Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Amstelland Bibliotheken

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 7 8 8 2

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

Stadsplein 102

Telefoonnummer

0 2 0 6 4 1 4 1 2 6

E-mailadres

servicedesk@debibliotheekamstelland.nl

Website (*)

www.debibliotheekamstelland.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 5 5 1 3 6

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
2 7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

D.M. Janson-Karis

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Wij willen de persoonlijke wereld van mensen ontwikkelen en verrijken. dat doen we
door mensen, kennis en cultuur te verbinden. Plezier staat voorop.
De bibliotheek draagt bij aan actuele maatschappelijke opgaven voor zowel
zelfredzamen als voor kwetsbare inwoners.
De focus ligt daarbij op:
1. Geletterde samenleving: bevorderen van geletterdheid en leesplezier
2. Participatie in de informatiesamenleving: digitale inclusie en digitaal burgerschap
3. Een leven lang ontwikkelen: basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.

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 werkzaamheden van de bibliotheek Amstelland zijn samen te vatten in de volgende
strategische lijnen:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

* Gemeentelijke subsidies
* Doelsubsidies
* Aanbod lessen
* Programmering
* Gebruikersinkomsten, zoals contributies, printen, verhuur en koffie

• Jeugd en onderwijs: werken aan leesplezier en 21e -eeuwse vaardigheden
• Persoonlijk ontwikkeling & zelfredzaamheid: sociaal cultureel programma
• De Bibliotheek voor iedereen: we streven naar een 9+ klantervaring en groeien naar 1
miljoen bezoekers)
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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.

https://www.debibliotheekamstelland.nl/over/meerjarenvisie.html

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

CAO Openbare Bibliotheken

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.

zie url hieronder

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

https://magazine.debibliotheekamstelland.nl/jaarverslag-2020/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

98.703

100.669

€

+

€

98.703

+
100.669

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

414.295

€

+

1.170.726

+
€

1.827.645

€

1.926.348

€
€

395.691

398.010

€
373.208

€

+

336.078

+
€

768.899

734.088

174.892

€
1.413.350

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

969.531

Totaal

€

1.926.348

155.503

€

+
€

€

187.918

1.345.618

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

1.446.287

https://magazine.debibliotheekamstelland.nl/jaarverslag-2020/

€

556.696

€

1.446.287

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

563.991

€

645.752

Subsidies van overheden

€

2.929.041

€

2.842.198

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

17.555

€

20.484

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

2.946.596

+

2.862.682

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

3.510.587

3.508.434

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.969.435

€

2.041.168

Huisvestingskosten

€

690.322

€

768.042

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

816.019

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

805.990

3.475.776

€

3.615.200

34.811

€

-106.766

+

+
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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://magazine.debibliotheekamstelland.nl/jaarverslag-2020/

Open

