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Nota Financieel Beleid

In verband met de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) heeft het Bestuur van
de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak de Nota Financieel Beleid vastgesteld.
1. De werkzaamheden van de Stichting
De Stichting stelt zich ten doel om de Nederlandse cultuurgeschiedenis en boekwetenschap te bevorderen. Zij
doet dat met name door de in 1845 opgerichte Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels, later aangeduid als Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), in stand te houden, te
(doen) beheren en aan te vullen, en daarbij de optimale ontsluiting en beschikbaarstelling van deze bibliotheek
na te streven; 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.
2. De middelen van de Stichting
De kosten van de werkzaamheden van de Stichting, die kunnen bestaan uit de kosten van acquisities,
ontsluitingsprojecten, publicaties, tentoonstellingen en dergelijke, worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de
inkomsten van de Stichting.
Tot de inkomsten van de Stichting worden onder meer gerekend:
(a) Bijdragen van donateurs.
(b) Bijdragen die de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak aan de Stichting ter beschikking zal stellen
uit het door haar beheerde Bibliotheekfonds Marleen van Vollenhoven;
(c) Bijdragen van sponsors en schenkers ter zake van bijzondere projecten van de Stichting;
(d) Schenkingen, legaten en erfstellingen ten gunste van de Stichting. Het bestuur zal derden, die belang
stellen in het werk van de Stichting, wijzen op de mogelijkheid om de Stichting op een fiscaal gunstige
wijze te bevoordelen.
3. Beheer van de bezittingen van de Stichting
De Stichting heeft een langlopende bruikleenovereenkomst gesloten met de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het beheer, de ontsluiting en de beschikbaarstelling van de
collectie van de Stichting.
De Stichting heeft zich jegens de Universiteitsbibliotheek bereid verklaard in voorkomende gevallen projecten
die door de Universiteitsbibliotheek worden voorgesteld te financieren, mits daarvoor middelen worden
gevonden door de Stichting.
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