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Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Namens het bestuur van onze stichting wens ik u het beste voor 1992. Wij hopen het volgend
jaar weer verzekerd te zíjn van uw onmisbare steun. OnzeÍzijds zullen wij ons inspannen
activiteiten te organiseren die voor u interessant en inspirerend zijn.

Als geschenk treft u hieöij een verhaal aan van Imme Dros, "Een beetje kerst", geÍllustreerd
door Harrie Geolen. Wij wensen u veel genoegen toe met deze nieuwe proeve varr het talent
van deze begaafde auteur en haar illustrator.
Zoals u zonder twijfel in de pers heeft gelezen, wordt de Protestantse Stichting tor
Bevordering van het Bibliotheekwezen en de l,ectuurvoorlichting in Nederland emstig bedreigd
door het besluit van de minister van WVC het subsidie aan de Protestantse Stichting per 1
januari 1992 n te trekken. De Protestagtse Stichting is sinds 1989 de uitgever van ons
Documentatieblad. De Stichting heeft o=ns altijd royaal gesteund. In de loop des tijds is er een
vriendschappblijk werkcontact ontstaan met diversé meÀen die aan de Stióhting vèöonden
zijn. Wij betreuren de moeilijke situatie waarin de Protestantse Stichting is komen te verkeren
uitermate.
Overigens hebben wij met hulp van de Sectie Kind en Media (Rijksuniversiteit
lriden) zodanige maatregelen kunnen nemen dat het verschijnen van ons Documentatieblad
het komende jaar zeker is gesteld.
Tenslotte wagen wij u begrip voor de kleine verhoging vaÍr de donatie voor het jaar 1992.
Studenten wilden wij wagen vanaf I januari 1992 30 gulden te voldoen; voor individuele
donateurs die geen student zijn, luidt het nieuwe bedrag 40 gulden en voor instellingen 50
gulden. Hopelijk vindt u met ons deze geringe verhoging redelijk.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Stichting
Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur
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