
Beleidsvoorstel Stichting Vrienden. 

Huidige stand van zaken 

De Vereniging kan op dit moment bij de Stichting twee verschillende soorten declaraties 

indienen:  

1. Jaarlijks kan de Vereniging een restantbedrag bij de Stichting declareren voor de 

productie en reproductie van christelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking. 

Dit bedrag is reeds verminderd met de opbrengsten van abonnementsgelden, 

verkoopgelden en toegezegde fondsen door derde partijen.  

2. Periodiek mag de Vereniging om financiële steun vragen en daarvoor een declaratie 

indienen bij de Stichting voor bijzondere projecten.  

 

Voorstel  

De Vereniging wil de Stichting voorstellen om in de toekomst ook een declaratie in te mogen 

dienen voor abonnementsgelden van CBB-abonnees die hun abonnementsgeld niet meer 

kunnen betalen. Deze declaratie heeft de naam ‘Steunfonds CBB’. Het kan voor komen dat 

lezers van K&T wel graag abonnee willen blijven, maar de abonnementsprijs niet kunnen 

betalen. Als ze het niet willen betalen, stopt hun abonnement. Als ze echter aangeven het niet 

te kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen op een steunfonds bij de CBB. Deze zal dan voor 

hen de abonnementsprijs betalen. Jaarlijks zal dit bedrag dan gedeclareerd kunnen worden. 

Uitwerking  

Op het CBB Breedoverleg van 14 november 2016 is dit voorstel besproken. Aanleiding was het 

actualiseren van de abonnementsprijzen bij de CBB. Een jaar geleden is er op beleidsniveau 

besloten dat de CBB gaat werken met ratoprijzen: lezers betalen voor een krant of tijdschrift 

een percentage van de zwartschriftabonnementsprijs, naar rato van hoeveel er wordt ingelezen 

of omgezet. Dit percentage heeft een maximale hoogte van 90%, omdat elke passende leesvorm 

informatie zoals advertenties en foto’s mist. De K&T die per juli 2016 van BPL zijn 

overgenomen hebben reeds deze ratoprijzen en binnenkort zal de rest van de collectie volgen. 

Met alle seniormedewerkers, Tineke Bakker namens secretariaat en Jeroen de Wind als 

verantwoordelijke voor Klantencontact zal er op een overleg worden besproken wanneer de 

abonnees worden gebeld, op welk termijn en door wie.  

In het telefoongesprek kan goed worden uitgelegd waarom er nu nieuwe abonnementsprijzen 

komen en dat er een oplossing beschikbaar is voor de lezers die het niet kunnen betalen: een 

schriftelijk verzoek aan het steunfonds indienen om te kunnen blijven lezen ondanks beperkte 

financiële middelen. Er zal steun per tijdschrift worden aangevraagd, niet per relatie. Daarnaast 

wordt men gevraagd als gift over te maken wat men wel kan betalen. 

Conclusie 

Dankzij deze drie declaraties kunnen binnengekomen giften besteed worden aan het doel 

waarvoor ze zijn binnengekomen: iedereen met een leesbeperking de mogelijkheid geven om 

christelijke lectuur te blijven lezen.  

Jeroen de Wind, 14 november 2016 te Ermelo. 


