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Jaarverslag 2021 Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum
Zoals voor veel bedrijven en instellingen geldt, is het af gelopen jaar opnieuw een zeer bijzonder jaar
geweest voor het KinderBoekenHuis. We hebben grote beperkingen gehad voor wat betref t
openstelling van het KinderBoekenHuis en het kunnen organiseren van activiteiten.

Medewerkers en directie
Per 15 maart is Anja Sinnige gestart als directeur van het KinderBoekenHuis. Hiermee kreeg een
belangrijke spilf unctie binnen het KinderBoekenHuis weer invulling. Met de komst van Anja werden in
het tweede half jaar, na verspoelingen van corona maatregelen, de nodige activiteiten opgestart.
Deze werden veelal mede mogelijk gemaakt door subsidies die hiervoor werden verworven.
Het aantal vrijwilligers/medewerkers dat betrokken was bij het KinderBoekenHuis schommelde in het
verslagjaar: van 10 tot zeker 20 medewerkers. We mochten veel nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Tezamen hebben zij zich enerzijds ingezet om de collectie van de Stichting KinderBoek Cultuurbezit
in het KinderBoekenHuis te beheren en uit te bouwen. En anderzijds ondersteunden en voerden zij
activiteiten en projecten uit.
Vier studenten hebben vanuit de PABO stage gelopen in het KinderBoekenHuis. Onderwerpen als
lesmateriaal voor de onderbouw, webshop en website werden door hun uitgewerkt.

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
In het jaar 2021 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. De bestuursleden zijn Ilona Ebels
(voorzitter), Harm Post (secretaris), Jacob Stollenga (penningmeester), Rinus Michels en Jettie
Noordam.
In het jaar 2021 heef t Harm Post, secretaris, te kennen gegeven conf orm het rooster van af treden te
gaan stoppen. Het bestuur heef t een opvolger gevonden. Per 24 januari 2022 heef t Harm Post zijn
taken als secretaris overgedragen aan Jan Dirk Gardenier.

Donateurs
De stichting had aan het einde van het verslagjaar 262 donateurs en dat betekende een (zeer) lichte
daling ten opzichte van het begin van het jaar (268 donateurs).

2

Media/representatie
Samen met musea uit de hele provincie vertelde het Museum aan de A in 2021 het verhaal van
Groningen. In de tentoonstelling ODE stelden een aantal van die musea zichzelf voor. Iedereen deed
dat in de vorm van een bijzonder object uit de eigen collectie. En zo bezocht het programma
Schatkamers in de provincie Groningen in haar laatste reportage het KinderBoekenHuis. Ons
bijzondere object, één van onze topstukken, is het boek "Van Dieren, die als Menschen wilden doen",
een prentenboek met prachtige illustraties van dieren die zich als mensen kleden en gedragen. Ze
houden een congres, er is een dieren-orkest, ze gaan naar dansles en naar een bal aan het hof in
nieuwe kleren. Het boek is eigenlijk een satire op het menselijk handelen. Het boek was als onderdeel
van ODE te bekijken. De uitzending Schatkamers in de provincie groningen is terug te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=eF8_k91oRx0

Collectie centsprenten naar
UniversiteitsBibliotheek (UB)
Het KinderBoekenHuis beschikt over een prachtige
collectie centsprenten. Onze centsprenten geven een
goed beeld van de onderwerpen waarin de
Nederlandse bevolking geïnteresseerd was in de 19e
eeuw en de eerste jaren van de 20e eeuw. Dat maakt
ze tot een ware schatkamer voor iedereen die
geïnteresseerd is in die periode in Nederland. De
prenten kunnen dienen als bron voor velerlei
onderzoek: naar tekst en taal, naar het dagelijks leven
van onze voorouders, naar (verdwenen) ambachten en
beroepen, naar vervoer, naar mode en naar
pedagogische opvattingen en rolpatronen. Andere
onderwerpen van studie kunnen de
illustratietechnieken, illustratoren of druktechnieken
zijn. Of uitgeverijen of auteurs.
Wij zijn heel blij dat de UB de mogelijkheid heef t
geboden in 2021 om dit onderdeel van de collectie te
bewaren en beschikbaar te stellen voor
geïnteresseerden. Zo worden ze duurzaam bewaard,
zijn ze opgenomen in de catalogus. Een f antastische oplossing.
https://www.rug.nl/library/gauronica/blogposts/centsprenten

Voorlezen / workshops
In 2021 werden diverse activiteiten georganiseerd waaronder de Voorleesmiddag Bommen
Berend over het Groningens Ontzet, ook wel bekend als Bommen Berend. Het was een middag vol
met activiteiten, toneel en natuurlijk werd er voorgelezen uit een geweldig historisch kinderboek.
Tijdens de open monumentendag organiseerden we een schrijf activiteit: De verdwijning van de
letters. Samen met kinderboekenschrijf ster Myriam Roelandt gingen de deelnemers op onderzoek
uit.
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In het kader van de week tegen eenzaamheid organiseerden we in samenwerking met Centrum
vrijwilligerswerk Het Hogeland een gezellige ochtend voor ouderen. Onder het genot van een
kopje kof fie of thee met wat lekkers verzamelden we uit onze uitgebreide collectie de leukste, mooiste
en ontroerendste stukjes en lazen deze voor aan ouderen. Na deze succesvolle bijeenkomst
organiseerden we samen een tweede gezellige ochtend voor iedereen die van verhalen en muziek
houdt. Als speciale gast was schrijver en muzikant Wim Kratsborn met het draakje MU aanwezig.
Aansluitend werden mooie verhalen in onze uitgebreide collectie gezocht en de leukste, mooiste en
ontroerendste stukjes voorgelezen.

