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1. Inleiding
Ook 2017 heeft vooral in het teken gestaan van het zoeken naar nieuwe
perspectieven voor StOK, om te beginnen huisvesting. Het jaar hebben we
gelukkig kunnen afsluiten met een gerust gevoel; StOK heeft nieuwe
huisvesting gevonden en er is een bredere visie vastgesteld. Een visie die
meer recht doet aan het oude kinderboek als cultureel erfgoed. Het
ontwikkelen van een museale functie voor StOK is daar een uitwerking van.
StOK wordt gastvrij ontvangen door Het Stadshuus in Lochem waar we
voldoende en geschikte ruimte krijgen voor de collectie.
We hopen dat we in een volgend jaarverslag vooral weer zaken kunnen
melden over activiteiten van StOK die het oude kinderboek als cultureel
erfgoed onder de aandacht gebracht hebben. Maar een goede huisvesting
voor onze mooie collectie is daarvoor een basisvoorwaarde!
2. Acties gericht op voortbestaan StOK.
Begin 2017, toen bleek dat gesprekken met Deventer Verhaal/het
Speelgoedmuseum niet resulteerden in mogelijkheden tot samenwerking die
het voortbestaan van StOK in Deventer verzekerden, is besloten tot een
breed PR-offensief. In al de huis-aan-huis bladen, in de regionale krant, op
TV-Oost en Radio Oost is aandacht geschonken aan de dringende oproep
van StOK om mee te denken over huisvestingsmogelijkheden in Deventer.
Er zijn gesprekken geweest met het MKB, de binnenstad-manager en met
meerdere verzorgingshuizen.
In het voorjaar zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Hasselt, die
belangstelling hadden om hun W.G. van de Hulstfestival te versterken met
de komst van StOK naar Hasselt. Uiteindelijk bleek de geboden ruimte niet
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geschikt. Wel zal vanuit StOK in de toekomst ondersteuning verleend
worden aan het genoemde festival.
In de zomer kwam het aanbod om naar Lochem te komen. De vereniging
“Het Stadshuus” exploiteert het oude gemeentehuis aan de Markt en bood
ruimte “om niet” aan met als tegenprestatie dat StOK voor enige activiteit in
Het Stadshuus gaat zorgen. Eind van de zomer kwam er ook een aanbod
van de firma Klein Beernink; een deel van het pand aan Bergweidedijk 2 te
Deventer zou tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar zijn voor StOK.
Vervolgens zijn er gesprekken met al de vrijwilligers geweest over hun
voorkeur en er is onderzoek gedaan in Lochem naar draagvlak voor StOK.
Randvoorwaarden rondom de uitleenmogelijkheden van de collectie vanuit
Lochem zijn besproken met de Bibliotheken in Lochem en Deventer en met
Rijnbrink.
Parallel aan deze activiteiten is door StOK een bredere visie ontwikkeld. Niet
meer alleen het accent op het verzamelen en uitlenen van boeken. Maar ook
meer oriëntatie op het onder de aandacht brengen van het oude kinderboek
als cultureel erfgoed. Met als doel een kinderboekenmuseum. Op basis van
deze visie is een verzoek gericht aan de wethouder van Deventer en de
gedeputeerde van Overijssel om StOK te ondersteunen bij het zoeken van
huisvesting. Beide verzoeken hebben niet het gewenste resultaat gehad.
Toen bleek dat in Lochem een veel groter draagvlak is voor StOK en een
goede kans dat er daar een solide organisatie kan worden opgebouwd.
Aangezien de meeste vrijwilligers ook een voorkeur uitspraken voor Lochem,
is besloten naar Lochem te gaan. De voorkeur voor Lochem had ook te
maken met de ligging van het pand van Klein Beernink, ver uit het centrum
van Deventer.
In de herfst zijn in Lochem de eerste contacten gelegd met de
vrijwilligerscentrale en is er een plan opgesteld om nieuwe vrijwilligers te
werven.
In de laatste bestuursvergadering van 2017 heeft het bestuur een
wensenlijstje opgesteld voor het bestuur van Het Stadshuus om zo te komen
tot een gebruikersovereenkomst.
3. De collectie
Het collectiebeleid is in 2015/2016 vastgelegd in het Collectieplan StOK.
Door een vijftal bijlagen is goed inzichtelijk hoe het hele “boekenproces”
verloopt. Met het oog op de verhuizing is in december 2017 het opnamebeleid nogmaals tegen het licht gehouden. Begin 2018 zal hierover ook nog
overleg met de KB zijn.
De StOK-collectie bevat enkele honderden cultuurhistorisch gezien bijzonder
waardevolle exemplaren en 3.395 unieke exemplaren. In het totaal zijn
19.000 boeken opgenomen in het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK).
Daarnaast zijn er nog 2.000 boeken wel opgenomen in het Wise-systeem
maar nog niet geüpdatet naar het CBK.
Door de boekbinder zijn dit jaar bijna 387 boeken mooi gerestaureerd, zodat
ze uitgeleend kunnen worden. Sinds 2013 zijn door hem 1000 boeken
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gerestaureerd! In totaal is er in 2017 25 maal een grotere schenking van
boeken gedaan.
4. Activiteiten
Doordat dit jaar veel tijd en energie is gaan zitten in het zoeken naar nieuwe
huisvesting was er minder tijd voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
Toch is er nog veel gebeurd.
Er is een begin gemaakt met voorleesactiviteiten in Deventer bij de
verzorgingshuizen van Zorggroep Solis.
StOK had verder een dubbele kraam op de Deventer Boekenmarkt; er zijn
