Beleidsplan IBBY-Nederland
(2016-2019)

1. Inleiding
In dit beleidsplan beschrijven we de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende vier jaar.
1.1 Doelen van het beleidsplan
Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen
aan voor de komende vier jaar. Het gaat om een beschrijving van de verschillende activiteiten van
de stichting en de visie die daaraan ten grondslag ligt. In het beleidsplan wordt aangegeven waar we
ons als bestuur de komende jaren op willen richten.
Naast de organisatiestructuur worden in het beleidsplan de gewenste ontwikkelingen en
strategische keuzes ten aanzien van de volgende aspecten beschreven:
•
•
•

IBBY-nationaal
IBBY-internationaal
De studie van de kinder- en jeugdliteratuur

Hierbij zal worden uitgegaan van de aspecten die in de statuten van onze stichting worden
genoemd. Om deze reden worden de activiteiten rondom de studie van de kinder- en jeugdliteratuur
ook afzonderlijk weergegeven in dit beleidsplan, ondanks dat zij een duidelijke relatie hebben met
de (inter)nationale activiteiten. Alleen de kernactiviteiten worden beschreven; daarvan afgeleide
tussentijdse activiteiten zullen steeds op haalbaarheid bekeken worden tijdens bijeenkomsten van
het bestuur. Uitgangspunt daarbij is dat deze activiteiten kostendekkend moeten zijn, en dat er dus
tegenover de uitgaven ook altijd sponsoren voor de activiteit moeten staan. In bijzondere gevallen
kan, indien het IBBY-bestuur hiermee instemt, voor een deel aanspraak gemaakt worden op de
reserves van de stichting.
Het beleidsplan is in de komende jaren het referentiekader voor de voorbereiding, de ontwikkeling,
de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. Bestuursbesluiten, operationele
plannen en resultaten zullen steeds getoetst worden aan het beleidsplan. Slechts bij bijzondere
situaties zal er op grond van argumenten afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit
beleidsplan. Hiervan zal in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering expliciet melding
gemaakt worden.
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.2 Looptijd en evaluatie van het beleidsplan
Het beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar: van 2016 tot en met 2019. Indien nodig kan het op
onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het
lopende beleid en op basis van interne en externe ontwikkelingen.

2. Centrale doelstellingen van de stichting IBBY-Nederland
De Stichting IBBY-Nederland heeft ten doel: het bevorderen van de (inter)nationale verstandhouding
door middel van het kinder- en jeugdboek, het bevorderen van de bestudering van de kinder- en
jeugdliteratuur en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verschaffen van informatie en documentatie over kinder- en jeugdliteratuur onder meer
door het uitgeven van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd.
b. het verzorgen van de Nederlandse voordrachten voor de Hans Christian Andersen
Medailles en de Honourlist
c. het verzorgen van de jurering, de toekenning en de uitreiking van de Jenny Smelik/IBBY
prijs
d. het verzorgen van en bemiddelen bij de Nederlandse inzending voor de Biennale Illustratici
in Bratislava en andere internationale tentoonstellingen
e. het verzorgen van voordrachten voor internationale prijzen voor kinder- en jeugdliteratuur
f. het (mede)organiseren van onderwijsprojecten in de meest brede zin des woords
g. het ondersteunen van het “aussenlektoraat’ voor de Nederlands- en Friestalige kinder- en
jeugdliteratuur aan de Internationale Jugendbibliothek München

