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1. Algemeen
Over de stichting
Stichting ‘Ieder Kind een eigen Boek’ heeft in 2018 3.800 kinderen blij gemaakt met een eigen boek.
In 2018 vierde de stichting haar 10 jarig jubileum: de stichting werd op 19 december 2008 opgericht.
Sinds de oprichting zijn 35.000 boeken uitgedeeld.
Doelstelling
De stichting heeft 3 doelen:
1. Kinderen motiveren om te lezen
2. Een belangrijke boodschap overbrengen over een schone en veilige leefomgeving en over
gezondheid
3. Samenwerking bevorderen in een buurt tussen de bewoners, scholen en bedrijven
Activiteiten
De stichting deelt met lokale vrijwilligers kosteloos persoonlijke en educatieve boeken uit aan
basisschoolkinderen.
– Kosteloos: met behulp van sponsors en fondsen
– Persoonlijk: ieder kind speelt hoofdrol in haar of zijn eigen boek
– Educatief: alle boeken gaan over een schone en veilige leefomgeving of gezondheid en
bewegen
– Verbinding: samenwerking met bewoners, bedrijven, brandweer, politie, stadsdeel etc.
Inschrijving handelsregister
Stichting Ieder Kind een eigen Boek is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel in Amsterdam onder nummer 343.19.992.
Verder is de stichting door de inspecteur van de belastingdienst bij beschikking aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Gegevens
Stichting ‘Ieder Kind een eigen Boek’
p/a Willeskopstraat 89
1107 KM Amsterdam
Tel. (020) 696 65 87
E-mail: info@geefeenkinderboek.nl
Website: www.geefeenkinderboek.nl
Facebook: https://www.facebook.com/iederkind.eeneigenboek
Rabo-rekeningnummer: NL49RABO0148946747
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2. Verslag over het jaar 2018
o Scholen
De stichting heeft in 2018 op 38 basisscholen boeken uitgedeeld.
aantal scholen

aantal leerlingen

2008

23

2632

2009

34

4086

2010

44

5729

2011

30

2790

2012

25

2120

2013

22

1980

2014

28

2630

2015

21

2190

2016

24

2160

2017

36

3700

2018

38

3800

Totaal

325

33.817
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o Landelijk
In 2018 zijn in verschillende steden boeken uitgedeeld. Naast Amsterdam is de stichting in
Deventer, Arnhem, Mierlo, Sneek, Hoofddorp, Eindhoven, Rotterdam, Almere, Den Bosch,
Heerlen en Maastricht geweest. Door ons bezoek aan deze plaatsen zijn er nieuwe
aanmeldingen binnengekomen van de scholen uit die regio’s.

o Nominatie Amsterdammer van het jaar 2017
In januari 2018 was de verkiezing van ‘Amsterdammer van het
jaar 2017’. Onze voorzitter, mevrouw Gé Ruijfrok, was één van
de genomineerden. Deze nominatie is de kroon op het werk van
de stichting en een beloning voor alle vrijwilligers.

o

Schoonmaakactie
De stichting is zeer betrokken bij het milieu, recycling en reiniging van de woonomgeving.
Dit is het thema van ons boek “Schoon en Groen: Samen Doen!”. Daarom heeft de stichting
ook meegedaan tijdens de landelijke opschoon dag op 25 maart 2018. In samenwerking met
de bewonerscommissie Gein hebben de vrijwilligers een schoonmaakactie georganiseerd.
Meneer Nog-Een-Keer, vrijwilliger van de stichting en karakter uit het boek, was ook
aanwezig om de dag op te fleuren.

o Verschillende uitnodigingen in 2018
Naar aanleiding van de nominatie voor de Amsterdammer van het jaar is de voorzitter van de
stichting uitgenodigd om de ambtswoning aan de Herengracht te bezoeken. Daarnaast
mochten wij deelnemen aan de vrijheidsmaaltijd op 5 mei onder de boog van het
Rijksmuseum. In juni volgde de uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling “Verhalen
uit het stadspaleis” in aanwezigheid van Prinses Beatrix. In juli hebben wij kennisgemaakt
met de nieuwe burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema.
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o Samenwerking gezondheid
De stichting werkt samen met verschillende organisaties.
In 2018 was er onder andere intensieve samenwerking
met Jump-In Amsterdam en ‘Fresh in de les’. Dit in het
kader van bevordering van de gezondheid onder
kinderen. Tijdens de uitreiking van de gezondheidsboeken
werd door de Fresh in de les-medewerker een ‘Slaap je
fit’ quiz gespeeld, met als doel om de kinderen te leren
wat gezonde slaap gewoontes zijn. In alle boeken die aan
de kinderen gegeven werden was de gezonde piramide
van Jump-In afgedrukt.
o Samenwerking brandweer
De stichting werkt al sinds de oprichting samen met de brandweer.
Het eerste boek ‘Brand in Chocoladestad’ is geschreven in
samenwerking met de brandweer. Vanaf de eerste uitreiking op 19
mei 2008 is de brandweer niet meer van onze zijde geweken. Zij
komen naar alle uitreikingen met het thema brandpreventie en
geven voorlichting. Het was dan ook niet verassend dat de
brandweercommandant Leen Schaap ons boek heeft uitgekozen
om voor te lezen tijdens de Boekenweek op een basisschool.
o Jubileumjaar
Op 19 december 2018 bestond de stichting precies 10 jaar. Dit hebben wij met alle
vrijwilligers gevierd tijdens een groot kerstgala, samen met bewoners uit de buurt en andere
betrokkenen. Ter ere van het 10 jarig bestaan heeft de stichting een jubileumboek uitgeven
met alle successen en verhalen van de afgelopen 10 jaar. Het boek kan besteld worden via:
info@geefeenkinderboek.nl.

