Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Westfriese Bibliotheken
3 7 1 2 1 7 7 1

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

Stationslaan 2
0 2 2 8 7 4 3 9 4 3

E-mailadres

klantenservice@westfriesebibliotheken.nl

Website (*)

www.westfriesebibliotheken.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 4 4 2 8 4 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 5 0

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

H. Keur-Polman voorzitter Raad van Toezicht

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

L.C. van der Zee Lid Raad van Toezicht

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Directeur-bestuurder C.N. Trigallez

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 bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied,
welk gebied de gemeenten omvat waarmee de stichting een subsidieregeling
onderhoudt.
Deze bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de functies die bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de
inwoners van het verzorgingsgebied, waarvan enkele hierna worden omschreven als
volgt:
- Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- Het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur;
- Het organiseren van ontmoeting en debat; en
- Het laten kennis maken met kunst en cultuur.
De stichting heeft een publieke taak en heeft geen winstoogmerk. Zij vervult haar taak
op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid,
pluriformiteit en authenticiteit en beoogt zoveel mogelijk het algemeen nut.

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 grondslagen voor de werkzaamheden van bibliotheken zijn vastgelegd in de Wet
Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob):
- het ter beschikking stellen van kennis en informatie
- het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
- het bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur
- het organiseren van ontmoeting en debat
- het kennis laten maken met kunst en cultuur

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie van de 6 gemeenten in ons werkgebied op basis van afspraken in een 2 of 4
jarig convenant.
Contributieinkomsten van leden
Inkomsten uit dienstverlening aan scholen, kinderopvang en andere opdrachtgevers.
Projectinkomsten uit sponsenwerving.

De WFB werkt voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik,
Opmeer en Koggenland. Met deze gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt ten
aanzien van de te leveren werkzaamheden verdeeld over 5 kerngebieden:
- Jeugd en Onderwijs
- Participatie en zelfredzaamheid
- Persoonlijke ontwikkeling
- Bevorderen culturele infrastructuur
- Verandering en verbreding klassieke bibliotheek
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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).

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt conform de subsidieverordeningen van de
gemeente en het gezamenlijke convenant. 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.

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

https://www.westfriesebibliotheken.nl/dam/bestanden/beleidsvi
sie-stichting-westfriese-bibliotheken.pdf

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

Het personeel valt onder de CAO openbare bibliotheken.
De Raad van Toezicht ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding.

Open

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.westfriesebibliotheken.nl/dam/bestanden/jaarversl
ag-2019-definitief.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

83.954

€

117.720

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

500.213

€

410.110

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

129.424

€

+
€

1.077.847

+
1.391.745

+
Totaal

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

€

1.471.317

+
€

584.167

527.830

313.898

€

1.471.317

€

+
€

€
1.341.893

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

599.750

1.391.745

Totaal

€

1.471.317

223.209

€

+
€

€

287.400

€

640.706

€

1.391.745

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

414.764

€

451.345

Subsidies van overheden

€

2.512.736

€

2.575.356

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

67.273

€

84.745

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

34

€

96

Overige baten

€

4.066

€

15.238

+

€
€

2.580.009

+

+
2.660.101

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.998.873

3.126.780

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

682.784

€

734.447

Communicatiekosten

€

26.327

€

40.836

Personeelskosten

€

1.475.658

€

1.564.675

Huisvestingskosten

€

667.723

€

677.949

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

2.116

Overige lasten

€

87.928

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

2.295

€

199.441

2.942.536

€

3.219.643

56.337

€

-92.863

+

+
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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.

Open