3. Organisatiestructuur van de stichting
IBBY-Nederland is de Nederlandse sectie van de International Board on Books for Young People.
Meer dan vijfenzeventig landen zijn lid van IBBY. Aan dit lidmaatschap hangt een aardig prijskaartje
van ruim 6.000 euro contributie per jaar. Nederland valt sinds 2015 in de één na de hoogste
categorie voor de internationale ‘dues’ (tot 2015 viel IBBY-Nederland in de hoogste categorie). In het
verleden is het Ministerie van OCW altijd bereid geweest deze kosten voor haar rekening te nemen.
In 2009 gaf het Ministerie echter aan de jaarlijkse subsidieaanvraag niet meer te kunnen honoreren.
IBBY werd doorverwezen naar het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (nu
opgenomen in het Nederlands Letterenfonds). In 2010 en 2011 heeft veel overleg plaatsgevonden,
en dat heeft geresulteerd in een basissubsidie die jaarlijks moet worden aangevraagd. Er zal
regelmatig overleg gevoerd worden tussen de voorzitter van IBBY en de specialist voor
jeugdliteratuur van het Nederlands Letterenfonds, mw. Agnes Vogt. Ook zal zij, indien wenselijk,
voor bepaalde agendapunten van bestuursvergaderingen uitgenodigd worden.
IBBY-Nederland kent een bestuur van minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden. Ten tijde van het
vaststellen van dit beleidsplan is Helma van Lierop-Debrauwer voorzitter. Secretaris en
penningmeester is Toin Duijx. Daarnaast zijn Martine Letterie, Liesbeth ten Houten en Janneke van
Wijk lid van het bestuur. Helma van Lierop-Debrauwer en Toin Duijx hebben ook zitting in de
redactie van Literatuur zonder leeftijd, waarmee voldaan wordt aan de statutaire voorwaarde dat
minimaal één bestuurslid ook lid is van de redactie van de publicatiereeks. Voor advies betreffende
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de Friestalige kinder- en jeugdliteratuur wordt altijd beroep gedaan op de werkgroep jeugdliteratuur
van Tresoar.
In de periode 2016-2019 zouden enkele bestuursleden zoals statutair bepaald is, het
bestuur moeten verlaten. In de voorgaande beleidsperiode is besloten om de formele zittingstermijn
in de praktijk niet te volgen. Bestuursleden kunnen dus langer zitting hebben in het bestuur. In de
praktijk is het niet eenvoudig om bestuursleden te werven.
Bekeken moet worden of de zittingstermijn zoals verwoord in de statuten aangepast kan worden,
zodat bestuursleden ook formeel langer zitting kunnen hebben. In ieder geval moet bekeken worden
of het mogelijk is de huidige zittingsperiode van de voorzitter van IBBY te verlengen.
De donateurs van de stichting IBBY-Nederland worden ‘vrienden-van-IBBY’ genoemd. Zij
verplichten zich tot een jaarlijkse donatie. Enkele ‘vrienden-van-IBBY’ participeren ook binnen
verschillende projecten van IBBY.
Voor de redactie van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd is een redactiestatuut opgesteld.
Hierin staat onder meer:
“De redactie is inhoudelijk verantwoordelijk voor Literatuur zonder leeftijd en is hierin
volledig onafhankelijk. De redactie wordt gevormd door deskundigen op het gebied van de
kinder- en jeugdliteratuur in de breedste zin van het woord en bevestigd door het bestuur
van de Stichting IBBY sectie Nederland. Bij het optreden van vacatures benoemt het
bestuur, op advies van de redactie, nieuwe redactieleden. Het voorstel voor een nieuw
redactielid moet de unanieme instemming hebben van de redactie.”
In 2013 is besloten de redactieraad op te heffen, omdat in de praktijk bleek dat deze weinig
meerwaarde naast de kritische redactie en het bestuur had.

4. Activiteiten nationaal 2016-2019
IBBY-Nieuwsbrief, website, facebook en promotiemateriaal
IBBY-Nederland hecht eraan om een goede band te onderhouden met haar ‘vrienden-van-IBBY’ en
duidelijk te maken welke activiteiten ondernomen worden. Hierbij is de IBBY-Nieuwsbrief, die twee
maal per jaar verschijnt, de IBBY-website en de IBBY-facebookpagina belangrijk.
•

•

•
•

•

In 2014 is een nieuwe website gelanceerd. Deze zal verder uitgebouwd moeten worden.
Belangrijk is dat er regelmatig berichten op de website geplaatst worden, zodat deze actueel
blijft, maar tegelijkertijd ook een soort archief of naslagwerk is.
De IBBY-Nieuwsbrief zal ook in de periode 2016-2019 twee maal per jaar verschijnen. Uit
een rondvraag onder IBBY-vrienden is duidelijk gebleken dat een papieren versie op prijs
wordt gesteld. Daarnaast kan de papierenversie ook gebruikt worden om IBBY-te promoten.
Over een digitale nieuwsbrief (naast de gedrukte) zal in deze beleidsperiode verder
nagedacht worden.
De nieuwe folder voor IBBY-Nederland is in de afgelopen periode helaas ook niet van de
grond gekomen. Voor het werven van nieuwe ‘vrienden-van-IBBY’ is een dergelijke
brochure van groot belang en er zal dan ook in 2016 prioriteit aan gegeven worden.
Voor de promotie van Literatuur zonder leeftijd wordt specifiek promotie-materiaal gemaakt
(zoals een roll-up banner, boekenleggers, kaarten e.d.).
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Jenny Smelik/IBBY prijs
De Jenny Smelik/IBBY-prijs is de voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs en wordt toegekend
aan schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdboeken die een bijdrage leveren aan een betere
verstandhouding tussen de verschillende etnische groeperingen in de samenleving. De prijs is in
1983 voor het eerst uitgereikt. Aanvankelijk vond jaarlijks een toekenning plaats. In 1990 veranderde
de prijs van naam. Sinds 1993 vindt de uitreiking aanvankelijk elke drie, sinds 1998 iedere twee jaar
plaats. Het prijzengeld wordt onttrokken aan de rente van het legaat van Klasina Smelik (de rente is
helaas hiervoor niet toereikend, dus er zal enigszins, maar verantwoord, ingeteerd worden op het
vermogen van het legaat). De prijs bedraagt 2.000 euro en een eervolle vermelding 500 euro.
•

