Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting basisbibliotheek Montferland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 7 4 8 5

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

Schoolstraat 22, Didam

Telefoonnummer

0 3 1 6 2 2 1 1 8 4

E-mailadres

info@bibliotheekmontferland.nl

Website (*)

www.bibliotheekmontferland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. van der Wal

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het exploiteren, bevorderen en instandhouden van de openbare
bibliotheekvoorzieningen in Montferland.
Het verzorgen van het openbaar bibliotheekwerk in de Gemeente Montferland.
Bibliotheek Montferland; dè ontmoetingsplaats voor lezen, leren en informeren.
Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, zodat zij actief kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven binnen de samenleving. Om
als individu actief te kunnen (blijven) participeren is het nodig te voldoen aan de
behoefte van ‘een-leven-lang-leren’. Leesplezier en drempelloze toegang tot informatie
zijn daarbij van essentiële waarde.
De bibliotheek is de plaats in Montferland voor informatie, kennis, cultuur en leesplezier
voor en van iedereen. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bieden inspiratie en nodigen
uit tot ontmoeting en kennisdeling. De bibliotheek is in die zin een bruggenbouwer.

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?

De speerpunten voor de komende periode zijn:
Professionele ondersteuning van het onderwijs; het maken van leeskilometers is van
belang. De medewerkers zijn in staat om het plezier in lezen te bevorderen en weten
hoe ze kunnen ondersteunen in het vinden en verwerken van informatie.
Het in samenwerking met lokale partners leveren van een bijdrage aan het
terugdringen van taalachterstanden. Om in de participatiemaatschappij te kunnen
functioneren dient iedereen vaardig te zijn in het lezen en verwerken van informatie,
zowel op schrift als ook digitaal.
Het versterken van de ontmoetingsfunctie; om lezen, leren en informeren gestalte te
geven is het nodig dat mensen de bibliotheek bezoeken, zowel fysiek als ook digitaal.
Daar in de bibliotheek vindt de ontmoeting plaats met de medemens, met boeken,
informatie en andere uitnodigende activiteiten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

gemeentelijke subsidie: 85%
inkomsten gebruikers: 10%
projecten : 5%
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

Alle middelen worden besteed aan de doelstelling.
De algemene reserve wordt gebruikt om schommellingen in het resultaat op te vangen.
Bestemmingsreserves hebben een specifiek doel.

https://www.bibliotheekmontferland.nl/dam/bestanden/beleidspla
n-ml-2020-2023.pdf

Open

Het personeel wordt bezoldigd volgens de CAO openbare bibliotheken.
De leden van de Raad van Toezicht krijgen een jaarlijkse vergoeding van € 1.000,-

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.

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

https://www.bibliotheekmontferland.nl/dam/Jaarverslag/jaarversla
g-2020web.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

37.131

€

37.131

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

37.131

€

37.131

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

42.657

€

25.411

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

536.601

€

560.297

+
€

+

Totaal

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

616.389

Continuïteitsreserve

€

76.437

€

74.116

Bestemmingsreserve

€

462.376

€

453.613

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

77.576

Totaal

€

616.389

+
€

+
€

538.813

527.729

585.708

+
€

31-12-2020

€

€

579.258

+

Passiva

622.839

€

95.110

€

622.839

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

83.894

€

103.368

Subsidies van overheden

€

700.924

€

688.733

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

30.945

€

36.672

Overige subsidies

€

9.069

€

9.069

Baten van subsidies

€

740.938

€

734.474

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

824.832

€

837.842

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

129.492

€

132.142

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

12.953

€

20.637

Personeelskosten

€

381.785

€

405.830

Huisvestingskosten

€

134.551

€

145.375

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

108.580

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

98.489

767.361

€

802.473

57.471

€

35.369

+

+

+
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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.

https://www.bibliotheekmontferland.nl/dam/bestanden/jaarrekenin
g2020.pdf

Open