KinderBoekenWeek
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 wat: Worden wat je wil! In de week zelf werd een
voorleesmiddag georganiseerd waar kinderen konden luisteren naar verhalen uit bijzondere boeken
uit onze collectie.
De hele maand oktober stond in het teken van kinderen, het was kindermaand oktober! Op alle
zaterdagen in oktober was het Letterfeest in het KinderBoekenHuis.

Schrijfactiviteiten
In 2021 introduceerde we de Schrijfacademie in samenwerking met kinderboekenschrijfster
Myriam Roelandt. Tot de academie hoor een maandelijkse creatieve ochtend voor kinderen én
een maandelijkse schrijf activiteit voor iedereen vanaf 19 jaar.
In het recente verleden deden we in december vaak mee aan een schrijfmarathon in het
KinderBoekenHuis voor Amnesty International. Dat was heel gezellig rond de taf el en tussen de
boeken. Vorig jaar kon deze marathon vanweg e corona niet in diezelf de vorm doorgaan, iedereen
heef t toen thuis geschreven. In 2021 kozen we voor een tussenvorm met mensen die thuis schreven
en hun brieven centraal bij het KinderBoekenHuis kwamen inleveren en dan nog hun laatste kaartje
schrijven.
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Eind 2021 startte ons unieke project Schrijf jezelf oké, dag in dag uit! in samenwerking met
kinderboekenschrijf ster en dagboekspecialist Myriam Roelandt. De bijeenkomsten bestaan uit
schrijf sessies gebaseerd op dagboekschrijven. Ze zijn opgebouwd vanuit wetenschappelijk
ondersteunde technieken uit het therapeutisch en ref lecterend schrijven met als doel de eigenwaarde
en zelf vertrouwen te bevorderen, positieve gevoelens te verbeteren. Door een gewoonte te maken
van het schrijven en over je dag na te denken en te ref lecteren, ontstaan er positieve gedachten en
gewoontes. Dat helpt om je gelukkiger te voelen.

Tentoonstellingen
In 2021 werden een aantal tentoonstellingen opgezet. Waaronder over de Olympische Spelen!

Gebeurtenissen na balansdatum
In f ebruari 2022 heef t ons pand, als gevolg van de stormen, schade aan het dak opgelopen. Nadere
inspectie bracht aan het licht dat het dak in slechtere toestand verkeert dan gedacht. Dit betekent dat
we in de bestuursvergadering van 14 maart 2022 hebben besloten gro ot onderhoud aan het dak te
gaan doen. Financieel is hiermee in de reeds in december opgestelde begroting geen rekening
gehouden. Financiële dekking anders dan interen op het eigen vermogen is er nog niet.

Bestuur Stichting Kinderboek Cultuurbezit
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VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2021
Balans Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(bedragen x 1 euro)
2021
0

VASTE ACTIVA

2020
0

RESERVES
VOORZIENINGEN

VLOTTENDE ACTIVA

80.485

77.118

VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL

80.485

77.118

TOTAAL

2021
74.395

2020
73.928

5.500

2.000

590

1.190

80.485

77.118

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 betref t voornamelijk liquide middelen (saldo van bankrekeningen).
Reserves:
Dit betref t 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 01-01-2020
Resultaat 2020
Stand per 31-12-2021

73.928
467
74.395

De Algemene Reserve zal in 2022 wellicht dalen door de te verwachten hoge onderhoudskosten in
2022 aan het dak. Op dit moment is nog geen andere f inancieringsbron gevonden.
Voorzieningen:
De Stichting Moeder de Gans is in 2014 geliquideerd. Het positieve liquidatiesaldo van deze stichting
is aan ons overgemaakt als bijdrage in de f inanciering 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 vold oen, is hiervoor een voorziening getrof f en.
Daarnaast hebben we dit jaar € 3.500,-- gereserveerd voor groot onderhoud aan ons pand.
Vlottende passiva:
Deze post betref t voornamelijk nog te betalen crediteuren.
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Resultatenrekening 2021 Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(bedragen x 1 eur)
INKOMSTEN

2021
18.759

2020
13.028

UITGAVEN
huisvestingskosten
algemene kosten
totaal kosten
BEDRIJFSRESULTAAT
rentebaten
RESULTAAT

10.326
7.967
18.293
467
0
467

7.704
7.481
15.185
-2.157
0
-2.157

Toelichting op de resultatenrekening
Inkomsten:
Dit betref t bijdragen van donateurs, eenmalige gif ten, opbrengst van verkoop boeken, opbrengst
lezingen, opbrengst advertentie’s, subsidie’s en opbrengst huur.
Huisvestingskosten:
Hieronder vallen o.a. energielasten, belastingen, verzekeringen en schoonmaakkosten alsmede dit
jaar een dotatie van € 3.500,-- aan de voorziening groot onderhoud gebouw.
Algemene kosten:
Hieronder vallen reis- en verblijf kosten, kosten representatie en de kosten van het inf ormatieblad
Moeder de Gans.

Overige informatie
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
f inanciële 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.
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