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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.

Vereniging van Openbare Bibliotheken

A.M. Rube

www.debibliotheken.nl

Hamburgerstraat 28 A, 3512NS Utrecht

J.R.M. Deckers

Nederland

4 0 4 0 7 3 8 1

1 0

0

0 0 2 8 7 8 1 3 6

0 3 0 3 0 7 0 3 0 0

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

A.M.M. van Diepen

Nog 12 algemene bestuursleden niet bij naam genoemd vanwege tekort aan 
invulvelden op dit formulier.

vereniging@debibliotheken.nl
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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?

Het doel van de vereniging is de behartiging van  de belangen van de aangesloten 
leden vanuit het perspectief van hun maatschappelijk ondernemerschap en 
werkgeverschap. de vereniging beoogt hiermee de versterking van het 
maatschappelijk belang, de positie en het functioneren van de openbare bibliotheken 
in Nederland en al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zie onze 
statuten.

1. In 2020 is een spoorboekje opgesteld. Dit spoorboekje had ten doel om de VOB de 
komende jaren te verbouwen en beter in lijn te brengen met de vijf functies die 
voorgeschreven zijn voor bibliotheken in de WSOB. 
2. De uitvoering van het ‘Bibliotheekconvenant 2021-2023’. Dit convenant bevat 
afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan 
maatschappelijke opgaven en laat zien dat de bibliotheken een sleutelrol hebben.
3. De invoering van het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) ter vervanging 
van de huidige bibliotheeksystemen. De insteek hierbij is om met deze collectieve 
gedachte kosten te besparen en innovatie van de branche te versnellen. 
4. Het jaar 2021 staat in het teken van een verdere invulling van een hernieuwde 
doelstelling van de VOB als brancheorganisatie (in lijn met het Bibliotheekconvenant 
2021-2023’) en de daarbij samenhangende kostenstructuur. Vanaf 2022 zal het 
bureau een transitie doormaken naar een meer coördinerende rol, waarbij de 
vereniging nadrukkelijk aan zet is met het beschikbaar stellen van kennis en capaciteit 
(vanuit de leden zelf).

Ledencontributies (95% ) en overige inkomsten/bijdragen (5%).
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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).

Statutaire bestuur en deelnemers van commissies en delegatieskrijgen een 
onkostenvergoeding. Voorzitter ontvangt renumeratie. Personeel bureau heeft een 
salarisregeling conform cao Openbare Bibliotheken. Directeur heeft een salarisregeling 
op basis van contractuele afspraken met het bestuur van de VOB. 

-Belangenbehartiging -Merkstrategie -Werken aan een sterk netwerk (een gezamenlijk 
project van KB, SPN en VOB) -Collectieve diensten -Werkgeverschap Cao Openbare 
Bibliotheken

Aan beheers- en activiteitenlasten. Rekening-couranten en spaarrekeningen.

Open

Open
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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.

139.000

137.000

1.225.000 1.421.000

400.000 400.000

376.000 501.000

1.725.000

139.000

2.001.000 2.322.000

1.862.000

1.625.000 1.821.000

2.001.000

168.000

176.000

1.978.000

168.000

2.154.000

2.322.000

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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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

1.934.000 2.124.000

0 0

0 0

-3.000 0

2021 2020 (*)

1.931.000 2.124.000

1.004.000

32.000

950.000

112.000

29.000

904.000

20.000

1.083.000

128.000

30.000

-196.000 -41.000

2.127.000 2.165.000
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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.

Per 1-1-2021 worden de cijfers afgerond op duizendtallen.

Open


