuizing
van de Hoofdstraat in Winsum (op 21 mei 2016) naar het pand in het dorpsdeel Obergum heeft een
wel zeer gunstig effect gehad op de belangstelling voor een van de grootste collecties op
bovengenoemde gebieden in Nederland. Maar ook verenigingen en organisaties in en in de directie
omgeving van Winsum hebben de weg gevonden naar het KinderBoekenHuis; zij maken – op
momenten dat het pand voor de boekenliefhebbers gesloten is – gebruik van de moderne
(vergader)faciliteiten. Met andere woorden: het gebouw heeft in korte tijd een plek veroverd in het
Winsumer verenigingsleven. Overigens, de openstelling op zaterdag blijkt eveneens een succes:
tussen 12 en 16 uur is een medewerker/bestuurslid van de stichting in het pand aanwezig om
bezoekers te ontvangen. Opvallend vaak gaat het daarbij om wandelaars die het Pieterpad lopen (het
pad voert langs het pand aan het Kerkpad).

Medewerkers
Het aantal vrijwilligers/medewerkers dat betrokken was bij het KinderBoekenHuis bleef ook in 2017
vrijwel stabiel; zo’n 20 medewerkers zetten zich in om de collectie van de Stichting Kinderboek
Cultuurbezit te beheren en uit te bouwen. Bovendien vertegenwoordigden de medewerkers de
stichting tijdens de vele activiteiten die ook in het verslagjaar op het programma stonden. De
contacten met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag waren in 2017 even intensief als in voorgaande
jaren; over en weer wordt onder meer informatie uitgewisseld over de beide collecties die samen een
uitstekend beeld geven van de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Ook in
2017 mocht de stichting weer tal van boekenschenkingen in ontvangst nemen; tientallen boeken
konden via deze weg opgenomen worden in de collectie. Op een aantal adressen in Nederland –
bijvoorbeeld in Amsterdam, Schagen en Almelo – worden de boeken verzameld en naar Winsum
gestuurd of gebracht. Directeur van het KinderBoekenHuis was tot oktober 2017 mevrouw Greetje
Nijburg-Datema. In de laatste maanden van het verslagjaar werd die functie waargenomen door twee
bestuursleden, in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur.

Donateurs
De stichting had aan het einde van het verslagjaar 290 donateurs en dat betekende een lichte stijging
ten opzichte van het begin van het jaar (282 donateurs). Ongetwijfeld zal – en die tendens zette zich
al in het jaar van de opening van het nieuwe KinderBoekenHuis (2016) in – die stijging te maken
hebben met de nieuwe accommodatie die veel meer uitstraling heeft dan het oude pand aan de
Winsumer Hoofdstraat.

Toekomstvisie
In een toekomstvisie – besproken in de bestuurs- en medewerkersvergaderingen (september) - werd
geconcludeerd dat het nieuwe pand voldoet aan de eisen die (voorafgaande aan de verhuizing in
2016) gesteld waren. Dat blijkt onder meer uit de reacties van de medewerkers en de vele bezoekers;
de collectie heeft hierdoor een meer dan behoorlijke aantrekkingskracht op bezoekers en
organisaties. Toch – volgens de Toekomstvisie - geen reden om tevreden achterover te leunen: meer
nog dan in het verleden zal het KinderBoekenHuis zich moeten richten op samenwerking met andere
(plaatselijke) instellingen/stichtingen en verenigingen. Citaat uit de notitie: “We hoeven er geen
doekjes om te winden: een relatief kleine organisatie als de onze zal in de toekomst steeds meer
moeite hebben om als ‘alleenstaande’ overeind te blijven in een tamelijk guur (cultureel) klimaat.
Ofwel: bij alle activiteiten die we organiseren moeten we ons afvragen wie we daarbij willen
betrekken. Daarvoor is een open blik naar de buitenwereld noodzakelijk: weg met dat denken in
eilandjes. Alleen het resultaat (kwaliteit) telt.” Bestuur en medewerkers hebben tijdens
bovengenoemde bijeenkomsten deze uitgangspunten unaniem onderschreven. Deze toekomstvisie
zal in 2018 mede de basis vormen van een Beleidsplan voor de komende jaren.

Kinderboekenweek
Een van de hoogtepunten in het verslagjaar was de Kinderboekenweek (oktober). Het
KinderBoekenHuis was ‘omgebouwd’ tot een ‘griezelgebouw”, gerelateerd aan het thema van dit
jaarlijkse kinderboekenfestijn (Griezelen). Op tal van manieren werd uiting gegeven aan dit onderwerp
zoals een knutselmiddag en een ‘optreden’ van de directeur van het natuurpark DoeZoo uit Leens die
op schitterende wijze liet zien dat zogenaamde griezelige dieren (slangen en vogelspinnen) eigenlijk
helemaal niet griezelig zijn. De activiteiten in deze week trokken enkele honderden (vooral jongere)
bezoekers.

