
 

 

Jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020 



Algemeen 
 

Vanwege de ANBI status van het Bibliotheekfonds zijn we verplicht ieder jaar een financiële 

verantwoording te publiceren op het internet. Daarbij hoort ook een nota over het te voeren beleid 

in het komende jaar en een begroting. Dat gebeurt in dit document. Het bevat niet alleen de 

financiële verantwoording over 2019, maar ook achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de 

inkomsten: wat dragen de kerken bij, hoeveel komt van de particulieren? Tenslotte is er een 

begroting gemaakt voor 2020.  

Het is hier op zijn plaats om iedereen die zich heeft ingespannen om de stichting van geld te voorzien 

te bedanken voor het werk. Dit geld met name voor de plaatselijke correspondenten.  

  



1 Financieel overzicht 
 

2.1 Balans en resultatenrekening 
 

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen en schulden op 31 december 2019. 

Balans per 31/12/2019 
Activa   Passiva  

     

ING zakelijke rekening 9694,70  Nog te betalen:  

ING spaarrekening 36782,08  Bankkosten december 2019 71,97 

     

     

Nog te ontvangen over 2019   Nog af te dragen TU in 2020 48500,00 

   Algemene reserve 251,47 

 - Bruchterveld 158,00    

 - Hoek 250,00    

 - Groot Enschede 1500    

 - Zaamslag 88,66    

 - Bussum Huizen 350,00    

     

Totaal activa 48823,44  Totaal passiva 48823,44 

 

In de linker kolom staan alle activa: bezittingen op 31 december (tegoeden bij de bank) en alle 

vorderingen (nog te ontvangen). Dit zijn bijdragen van kerken over 2019 die pas in januari 2020 zijn 

binnengekomen. De rechterkolom toont alle passiva, te beginnen met de schulden: in dit geval zijn 

het bankkosten over december 2019 die we pas in januari 2020 betalen. Het verschil is het totale 

vermogen, in dit geval 48751,47. In principe gaat dit geld naar de TU in Kampen; meestal maken we 

hier een rond bedrag van (48500). De rest is dan de Algemene reserve.  

Het verschil tussen de Algemene Reserve op 31 december 2019 en die op 31 december 2018 (436 

euro, zie het verslag over 2018) is -184,53. Dit komt terug in de resultatenrekening over 2019, de 

samenvatting van alle inkomsten en uitgaven in het jaar 2019.  

Resultatenrekening over 2019 
Baten       Lasten  

Ontvangen giften 48.265,96   Bankkosten 356,98 

Resultaat 2018 erfbelasting 2622,00   Druk- en verzendkosten 2142,91 
Rente over 2019 -   Algemene onkosten 72,60 

    Afdrachten TU 48500,00 

      

Totale baten 50887,96   Totale lasten 51072,49 

Resultaat 2019 -184,53     

 

 



In vergelijking met het voorgaande jaar zijn er veel meer giften binnengekomen, ongeveer 11000 

euro extra. Zoals hieronder wordt toegelicht komt dit voor een groot deel door een grotere bijdrage 

van de kerken. Begin 2019 is hierover met hen gecommuniceerd. Maar ook de omvang van de 

particuliere giften is toegenomen. 

De belastingdienst heeft op ons verzoek de aanslag erfbelasting uit 2018 heroverwogen. Deze 

aanslag werd ons opgelegd vanwege een gift uit een nalatenschap in 2017.  Op grond van de ANBI 

status van het Bibliotheekfonds heeft de inspecteur op 27 augustus 2019 besloten de aanslag in te 

trekken en het door ons betaalde bedrag – inclusief alle bijkomende kosten – te vergoeden. Het 

bedrag 2622 is exclusief de boeterente die is opgelegd (36 euro) omdat we de uiterste 

betalingstermijn hadden overschreden. 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening zijn er niet langer inkomsten uit rente. Ook hoeft de stichting  

geen reserves aan te houden omdat de grote uitgaven (druk- en verzendkosten) plaatsvinden in de 

maand oktober. Dan is er altijd voldoende geld om dit op te vangen. De afdrachten aan de TU 

worden altijd vastgesteld op een zo hoog mogelijk afgerond bedrag. Het netto resultaat ligt dus altijd 

rond de nul euro.  

