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Woord vooraf 

 

Voor u ligt het beleidsplan voor 2020 van de Stichting Vrienden van de Christelijke  

Blindenbibliotheek, Lectori Salutem (hierna te noemen: de Stichting). Het is opgesteld 

door het bestuur van de Stichting en omvat de doelstelling voor 2020 en de context 

waarbinnen deze zich afspeelt. 

 

Doelstelling en context 

 

De Stichting heeft als doel steun te verlenen aan de activiteiten van de Vereniging CBB,  

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (hierna te noemen de Vereniging), 

en zelf activiteiten te verrichten voor de Vereniging.  

De Vereniging heeft ten doel op basis van de grondslag van Gods Woord te voorzien in 

de behoefte aan lectuur en informatie bij blinden, slechtzienden, alsmede bij anderszins 

gehandicapten die zijn aangewezen op een passende vorm van lectuurvoorziening. 

 

Werving en beheer van gelden 

 

De Stichting voert zelf geen actief beleid om gelden te werven. Het vermogen van de  

Stichting is afkomstig van giften, erfenissen en legaten. De Stichting heeft geen 

beleggingsportefeuille meer en is overgegaan tot het beleggen in onroerend goed om 

een inkomensstroom te genereren om de activiteiten van de Vereniging te kunnen 

blijven ondersteunen. 

 

Op basis van ingeschatte scenario’s van zowel ING als ABN AMRO is gebleken dat het tot 

2018 gevoerde beleggingsbeleid onvoldoende garanties biedt om op lange termijn de 

CBB te ondersteunen, waarbij het vermogen in stand dient te blijven. Besloten is het 

beleggingsbeleid te wijzigen op een zodanige manier dat een stabiel rendement kan 

worden gegenereerd met instandhouding van het vermogen, waarbij een substantieel 

deel van het vermogen zal worden geïnvesteerd in vastgoed. Gekozen is voor 

beleggingen in huurwoningen. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de 

identiteit van de Stichting en de Vereniging. Met de huurinkomsten kan op deze wijze 

een stabiel rendement worden gegeneerd en de continuïteit richting de CBB worden 

gegarandeerd voor een langere periode.  
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Te verrichten werkzaamheden en besteding van het vermogen 

 

De Stichting zal in 2020 zelf geen activiteiten ontplooien op het gebied van de  

lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden of anderszins. De daadwerkelijke 

uitvoer  

van de activiteiten t.b.v. blinden en slechtzienden wordt verricht door de Vereniging. 

  

De Stichting zal overeenkomstig haar doelstelling in 2020 aan de Vereniging jaarlijks een 

ingediende declaratie voor de gemaakte kosten goedkeuren, om de Vereniging in staat 

te stellen overeenkomstig haar doelstelling christelijke lectuur te produceren, 

reproduceren en  

distribueren in braille, in grootletter, in digitale vorm en in gesproken vorm t.b.v. een 

ieder  

die is aangewezen op een passende vorm van lectuurvoorziening.  

 

Daarnaast zijn periodieke declaraties mogelijk voor bijzondere innovatie projecten met 

het oog op het beschikbaar stellen en houden van christelijke lectuur. 

 

Verbreding van de doelstelling 

 

Tot en met in 2019 heeft de Stichting alleen bijgedragen aan de christelijke 

lectuurvoorziening in Nederland. T.b.v. de continuïteit van de Vereniging is de 

doelstelling verbreed. De Stichting is eveneens bereid de Vereniging te ondersteunen bij 

de lectuurvoorziening in het buitenland, mits in overeenstemming van de identiteit van 

de Stichting. Hiervoor zijn aanvullende criteria voor afgesproken, namelijk dat de 

Stichting voor maximaal 50% bijdraagt aan een lectuurproject in het buitenland.  

 

 

Aldus besloten door het bestuur van de Stichting Vrienden van de Christelijke 

Blindenbibliotheek, Lectori Salutem te Ermelo.| 
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