•

•

•

In 2016 en 2018 zal wederom de prijs uitgereikt worden. Daartoe wordt een jury van vijf
personen door het bestuur van IBBY-Nederland ingesteld. De jury wordt door de secretaris
van IBBY begeleid.
In 2008 heeft het IBBY-bestuur besloten om naast de prijs de jury de mogelijkheid te bieden
om ook een eervolle vermelding toe te kennen. Dit besluit is opgenomen in het
juryreglement dat geldt vanaf 2010 en zal in de komende beleidsperiode gehandhaafd
blijven.
In 2016 en 2018 zal de prijs én (eventueel) eervolle vermelding uitgereikt worden tijdens de
vrienden(mid)dag (of bij een activiteit die aansluit bij het bekroonde boek). Deze zal door
een kleine commissie voorbereid worden.
Op basis van de ervaringen van de jury is in de afgelopen beleidsperiode het juryreglement
kritisch bekeken en enigszins aangepast. worden. In de voorgaande beleidsperiode is
bekeken of het wenselijk is om in de toekomst de prijs alleen toe te kennen aan
oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Op advies van de jury heeft het bestuur besloten deze
inperking niet in het reglement op te nemen.

Vriendendagen
Voor het contact met de ‘vrienden-van-IBBY’ is het erg belangrijk dat er een mooi programma ligt
voor de jaarlijkse vrienden(mid)dag. Deze vrienden(mid)dagen vinden plaats bij instellingen die om
niet de accommodatie beschikbaar stellen. In de voorgaande beleidsperiode zijn vaak twee
middagen per jaar georganiseerd.
•

•

•
•

In de periode 2016-2019 zal gestreefd worden naar twee IBBY vriendenmiddagen per jaar,
steeds gekoppeld aan een specifieke IBBY-activiteit (zoals de BiB, een speciale uitgave van
Literatuur zonder leeftijd, de werkgroep onderzoekers kinder- en jeugdliteratuur, de
uitreiking van de Miep Diekmann-thesis prijs of de uitreiking van de Jenny Smelik IBBY
prijs). Indien mogelijk zal hierbij samengewerkt worden met de Vlaamse IBBY-sectie.
Jaarlijks wordt een kleine commissie benoemd die een programma voor de
vrienden(mid)dag maakt en voorlegt aan het IBBY-bestuur. De commissie zoekt zoals
gezegd een locatie die om niet beschikbaar wordt gesteld.
Tijdens elke vrienden(mid)dag zal het bestuur verslag doen van de activiteiten van het
afgelopen jaar.
In 2016-2019 zal tijdens de vrienden(mid)dag specifiek aandacht geschonken worden aan
de vriendschapsband met andere IBBY-secties (Indonesië, Letland, Nicaragua). Getracht
zal worden om vertegenwoordigers uit deze landen uit te nodigen (een subsidieaanvraag
daarvoor zal worden ingediend bij IBBY-internationaal). Voor deze gasten zal naast de
studiedag nog een programma worden georganiseerd, waarbij zij met verschillende
instellingen op het gebied van de (promotie van de) kinder- en jeugdliteratuur kennis maken.
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Vrienden-van-IBBY
De ‘vrienden-van-IBBY’ zijn voor de stichting IBBY-Nederland erg belangrijk, zowel in financieel
opzicht, maar zeker ook in moreel opzicht. Zij bepalen het draagvlak van de activiteiten van IBBYNederland.
•