De oorspronkelijke begroting voor 2020 is opgesteld in februari, en dus voor de corona-crisis. Zoals 

de situatie zich per eind september 2020 laat aanzien komen de inkomsten zo’n 10000 euro lager uit 

dan de oorspronkelijke begroting liet zien. Ook de uitgaven zijn lager, omdat we dit jaar geen actie 

voeren via acceptgiro’s maar de kerken rechtstreeks benaderen via berichten in het kerkblad of op 

de website. Zie onderstaande tabel.  

 

Begroting voor 2020 (aangepast september 2020) 
Baten   Lasten  

Giften 35000  Bankkosten 400 
   Druk- en verzendkosten - 
   Algemene onkosten 200 
   Afdrachten TU 34000 
     

   resultaat 400 

     

Totale inkomsten 35000  Totale uitgaven 35000 

 

  



1.2 Historisch overzicht 2016 - 2019 
De toename in het bedrag aan giften komt ook tot uitdrukking uit een grafische weergave. 

Hieronder. Figuur 1 hieronder toont de maandelijkse giften over de laatste vier jaar. 

Figuur 1 Overzicht stand van de giften, per maand, euro’s  voor 2016-2019 

 

Het laatste meetpunt voorbij december (‘eind’) bevat ook giften van kerken die net na de 

jaarwisseling binnenkomen, maar die nog betrekking hebben op het vorige jaar. Deze staan ook op 

de balans onder de post: nog te ontvangen. Het valt op dat tot eind november 2019 meer giften zijn 

binnengekomen dan in de jaren 2016-2018. Deze verschillen zijn niet systematisch; zo ontvingen we 

in 2017 een groot legaat in december, terwijl in 2019 juist twee flinke bijdragen in de zomer 

binnenkwamen. 

Onderstaande tabel specificeert de ontvangen giften naar bron: kerken en particulieren. 

Tabel 1: Giften 2016 - 2019 naar herkomst 

  2016 2017 2018 2019 

      
giften totaal 55470 58019 39929 50888 
waarvan: kerken 36448 30196 20757 28996 
 particulieren 19022 27822 19172 21892 
aantal giften particulieren 1246 1235 1141 1060 
gemiddelde gift per adres 15 22 17 21 
Aantal bijdragen van kerken 95 83 80 83 

 
De particuliere giften zijn meestal niet herleidbaar tot kerken. Zoals de naam suggereert worden 

deze rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting, zonder tussenkomst van een  kerk of plaatselijke 
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correspondent. Onder de bijdragen van kerken tellen we, naast directe giften en opbrengsten uit 

collecten, dus ook de bedragen die plaatselijke correspondenten inzamelen en overmaken.  

Kerken droegen in 2019 9000 euro meer bij dan in 2018.  

Ook bij de particuliere bijdragen is er een stijging, 2000 euro.  De gemiddelde gift per adres ligt al 

jaren aanzienlijk boven het streefbedrag van 7 euro. Daar staat tegenover dat het aantal particuliere 

giften al jaren langzaam afneemt.   

In de onderstaande grafiek is geprobeerd iets te laten zien over de verdeling van deze giften  

Particuliere giften naar grootte. De giften zijn ingedeeld naar grootte, in stappen van 5 euro.   

 

 

Grafiek 2 Verdeling giften van particulieren naar grootteklassen, 2016 - 2019 

De afname van het aantal giften is in alle klassen merkbaar, uitgezonder de grotere bedragen (vanaf 

55 euro).  Zoals eerder opgemerkt is het totale bedrag aan particuliere giften het afgelopen jaar wel 

toegenomen. 

2 Vragen en actiepunten 
 

Dit jaar versturen we i.v.m. de corona maatregelen geen acceptgiro’s. We benaderen de kerken via 

het plaatselijk kerkblad of de website. Er zijn ook steeds meer geluiden uit kerken dat het systeem 

van acceptgiro’s niet goed (meer) werkt. Dit is dan – ook met het oog op de aanstaande eenwording 

met de NK kerken – een mooie gelegenheid om alternatieven te onderzoeken. 
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