
 
 

 
Beleidsplan Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek voor de 
periode 2020-2025 

 
Doelstelling 

De Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek is in 1988 in het leven 
geroepen om financiële middelen bijeen te brengen om daarmee een bijdrage te 
leveren aan de culturele activiteiten van ZB| Planbureau en Bibliotheek van 

Zeeland (voorheen de Zeeuwse Bibliotheek, verder ZB genoemd). De stichting 
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het interesseren van 

mogelijke donateurs. (Zie voor de exacte formulering onder het kopje Algemene 
gegevens aan het eind van deze bijdrage). 
 

Activiteiten 
Jaarlijks organiseert de Stichting in principe in het najaar een middag voor de 

vrienden rond een thema gerelateerd aan de bijzondere collecties van ZB. Het 
programma voorziet in voordrachten en een presentatie van met behulp van 
fondsen van de Stichting gerealiseerde restauraties, conserveringen en andere 

inspanningen ten behoeve van de collecties. 
 

Voor het jaar 2020 zou de middag de Zeeuwse dichter P.C. Boutens (1870-1943) 
tot centraal thema hebben, daar het dit jaar 150 jaar geleden is dat Boutens in 
Middelburg het levenslicht zag. ZB is als beheerder van de meest omvangrijke 

collectie bijzondere uitgaven van de hand van de dichter voor een dergelijk 
evenement de aangewezen instelling. Helaas moest besloten worden de middag 

uit te stellen tot een later tijdstip in verband met de maatregelen in verband met 
de Covid-19 pandemie. 

 
Het bestuur verricht in overleg met ZB hand- en spandiensten voor de instelling 
op de in de doelstelling genoemde terreinen. Daartoe nodigt het bestuur in 

voorkomende gevallen ook Vrienden uit. In de beleidsperiode zal de focus liggen 
op ondersteuning bij het samenstellen en inrichten van tentoonstellingen, het 

rondleiden in en om het gebouw en digitaliseringsprojecten. Voor dit laatste 
aandachtsgebied zal het jaar 2020 gebruikt worden om een organisatorisch 
kader te vormen. 

 
In 2020-2021 zal verder invulling gegeven worden aan het ‘Prijsbandenproject’, 

dat in 2018 van start gegaan is. Nadat fase 1 in 2019 succesvol afgesloten kon 
worden dankzij een bijdrage van het Familiefonds Hurgronje van € 10.000,--, zal 
in de eerste helft van 2020 fase 2 kunnen worden afgerond door een bijdrage 

van de Stichting Boek & Wurm van € 13.000,--. Verder wordt in overleg met ZB 
gewerkt aan een Zeeuws Prijsbandenregister, waarbij ook de archiefinstellingen 

en andere openbare bewaarplaatsen in Zeeland die (mogelijk) prijsbanden 
(boeken, gegeven als onderscheiding voor de beste leerlingen en als zodanig 



herkenbaar door uiterlijke vorm of dedicatie in het boek) in het bezit hebben. 

Een afgeleid doel is te onderzoeken in hoeverre er belangstelling is voor een 
conserveringsproject, waarin de Stichting in overleg met ZB wil faciliteren. 

Onderzocht gaat worden in hoeverre dit project verder opgeschaald kan worden 
naar een (inter)nationaal niveau, wat evenwel niet door de stichting zelf ter hand 
zal worden genomen. 

 
Voor het jaar 2021 zal de focus liggen op het honderdste geboortejaar van de 

Zeeuwse dichter en schrijver Hans Warren (1921-2001). De bedoeling is om in 
een presentatie (ook) aandacht te besteden aan de natuurtekeningen van Hans 
Warren. In 2004 werd de omvangrijke papieren nalatenschap door diens partner 

Mario Molengraaf aan ZB geschonken. 
 

