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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.

Stichting De Lage Beemden

J.C. van den Boom - van Rooijen, directeur-bestuurder

www.bibliotheeklagebeemden.nl

Sint Agathaplein 6 te Boekel

Nederland

1 7 1 6 7 3 6 9

1 0

1 2 0

8 1 3 2 4 5 4 0 0

0 4 9 2 3 2 3 2 4 5

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Bestuursmodel is directeur-bestuurder met Raad van Toezicht, bestaande uit 6 leden.

contact@bibliotheekdlb.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?

SBI code: 91011 - Openbare bibliotheken 
- In stand te houden van openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied,
omvattende de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek. Een centrum te zijn 
voor kennis, cultuur, educatie en informatie, dat beschikt over goede en toegankelijke 
collecties, professioneel personeel en dat is voorzien van goed geoutilleerde 
werkplekken voor het publiek. Waar de klant snel, direct en goed wordt geholpen en 
waar klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. De producten en diensten zijn 
afgestemd op de behoeften van de (potentiële) klant.
- Een basisbibliotheek te zijn die nauw samenwerkt met andere bibliotheken en 
instellingen op maatschappelijk, cultureel en educatief gebied. Ze is een onmisbare 
partner voor maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties.
- Mede een partner van de overheid te zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van 
gemeentelijk welzijnsbeleid.

- het naar professionele normen verantwoord ontwikkelen, in stand houden en beheren 
van de organisatie.
- het geven van naar naar professionele normen verantwoorde voorlichting en 
informatie.
- het leggen van contacten met maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties 
die behulpzaam kunnen zijn bij de uitvoering, uitbreiding en intensivering van de 
dienstverlening aan het publiek.
- alle andere wettige middelen te gebruiken die dienstig zijn voor het doel van de 
stichting en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Aanvragen van subsidies bij overheden, abonnementen bibliotheeklidmaatschap en 
tegen betaling verrichten van prestaties 
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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).

Conform de cao Openbare bibliotheken

Jaarverslag https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/overons/jaarverslag-2021.html

Bibliotheekwerk in brede zin en vallend onder de kernfuncties van de Wsob, 
waaronder het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden, bijdragen aan 
laagdrempelige en betrouwbare informatievoorziening, bijdragen aan digitale inclusie, 
bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, laten kennismaken met kunst en cultuur en 
organiseren van ontmoeting en debat.

Https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/overons/beleidsplan-2
018-2021.html

https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/overons/jaarverslag-20
21.html

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.

99.604

193.089

21.466 12.500

270.633 271.612

153.003 176.725

152.409

99.604

445.102 460.837

345.498

292.099 284.112

445.102

114.300

75.054

271.483

114.300

346.537

460.837

3 1 1 2 2 0 2 1

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

Geen bijzonderheden
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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

134.636 120.523

1.148.758 1.062.760

1.148.758 1.062.760

0 0

2.321 9.319

2021 2020 (*)

1.285.715 1.192.602

142.632

760.875

124.972

27.412

148.418

733.103

114.598

25.981

7.987 -105.817

221.837

1.277.728

276.319

1.298.419
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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.

Ondanks dat ook in 2021 er nog veel impact was van de coronacrisis kon toch een 
bescheiden positief resultaat worden geschreven, waar  over 2020 nog sprake was 
van een negatief resultaat. Dit mede, waar mogelijk, door aanpassing van de 
bedrijfsvoering en aanpassingen in de kosten.   

Open


