
IB
 1

10
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Openbare Bibliotheek Waterland
	13: S.S. Bakker-Kempen, voorzitter Raad van Toezicht
	5: https://www.bibliotheekwaterland.nl/
	15: I. Middelburg, lid Raad van Toezicht
	2: Waterlandlaan 40 Purmerend
	4_EM: info@bibliotheekwaterland.nl
	14: 
	16: R. Neve, lid Raad van Toezicht
	17: G. Nijenhuis, lid Raad van Toezicht
	10: Nederland
	1_KVK: 41234679
	11_A4: 41
	12_A4: 235
	7: [Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 006978332
	3_TEL: 0229454078
	20: Algemeen publiek
	21: Alleenstaande ouders
	22: Analfabeten
	23: Chronisch zieken
	24: Dak- en thuislozen
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Gemeenschappen
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Lhbtqi+
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Vluchtelingen
	47: Vrouwen en meisjes
	48: Werklozen
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Directeur-bestuurder N.A. van Halderen
	51_ML: De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het vrije verkeer van informatie door de daarvoor benodigde media ter beschikking te stellen aan iedereen en door het in stand houden van een of meerdere bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk voor het werkgebied. Onder de bibliotheekvoorzieningen wordt verstaan bibliotheken zoals bedoeld in het Statuut voor de openbare bibliotheek, dat op dertien december negentienhonderdnegentig is vastgesteld in de ledenvergadering van het Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum.
Onder het werkgebied wordt verstaan het gebied, waarop de dienstverlening van de stichting is gericht.De stichting tracht haar doel te bereiken door:Het naar professionele normen verantwoord ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheekHet geven van naar professionele normen verantwoorde voorlichting en informatie.Het stimuleren van het gebruikmaken van de dienstverlening van de stichting, onder meer door het samenwerken met organisaties, groepen en instellingen, met als doel hen te wijzen op de gebruiksmogelijkheden van de openbare bibliotheek en tevens te vernemen welke verwachtingen zij van deze instelling hebben.Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.


	53_ML: Bibliotheek Waterland levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners binnen haar werkgebied. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving dienen mensen informatievaardig te zijn. De Bibliotheek helpt mensen zich in deze vaardigheden te blijven ontwikkelen of om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Zo ondersteunt de Bibliotheek "Een leven lang leren". Bibliotheek Waterland werkt hiervoor met het model van drie pijlers die samen het dak van de Bibliotheek dragen. Het dak staat voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee de mogelijkheid actief deel te nemen aan de samenleving. 
Pijler 1 staat voor de Klassieke Bibliotheek. Hieronder vallen de vestigingen en de servicepunten. 
Pijler 2 staat voor de Maatschappelijke Bibliotheek. Deze pijler richt zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van de volwassen inwoners van het werkgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld bestrijding laagtaalvaardigheid en eenzaamheid, aanleren Nederlandse taal, Boekendienst aan huis.
 Pijler 3 staat voor de Educatieve Bibliotheek. 

	54_ML: Subsidie van de gemeenten in het werkgebied.
Contributieinkomsten van leden
Inkomsten uit dienstverlening aan scholen, kinderopvang en andere opdrachtgevers.
Projectsubsidies
	56_ML: Het personeel valt onder de CAO openbare bibliotheken.
De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
	57_ML: Zie het jaarbericht 2021 op de website.
	55_ML: Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt conform de subsidieverordeningen van de gemeente. Jaarlijks vindt vaststelling van de subsidie plaats middels de financiële en inhoudelijke verantwoording.
Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.
Projectsubsidies worden besteed aan het project waarvoor ze zijn aangevraagd.
	56: 
	_MLT: https://www.bibliotheekwaterland.nl/klantenservice/informatie-over-de-bibliotheek.html
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.bibliotheekwaterland.nl/klantenservice/informatie-over-de-bibliotheek.html
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 268125
	6_GT: 144591
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 10620
	8_GT: 1184090
	4_GT: 278745
	9_GT: 1328681
	10_GT: 1607426

	3: 
	7_GT: 78707
	6_GT: 
	8_GT: 188682
	2_GT: 164883
	3_GT: 
	1_GT: 282756
	9_GT: 892398
	4_GT: 
	10_GT: 1607426
	5_GT: 447639

	4: 
	7_GT: 200083
	6_GT: 
	8_GT: 314920
	2_GT: 292030
	3_GT: 
	1_GT: 266567
	9_GT: 965517
	4_GT: 
	10_GT: 2039117
	5_GT: 558597

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 386920
	6_GT: 328352
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 11436
	8_GT: 1312409
	4_GT: 398356
	9_GT: 1640761
	10_GT: 2039117

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: https://www.bibliotheekwaterland.nl/klantenservice/informatie-over-de-bibliotheek.html

	3: 
	1: 
	1_A7: 612674
	2_A7: 3398842
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 3398842
	6_A7: 2335
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 69139
	14_A7: 4082990
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 875291
	18_A7: 52995
	19_A7: 2147074
	20_A7: 1108917
	21_A7: 
	22_A7: 1530
	25_A7: -110959
	23_A7: 8142
	24_A7: 4193949

	2: 
	1_A7: 643599
	2_A7: 3284475
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 3284475
	6_A7: 0
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 55159
	14_A7: 3983233
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 793435
	18_A7: 34349
	19_A7: 1720609
	20_A7: 1014601
	21_A7: 
	22_A7: 0
	25_A7: 99893
	23_A7: 320346
	24_A7: 3883340

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: https://www.bibliotheekwaterland.nl/klantenservice/informatie-over-de-bibliotheek.html
	JV: 
	_MLT: https://www.bibliotheekwaterland.nl/klantenservice/informatie-over-de-bibliotheek.html
	knop: 




