Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Bibliotheekservice Passend Lezen

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 9 4 6 7 3

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

Zuid-Hollendlaan 7

Telefoonnummer

0 7 0 3 3 8 1 5 1 0

E-mailadres

secretariaat@passendlezen.nl

Website (*)

www.passendlezen.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? (*)

2 8

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Irmgard Reijntjes

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

1. De stichting heeft tot doel het klantgericht leveren van hoogwardige en passende
diensten en producten, te weten mensen met een leesbeperking die voor het tot zich
nemen van informatie zijn aangewezen op alternatieve diensten en producten en al
hetgeen met vorenstaande veband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. De Stichting stelt zich ten doel om binnen haar mogelijkheden de toegankelijkheid
van informatie en media voor mensen met een leesbeperking te vergroten.
3.De Stichting streeft er naar zoveel mogelijk mensen metgeen leesbeperking te
bedienen en maakt daarbij gebruik van de beschikbare techonologische
mogelijkheden.
4.De Stichting streeftr ernaar om als onderdeel van het stelsel van Nederlandse
openbare bibliotheken haar dienstverlening ook geintegreerd in het aanbod van de
openbare bibliotheken aan te bieden.

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?

Als lezen niet vanzelfsprekend is, is Passend Lezen de oplossing: een gewone
bibliotheek met veel persoonlijke aandacht. We stellen de klant in staat om zelfstandig
24/7 toegankelijke bibliotheekdiensten te gebruiken in de gewenste passende
leesvorm. Bibliotheekservice Passend Lezen maakt inclusiviteit waar!
Kernwoorden: Inclusiviteit, gewone bibliotheek, persoonlijke aandacht, passend
Passend Lezen zorgt ervoor dat mensen met een leesbeperking kunnen (blijven) lezen
in een leesvorm die hen het beste past. Passend Lezen maakt deze ambitie waar door
onderzoek naar klantwensen, het monitoren van nieuwe technologische ontwikkelingen
en door de inzichten, die hieruit voorkomen, samen met (keten)partners en klanten te
vertalen naar nieuwe producten en diensten.
De collectie van Passend Lezen is zowel actueel als divers, biedt toegang tot
informatie, kennis en cultuur en wordt, waar mogelijk, in alle leesvormen beschikbaar
ggesteld, al dan niet op verzoek.
De samenstelling van de collectie en de wijze waarop deze toegankelijk is, voorkomt
dat een leesbeperking tevens een maatschappelijke of sociale beperking wordt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Contributie
Subsidie
vrijwillige bijdragen klanten
Legaten
Erfenissen
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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.

Middelen worden gebruikt voor de bedrijfsvoering (contributie en subsidie), verbetering
van de dienstverlening, zowel technich persoonlijk, (vrijwillige bijdragen, erfenissen,
legaten)

www.bibliotheeknetwerk.nl
lezen&leesbenvordeing-lezen met een leesbeperking

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

Directeur: CAO openbare bibliotheken
Raad van Toezicht: vacatiegeld
Personeel: CAO openbare bibliotheken

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.

www.passendlezen.nl

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

over ons-wie zijn wij-jaarverslagen

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

92.220

Financiële vaste activa

€

47.662

€

139.882

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

116.437

€

47.512

€

163.949

Continuïteitsreserve

€

777.830

€

777.830

Bestemmingsreserve

€

562.088

€

601.340

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

189.585

€

+

1.725.419

+
€

1.764.023

€

1.903.905

€
€

+

+
€

1.339.918

1.379.170

326.271

€
1.574.438

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

563.987

Totaal

€

1.903.905

2.051.690

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

2.215.639

€

836.469

€

2.215.639

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

573.379

€

491.818

Subsidies van overheden

€

1.753.364

€

1.750.131

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

182.066

€

174.040

Nalatenschappen

€

35.238

€

81.018

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

1.753.364

+
1.750.131

€

€

+

€
€

217.304

+
255.058

17.007

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.544.047

2.514.014

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.744.168

€

1.521.814

Huisvestingskosten

€

161.756

€

156.696

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

2.583.299

€

2.432.323

Saldo van baten en lasten

€

-39.252

€

81.691

€
€

677.375

+

753.813

€

+
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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