•

•

•

In de periode 2016-2019 zal getracht worden meer ‘vrienden-van-IBBY’ te werven, vooral
ook onder jonge mensen. Hiervoor zijn de te ontwikkelen folder en de overige
promotiematerialen van belang.
IBBY-Nederland zal bij activiteiten binnen de kinderboekenwereld duidelijk aanwezig
moeten zijn. Hiervoor zal promotiemateriaal ontwikkeld moeten worden, dat het mogelijk
maakt op een tamelijk eenvoudige wijze de doelstelling en activiteiten van IBBY over te
brengen.
Bij het verzoek tot betaling van de jaarlijkse donatie zal steeds een bescheiden blijk van
waardering gevoegd worden. Meestal zal dit een mooi boek zijn. De exemplaren worden
door een uitgever vaak ‘voor een vriendenprijsje’ beschikbaar gesteld.
Bij bepaalde activiteiten zullen ‘vrienden-van-IBBY’ ingezet moeten worden, waardoor de
band tussen bestuur en vrienden steviger wordt.

5. Activiteiten internationaal 2016-2019
Voordrachten voor internationale prijzen
IBBY-Nederland verzorgt de voordrachten voor enkele belangrijke internationale prijzen voor kinderen jeugdliteratuur. Het verzorgen van deze voordrachten kost erg veel tijd. Daarnaast dienen erg
veel boeken en andere materialen ingezonden te worden. Voor de boeken die ingestuurd worden
zal steeds een beroep gedaan worden op de uitgevers.
•
•
•
•
•

In de basissubsidie van het Nederlands Letterenfonds is een deel gereserveerd voor de
voordrachten van de Hans Chr. Andersenprijzen en de IBBY-Honourlist.
In 2017 en 2019 zal IBBY-Nederland weer de nominaties verzorgen voor de Hans Chr.
Andersenprijzen en de IBBY-Honourlist (van 2018 en 2020).
In de periode 2016-2019 zal IBBY-Nederland jaarlijks de voordrachten voor de ALMA (Astrid
Lindgren Memorial Award) verzorgen (Zweden)
In de periode 2016-2019 zal IBBY-Nederland boeken nomineren voor het project
‘Outstanding Books for Young People with Disabilities’ (Canada).
In de periode 2016-2019 zal IBBY-Nederland de voordrachten voor de IBBY-Asahi Reading
promotion Award verzorgen.

Internationale tentoonstellingen voor auteurs en illustratoren
Al enkele decennia verzorgt IBBY-Nederland de selectie en inzending voor de Biennial of
Illustrations Bratislava (BiB). Daarnaast bestaan er plannen om ook voor andere tentoonstellingen
de inzending te verzorgen.
•
•

In 2017 en 2019 zal IBBY-Nederland de selectie en inzendingen van de Nederlandse
illustratoren verzorgen. Een selectiecommissie wordt ingesteld door het IBBY-bestuur.
In 2017 en 2019 zal de secretaris van IBBY (indien door de BiB weer aangezocht als lid van
het ‘International Committee’) deelnemen aan het symposium dat ter gelegenheid van de
opening van de BiB georganiseerd wordt. De verblijfskosten zijn voor rekening van de BiB,
de reiskosten worden vergoed vanuit de basissubsidie van het Nederlands Letterenfonds).
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•
•

Jaarlijks zal IBBY-Nederland boeken inzenden voor de internationale tentoonstelling
Nambook (Korea).
IBBY-Nederland zal in voorkomende gevallen steeds bekijken of er ook ingezonden kan
worden voor andere internationale prijzen.

IBBY-vriendschapsbanden
IBBY-Nederland heeft een drietal vriendschapsbanden met andere IBBY-secties (Letland, Uruguay
en Indonesië). Samen met de actieve besturen van die IBBY-secties worden projecten ontwikkeld.
•

