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Beleid Stichting Vrienden Bibliotheek Heiloo 
 
 
Doelstelling Stichting Vrienden Bibliotheek Heiloo 
De Stichting Vrienden Bibliotheek Heiloo is opgericht in 2013 met het doel het vormen en 
beheren van geldelijk vermogen, bestemd om financiële steun te verlenen aan Bibliotheek 
Heiloo, zodat deze haar missie, visie en strategie vastgelegd in het Beleidsplan 2017 – 2021 
kan verwezenlijken. 
 
De stichting is opgericht om Bibliotheek Heiloo te ondersteunen in de ruimste zin van het 
woord. 
 
Bibliotheek Heiloo is het lokale en digitale centrum van informatie, educatie en cultuur in 
Heiloo. De bibliotheek zorgt voor uitwisseling van kennis en informatie die nodig zijn om deel 
te nemen aan de veranderende samenleving, en die de persoonlijke ontwikkeling van alle 
inwoners van haar werkgebied ondersteunen. 
Haar kerntaken zijn lezen, leren en informeren bevorderen en stimuleren. Ook is de 
bibliotheek een centrum waar mensen van alle leeftijden elkaar ontmoeten, en biedt 
Bibliotheek Heiloo ontspanning. 
 
Bibliotheek Heiloo heeft als openbare bibliotheek de ANBI status. 
 
Wat doet de Stichting Vrienden? 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten, teneinde  
haar vermogen te verwerven door het verkrijgen van donaties en schenkingen uit fondsen, 
erfstellingen en legaten.  
 
Door de economische crisis en recessie is de financiële positie van de bibliotheek de 
afgelopen jaren verslechterd.  
 
De Stichting Vrienden Bibliotheek Heiloo wil er voor zorgen dat de bibliotheek een 
eigentijdse, levendige bibliotheek blijft, waar alle inwoners van Heiloo, jong en oud, vinden 
wat ze nodig hebben om actief deel te nemen aan de samenleving. Een bibliotheek die 
lezen, mediawijsheid en culturele uitwisseling bevordert.  
 
Het beleid van de stichting wordt uitgevoerd door het bestuur. Jaarlijks zal het bestuur van 
de stichting een jaarplan opstellen met een overzicht van activiteiten en prioriteiten. Ook zal 
het bestuur jaarlijks verslag doen van haar activiteiten en dit jaarverslag samen met een 
financiële verantwoording publiceren op de website van Bibliotheek Heiloo 
(www.bibliotheekheiloo.nl).   
 
Het bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen, een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Deze worden benoemd door het bestuur van Bibliotheek Heiloo. De 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. Jaarlijks maakt het bestuur, binnen zes 
maanden na afloop van een kalenderjaar, een financieel jaarverslag. 
 
Hoe helpt de stichting de bibliotheek? 
Stichting Vrienden Bibliotheek Heiloo ondersteunt de bibliotheek door het opbouwen van een 
financiële basis om activiteiten te kunnen uitvoeren: 

- Fondsenwerving in het algemeen 
- Fondsenwerving voor een specifiek doel, zoals verbetering cursus/lezingenruimte 
- Naamsbekendheid te geven aan en promotie van de diensten van de bibliotheek 

http://www.bibliotheekheiloo.nl/
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- Naamsbekendheid te geven aan en promotie van Stichting Vrienden Bibliotheek 
Heiloo 

 
Prioriteiten 2018 – 2021 
 
De Stichting Vrienden zal in deze periode met een jaarlijkse bijdrage activiteiten 
ondersteunen, waarvoor momenteel geen financiële ruimte is. 
 
Het betreffen vernieuwende activiteiten, gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden 
bij de jeugd, zoals Coderdojo en activiteiten gericht op ontmoeting en verbinding zoals 
Uit&Zo of literaire ontwikkeling. 
 
Basis is het Beleidsplan van Bibliotheek Heiloo. 
 
De manier waarop de Stichting haar geld werft en het vermogen beheert is vastgelegd in de 
statuten. 
 
Zowel het Beleidsplan als de statuten zijn bijgevoegd als bijlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heiloo, 12 april 2018 


