
 
 

 

 

Beleidsplan 

 
 
 
Wij zijn een stichting waarbij vreugde in het doen voor een ander en helpen van 
een ander voorop staat. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die werkt met 
boeken om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven om te leren, te lezen 
en zich te ontwikkelen. De boeken gaan naar bestemmingen over de hele wereld 
in samenwerking met partnerstichtingen in Nederland en Vlaanderen. 
Stichting Read to Grow is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder 
nummer: 17143402, oprichtingsdatum 26-02-2002. 
 
Doelstelling: 

-1000 projecten , 1 miljoen boeken in 100 landen 
-Elk project is een school,een weeshuis,een hospice of een jeugdgevangenis. 
-Alle kinderen hebben recht om te lezen. Read to Grow onthoudt zich van  
 politieke of religieuze uitgangspunten. 
-Onze doelstelling willen we bereiken vóór 2023. 
 
Resultaat vanaf oprichting in 2002: 

T/m 2015 : 335.759 boeken in samenwerking verzonden en 349.415 boeken via 
co-financiering. Totaal: 685.174 boeken 
 
Hoe ? 
Door samenwerking en vrijwilligers 
Met name via UNESCO WereldBoekenDag-actie worden de boeken ingezameld in  
binnen- en buitenland. 
 
Behoefte financiële middelen: 
Elke euro zorgt voor 2 boeken inzameling, verpakking in nieuwe boekendozen en 
opslag. Behoefte komende 5 jaar: 25.000 euro per jaar. 
 
Wij zoeken een 100-tal donateurs die ons met een bedrag van 50 à 100 euro  
per jaar kunnen steunen en enkele grotere donateurs met bedragen van  
1000 tot 5000 euro per jaar. 
 
Iedere donateur kan een rondleiding en presentatie krijgen wanneer hij  
langskomt. Dit kan op afspraak. Het logistiek centrum is aan de Gemertseweg 
12A in Boekel. 
 
Controle: 
Elk jaar wordt er door onze penningmeester Ad Vennix een financieel  
jaarverslag gemaakt en door de voorzitter Robert Romme een verslag en 
samenvatting van de activiteiten.  
 

Op de jaarrekeningen vanaf 2002 t/m 2013 is een vrijwillige 
samenstellingsverklaring afgegeven door accountantsbureau ACCONAVM. Het 
stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de resultaten. Stichting Read to Grow 
heeft als doel een uitmuntend voorbeeld te zijn op gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking en kwaliteit zijn belangrijke 
kernwaarden. 