Representatie/publiciteit
Zoals – bijna gebruikelijk – hebben medewerkers van de stichting ook in 2017 bezoeken gebracht aan
campings en andere recreatieve voorzieningen in de provincie Groningen en mini-bibliotheken
ingericht op tal van plekken. Vakantiegangers hebben hierdoor de mogelijkheid om in hun tent,
caravan of bed&breakfast kennis te maken met het KinderBoekenHuis. De stichting was ook met een
stand (voor de eerste keer) present op de Noordelijke Bedrijvendagen in de stad Groningen
(november). Dit in samenwerking met de Ondernemersvereniging Winsum. Honderden folders
werden tijdens dit evenement uitgedeeld aan bezoekers en tal van (serieuze) contacten werden
gelegd met ondernemers uit de drie noordelijke provincies.

Moeder de Gans
Het informatieblad Moeder de Gans verscheen ook in 2017 in het inmiddels bekende ritme van eens
per vier maanden. Ook in het verslagjaar stond het blad weer boordevol mededelingen/verslagen over
de gang van zaken bij de stichting. Ook dit jaar werd weer plek ingeruimd voor artikelen die wat meer
de ‘diepte ingaan’ zoals verhalen over schrijvers van kinderboeken en hun werk. Via Facebook is het
mogelijk de berichten digitaal te ontvangen. Het informatieblad is ook op andere plekken te vinden
zoals in het Winsumer gemeentehuis en op de toonbanken van de adverteerders. Nieuwe inwoners
van Winsum treffen in hun informatiepakket over de gemeente het blad aan.

Comité van aanbeveling
Er vonden in 2017 geen wijzigingen plaats in het Comité van Aanbeveling van de stichting. Het comité
bestond op 31 december 2017 uit de volgende personen: mevrouw Els van Eijck van Heslinga (ouddirectielid Koninklijke Bibliotheek) en de heren Jan Jutte (illustrator), Jaap Kramer (illustrator), Dolf
Verroen (schrijver), Wim Daniels (taalkundige) en Jean Pierre Rawie (dichter). Beschermvrouwe van
de stichting was ook in 2017 mevrouw L. Vonhoff-Luyendijk, voormalig lid van de Eerste Kamer.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijzigd. Op 31 december 2017 werd
het bestuur gevormd door: Jan Kiewiet (voorzitter), Harm Post (secretaris), Jacob Stollenga
(penningmeester), Edward Gerner en Oldy Oldenburger.
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VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2017
Balans Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(bedragen x 1 euro)
2017
0

VASTE ACTIVA

2016
0

RESERVES

2017
66.778

2016
72.534

VOORZIENINGEN

15.000

15.000

650

12.408

82.429

99.942

VLOTTENDE ACTIVA

82.429

99.942

VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL

82.429

99.942

TOTAAL

Toelichting op de balans
Vaste activa:
In de voorgaande jaren zijn aanloopkosten gemaakt ten behoeve van de nieuw te betrekken locatie
Kerkpad 2 te Winsum. Deze geactiveerde kosten zijn in 2016 gesaldeerd met de ontvangen subsidies
en bijdragen alsmede een in ontvangen legaat in 2014/2015.
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. Een ontvangen
legaat in 2014/2015 is aangewend voor de nieuwe huisvesting. Hiermee is de Algemene Reserve
terug op het niveau van 2013.
Het verloop van de Algemene Reserve over 2016 is als volgt:
Stand per 01-01-2017
Resultaat 2017
Stand per 31-12-2017

72.534
5.756 (negatief)
66.778

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 Stichting Kinderboek Cultuurbezit

(bedragen x 1 eur)
INKOMSTEN

2017
19.519

2016
18.272

UITGAVEN
huisvestingskosten
algemene kosten
totaal kosten
BEDRIJFSRESULTAAT
rentebaten
RESULTAAT

12.370
13.181
25.551
-6.032
276
-5.756

84.564
12.866
97.431
-79.158
426
-78.732

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. Daarnaast
zijn in 2016 de kosten voor verbouw van de nieuwe locatie ineens genomen.
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.
Het saldo van de kosten van de verbouwing en de ontvangen bijdragen van het pand Kerkpad 2 te
Winsum zijn in de jaarrekening 2016 ineens ten last van de winst- en verliesrekening geboekt.