veel boeken verkocht en de kopers waren enthousiast over de deskundigheid
van de StOK-vrijwilligers.
Op verzoek van Leeuwarden/Culturele hoofdstad 2018 is er een selectie
gemaakt van boeken die geschikt zijn voor het project Swalkkasten.
Tevens is er een begin gemaakt met het selecteren van boeken ter
ondersteuning van Hasselt (inrichting expositie en het W.G. van der Hulstfestival).
Het StOKpaardje is 4 maal verschenen.
StOK heeft tenslotte deelgenomen aan het jaarlijkse CBK- en het
halfjaarlijkse BKC-overleg. Daarnaast bezochten we twee studiedagen van
de SGKJ.
5. Vrijwilligers en bestuur
Het bestuur kwam in 2017 elf keer bijeen, vaker dan gebruikelijk, maar
noodzakelijk gezien alle ontwikkelingen.
Het bestuur is sinds het voorjaar 2017 versterkt met de heer Ger Tielen. Hij
onderhoudt m.n. de landelijke contacten van StOK.
Voor de medewerkers waren er 6 bijeenkomsten. Regelmatig schoven
bestuursleden aan om de ontwikkelingen rondom de huisvesting van StOK
goed af te stemmen met de vrijwilligers.
Met alle vrijwilligers zijn gesprekken gevoerd over hun eigen wensen en
mogelijkheden bij StOK na een verhuizing. Van de totale groep vrijwilligers
zijn 10 vrijwilligers bereid om ook in Lochem hun werk voor StOK voort te
zetten. De mensen die om diverse redenen niet mee zullen gaan, zijn wel
bereid de verhuizing goed voor te bereiden en nieuwe mensen in te werken.
6. StOK in Lochem; jaarplan 2018
De eerste maanden van 2018 zullen vooral in het teken staan van de
verhuizing. Nieuwe vrijwilligers uit Lochem moeten worden geworven en
ingewerkt. Specifieke aandacht zal er zijn voor de coördinerende functies.
Ook zal er actief gezocht worden naar bestuursleden uit de lokale
gemeenschap.
Met het bestuur van Het Stadshuus zal een overeenkomst gesloten worden
waarin de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen helder zijn weer
gegeven.
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De verhuizing zal in eigen beheer worden uitgevoerd. StOK zal zich
aanmelden bij NLdoet om tijdelijk versterking te krijgen. Vóór 1-7-2018
moet het pand van de BD verlaten zijn.
De financiële basis van StOK zal versterkt worden. Met de Stichting Erfgoed
Gelderland wordt onderzocht welke mogelijkheden voor ondersteuning er
zijn. Bij de gemeenten Lochem en de provincie Gelderland zullen aanvragen
worden ingediend voor (éénmalige) subsidies. We gaan ook onderzoeken
welke fondsen aangeschreven kunnen worden.
Via een wervende brief/flyer zal aan particulieren worden gevraagd om een
bijdrage in de verhuiskosten of een jaarlijkse bijdrage als “vriend van StOK”
We gaan proberen via de marketingafdelingen van uitgeverijen een bijdrage
te krijgen voor de verhuiskosten.
Streven is om vanaf september de uitleen en inname van boeken vanuit
Lochem weer soepel te laten lopen.
De feestelijke opening van de StOK in Lochem in september/oktober 2018
gaan we aangrijpen voor een goed PR-offensief gericht op de regio en om de
band met bekenden van StOK te versterken.
De tweede helft van 2018 willen we in Lochem nieuwe activiteiten opzetten:
 een lezing over de geschiedenis van kinder/jeugdliteratuur
 activiteiten voor verzorgingshuizen rondom voorlezen van oude
kinderboeken
 een actieve rol in de kinderboekenweek
 een aanbod van een groepsactiviteiten rondom het Oude Kinderboek
 een cursus voor nieuwe vrijwilligers over het Oude Kinderboek als
cultureel erfgoed
In 2018 zal ook het concept van een kinderboekenmuseum verder worden
uitgewerkt. De mogelijkheden daartoe zullen worden verkend, in de eerste
plaats in Lochem/Gelderland met ondersteuning van Stichting Erfgoed
Gelderland.
StOK heeft voor de ontwikkeling van een museale functie de volgende
ambitie vastgesteld:
“Met behulp van haar scouts en verzamelaars redt de stichting kinder- en
jeugdboeken van de vergetelheid, beduimeling en teloorgang. Ze
registreert, restaureert en regenereert. Een staf van deskundige vrijwilligers
brengt weerloze boeken van waarde in veiligheid in het publieke domein. De
stichting stelt boeken ten toon, leent ze uit en heeft de ambitie om rondom
de collectie van ruim 25.000 boeken een museaal programma te ontwikkelen van lezingen, voorlees- en vertelkunst, literaire filmvertoningen,
discussie en debat. Aanvullende interactie met een publiek van alle leeftijden moet StOK in staat stellen om de huidige functies te handhaven en te
versterken en tevens zich te ontwikkelen tot een volwaardig en laagdrempelig museum. Een museum van kwetsbaar intellectueel bezit, dat de
vorming van generaties weerspiegelt en een eigentijdse rol speelt in de
nationale reflectie op onze geschiedenis”.
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Bijlage a
Overzicht leden Comité van Aanbeveling, bestuursleden en vrijwilligers per
31 december 2017
Comité van Aanbeveling
Jos Debeij
hoofd afdeling bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek
Wim Hazeu
biograaf/schrijver/filmer
Nannie Kuiper
kinderboekenschrijfster
Martine Letterie
historische kinderboekenschrijfster
Jan Terlouw
kinderboekenschrijver
Janneke v.d. Veer
deskundige jeugdliteratuur
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
bestuurslid

