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Voorwoord 

 

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

jaarverslag is met betrekking tot het kalenderjaar 2018 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 

 

De goede lezer valt op dat dit jaarverslag, net als het jaarverslag over 2017, pas formeel is vastgesteld 

in november 2019. Die gang van zaken verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Het bestuur heeft in 

genoemde jaren wel regelmatig vergaderd waarbij de financiën van de stichting en de voortgang van 

de activiteiten telkens onderwerp van gesprek waren, maar dat doet niet af aan het feit dat dit 

jaarverslag (veel) eerder had moeten worden vastgesteld. Het bestuur belooft wat de toekomst betreft 

beterschap. 

 

Het bestuur heeft in 2018 een opvolger voor het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018 vastgesteld, te 

weten het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2021. Nadat het beleidsplan met de ambassadeurs in 

september 2017 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. 

 

21 november 2019 

 

Het bestuur van de Nederlandse militair juridische bibliotheek, 

 

Mr. A.F. Vink Mr. J.J.M. van Hoek Mr. A.A.S.J Niekamp 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 
  



BALANS per 31-12-2018 (in euro's)     
 

    
 

    31 december 2018     31 december 2017     

ACTIVA        

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

 

         

VLOTTENDE ACTIVA        

Liquide middelen 
 

194.42                             454.51    

 
  

 
   

TOTAAL   194.42                             454,51    

         

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 bij 

de oprichting betrokken 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 2017 stond het niet toe om de lening terug te betalen.  

 

Liquide middelen 

Het gaat hier om het saldo dat op 31 december 2018 op de zakelijke betaalrekening bij de SNS stond.  

  



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (in euro's)     
 

    
 

    31 december 2018    31 december 2017 

BATEN   51,98                                     
 

0 

Reguliere baten   51,98   0 

 

LASTEN 

        

Organisatie   312,07  306,77 

Reguliere lasten  312,07  306,77 

TOTAAL   312,07 
 

  306,77 

 

Toelichting 

In 2018 heeft de Stichting 2 donaties ontvangen. Een daarvan betreft een donatie in de vorm van het 

betalen van de factuur van de firma Webreus voor het hosten van de website van de stichting.  

De lasten houden verband met de vaste kosten voor de zakelijke bankrekening bij de SNS. Er is een 

betaling verricht aan de firma Hoogduin ten behoeve van de behandeling van een deel van de collectie.  

  



Uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 

 

In het geldende meerjarenbeleidsplan is vastgelegd dat het bestuur in 2018 financiële steun zou 

zoeken van het Ministerie van Defensie. Op 24 september 2018 heeft het bestuur bij Defensie een 

financieringsaanvraag ingediend. Deze aanvraag is uiteindelijk op 15 maart 2019 gehonoreerd. De 

hoofdlijnen van de financieringsovereenkomst zijn als volgt: 

- de NMJB kan jaarlijks aanspraak maken op een vergoeding van € 750,- 

- de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: kosten in verband met het verwerven en 

in stand houden van de collectie, bedrijfsvoeringslasten en het digitaliseren van de collectie 

- de NMJB zal jaarlijks een factuur moeten indienen om de betreffende kosten vergoed te krijgen. 

 

Het verkrijgen van andere (structurele) donaties c.q. subsidies is tot op heden nog niet succesvol 

gebleken. 

 

Diverse opties om de website weer nieuw leven in te blazen zijn de revue gepasseerd. Tot op heden is 

er nog geen uitvoerder gevonden die dit tegen een prijs kan verrichten die ook voor de stichting is te 

dragen. 

 

In 2018 heeft de NMJB ook weer diverse boekwerken mogen ontvangen. Een overzicht van onze 

boekwerken is op de website gepubliceerd. In afwachting van het updaten daarvan kan het meest 

recente overzicht bij de secretaris worden opgevraagd. 

Anders dan voorgenomen heeft het bestuur nog geen contacten kunnen leggen met universiteiten en 

andere (wetenschappelijke) instellingen die mogelijk overwegen afstand te doen van hun boeken op 

het gebied van het militaire recht. 


