
ANBI - 2019 
De fiscus heeft aan de Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek  de  ANBI status 
verleend. Onderstaand een verantwoording conform de uitvoeringsregeling. 
 
Algemeen 
De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek is op 11 mei 1988 opgericht. De 
Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel (onder nr. 41155208) en bij de fiscus 
geregistreerd (onder RSIN nummer 816744579). De Stichting Vrienden van Wassenaarse Openbare 
Bibliotheek heeft als doel om initiatievenen activiteiten van de Stichting Openbare Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar op het gebied van de openbare bibliotheekvoorziening in de vestiging 
Wassenaar te ondersteunen. 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek Wassenaar bestaat uit de 
volgende personen: 
Voorzitter:   Dhr. J.M. Hupkes. 
Secretaris:   Mv. J.E. Huber. 
Penningmeester:  Dhr. A.F.J. van Schie. 
Lid:    Mv. M. Mewissen. 
Post en bezoekadres van de stichting is Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar 
 
Alle personele inzet t.b.v. de werkzaamheden binnen de Stichting Vrienden van de Openbare 
Bibliotheek gebeurt geheel belangeloos. Het beloningsbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt 
“liefdewerk, oud papier”. Er worden geen salariskosten of andere vergoedingen uitgekeerd. Dit is 
gedaan om te zorgen dat de binnenkomende gelden (sponsors, giften, etc.)ook daadwerkelijk 
volledig ten goede komen aan de bibliotheek activiteiten binnen de vestiging Wassenaar. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan vertaalt de doelstelling naar de feitelijke uitvoering. Het beleidsplan bestaat uit de 
volgende componenten: communicatie, verkrijgen van gelden, beheren van gelden, aanwenden van 
gelden en publiceren resultaten. 
 

  Het geven van bekendheid aan het bestaan van de stichting en haar doelstelling d.m.v. 
correspondentie, gesprekken, artikelen en andere vormen van publicatie. 

 Het werven van gelden bij instellingen en particulieren, op welke rechtmatige wijze dan ook, 
ter verwezenlijking van de doelstelling in het algemeen en een bepaald project in het 
bijzonder. 

 Het in overleg met de Bank(en) van de stichting beheren en, gelet op de omvang van het 
vermogen en de doelstelling, redelijkerwijs beleggen van de aan de stichting toevertrouwde 
gelden in risicomijdende primaire liquiditeiten (artikel 3 lid 2 van de statuten). 

 Het verantwoord aanwenden van de aan de stichting toevertrouwde gelden in 
overeenstemming met de doelstelling, in eerste instantie voor initiatieven en activiteiten van 
de Wassenaarse vestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, 
welke niet tot de exploitatie behoren en niet op andere wijze door de overheid, andere 
instellingen en /of particulieren ondersteund worden. 

 Het geven van bekendheid, op welke wijze dan ook, aan hetgeen de stichting in de 
uitoefening van haar doelstelling tot stand heeft gebracht. 

 
 
 
 
 



Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2019 
 
De stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek heeft in 2019 met name de 
volgende activiteiten uitgevoerd. 
 

 De speelmaterialen voor de jeugdafdeling aangeschaft, uit de giften verkregen met de 
zogenaamde vriendenbrief 2017 en 2018. 

 Er is in 2019 een bijzondere gift ontvangen voor het Filmhuis. Dit bedrag wordt in 2020 
verrekend en verantwoord aan de donateur. 

 Voor een nieuwe opzet “vrienden werven en behouden” is een bestemmingsreserve 
opgenomen. In 2020 wordt een nieuwe opzet uitgewerkt om per 1 januari 2021 in werking te 
treden. 

 
Financieel overzicht 2019 

Inkomsten 2019 € Besteding uitgaven 2019 € 

Giften en donaties 1.823 Speelleermateriaal 421 

Rente – inkomsten 13 Kosten betalingverkeer 97 

Retourzending 210   

Bijzondere gift 7.500 Resultaat 9.028 

Totaal 9.546 Totaal 9.546 

Het resultaat is toegevoegd aan de reserves. 

 
 


