Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
0 9 1 5 6 9 4 6

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

Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen
0 2 4 3 2 7 4 9 2 6

E-mailadres

directiesecretariaat@obgz.nl

Website (*)

www.obgz.nl

RSIN (**)
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
9 8

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

5 0 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

drs. B.G. Jeene

Secretaris

mr. K.W.A Wools

Penningmeester

V.J.G.M. van den Hurk MSc.

Algemeen bestuurslid

drs. M.J.A.W. Hendriks

Algemeen bestuurslid

dr. W.M.J. Wentink

Overige informatie
bestuur (*)

Directeur-bestuurder is drs. B. Hogemans.

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

Het bibliotheekwerk in haar ressort te bevorderen door het verwezenlijken en
instandhouden van een goede bibliotheekvoorziening (zijnde een centrum voor kennis,
cultuur, educatie en informatie), ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levensen wereldbeschouwing. Onder bibliotheekwerk wordt hier onder meer verstaan: het
bevorderen van het vrije verkeer van informatie door deze informatie te verzamelen,
toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen aan een ieder, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord welke actueel zijn en representatief voor het
culturele veld. Tot een goede bibliotheekvoorziening wordt onder meer gerekend het
feit dat de bibliotheek een belangrijke culturele, educatieve en informatieve functie
vervult in de (lokale) samenleving. De bibliotheek is een vrijplaats voor verschillende
meningen, cultuuruitingen, kennis en opvattingen. De collectie (boeken, kranten,
tijdschriften, audio-cd's, cd-roms, etc.) weerspiegelt dit uitgangspunt.

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?
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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.

www.obgz.nl/beleid

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

Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vast bedrag per jaar dat is
gebaseerd op de maximale fiscale vrijwilligersbijdrage, zoals die gold in 2021 (jaar van
vaststelling) en is aldus vastgesteld op een bedrag van € 1.700,- per jaar. De voorzitter
ontvangt 1,5 maal dat bedrag. De directeur-bestuurder wordt bezoldigd conform schaal
17 CAO gemeenteambtenaren. Medewerkers van de bibliotheek worden bezoldigd
conform de Cao Openbare Bibliotheken.

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.

www.obgz.nl/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.121.573

1.169.032

€

+

€

1.121.573

+
1.169.032

€

404.060

Continuïteitsreserve

€

564.874

€

524.593

Bestemmingsreserve

€

457.191

€

524.546

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
2.579.835

€

+

2.860.119

+
€

2.983.895

€

4.105.468

31-12-2020 (*)

€
€

+

+

€

1.022.065

€

1.049.139

Bestemmingsfondsen

€

487.468

€

493.468

Voorzieningen

€

720.062

€

789.778

Langlopende schulden

€

64.228

€

113.562

Kortlopende schulden

€

1.811.645

€

1.943.519

Totaal

€

4.105.468

€

4.389.466

360.315

3.220.434

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

4.389.466

+

+

Materiële vaste activa; Gebouwen, grond en kosten van verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en verminderd met een lineaire
afschrijving: voor wat betreft de verbouwingskosten op basis van 10 jaar en voor wat betreft aankoop grond en gebouwen op basis van 30 jaar. Voor het
automatiseringssysteem geldt 5 jaar. Voor de inventaris geldt 10 jaar.
Eigen vermogen; Na besluit van het bestuur worden, binnen het eigen vermogen, diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsfondsen worden
gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven inzake bijzondere doeleinden. Aan de vorming van een bestemmingsfonds ligt een verplichting ten
grondslag die is opgelegd door derden.
Voorzieningen; De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud
van gebouwen en inventaris. De dotatie is lineair bepaald op basis van het meerjarig onderhoudsplan. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste
van deze voorziening gebracht.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.512.586

€

1.558.208

Subsidies van overheden

€

9.162.870

€

8.921.945

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

125.152

€

48.887

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

9.288.022

+

8.970.832

€
€

0

+

+
0

+

+

€

10.800.608

€

10.529.040

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.568.877

€

2.540.551

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

196.337

€

194.287

Personeelskosten

€

5.566.793

€

5.184.016

Huisvestingskosten

€

2.136.381

€

2.131.783

Afschrijvingen

€

325.187

€

396.426

Financiële lasten

€

30.692

€

23.689

Overige lasten

€

9.415

€

6.540

Som van de lasten

€

10.833.682

€

10.477.292

Saldo van baten en lasten

€

-33.074

€

51.748

Som van de baten

Lasten

+

+
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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