Ieder Kind een
eigen Boek!

10 jaar
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3. Begroting 2018
begroot 2018

uitgegeven 2018

begroot 2019

€ 90.000,00

€ 45.600,00

€ 90.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,10

€ 5.000,00

€ 94.000,00

€ 48.600,10

€ 95.000,00

€ 500,00

681,13

€ 500,00

Jubileumfeest

€ 2.500,00

2.096,79

0

Kantoorartikelen

€ 1.000,00

1.313,18

€ 1.000,00

Promotiekosten

€ 1.000,00

1.070,84

€ 1.000,00

Relatiegeschenken

€ 500,00

404,92

€ 500,00

Vrijwilligerskosten

€ 500,00

637,85

€ 1.000,00

€ 4.500,00

4.942,72

€ 1.500,00

€ 500,00

33,94

€ 500,00

€ 11.000,00

€ 11.181,37

€ 6.000,00

€ 105.000,00

€ 59.781,47

€ 101.000,00

Boeken
Projectkosten
Subtotaal
Kosten stichting

Vervoerskosten
Reservering onvoorzien
Subtotaal
Totaal

4. Begroting 2019
Boeken

75 scholen in Nederland

Overige kosten project

Materiaal voor uitreikingen, versnaperingen etc.

Kosten stichting

Inschrijving handelsregister, bankkosten, portokosten

Kosten vrijwilligers

Telefoon, reis, eten/drinken, onkostenvergoeding

Relatiegeschenk

Bloemen, cadeau’s voor sprekers etc.

Reis- en onkosten

Benzine, parkeergeld en openbaar vervoer

€ 1.500,00

Kantoorartikelen

Papier, toners, plakband, touw, cd’s/dvd’s

€ 1.000,00

Promotiekosten

Bedrukken ballonnen, T-shirts etc.

€ 1.000,00

Onvoorzien
Totaal

€ 90.000,00
€ 5.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 101.000,00
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5. Balans per 31 december 2018

Resultatenrekening boekjaar
Debet
Projectlasten
Boeken
Overige kosten
Reservering 2019
Subtotaal

€
€
€
€

45.600,00
3.000,10
30.000,00
78.600,10

Organisatielasten
Kosten stichting
Kantoorartikelen
Promotie
Relatiegeschenken
Vrijwilligers
Portokosten
Vervoerskosten
Diversen + jubileum
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

334,01
1.313,18
1.070,84
404,92
637,85
347,12
4.942,72
2.130,73
11.181,37

Totaal

€

89.781,47

Credit
Sponsoring
Donaties
Overige
Banksaldo 1/1/2018
Subtotaal

€ 52.981,72
€
575,32
€
2044,75
€ 37.891,36
€ 93.493,15

Resultaat
€

3.711,68
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6. Dankwoord
“Ieder Kind een eigen Boek!” bedankt iedereen van harte die bijgedragen
heeft om de doelstellingen van de stichting in 2018 te bereiken!
Sponsors:
-

Linklaters
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
Stadsdeel Amsterdam Oost
Woningcorporatie Ymere
Specsavers
Steunfonds Amsterdam
Stichting DELA fonds
Particuliere donateurs
Verschillende fondsen

Organisaties:
-

Bewonerscommissie Gein 2/4
Ambulance Amsterdam-Amstelland
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Politie Amsterdam-Amstelland
Brandweer Breda
Brandweer Sneek
Brandweer Almere
Brandweer Heerlen en Maastricht
Handhaving Gemeente Amsterdam
Reinigingsdienst Gemeente Amsterdam
Reinigingsdienst Rotterdam
Alle scholen die in 2018 hebben meegedaan
Jump-In Amsterdam
LSA
VENZO (vrijwilligers organisatie Zuidoost)
PBAZO (Buurthuizen Zuidoost)
VvE’s Gein

Overige:
-

Jumbo Wisseloord, Gein
Peggy Vastbinder Cartoons (www.peggyvastbindercartoons.nl)
Motion Dance Studio (www.motiondancestudio.nl)
Danièle Kanis, voor haar inzet bij het milieuproject
Lesly Reiziger, voor zijn inzet als Meneer Nog-Een-Keer

En natuurlijk bedankt aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet
voor dit leesproject!
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7. Ondertekening namens het bestuur:

Mw. Gé Ruijfrok

Mw. Syam Wongsosemito

Dhr. Lesly Reiziger

Pagina 10

