
  
  

  

Jaarverslag   

boekjaar 1 januari 2019 – 31 december 2019  
  

1. Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Boeken van Betekenis, een stichting die werd 
opgericht om de uitgave van boeken van betekenis mogelijk te maken.   
  

2. Bestuur  
De organisatie van Stichting Boeken van Betekenis is ongewijzigd gebleven sinds de 
oprichting op 9 november 2016. Het bestuur bestaat uit de vijf volgende bestuursleden:   
Voorzitter: Kathy Beckers-Mansell  
Secretaris: Dorothé van Heck  
Penningmeester: Ton Beckers  
Algemeen lid: Tineke Reuser  
Algemeen lid: Ingrid Nijssen  
  

3. Doelstelling  
Stichting Boeken van Betekenis heeft tot doel door middel van boekprojecten bij te dragen aan 
preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en rouw te 
maken hebben. Stichting Boeken van Betekenis tracht deze doelstelling te verwezenlijken door 
boekprojecten op te zetten, waarin naast het schrijven en uitgeven van boeken, ruimte is voor 
het vervaardigen van bijbehorende mediavormen, het organiseren van lezingen en symposia 
over de thema’s die in de boeken aan de orde komen, het doen van fondsaanvragen om 
boekprojecten mogelijk te maken, het schenken van boeken aan relevante instellingen en 
organisaties en zo mogelijk het aanbieden van financiële en niet-financiële steun aan mensen 
die therapeutische ondersteuning nodig hebben rondom ernstig verlies.   

  
4. Project Over het verlies van een baby  

In het kader van het project Over het verlies van een baby zijn er diverse activiteiten geweest 
die passen in het kader van de projectdoelen. Bij deze activiteiten zijn telkens een of twee 
boeken geschonken. Op 4 april 2019 is er met ondersteuning van projectondersteuner Leone 
van Riemsdijk een symposium georganiseerd in samenwerking met de opleiding Verloskunde 
van de Hogeschool Rotterdam. Vanwege een ernstig verlies bij voorzitter en penningmeester 
zijn er in 2019 geen andere activiteiten geweest. In februari 2020 zijn 69 boeken verzonden 
naar ziekenhuizen in Nederland. 
 
  



 
5. Vooruitblik  

In 2020 is het project Over het verlies van een baby afgerond. In februari 2020 zijn alle 69 
resterende boeken verstuurd naar diverse ziekenhuizen in Nederland. De reacties waren 
hartverwarmend en geven blijk van steun aan dit project. De jaarvergadering zou plaatsvinden 
in mei 2020 maar vanwege alle perikelen rondom het coronavirus heeft de vergadering niet 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten het jaarverslag 2019 van Stichting Boeken van 
Betekenis in oktober 2020 af te geven zonder fysieke vergadering. Er is tevens gesproken over 
het deels vervangen van het bestuur om Ellen Dreezens tot het bestuur te laten toetreden, deze 
activiteit is vooralsnog uitgesteld vanwege de coronasituatie. Het bestuur zal hier later dit jaar 
of in 2021 op terug komen.  
  

6. Conclusie   
Het jaar 2019 is voor Stichting Boeken van Betekenis een jaar geweest waarin er door 
persoonlijke omstandigheden sprake was van een noodgedwongen inactiviteit, dat in 2020 
helaas verlengd is door de coronasituatie. De stichting gaat komende periode voort met een 
nieuw plan maken om te werken aan het doel om door middel van boekprojecten bij te dragen 
aan preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en rouw 
te maken hebben.   
 
Zoetermeer, 12 oktober 2020, 
Het bestuur van Boeken van Betekenis 
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