
Beleidsplan Stichting de Boekensteun 
 

1. Inleiding 
Stichting de Boekensteun is op 28 december 1983 opgericht om onderwijs te bevorderen in 
de meest ruime zin in die landen en gebieden die gewoonlijk worden aangeduid met “de 
derde wereld”.  
 
Stichting de Boekensteun wenst als ANBI te worden aangemerkt om het aantrekken van 
giften, legaten en erfenissen van derden mogelijk te maken. De stichting is daarnaast een 
instelling op ideële grondslag. 
 

2. Gegevens van de instelling 
Naam: Stichting de Boekensteun 
RSIN / fiscaal nummer:  808402262 
Postadres: Schoolstraat 4, 5801 BP Venray 
Telefoonnummer: 0478 588653 
Nummer Kamer van Koophandel: 41063215 
 

3. Doel van de instelling 
Doel van Stichting de Boekensteun is het verkrijgen van gelden om onderwijs te 
bevorderen in de derde wereld. Dit doet de stichting door het inzamelen of op andere 
wijze verwerven van gebruikte boeken; het inzamelen van gelden en het verstrekken aan 
gegadigden al dan niet tegen een geringe vergoeding van de boven bedoelde boeken. 
Het propageren van het doel van de stichting. Het verlenen van financiële hulp aan 
onderwijs in de derde wereld.  
 
Doelgroep van Stichting de Boekensteun is tweeledig. Ten eerste mensen die in de derde 
wereld leven en moeilijk toegang hebben tot onderwijs. De stichting ondersteunt deze 
mensen financieel om zo toch toegang tot onderwijs te krijgen. Ten tweede minder 
bedeelden in Venray en omgeving. Zij kunnen voor een kleine prijs toch boeken kopen. 
 
Stichting de Boekensteun wil dit doel bereiken door het inzamelen of op andere wijze 
van gebruikte boeken, en vervolgens te verkopen in een kringloopwinkel. Daarnaast door 
het aantrekken van erfenissen, legaten en giften om het doel financieel mogelijk te 
maken. 
 
4. Werkzaamheden van de Stichting 
De werkzaamheden van Stichting de Boekensteun bestaan uit het exploiteren van een 
kringloopwinkel. Boeken worden ingezameld, verkoopbaar gemaakt en geprijsd. Daarna 
worden ze in de bovengenoemde kringloopwinkel verkocht tegen een geringe prijs. 
Verder propageert de stichting het doen van giften, het verkrijgen van legaten en 
nalatenschappen ten behoeve van de bevordering van onderwijs in de derde wereld. Dit 
doet de stichting door het genereren van free publicity en het propageren van onze 
doelstelling in de kringloopwinkel. 
 
 
 



5. Bestuur 
Het bestuur van Stichting de Boekensteun bestaat uit: 
Voorzitter: J.W. Aveskamp 
Secretaris: L.J.H. Deuling 
Penningmeester: H.J.H.M. Schraven 
J.H.P. Leijssen-swinkels 
M.J.A. Janssen-Dick 
H.W.M.J. Van Lankveld-Vloet 
 
Alle bestuursleden van stichting de Boekensteun zijn onbezoldigd. Zij ontvangen zelfs 
geen vrijwilligersvergoeding door de door hen uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve 
van de stichting. De enige vergoeding die is toegestaan in een vergoeding van gemaakte 
kosten, die overlegd dienen te worden aan de penningmeester. Alleen het bestuur van 
de stichting kan beschikken over het vermogen van de stichting. Dit wordt gedaan door 
de penningmeester, onder (bancair) toezicht van de secretaris. (Ook de secretaris 
beschikt over inzage in de bankrekening van de stichting.) Het is niet mogelijk dat een 
rechtspersoon binnen de stichting over het vermogen beschikt als ware het eigen 
vermogen. Hierop zien zowel de penningmeester als de secretaris toe.  
 
6. Financiële gegevens 

       
 
 
Projecten 2020         20187 
5066 Scholenprojecten Tamil Nadu contactpersoon Fr.John Bosco Chennai 4000,- 
5199 Antoniuscollege Irian Jaja contactpersoon Fr.Nico Dister, OFM  2000,- 
5188 Mill Hill missie tbv educatie meisjes Assam contact Fr.Th.Deckere,MHM 2000,- 
5213 St.St.Martinus Opvang en educatie straatkinderen Rio de Janeiro  5000,- 
5219 St.Kanthari  Educatie en begeleiding kansarmen derde wereld  4000,- 
5225 St.Fransicusstichting educatieve projecten India    3187,- 
 
Projecten 2021         10780 
5066 Scholenprojecten Tamil Nadu contactpersoon Fr.John Bosco Chennai 3000,- 
5199 Antoniuscollege Irian Jaja contactpersoon Fr.Nico Dister, OFM  3000,- 
5188 Mill Hill missie tbv educatie meisjes Assam contact Fr.Th.Deckere,MHM 2000,- 
5213 St.St.Martinus Opvang en educatie straatkinderen Rio de Jenairo  2780,- 
 

 
Begroting Stichting de Boekensteun 2022 en 2023 (inkomsten) 
Omzet aan boeken          8000 
Giften door derden         15000 
Uitgevoerde projecten        -20000 
Resultaat          3000  

 
Begroting Projecten Stichting de Boekensteun  2022-2023 (uitgaven):  20000 
5066 Scholenprojecten Tamil Nadu contactpersoon Fr.John Bosco Chennai 3000,- 
5199 Antoniuscollege Irian Jaja contactpersoon Fr.Nico Dister, OFM  3000,- 



5188 Mill Hill missie tbv educatie meisjes Assam contact Fr.Th.Deckere,MHM 2000,- 
5213 St.St.Martinus Opvang en educatie straatkinderen Rio de Janeiro  4000,- 
5232 St.Eva Nova educatieproject vrouwen India     2000,- 
5225 St.Fransicusstichting educatieve projecten India    3000,- 
 Nader te bepalen projecten 


