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Bestuursverslag 2021 
 
Vindt uw weg in ons bestuursverslag over het boekjaar 2021.  
In dit bestuursverslag willen wij u, naast het bieden van algemene informatie over onze 
stichting, meenemen in de meest actuele ontwikkelingen van 2021. Het verslag is 
ingedeeld in paragrafen met korte algemene informatie. Voor meer informatie kunt u 
‘doorklikken’. 
 
 
Inhoudsopgave 
Over Stichting Toegankelijke Informatie 2 

Bestuur van de STI 2 

ANBI 2 

Personele zaken 2 

Vrijwilligers 3 

Belangrijkste aandachtspunten in 2021 3 

Productie 3 

Fondsenwerving 4 

Financieel overzicht 5 

Toelichting 5 

  



 

 2 

 
Over Stichting Toegankelijke Informatie 

Stichting Toegankelijke Informatie (kortweg Stichting TI of STI) heeft tot doel: het 
bevorderen van de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een leeshandicap, 
het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals onderzoek, ontwikkeling, voorlichting, 
advieswerk en productie, beheer en distributie van aangepaste leesvormen. 

Meer lezen: www.stichtingti.nl 

Stichting Toegankelijke Informatie kiest projecten die de grootst mogelijke impact 
hebben voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van specifieke 
doelgroepen. Draagvlak en samenwerking met betrokkenen staan daarbij centraal.  

Stichting Toegankelijke Informatie tracht het doel op korte termijn onder meer te 
bereiken door: 

• Stimuleren van educatieve uitgevers om optimale toegankelijkheid van 
schoolboeken en leermaterialen te bewerkstelligen. 

• In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers in lacunes voorzien door 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken op hoogwaardige wijze digitaal 
geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde dyslexiesoftware of applicaties 
voor andere leerstoornissen, ten behoeve van kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen met een leeshandicap. 

Bestuur van de STI 

De Stichting is in 2011 opgericht. Het bestuur van de STI bestaat in 2021 uit de volgende 
leden: 

• De heer A. van Wijlen  (voorzitter) 
• De heer K. van den Bogaard (secretaris) 
• De heer B. de Boer (penningmeester) 
• Mevrouw M. van Grafhorst (lid) 
• De heer Th. van Rijzewijk (lid) 

 
Bestuursleden van Stichting Toegankelijke Informatie ontvangen geen beloning voor hun 
bestuurstaken. Ook de bedrijven, of instellingen waaraan bestuursleden direct of indirect 
zijn verbonden, ontvangen geen beloning, of vergoeding voor diensten en/of producten 
ten behoeve van de stichting. 

ANBI 

Stichting Toegankelijke Informatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status fiscaal nummer 8506 88 127). 

Personele zaken 

STI heeft geen eigen personeel in dienst. Voor uitvoerende werkzaamheden (o.a. het 
aansturen van het productie- en distributieproces van digitale schoolboeken) is mevrouw 
H. Westrate als zelfstandige zonder personeel als Beheerder verbonden aan de stichting. 
Daarnaast is met de Lexima een overeenkomst gesloten waarin zij is aangesteld als 

http://www.stichtingti.nl/
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uitvoeringsorganisatie voor STI voor o.a. het beheren van de website, de webshop en het 
voeren van de administratie.  
 
Adviseur van het bestuur was in 2021, mevrouw S. Ramakers. 
 
Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou de STI niet in staat zijn haar productie te realiseren en haar 
prijzen zo laag mogelijk te houden. Op dit moment telt de STI 8 actieve vrijwilligers, die 
tegen een vrijwilligersvergoeding digitale schoolboeken geschikt maken voor gebruik met 
voorleessoftware. 
Alle vrijwilligers maken voor het bewerken van boeken gebruik van het 
softwareprogramma Abbey Finereader. Met dit programma is het mogelijk digitale 
bestanden geschikt te maken voor de meest gangbare voorleessoftware. 
Waarom is dit zo belangrijk? Klik HIER 
 
Gezien de te verwachten toename van het aantal te bewerken boektitels blijft de STI 
zoeken naar vrijwilligers. 
 
Belangrijkste aandachtspunten in 2021 

• Naamsbekendheid 
Omdat de Nationale Dyslexieconferentie in 2021 door corona fysiek geen 
doorgang kon vinden is getracht middels een aantal publicaties de STI onder de 
aandacht te brengen (o.a. in de nieuwsbrief van Lexima en een artikel in het 
tijdschrift ‘Naar School’) 

• Bewustwording 
Mensen met een (lees)beperking dienen volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
samenleving (VN-verdrag inzake Rechten van personen met een handicap). Vanaf 
1 januari 2022 zijn nieuwe regels voor de digitale toegankelijkheid en daarmee 
het inkoopbeleid van scholen van kracht. De STI probeert in haar contacten met 
schoolbesturen en de uitgevers hierover bewustwording te creëren. (meer lezen) 

• Erkende entiteit 
Om de belangen van mensen met een leesbeperking onder de aandacht te 
houden, streeft de STI ernaar het predicaat ‘erkende entiteit’ te verkrijgen. De 
STI onderhoudt daartoe contact met het ministerie van OCW, de GEU en een 
aantal Tweede Kamerleden. Met het predicaat ‘erkende entiteit’ kan de STI een 
bijdrage leveren aan landelijk beleid o.a. door deel te nemen aan ‘ronde 
tafelgesprekken’. 