Pim van Hulst
Alexander Dudok van Heel
Diederik Gerth van Wijk
Ger Tielen

Vrijwilligers
Op 31 december 2017 zijn er 21 vrijwilligers actief in bij StOK.
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Bijlage b
Resultatenrekening (afgerond op hele euro's)
Baten
Verkopen
Donateurs
Giften
Sponsoring
Rente
Totaal
Lasten
Organisatiekosten
Kosten vrijwilligers
Promotie/website
Afschrijving
Totaal
Exploitatieresultaat

2016
1.025
715
16
50
64
1.870

2017
1.110
275
15
0
21
1.422

2016
973
508
243
1.270
2.994
-1.123

2017
1.043
260
46
1.270
2.647
-1.226

Balans per 31 december
Activa
Inrichting
Boekencollectie
Nog te ontvangen
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Liquide middelen
Totaal

2016
2.540
26.000
64
48
841
12.597
13.486
42.090

2017
1.270
26.000
45
65
612
12.661
13.338
40.654

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening medewerkers
Vooruit ontvangen
Crediteuren
Te betalen
Betalingen onderweg
Totaal nog te betalen
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37.503
4.168
50
106
12
249
368
42.090

2017
36.278
4.051
308
16
324
40.654
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StOKpaardjeOntvangers

bezoekersWebsite

Gerepareerde boeken

Intern via
Externe
Bruikleen
Laarstraat 31,
aanvragen
**
vanaf 2014:
oftewel
Bibliotheek
reserveringen
Deventer
vanaf 2014

Donateurs

Uitgeleende boeken

Schenkers

(incl. de bezoeke
Aantal
groepen)
rs

Jaar

Bijlage c

2005
1.379
884
156
73
34
125
2006
1.312
1.201
125
*46
43
348
2007
1.518
921
746
*31
47
299
2008
1.424
764
1.536
*32
49
451
2009
1.317
685
411
*40
47
299
2010
1.423
828
330
215
109
44
123
2011
1.460
817
534
428
124
45
193 10.226
126
2012
1.794
883
395
138
104
41
203 14.616
156
2013
1.635
528
86
299
113
38
184 18.656
177
2014
680
328
917
92
97
34
323 25.000
***476
2015
761
726
1048
92
54
28
448 17.500
400
2016
557
****1837
755
92
40
25
296 21.976
381
2017
405
25
387
Opmerkingen: * Schenkers alleen geteld bij een schenking van meer dan 10 boeken.
** Bruikleen betreft grotere aantallen boeken, die voor langere tijd worden uitgeleend.
*** Medewerkers BD v.a. 2014 meegeteld.
**** In het jaarverslag 2016 zijn over de jaren 2015/2016 verkeerde cijfers opgenomen.

