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1.Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Biblionef Vlaanderen vzw vergaderde in plenaire zitting vijf keer.
Respectievelijk op 3 februari,4 mei,1 juni,7 september en 4 november 2004.
Van elke vergadering is een verslag beschikbaar.
Er gebeurden tijdens dit werkingsjaar geen bestuurswisselingen of mandaatveranderingen.
Het bestuur bestaat nog steeds uit de volgende leden:
Leslie Heeneman
Marc Van Hoey
Viviane Lodeweyckx
Christiane Smet

Voorzitter
Ondervoorzitter-secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Deze definitieve bestuursfunctie werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad in het voorjaar
van 2004 en is op de website van het Staatsblad terug te vinden.

2.Lokale activiteiten
Zoals reeds hiervoor vermeld werden de nieuwe statuten gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
Biblionef Vlaanderen vzw wordt geassocieerd lid van de vzw Coprogram.De kosten hiervan
zijn 100 euro per jaar.
Coprogram is een nationaal Vlaamse koepel van alle niet gouvernementele
organisaties,NGO’s.
Het is geen middel om financiën te verkrijgen maar eerder te bezien als een “keurmerk”.
De heer Heeneman is onze contactpersoon naar Coprogram.
Biblionef Vlaanderen vzw is effectief en actief lid van Arosa, de adviesraad
ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen.
Binnen de stedenband Paramaribo en Antwerpen gebeurt een overleg met de schepen van de
Stad Antwerpen, de heer Pairon en mevrouw Van de Bergh, ondervoorzitter Biblionef
Suriname en de heer Van Hoey, ondervoorzitter van Biblionef Vlaanderen.
Hieruit volgt onder andere een steun van 6000 euro voor het boekendepot in Suriname.

Binnen het netwerk van de stedelijke bibliotheken worden 3000 informatiefolders van
Biblionef Vlaanderen vzw verspreid.
Biblionef Vlaanderen vzw ontwikkelt samen met de webmaster Wakkosta een eigen website
die in het najaar 2004 operatief wordt.
Een gedeelte van de kosten worden gefinancierd door een educatieve toelage van de Stad
Antwerpen door positief advies van Arosa.
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Er worden 500 t shirts gekocht voor publicitaire doeleinden.
De filantropische kring vzw De Bedelzak kiest Biblionef Vlaanderen vzw als doel voor hun
jaarlijkse actie.
Zij organiseren een concert met internationale musici op 2 mei in het Elzenveld.
Dit project loopt in nauwe samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.
De opbrengst is terug te vinden in het financiële jaarverslag.
Samen met het Arriaga kwartet wordt een concert gepland op 13 juni, maar door te weinig
interesse en te kleine kaartverkoop wordt dit muzikale gebeuren afgelast.Het brengt een klein
financieel verlies met zich mee.
Op zaterdag 29 augustus neemt de vereniging deel aan de Vlaamse Cultuurmarkt.
Wij hebben een stand in het museum Plantin Moretus.
De stand heeft vooral PR doeleinden en wordt bemand door vrijwilligers en bestuursleden.
In het eerste weekend van oktober heeft Biblionef Vlaanderen vzw een stand op de beurs “Het
andere boek”.
Bestuursleden en vrijwilligers zorgen voor bemanning.
Er verschijnen in 2004 twee nieuwsbrieven, een in het voorjaar en een in het najaar.
Biblionef Vlaanderen vzw dient een projectdossier voor subsidie in bij de Provincie
Antwerpen maar deze wordt niet toegekend.

3. Internationale projecten
Voor Biblionef Suriname wordt een project gemaakt voor uitbreiding van het
kinderboekendepot in Paramaribo, opgericht in 1996.
Door medewerking en steun van de Uitgeverij Bakermat, Mechelen worden 700 nieuwe
boeken aangekocht en verscheept naar Suriname.
Het project wordt uitgebreid met 200 boeken van Uitgeverij Clavis in Hasselt.
Onze partner voor het vervoer is Central freight Services in Nederland.
Het budget voor dit projectdossier bedraagt 14.300 euro.
De nodige gelden zijn afkomstig van
a) stedenband Antwerpen Paramaribo, Stad Antwerpen
b) vzw De bedelzak
c) bijdragen van de vrienden van Biblionef
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4.Financieel jaarverslag
De penningmeester legde het verslag voor op de vergadering van 15 april 2005 en het bestuur
keurde het unaniem goed en verleende decharge aan mevrouw Lodeweyckx.
Bijgevoegd volledig overzicht.