• Samenwerking Uitgeversgroep 
Met de Uitgeversgroep is in het boekjaar 2021 gesproken over een samenwerking 
met de STI, zodat nieuwe publicaties via de uitgever direct beschikbaar kunnen 
worden voor mensen met een leeshandicap. 

 
Productie 

• De STI heeft inmiddels met 16 schoolbesturen en samenwerkingsverbanden een 
abonnement afgesloten. Ook het aantal scholen dat boeken afneemt neemt toe, 
de STI telt 636 debiteuren. 

• In 2021 is de productie met 29% toegenomen en zijn 141 boeken bewerkt. 

https://spark.adobe.com/video/ZDMdvBzpCQu1w
https://www.stichtingti.nl/over-stichting-ti/vacatures
https://www.stichtingti.nl/over-stichting-ti/informatie-voor-scholen/wettelijke-verplichting-digitale-toegankelijkheid-en-inkoopbeleid
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• Op de website van de STI zijn inmiddels 640 titels beschikbaar. (450 voor het 
primair onderwijs, 190 voor het voortgezet onderwijs en een klein aantal titels 
voor het MBO en HBO).  

• Omdat het aantal beschikbare titels voor het voortgezet onderwijs nog beperkt is 
en er een dringende behoefte is aan beschikbare studieboeken is de STI aan het 
einde van het boekjaar 2021 gestart met een pilot op een aantal voortgezet 
onderwijs scholen. Doel van deze pilot is in korte tijd het aantal titels van 
leerboeken dat geschikt is voor gebruik met voorleessoftware te vergroten. Op de 
boeken in deze pilot zijn minder bewerkingen toegepast, maar zij kunnen goed 
voorgelezen worden. In een later stadium worden deze boeken omgezet naar het 
hoogste kwaliteitsniveau. 

• Evaluatie van de pilot, medio 2022, zal moeten uitwijzen of de kwaliteit van de 
boeken hoog genoeg is, leerlingen er goed mee kunnen werken en continuering 
wenselijk is. 

• Met de bewerking van 403 schoolexamens en toetsen voor gebruik met 
voorleessoftware is een verdubbeling ten opzichte van 2020 gerealiseerd. 

 
Fondsenwerving 

• In het boekjaar 2021 zijn geen nieuwe subsidies ontvangen. Het saldo van de in 
2019 ontvangen subsidie is in het boekjaar gebruikt om de kostprijs voor boeken 
zo laag mogelijk te houden. Naar verwachting zal het saldo over 2021 ook nog 
voldoende zijn om de kosten in 2022 en 2023 laag te houden.  
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Financieel overzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting 
Tot en met 2020    Vanaf 2020 
STI:  Abonnementen   STI: Abonnementen 
STI: Losse verkoop   STI: losse verkoop   
Lexima: Credits    Vervallen 
 

Lasten Begroting 
2020 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2021 

Werkelijk 
2021 

Begroting 
2022 

Kostprijs Collectie Toegankelijke schoolboeken € 18.000,00 € 33.808,00 € 35.000,00 € 36.870,52 € 37.000,00 

Onkostenvergoeding vrijwilligers € 5.000,00 € 5.116,00 € 10.000,00 € 3.856,85 € 5.000,00 

Kosten website en database (afschrijving) € 1.820,00 € 1.820,00 € 1.820,00 € 271,06 € 271,00 

Administratiekosten:  € 1.500,00 € 1.150,00 € 1.500,00 € 1.150,00 € 1.150,00 

ICT en kantoorkosten:  € 500,00 € 450,00 € 500,00 € 877,98 € 1.000,00 

Relatiekosten € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 

Kosten bank/giro:  € 180,00 € 190,00 € 240,00 € 204,69 € 220,00 

Communicatie- en verkoopkosten € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 

Reiskosten € 150,00 € 855,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 

Baten Begroting 
2020 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2021 

Werkelijk 
2021 

Begroting 
2022 

1.Opbrengst toegankelijke schoolboeken contractbasis € 5.000,00 € 6.790,00 € 10.000,00 € 8.050,00 € 9.000,00 

2.Opbrengst toegankelijke schoolboeken en toetsen direct € 5.000,00 € 17.318,00 € 20.000,00 € 21.710,68 € 27.000,00 

3.Vrijval voorziening productie 2020 € 5.000,00 € 5.481,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 

            

            

Totaal inkomsten € 15.000,00 € 23.124,00 € 38.000,00 € 29.760,68 € 36.000,00 
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Lasten Begroting 
2020 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2021 

Werkelijk 
2021 

Begroting 
2022 

Porto- / verzendkosten € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 

Aanschaf boeken € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 

Kosten bedrijfsvoering € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 377,60 € 400,00 

Totaal uitgaven € 28.700,00 € 43.389,00 € 50.910,00 € 43.608,70 € 45.041,00 

Winst/Verlies 
-€ 13.700,00 -€ 20.265,00 -€ 12.910,00 -€ 13.848,02 -€ 9.041,00 

 
Opmerking 
De subsidie ontvangen in 2020 van € 55.000,-- zal worden ingezet om meer boeken/Kes-bestanden te produceren.  De intentie is om ongeveer € 15.000,--  
per jaar hiervoor te gebruiken. In ongeveer vier jaar wordt de subsidie hieraan besteed, dit verklaart het negatieve verschil.  
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