
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Kinderboek Cultuurbezit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag  2020 Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum 

 

Zoals voor veel bedrijven en instellingen geldt, is het afgelopen jaar een zeer bijzonder jaar geweest 
voor het KinderBoekenHuis. We hebben medio maart onze deuren moeten sluiten tot medio juli als 
gevolg van de corona uitbraak.  Helaas heeft dit scenario zich herhaald vanaf half november. In de 
tussenliggende periode zijn we gelukkig wel open geweest,echter met de nodige restricties zoals 
beperkte aantallen bezoekers. Vanaf maart vorige jaar  hebben we geen activiteiten kunnen 
organiseren. 

Met de uitverkiezing van Winsum tot het mooiste dorp van Nederland is dit extra spijtig omdat 
Winsum veel extra bezoekers heeft gehad. We prijzen ons gelukkig dat  het KinderBoekenHuis in de 
zomerperiode hierdoor  veel extra belangstelling van bezoekers heeft gehad 

 

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.  

Tot onze spijt heeft onze in 2019 aangetreden directeur Romke Visser het KinderBoekenHuis om 
persoonlijke omstandigheden moeten verlaten. Wij betreuren dit ten zeerste daar deze functie van 
groot belang voor ons is. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. Voorts zijn wij met de 
hulp van studenten plannen aan het ontwikkelen voor de toekomst. Vraagstukken op het gebied van 
organisatie, marketing (en dus vergroten van inkomsten) en ICT gaan we oppakken. 

 
Comité van Aanbeveling 

Er vonden in 2019 geen wijzigingen plaats in het Comité van Aanbeveling van de stichting. Het 
comité bestond op 31 december 2020 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).  

 

Bestuur 

Aan het einde van 2019 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 nieuwjaarsbijeen-
komst 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. 

Vervolgens zijn begin 2020 3 nieuwe bestuursleden aangetreden te weten, Rinus Michels, Jettie 
Noordam en Ilona Ebels. Een uitgebreide introductie van onze nieuwe bestuursleden is 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 268 donateurs en dat betekende een (zeer) lichte 
daling ten opzichte van het begin van het jaar (272 donateurs).  

 

Media/representatie 

Begin december kreeg het KinderBoekenhuis uitgebreid aandacht in een artikel in het Dagblad van 
het Noorden onder de titel: Museumtest: Het KinderBoekenHuis in Winsum begon met een oproep in 
de krant. Het artikel is gepubliceerd op onze website ( www.kinderboekenhuis.eu )  

 

                     

 

Lezingen 

In 2019 werden een aantal prachtige lezingen georganiseerd. Helaas konden we hieraan in 2020 
geen vervolg als gevolg van corona. 

 

KinderBoekenWeek 

Ten tijde van de KinderBoekenWeek in oktober konden we ook als gevolg van corona helaas geen 
activiteiten of acties organiseren.  

 

Tentoonstellingen 

De tentoonstelling over Nienke van Hichtum was gemaakt en stond nog in de vitrines toen corona 
uitbrak. Gedurende het verdere jaar is er ook aan tentoonstellingen helaas niets meer gedaan. 

 

 



Workshops 

Helaas kon er afgelopen jaar maar één keer een workshop worden georganiseerd door de Vlaamse 
schrijfster Myriam Roelandt. In februari organiseerde Myriam een workshop waarin leuke versjes en 
verhalen over carnaval centraal stonden. Ook werden er prachtige maskers gemaakt. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Als gevolg van het Coronavirus is het KinderBoekenHuis nog steeds gesloten. Zodra de regels het 
toelaten zullen wij het KinderBoekenHuis weer zo snel mogelijk openen. 

 

 

Bestuur Stichting Kinderboek Cultuurbezit 

  



VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2020 

Balans Stichting Kinderboek Cultuurbezit  

(bedragen x 1 euro)
2020 2019 2020 2019

VASTE ACTIVA 0 0 RESERVES 73.928 76.085

VOORZIENINGEN 2.000 2.000

VLOTTENDE ACTIVA 77.118 79.073 VLOTTENDE PASSIVA 1.190 988

TOTAAL 77.118 79.073 TOTAAL 77.118 79.073  

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   76.085 

 Resultaat 2019      2.157 -/- 

 Stand per 31-12-2018   73.928            

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 2020 Stichting Kinderboek Cultuurbezit  

(bedragen x 1 eur)

2020 2019
INKOMSTEN 13.028 17.895

UITGAVEN
huisvestingskosten 7.704 9.003
algemene kosten 7.481 11.223
totaal kosten 15.185 20.226

BEDRIJFSRESULTAAT -2.157 -2.331
rentebaten 0 24
RESULTAAT -2.157 -2.307  

 

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. 


