Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2020
Voorgeschiedenis
De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren
van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te
maken. De Stichting heeft een Anbi-status.
Bestuur
De bestuursleden:
Els ter Horst, voorzitter
Sabine Micheels, penningmeester
Jenneke ter Horst, secretaris
Marjolein van der Tweel, assessor
Wim Smit, assessor en archivaris
Bijeenkomsten en bezoeken
Het bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd. Er is veel overleg geweest per mail aangezien
vergaderen werd bemoeilijkt door de coronamaatregelen.
Koers en discussies
* Interne communicatie
E-mails, door een externe instantie gericht aan individuele bestuursleden moeten worden
doorgestuurd naar info@boek-en-wurm.nl opdat alle bestuursleden op de hoogte blijven van
de gang van zaken. Daarnaast zullen die instanties geïnformeerd worden dat de e-mails naar
het algemeen e-mailadres gestuurd dienen te worden.
* Externe communicatie
Het is wenselijk uitgaande post steeds hetzelfde lettertype en format te gebruiken.
(Dit is lettertype Georgia)
Indien er wijziging van plannen of vertraging optreedt bij een project dient de Stichting zo
spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te worden gesteld.
Publiciteit
* Website: www.boek-en-wurm.nl
Er zijn verslagen en afbeeldingen van nieuwe projecten aan de website toegevoegd.
Het betreft de voltooide restauratie van de prijsbanden voor de Vrienden van de Zeeuwse
Bibliotheek, het maken van dozen voor de Zeeuwse bibliotheek voor boeken die schade
hebben opgelopen in de 2e Wereldoorlog, als ook de restauratie van de zeeatlas van Colom
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voor het Maritiem Museum te Rotterdam en de restauratie van Alle Akten uit het archief van
de Amsterdamse notarissen voor het stadsarchief in Amsterdam.
Financiën
Staat van Baten en Lasten 2020, zie bijlage.
De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.
Werving
Er zijn geen stappen ondernomen om meer bekendheid aan de stichting te geven. Het aantal
aanvragen is evenwel toegenomen, misschien doordat collectiebeheerders elkaar informeren
over ons bestaan en de coronacrisis de conservators tijd biedt.
Afgeronde projecten
Zeeuwse Bibliotheek
Bij het bombardement op Middelburg in de Tweede Wereldoorlog verbrandden de
boekbanden. De boekblokken bleven kwetsbaar met touwtjes erom op de plank liggen. Deze
boekblokken zijn nu alsnog goed geconserveerd en bruikbaar door ze in zuurvrije dozen op te
bergen en te catalogiseren.
De kosten van dit project waren € 34.868.
Vrienden van de Zeeuwse bibliotheek
In het verleden kregen uitmuntende leerlingen als prijs voor hun prestaties op school
zogenaamde prijsbanden. Dit waren bijzondere uitgaven met mooie band. De collectie van
150 prijsbanden van de Zeeuwse bibliotheek is geconserveerd voor de toekomst.
Boek & wurm doneerde € 13.000.
Archief van Amsterdamse notarissen
Voor het stadsarchief te Amsterdam zijn voor het project Alle Amsterdamse Akten zeven
enorme boekbanden gerestaureerd en geschikt gemaakt voor digitalisering. Het project
omvat naast restauratie ook digitalisering en ontsluiting van de akten. Vrijwilligers zijn bezig
de inhoud van de Akten uit te schrijven. Er werd € 10.530 besteed aan de restauratie.
Maritiem Museum Rotterdam
Voor dit museum werd een bijzondere zeeatlas uit 1655 van Jacob Colom gerestaureerd.
Kosten € 3.620.
Lopende projecten
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Drents Archief in Assen
Er is gevraagd om een financiële bijdrage voor de restauratie van boeken uit dit archief.
Aangezien de lijst met genoemde schade aan boeken divers is en de reparaties en kosten
daarvan niet goed zijn onderbouwd, is besloten eerst polshoogte te gaan nemen. Twee
bestuursleden wachten op een mogelijk datum voor een bezoek zodra de omstandigheden het
toelaten. Niet noodzakelijk reizen wordt afgeraden.
Rijksmuseum voor Oudheden Leiden
Een Oudegyptische codex met papyrus bladeren uit de zesde eeuw na Christus wordt
gerestaureerd. Dit unieke Koptische boek vraagt om specifieke vakkennis en behandeling.
(€ 6.400)
Museum Boerhaave
Een nieuw verworven insecten boek van Johannes Swammerdam ligt bij de boekrestaurator.
(€ 1.225)
RKD Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis
Het Mauritshuis heeft vroeg negentiende-eeuwse prenten overgedragen aan het RKD. Deze
zullen gerestaureerd worden. Toegezegd € 4.440.
Bibliotheek van Rotterdam
Stichting Erasmus Center of Early Modern Studies wil 102 objecten uit hun erfgoedcollectie
laten conserveren. Het betreft boeken m.b.t. wetenschap en geschiedenis met bijzondere
prenten en drukwerk. Ook dit project zullen we steunen. De steun wordt uitgesmeerd over
twee jaar, in totaal is € 48.340 begroot.
Librije Enkhuizen
Een tweetal boeken uit de Bibliotheca Enchusana , één van Adriaan van de Spiegel en één van
Carolus Clusius, worden gerestaureerd voor de Librije. Tezamen € 2.961,05.
Stichting ’t Stift, Susteren
Er is een aanvraag gekomen voor de restauratie van het Evangeliarium van Susteren,
verluchtigde handschriften uit de Nederlanden van de 11de eeuw.
Dit is onderdeel van een groot project om de kunstschatten van de Amelbergabasiliek te
conserveren. Dit project omvat ook beelden, schilderijen, textiel, grafstenen en reliekhouders.
We hebben steun toegezegd van € 20.000.
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Embassy of the free Mind
Er lag een aanvraag voor de restauratie van boeken uit hun collectie voor € 50.000. We
hadden onze bedenkingen bij de mededeling in de aanvraag dat boeken beschadigd zijn bij de
digitalisering ervan. We hebben € 25.000 toegezegd.

Boek&Wurm

Financieel Jaarverslag 2020

Staat van Baten en Lasten 1 januari 2020 - 31 december 2020
Inkomsten
Donaties

€
50.000,00

Uitgaven
Subsidies Totaal
Gem.Elburg

23,16

33.520,00
6.370,00

StichingvrvZB

13.000,00

Gem.Adam

10.530,00

MaritiemMusR
Rente

€

Bankkosten
Publiciteit

3.620,00
120,63
69,00

Reiskosten
Secretariaat
Bijzondere baten
Totaal

Totaal

3.233,40 *
53.256,56

53.256,56

Bijzondere lasten

0,00
265,60
48,40

Totaal

34.023,63

Toename
reserve

19.232,93

Totaal

53.256,56

*)Bijzondere baten: per ongeluk 2 * gemeente Elburg betaald, is terugbetaald.
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KvK ten onrechte 48,40 betaald, heeft Els terugbetaald.

Algemene Reserve
Alg. reserve per 1-1-2020

94.921,26

Toename reserve 2020

19.232,93

Alg. reserve per 31-12-2019

114.154,19

Balans op 31 december 2020
Activa
ING 5143053
ING Zkl spaarrek.

Passiva
435,91
113.718,28
Algemene reserve

Totaal

114.154,19

114.154,19
114.154,19
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