•

•

•

•

IBBY-Letland. In 2014 vond de opening van de nieuwe Nationale Bibliotheek van Letland
plaatsvinden. In het kader hiervan werden diverse activiteiten in samenwerking met de
IBBY-sectie van Letland georganiseerd. In 2015 vond het project ‘Vaders lezen binnen de
kinderjury’ plaats (met een subsidie van IBBY-Nederland). Het project werd met een
tweedaagse excursie afgesloten. Toin Duijx was al speciale gast hiervoor uitgenodigd.
IBBY-Uruguay. In 2014 heeft de IBBY-sectie van Uruguay een voorstel voor een
leespromotieproject ingediend. Ook hierbij stonden vaders centraal (er heeft intensief
overleg tussen de sectie van Letland en die van Uruguay plaatsgevonden). Er is uitgebreid
gerapporteerd over dit project. In 2016 mag de IBBY-sectie opnieuw een voorstel indienen.
Bekeken wordt of er op deze manier jaarlijks of tweejaarlijks een project financieel gesteund
kan worden. Dit geldt ook voor de IBBY-sectie van Letland.
IBBY-Indonesië. In 2016 zullen samenwerkingsprojecten voor 2016 en 2017 worden
voorbereid. Er zullen in ieder geval workshops voor illustratoren georganiseerd worden in
Indonesië. Ook zullen leesbevorderingsprojecten ondersteund worden (voortbouwend op de
ervaringen uit de afgelopen jaren).
Andere IBBY-secties. Indien mogelijk zal IBBY-Nederland moreel en financieel
ondersteuning bieden aan IBBY-secties die zonder ondersteuning vanuit het buitenland niet
kunnen functioneren.
In 2015, 2016 en 2017 ondersteunt IBBY-Nederland het project Boekenboot in Suriname
(Suriname heeft geen eigen IBBY-sectie).

Tweejaarlijkse IBBY-congressen
De tweejaarlijkse IBBY-congressen zijn van groot belang als ontmoetingsplaats voor de nationale
secties. Belangrijk onderdeel van het congres is de vergadering van de General Assembly, waar de
verkiezingen van de Executive Committee en andere commissies plaatsvinden en het beleid van
IBBY-internationaal besproken wordt.
•

•

Dankzij de subsidie van het Nederlands Letterenfonds kan IBBY-Nederland participeren aan
het 2012 congres in Londen en het 2014 congres in Mexico. Tijdens het congres in Mexico
kreeg oud-voorzitter Jant van der Weg-Laverman het Honorary Membership uitgereikt.
Binnen IBBY is dit de hoogste onderscheiding die men kan krijgen. Er zijn maar weinig
mensen wereldwijd die deze erkenning hebben gekregen. Enkele jaren geleden is Miep
Diekmann deze eer toegekomen.
Dankzij de basissubsidie van het Nederlands Letterenfonds zal Nederland ook en 2016 en
2018 weer vertegenwoordigd zijn op het internationale congres.

Internationale Jugendbibliothek München
IBBY-Nederland ondersteunt het ‘aussenlektoraat’ voor Nederlands- en Friestalige kinder- en
jeugdliteratuur. Dit lectoraat wordt door Toin Duijx op vrijwillige basis verzorgd. Hij ontvangt hiervoor
van de Internationale Jugendbibliothek een zeer geringe onkostenvergoeding. Enkele malen per jaar
reist hij naar München om daar enige dagen te werken en te overleggen. Het meeste werk wordt via
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internet gedaan. De reiskosten worden vergoed uit de basissubsidie van het Nederlands
Letterenfonds.
•

•

IBBY-Nederland zal moreel het ‘aussenlektorat’ van de Internationale Jugendbibliothek
blijven ondersteunen in de periode 2016-2019. Deze ondersteuning is vooral van belang
voor de ondersteuning van de uitgevers in Nederland, Friesland en Vlaanderen die alle
kinder- en jeugdboeken gratis beschikbaar stellen voor de unieke instelling in München.
Jaarlijks vindt bij de Internationale Jugendbibliothek het ‘White Ravens festival’ plaats.
Vanuit het ‘aussenlektorat’ wordt er naar gestreefd elk jaar een Nederlandstalige auteur te
laten deelnemen (lezingen, workshops). In de afgelopen jaren zijn Toon Tellegen, Benny
Lindelauf en Bart Moeyaert hoofdgasten geweest. Voor het 2015 festival zullen illustratoren
uit Nederland en Vlaanderen participeren. Voor de reiskosten wordt een beroep gedaan op
het Nederlands Letterenfonds (de aanvraag wordt door de Internationale Jugendbibliothek
ingediend).

