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1.Bestuursvergaderingen
Het bestuur van Biblionef Vlaanderen vzw vergaderde drie keer in voltallige zitting,
respectievelijk op 15 februari,15 april en op 20 juni 2005.
Een vierde vergadering had plaats op 3 december 2005 onder voorzitterschap van de
ondervoorzitter, wegens overlijden van de voorzitter begin november 2005.
Op 11 november 2005 werd de heer Heeneman begraven, hij overleed na een korte agressieve
ziekte.
Tijdelijk wordt de vzw geleid door de ondervoorzitter.
Er was een lunchvergadering op 3 maart samen met de ondervoorzitter van Biblionef
Suriname.
Van alle vergaderingen zijn verslagen beschikbaar.

2.Werking Biblionef Vlaanderen vzw
Tijdens het werkingsjaar 2005 verscheen slechts één nieuwsbrief in april .
Het gebruik van de website blijft behouden.
Biblionef Vlaanderen vzw is nog steeds geassocieerd lid van de vzw Coprogram, koepel van
de NGO’s in Vlaanderen.De heer Heeneman was contactpersoon; tijdelijk komt de post naar
de zetel.
Biblionef Vlaanderen vzw verkreeg een samenwerking met DHL België.
Indien nodig zal deze firma gratis zendingen ophalen en naar de bestemmingen in België of
Nederland brengen.
Biblionef Vlaanderen vzw is actief en effectief lid van Arosa, de adviesraad
ontwikkelingssamenwerking van de Stad Antwerpen.
De secretaris vertegenwoordigt Biblionef en is ondervoorzitter van Arosa.
Biblionef Vlaanderen vzw werkt in 2005 met projectdossiers, die bij verschillende
organisaties en overheden worden ingediend.Hierover volgt verder meer informatie.
Biblionef Vlaanderen vzw probeert door zijn werking mee te voldoen aan de
milleniumdoelstellingen, ondertekend door 191 staatshoofden van V.N.
Van deze 8 doelstellingen werkt Biblionef mee aan stelling 2 en 3;het laten volgen van
basisonderwijs aan alle kinderen op de wereld met gelijke kansen voor jongens en meisjes.
Stelling 6 ivm AIDS wordt gesteund door het wereldwijde Brenda Project.
Biblionef Vlaanderen vzw onderschrijft deze milleniumdoelstellingen volledig.

Jaarverslag 2005/3

3.Projectwerking

A.Schoolbibliotheken Middelbare scholen Paramaribo-Suriname

Elf middelbare scholen, tien in Paramaribo en één in Nickerie hebben nood aan uitbreiding en
actualisering van de schoolbibliotheek.
Voor elke school worden 42 titels, wereldliteratuur én lokale literatuur voorzien.
Deze titels maken deel uit van de leeslijsten van de studenten.
De fondslijsten worden bijeengebracht en uitgevoerd door Standaard Boekhandel in
Antwerpen.(totaal 462 boeken, verpakt in elf dozen)
De aankoopfactuur wordt door biblionef Vlaanderen betaald;
Het vervoer van de boekhandel naar de haven gebeurd door DHL; het transport van
Antwerpen naar Suriname gebeurt in een container van de Stedelijke Middelbare school
SIHA.
De afhandeling in Paramaribo gebeurt door het lokale districtsbestuur.
Dit project werd ingediend bij de Stad Antwerpen en volledig gefinancierd binnen de
stedenband Antwerpen-Paramaribo.
De totale kost van dit project was geraamd op 6.300,00 Eu maar kon met 800 euro worden
gereduceerd.

B. Uitbreiding kinderboekendepot Paramaribo
Biblionef Vlaanderen vzw schafte in overleg met de stichting Biblionef Suriname van elke
titel “Harry Potter” boeken telkens 100 exemplaren aan.
Het totaal van 500 boeken werd via de transporteur uit Nederland verscheept naar Suriname.
De Standaard Uitgeverij in Sint-Niklaas gaf bijzondere medewerking.
Biblionef kocht de helft van de boeken aan terwijl de uitgeverij de andere helft gratis schonk.
De totale kost van dit project was 2300 euro.
Het project werd gefinancierd uit eigen middelen, onder andere de bijdragen van de vrienden
van Biblionef Vlaanderen.

C. Verscheping gift aan Huis der Nederlanden en Biblionef Zuid Afrika.
De provincie Oost Vlaanderen schonk een honderdvijftig boeken over de Oost Vlaamse
provincie aan de bibliotheek van het Huis der Nederlanden in Kaapstad.In dit huis is de
“stichting Biblionef Suid Africa” gevestigd.
Biblionef Vlaanderen verzorgde het transport van Antwerpen naar Kaapstad.
Samen met deze boekenzending schonk Biblionef Vlaanderen 400 T shirts, die nog in stock
waren aan de zusterorganisatie in Zuid Afrika.Ze zullen voor PR doeleinden worden gebruikt.
De firma DHL zorgde voor gratis vervoer naar de haven en de firma Confreight gaf een
speciaal tarief voor zeetransport. Kostprijs van dit project ongeveer 200 Euro.
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D. Containerbibliotheek Zuid Afrika

Zich baserend op een dossier van 2004 werd de Stichting Anton Jurgens bereid gevonden een
containerbibliotheek in Zuid Afrika te financieren.
Van deze stichting kregen we 4375 euro; deze som werd gespendeerd aan een bibliotheek in
Kwaggafontein.Deze werd geopend in november 2005 en is bedoeld voor ongeveer 8000
personen.
Deze som werd integraal doorgestort naar Zuid Afrika.

