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Voorwoord 

 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Nederlandse militair juridische bibliotheek (NMJB). Het 

jaarverslag is met betrekking tot het kalenderjaar 2015 voornamelijk gericht op het afleggen van 

financiële verantwoording. 

De NMJB is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele algemeen nut beoogde instelling 

(culturele ANBI). Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI een financiële verantwoording publiceren op de 

eigen internetsite. Dit betekent dat de NMJB de volgende informatie moet publiceren: 

 de balans 

 de staat van baten en lasten 

 een toelichting 

 

Het bestuur heeft tevens besloten een meerjarenbeleidsplan vast te stellen voor de jaren 2015 tot en 

met 2018. Nadat het beleidsplan met de ambassadeurs in februari 2015 is besproken, heeft het 

bestuur de uitvoering ervan meteen met verve ter hand genomen. Wij willen u in dit jaarverslag, naast 

de verplichte financiële verantwoording, tevens melding doen met betrekking tot wat de stand van 

zaken is aangaande de uitvoering van het beleidsplan. 

 

1 juni 2016 

 

Het bestuur van de Nederlandse militair juridische bibliotheek, 

 

mr. A.F. Vink mr. J.J.M. van Hoek 

Voorzitter Secretaris 

  



BALANS per 31-12-2014 (in euro's)           

    31 december 2015    31 december 2014 

ACTIVA         

VASTE ACTIVA   n.v.t   n.v.t 

          

VLOTTENDE ACTIVA         

Liquide middelen   714,26   436,90 

       

TOTAAL   714,26   436,90 

          

PASSIVA         

Langlopende schuld   2.000   2.000 

      

TOTAAL   2.000   2.000 

 

 

Toelichting  

Langlopende schuld 

Aangezien de Stichting in de oprichtingsfase niet over enig vermogen beschikte, hebben de twee 

bestuursleden in januari 2014 ieder een renteloze lening aan de NMJB verstrekt ter hoogte van € 1.000. 

Met deze gelden kon een aantal kosten worden voldaan die gemoeid zijn met de oprichting van een 

stichting en het verkrijgen van een ANBI-status. De financiële positie van de Stichting in 2015 stond 

niet toe om de lening terug te betalen.  

Liquide middelen 

Het gaat hier om het saldo dat op 31 december 2015 op de zakelijke betaalrekening bij de ING stond.  

  



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (in euro's)           

    31 december 2015    31 december 2014 

BATEN   320   0 

Reguliere baten   320   0 

 

LASTEN 

        

Organisatie   42,64  1.581,10 

Reguliere lasten  42,64  1.581,10 

 

TOTAAL 

   

277,38 

   

-1.581,10 

 

Toelichting 

In 2015 heeft de Stichting 5 donaties ontvangen.  De lasten houden verband met de aanschaf van een 

stempelkussen en afrekeningen van het betalingsverkeer. Per 1 februari 2015 is het gratis  

starterspakket bij de ING automatisch gewijzigd naar een Vereniging en Stichtingen Pakket. Door een 

administratieve fout is de wijziging pas per 1 januari 2016 doorgevoerd. De pakketkosten vanaf 1 april 

2015 tot aan 1 januari 2016, een bedrag van € 84,00, zijn pas in januari 2016 in rekening gebracht en 

daarom niet meegenomen in bovenstaand overzicht. De rekening voor de domeinnaam en het 

onderhoud van de website is eind 2014 ontvangen, maar pas in januari 2016 betaald. Het gaat om een 

bedrag van € 30,25. Deze kosten zijn evenmin opgenomen in het overzicht.   

  



Uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 

 

Conform het geuite voornemen in het meerjarenbeleidsplan is in het begin van 2015, op 26 januari 

2015 om precies te zijn, een bruikleenovereenkomst tussen de stichting en de Bibliotheek van de 

Nederlandse Defensieacademie (NLDA) gesloten. Op grond van deze overeenkomst kan de collectie 

van de NMJB kosteloos worden ondergebracht in de bibliotheek van de NLDA te Breda. Met de 

Bibliotheek NLDA is afgesproken dat de boeken van de NMJB op aanvraag in te zien zijn voor eenieder 

die dat wil. De boeken zullen niet worden uitgeleend, omdat vervanging van de boeken (bij verlies of 

diefstal) veelal niet mogelijk is in verband met de veelal zeer beperkte beschikbaarheid van 

vervangende exemplaren. 

Verder is het bestuur erin geslaagd een kandidaat te vinden die bereid is de vacature van 

penningmeester te vervullen, een functie die thans in dubbelfunctie wordt uitgevoerd door de 

secretaris. De fondsenwerving heeft in 2015 niet de aandacht kunnen krijgen die het bestuur er graag 

aan had besteed, maar de verwachting is dat het uitbreiden van het bestuur daar in de loop van 2016 

meer gelegenheid toe zal bieden. 

 

De collectie van de NMJB groeit gestaag. Inmiddels heeft het bestuur een klein aantal toezeggingen 

ontvangen van personen die bereid zijn hun collectie – of een deel daarvan – op het gebied van het 

militair recht aan de NMJB te schenken. Het bestuur is daarmee zeer verheugd, niet in de laatste plaats 

omdat hierdoor een aantal boeken beschikbaar zal komen voor een breder publiek via de bibliotheek 

van de NLDA. De collectie van de NMJB is te raadplegen via de digitale zoeksystemen van de 

Bibliotheek NLDA en op http://www.nmjb.nl/collecties/. 