6. Activiteiten met betrekking tot de studie van de kinder- en jeugdliteratuur 2012-2015
Literatuur zonder leeftijd.
In de voorgaande beleidsperiode is het aantal abonnees van de publicatiereeks Literatuur zonder
leeftijd aanzienlijk afgenomen. Vanaf 2011 wordt de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd geheel
in eigen beheer uitgegeven. Dit houdt in dat de abonnementenadministratie, de productie en de
verzending geheel door het IBBY-secretariaat worden uitgevoerd. De eindredactie wordt eveneens
verzorgd door de secretaris van IBBY. De vormgeving is uitbesteed en wordt voortreffelijk verzorgd
door mw. Carine Zebedee.
•
•
•

•

In de komende beleidsperiode zullen steeds drie afleveringen van de publicatiereeks
Literatuur zonder leeftijd verschijnen. Het winternummer zal steeds een auteursnummer zijn.
In 2016 verschijnt het honderdste nummer en daarom heen zullen verschillende activiteiten
georganiseerd worden.
Er zullen allerlei activiteiten ondernomen worden om de publicatiereeks onder de aandacht
te brengen en het aantal abonnees te verhogen. Kostendekkend zal het helaas nooit
worden, dus de IBBY-sectie zal andere bronnen moeten aanboden om de publicatiereeks te
continueren.
Met de DBNL (tegenwoordig ondergebracht bij het KB) is overleg gaande over continuering
van het digitaliseren van oude jaargangen van de publicatiereeks.

Annie M.G. Schmidtlezingen
In samenwerking met de Universiteit Leiden, waar van 1998 tot 2013 de Annie M.G.
Schmidtleerstoel voor jeugdliteratuur was gevestigd, werd jaarlijks de Annie M.G. Schmidtlezing
georganiseerd. In 2013 werd de Annie M.G. Schmidtleerstoel opgeheven en leek ook het doek
vallen voor de jaarlijkse Annie M.G. Schmidtlezing. Overleg met het Letterkundig Museum/
Kinderboekenmuseum heeft geresulteerd in een voortzetting van de lezing. De organisatie was in
2014 in handen van het LM/Kinderboekenmuseum en IBBY. . Locatie voor de lezing is de aula van
het Letterkundig Museum. In 2015 hebben het Nederlands Letterenfonds en de Stichting Lezen zich
aangesloten bij de twee eerder genoemde organisatoren en ondersteunen zij de lezing ook
financieel. In 2015 werd ook voor het eerste een entree geheven bij de lezing. Beide fondsen
hebben de intentie uitgesproken ook in 2016 en 2017 mee te doen. Er zal jaarlijks een evaluatie
plaatsvinden.
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Master jeugdliteratuur
In het studiejaar 2011-2012 is aan de Tilburgse Universiteit de master Jeugdliteratuur van start
gegaan. IBBY-Nederland ondersteunt deze master van harte en probeert IBBY-activiteiten te
koppelen aan de master. Gastdocenten, excursies en studiedagen zijn in de afgelopen jaren door
IBBY financieel ondersteund. Voor de komende beleidsperiode zal de jaarlijkse studiedag voor
(oud)studenten ondersteund worden.
Studiedagen werkgroep onderzoekers kinder- en jeugdliteratuur.
In de voorgaande beleidsperiode is deze werkgroep niet echt actief geweest. Voor de komende
jaren zal de werkgroep opnieuw geactiveerd worden en zullende jaarlijkse studiedagen weer
georganiseerd worden.
Miep Diekmann-thesis prijs
De Miep Diekmann-prijs voor jeugdliterair onderzoek is in 2014 voor het eerst uitgereikt (tijdens een
IBBY-vriendenmiddag in het Nationaal Archief) door Miep Diekmann zelf. De Miep Diekmann thesis
prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige
masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen
zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn. De prijs bedraagt 750 euro. Naast het
toekennen van de prijs, zijn twee eervolle vermeldingen (250 euro) mogelijk. Gestreefd wordt naar
het publiceren van een artikel n.a.v. de bekroonde thesis in Literatuur zonder leeftijd.
•

In 2016 en 2018 zal de prijs uitgereikt worden.

Lingen conferenties
IBBY-Nederland participeerde altijd in de organisatie van de Lingen conferenties: een ontmoeting
tussen auteurs en vertalers van kinder- en jeugdboeken uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland en
Fryslân. De afgelopen jaren is er geen conferentie georganiseerd.
•

In de periode 2016-2019 zou het mooi zijn als er weer een Lingen-conferentie in Nederland
zou kunnen plaatsvinden. De organisatie vergt echter veel werk en gezien de toename van
de werkzaamheden van het IBBY-secretariaat is het niet realistisch dit ook daadwerkelijk te
doen.

7. Evaluatie van het beleidsplan
Aan het eind van elk jaar dat het beleidsplan loopt, zal er een tussenevaluatie plaatsvinden door het
bestuur. Indien nodig zal het beleidsplan aangepast en/of uitgebreid worden. Eind 2019 zal een
beleidsplan voor de periode 2020-2023 opgesteld worden.
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