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Beleidsplan:
Vaak hebben gehandicapte kinderen zelf geen toegang tot boeken. Door hun motorische beperking
kunnen zij niet zelf een boek vastpakken, openen en lezen. Sommige van deze kinderen kunnen
bovendien niet- of nauwelijks spreken. Deze ernstig meervoudig gehandicapten zijn voor het
(voor)lezen van (prenten)boeken totaal afhankelijk van hun omgeving. Juist zij hebben een enorme
behoefte aan het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. Vanuit de praktijk met deze kinderen
(revalidatiecentra en privé contacten) is het initiatief ontstaan om diverse boeken voor hen
toegankelijk te maken. Hier toe is de Stichting Het Sprekend Boek opgericht.
Het doel van de onderneming is het toegankelijk maken van boeken voor motorisch gehandicapte
kinderen zodat zij in staat zijn het zelfstandig te lezen. De Stichting past bestaande (prenten)boeken
aan door ze in een digitale presentatie te verwerken. Op deze manier kan een gehandicapt kind met
de druk op één knop zelf de pagina van een boek ‘omslaan’ en de bijbehorende gesproken tekst
horen `en het kind kan zelfstandig en zo vaak het wil in eigen tempo het boek ‘lezen’.
De doelgroep:
Kinderen die in aanmerking komen om een Sprekend Boek te lenen zijn:
Kinderen die door hun motorische beperking niet in staat zijn om een boek te hanteren (een boek te
pakken en de bladzijden om te slaan).
Kinderen die moeite hebben met het lezen ten gevolge van hun handicap maar gesteund met
leestekst en uitspraak toegang krijgen tot de inhoud van een boek.
En de groep kinderen die niet kunnen spreken en daarom meer moeite hebben met het lezen omdat
zij in zichzelf niet (zachtjes) kunnen meespreken en kunnen horen (auditieve feedback) wat er staat.

Copyright:
De uitgevers van kinderboeken hebben toestemming gegeven voor het publiceren van de door hen
uitgegeven kinderboeken als gesproken boek. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Een
overzicht van de betrokken uitgeverijen is bij de Stichting op te vragen. De Stichting is een kleine
vergoeding voor de auteursrechten verschuldigd aan de uitgevers.
Beloningsbeleid:
De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Geen van de bestuursleden krijgt een beloning voor haar
werkzaamheden. De inkomsten komen voort uit schenkingen en abonnementsgelden.
Activiteiten:
Het samenstellen van de digitale boeken.
Abonnement systeem onderhouden.
Website onderhouden, waaronder aanpassen aan de eisen van huidige tijd (leesbaar op tablets).
In het jaar 2016 telde de website meer dan 400 prentenboeken.
Overdracht bestuur:
Precies 13 jaar nadat Greet van Gils en Eelke Verschuur samen met het toenmalige Stichtingsbestuur
zijn begonnen komen er nieuwe mensen aan het roer. Dit geeft weer een nieuwe frisse wind die de
Stichting heel goed kan gebruiken. Wij dragen met alle vertrouwen de activiteiten over aan Jolanda
Rutten en haar team.

Jaarrekening 2016
Stichting Het Sprekend Boek
Clauslaan 25
3761 CX Soest
Inkomsten

Beginsaldo 2016 betaalrekening
Beginsaldo 2016 spaarrekening

€
€

7.417,48
21.490,82

Lidmaatschappen 2016
Ontvangen rente
Vergoeding auteursrechten
Automatisering, FTP site - Hosting, kantoorkosten
Reis en representatie vrijwilligers
Bankkosten

€
€

4.050,00
96,42

Saldo betaalrekening 31-12-2016
saldo rentemeerrekening 31-12-2016

€
€
€

33.054,72
1.445,0331.609,69

€
€
€

10.022,45
21.587,24
31.609,69

31-12-2016

Uitgaven

€
€
€
€
€

555,34
488,24
265,00
136,45
1.445,03

