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Voorwoord 

 

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

jaarverslag is met betrekking tot het kalenderjaar 2019 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 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. 
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Uitvoering meerjarenbeleidsplan 2018-2021 

 

In het meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur zichzelf tot doel gesteld om ten aanzien van 

fondsenwerving particulieren, instellingen en bedrijven te benaderen die een duidelijke affiniteit met 

het Nederlandse militaire recht hebben om hen te interesseren voor een incidentele of structurele 

financiële bijdrage aan de werkzaamheden van de NMJB. Toen is reeds aangegeven dat met het 

benaderen van deze groep potentiële donateurs zal worden gewacht totdat we wat meer resultaten 

van de NMJB kunnen laten zien. Het in korte tijd opbouwen van een respectabele collectie 

boekwerken kan in dit verband niet onvermeld blijven, maar het wekt bij een donateur nu eenmaal 

vertrouwen als we daarnaast kunnen laten zien dat de financiële huishouding van de NMJB gezond is 

en dat we een concreet plan hebben – dat we ook daadwerkelijk in uitvoering aan het brengen zijn – 

met betrekking tot hetgeen we met onze collectie doen. Ook is als doel gesteld om de 

naamsbekendheid van de NMJB te vergroten. 

Realisatie van beide doelen is bij de verwachting achtergebleven. Reden daarvoor is dat het op orde 

krijgen van de website van de NMJB met de beperkte middelen die er zijn nog niet is gelukt. 

Wel zijn de eerste concrete stappen gezet ten aanzien van het digitaliseren van de collectie van de 

NMJB. Daarmee wordt in dit verband gedoeld op het daadwerkelijk digitaliseren van boekwerken. De 

Van der Hoeven is inmiddels gedigitaliseerd en ook op een dusdanige wijze dat die met de zoekfunctie 

tekstueel te doorzoeken is. 

  



 

BALANS per 31-12-2019 (in euro's)     
 

    
 

    31 december 2019     31 december 2018     

ACTIVA        

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

 

         

VLOTTENDE ACTIVA        

Liquide middelen 
 

91.60                              194.42    

 
  

 
   

TOTAAL   91.60                              194.42    

         

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 2019 stond het niet toe om de lening terug te betalen.  

Liquide middelen 

Het gaat hier om het saldo dat op 31 december 2019 op de zakelijke betaalrekening bij de SNS stond.  

  



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

    
 

    31 december 2019    31 december 2018 

BATEN   0                                     
 

51,98 

Reguliere baten   0   51,98 

 

LASTEN 

        

Organisatie   102,82  306,77 

Reguliere lasten  102,82  306,77 

TOTAAL   102,82 
 

  306,77 

 

Toelichting 

In 2019 heeft de Stichting geen donaties ontvangen.  De lasten houden verband met de vaste kosten 

voor de zakelijke bankrekening bij de SNS. Er is een betaling verricht aan de firma Webreus voor het 

hosten van de website van de stichting.  

  



Uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 

 

In het meerjarenbeleidsplan is opgenomen dat de stichting ten aanzien van fondsenwerving 

particulieren, instellingen en bedrijven zal benaderen die een duidelijke affiniteit met het Nederlandse 

militaire recht hebben om hen te interesseren voor een incidentele of structurele financiële bijdrage 

aan de werkzaamheden van de NMJB. Ook is aangegeven dat met het benaderen van deze groep 

potentiële donateurs wordt gewacht totdat we wat meer resultaten van de NMJB kunnen laten zien. 

Inmiddels hebben we de eerste boeken kunnen digitaliseren, maar we zijn nog steeds in afwachting 

van een definitieve oplossing voor de niet optimaal functionerende website. De beperkte financiën 

van de stichting maken dat de bestuursleden dit via hun eigen netwerk moeten zien te regelen omdat 

het inschakelen van een (gespecialiseerde) onderneming te kostbaar is. 

 

Het digitaliseren van de boeken heeft inmiddels, zij het nog maar beperkt, een aanvang genomen. De 

Van der Hoeven is inmiddels gedigitaliseerd en zal via de digitale collectie van de bibliotheek van de 

Nederlandse Defensieacademie worden ontsloten. 

 

Het genereren van naamsbekendheid is tot op heden nog een ondergeschoven kindje gebleven. Nu de 

NMJB met het verkrijgen van een respectabele collectie ook fysiek kan laten zien waar het voor staat 

– het behouden en (voor de wetenschapsbeoefening) beschikbaar stellen van boekwerken op het 

gebied van het Nederlandse militaire recht – is dat niet alleen een duidelijke maar ook geloofwaardige 

boodschap waarmee we naar buiten kunnen treden. Zeker als de NMJB actief wordt gesteund door 

(diverse leden van) de MRV, de nationale groep van de International Society of Military Law and the 

Law of Warfare (ISMLLW) en diverse bij de MJDK ingedeelde militairen, is dat als het ware een 

kwaliteitskeurmerk waarmee de NMJB zich kan presenteren als een instelling die een belangrijke 

plaats inneemt in het behoud en het mogelijk verder ontwikkelen van het Nederlandse militaire recht. 

Het bestuur verwacht een begin te kunnen maken in 2020 om deze doelstelling te realiseren. 