E.Project Storybooks for schools in Ndwedwe district,Kwazulu-Natal,Durban

Het betreft hier een zeer grootschalig project voor de uitbouw én infrastructuur van tien grote
schoolbibliotheken in de provincie Kwazulu Natal, Durban.
Het gaat om zowel de opbouw van de bibliotheken, het opleiden van het personeel als om
invulling van de bibliotheek met boeken in de mothertongues, het Engels én het Afrikaans.
De totale kost van dit project is ongeveer 21.500 euro.
Het project werd ingediend bij de Stad Antwerpen en binnen de stedenband AntwerpenDurban werd het dossier volledig door Antwerpen betaald.
De gelden zijn integraal doorgestort en het project krijgt invulling eind 2005 en loopt verder
in 2006.
F. Brenda heeft een draakje in haar bloed/Zuid Afrika

De naam van dit project verwijst naar de titel van een boekje dat handelt over de HIV
besmetting en AIDS bij kinderen.
Dit verhalenboekje wordt aangeboden aan kinderen in de armste en meest geïsoleerde delen in
Zuid Afrika.Met dit boekje maken kinderen op jonge leeftijd(6 tot 12 jaar) kennis met de
problemen van HIV en AIDS en worden ze tegelijk gewezen op de gevaren.
Het boek wordt vertaald en gedrukt in 11 moedertalen en gedrukt op 35 000 exemplaren.
Het is bedoeld om gebruikt te worden over heel Zuid Afrika.
De duur van dit project is het hele jaar 2005.
Dit project wordt gedragen door Biblionef Nederland,Biblionef Zuid Afrika en Biblionef
Vlaanderen.
De totale kost van het project ligt rond de 23.500 euro.
Biblionef Vlaanderen vzw diende het project bij verschillende instanties in teneinde
financiering te bekomen.
De Provincie Antwerpen kende géén toelage toe.
Met positief advies van Arosa, adviesraad ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen gaf
de stad Antwerpen een subsidie van 5750 euro.
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De filantropische kring “Doe het goede om het goede” uit Antwerpen gaf zijn steun met
toezegging van 1000 euro;500 werd gestort in 2005 en 500 in 2006.
De actie van boekenverkoop van de bibliotheek in Wakken, West-Vlaanderen bracht 900 euro
op en werd eveneens aangewend voor dit project.
De giften van de beide Antwerpse clubs Delta en Brabo, respectievelijk 400 en 150 euro
werden eveneens gebruikt voor het Brenda project.
Op deze wijze kon Biblionef Vlaanderen de totale som van 7700 euro overmaken naar Zuid
Afrika.
Het volledige project is ondertussen volledig uitgewerkt en afgehandeld.

G.Schoolbibliotheek Villa Stuivenberg-Antwerpen

Voor de eerste keer gaf Biblionef Vlaanderen haar steun aan een lokaal Vlaams project.
De Stedelijke lagere school “Villa Stuivenberg” ligt in Antwerpen Noord, een multiculturele
buurt.
In deze school vallen meer dan 90 % van de kinderen onder het GOK-gelijke kansen
onderwijs.Het is een echte multiculturele school.
Zij wensen hun eigen schoolbibliotheek uit te bouwen door de aanschaf van leesmateriaal
voor twee leesniveaus.
Het bedrag van deze aankoop was geraamd op 1046 Euro.
Biblionef Vlaanderen vzw diende het project bij de Evens Stichting maar kreeg negatief
advies.
Het bestuur besloot om dan het project te financieren uit eigen middelen.
Door de optimale samenwerking met de uitgeverijen Baeckens Books én Clavis konden alle
boeken worden aangekocht mét het toekennen van een ruime korting.
De uiteindelijke totaalkost bedroeg 707,64 Euro.
Dit project was gezien de tijdsduur van de afhandeling een jaaroverschrijdend project en
wordt afgehandeld in 2006.

4.Financieel jaarverslag
Het hierna volgende overzicht en verslag,opgemaakt door de penningmeester mevrouw
Viviane Lodeweyckx werd nagekeken door het bestuur op de vergadering van 26 april 2006
en goedgekeurd.
Het bestuur verleent unaniem ontlasting en aanvaardt het verslag.
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Startkapitaal 1/1/2005

6.856,22 EUR

Inkomsten
rente
Bibliotheek Wakken
Stad Antwerpen
Koning Boudewijnstichting
Doe het Goeie om het Goeie
Delta Club
Club Brabo 1097
Glaxosmithkline NV
Stichting Anton Jurgen
Fonds
Lidgelden + giften

0,00
900,00
5.750,00
852,00
500,00
400,00
150,00
250,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4.375,00 EUR
2.055,00 EUR

totaal

15.232,00 EUR

Biblionef Suriname
Biblionef South Africa
Libridis
Missiehulp/vervoer
Central Freight
Hostbasket
secretariaat M. Van Hoey
Coprogram
bankkosten
totaal uitgaven

1.130,00
6.500,00
2.162,52
419,46
471,18
219,92
560,67
100,00
13,92
11.577,67

SALDO

10.510,55 EUR

Uitgaven

Wijziging liquide middelen
banksaldo
openstaande factuur

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3.654,33 EUR

10.656,43 EUR
10.656,43 EUR

saldo:
10.656,43 EUR

145,88
145,88
10.510,55
10.656,43

EUR
EUR
EUR
EUR