In de beleidsperiode wil de Stichting de (potentiële) achterban actiever 
benaderen door regelmatig facetten van het veelzijdige culturele aanbod van ZB 
explicieter onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt ook beoogd mensen te 

bewegen Vriend van de ZB te worden die wellicht minder betrokken zijn bij de 
bijzondere collecties. Nadrukkelijk heeft het bestuur zich voorgenomen het 

Vriendenbestand een betere afspiegeling te laten zijn van het gemiddelde 
gebruikersbestand van de organisatie, waarbij vooral gedacht wordt aan het 

interesseren van jongeren.  
 
Inkomsten 

Vriend worden van de ZB kan door een minimale donatie van € 15,-- per jaar. 
Donaties boven dit bedrag kunnen door de donateurs geoormerkt worden, 

waarna deze desgewenst publiekelijk gemaakt worden door middel van een 
mondelinge of schriftelijke vermelding.  
De jaarlijkse donaties van de Vrienden vormen de financiële basis van de 

activiteiten.  
 

Het bestuur zal in 2020 een aanvraag indienen om de Stichting als ANBI erkend 
te krijgen. Doel hiervan is om extra financiële armslag te verwerven om nieuwe 
projecten in het kader van de doelstelling op te zetten. De erkenning kan een 

stimulans zijn voor particulieren om toe te treden tot de donateurs van de 
stichting (Vrienden) of om hun bijdrage te verhogen. Daarnaast zal het bestuur 

daar waar dit opportuun is zich actief inzetten voor het verwerven van middelen 
bij particuliere fondsen, instellingen en bedrijfsleven, die mogelijk door de ANBI-
status bereid zijn bij te dragen aan de verwezenlijking van het programma van 

de stichting. 
  

Het financieel beheer  
Het dagelijks financieel beheer wordt uitgevoerd door de ambtelijk secretaris van 
de Stichting in samenwerking met de afdeling Financiën van ZB|Planbureau en 

Bibliotheek van Zeeland. De verantwoordelijkheid voor het financieel beheer ligt 
bij de penningmeester van de Stichting die jaarlijks aan het bestuur verslag 

doet. 
  
Besteding 

De Stichting heeft niet tot doel een kapitaal op te bouwen of aan te houden en 
beschikt slechts over een klein werkkapitaal. Bij de start van de beleidsperiode 

bedroeg dit ruim € 4000,--. Dit bedrag is bedoeld om acute tekorten bij 
projecten tijdelijk te kunnen dichten. 



 

Bedragen die het werkkapitaal te boven gaan worden ingezet bij projecten, 
afgeleid van de doelstelling. Enerzijds zijn dat bij particuliere fondsen 

aangevraagde subsidies, anderzijds schenkingen die geoormerkt kunnen worden. 
 
ANBI 

Een aanvraag bij de Belastingdienst tot erkenning van een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) is ingediend. 

 
 
ALGEMENE GEGEVENS 

 
De Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek is gevestigd op:  

 
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.  
 

Postadres: 
 

Postbus 8004, 4330 EA Middelburg 
 

E-mailadres: 
 
vrienden@dezb.nl 

 
Telefoonnummer: 

 
0118 65 42 84 
 

Het artikel 2 van de laatste Akte van Statutenwijziging van 29 maart 2006 luidt: 
 

1. De stichting heeft ten doel een fonds te vormen en te onderhouden dat zal 
worden aangewend voor de bevordering en ondersteuning van de culturele 
activiteiten van de Zeeuwse Bibliotheek 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
interesseren van mogelijke donateurs in de Zeeuwse Bibliotheek. 

 
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: 
 

Dr. W. van den Broeke, voorzitter 
Drs. R.M. Rijkse, secretaris 

Drs. A. Wiggers, penningmeester 
Mw. S.J. van Dixhoorn, bestuurslid 
 

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door mw. E.J. Bostelaar 
 

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en maakt geen gebruik van 
onkostenregelingen. De stichting heeft geen personeel in dienst en betaalt 
dientengevolge geen loonkosten. 

 
Het nummer van de KvK is 41114306. 


