Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dedicon

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 4 8 1 6 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Traverse 175

Telefoonnummer

0 4 8 6 4 8 6 4 8 6

E-mailadres

info@dedicon.nl

Website (*)

www.dedicon.nl

RSIN (**)

8 0 7 2 1 0 2 5 0

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 2 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3 3 7

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

directeur-bestuurder drs. M.P. Verboom

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Er is een Raad van Toezicht ingesteld die wordt benoemd door de Minister van OCW.
De RvT bestaat uit de voorzitter en 3 leden en brengt jaarlijks verslag uit (jaarverslag).

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel te voorzien in de lectuur- en informatiebehoefte van blinden,
slechtzienden en anderen die in hun leesvermogen beperkt zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het aanbieden van diensten die de gelijkwaardige maatschappelijke participatie
bevorderen van mensen die in hun leesvermogen zijn beperkt;
- het produceren, reproduceren en distribueren van aangepaste lectuur en informatie in
alle leesvormen;
- het (doen) uitvoeren van onderzoek- en ontwikkelingstaken die ten dienste staan aan
het doel van de stichting;
- het onderhouden van klantcontact en relevante internationale contacten;
- overleg en stimuleren van samenwerking met organisaties (nat/internationaal) collega
instellingen, Openbare Bibliotheken, koepel- en belangenorganisaties en uitgevers;
- geven van voorlichting en werven van fondsen;
- taken uit te voeren op het gebied van innoverende en samenwerkingsprojecten, ICT,
innovatie, marketing, onderzoek en doelgroepenbeleid.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De belangrijkste activiteiten worden verricht in het kader van de jaarlijkse
instellingssubsidies van de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van OCW.
Het betreft met name:
- De productie van boeken, kranten en tijdschriften en in beperkte mate van andere
media in aangepaste leesvormen en de rechtstreekse levering hiervan aan de leden
van Bibliotheek Passend Lezen;
- de veilige opslag en back-up van de bestanden voor de productie van aangepaste
leesvormen en de uitvoer van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
- de productie en reproductie en distributie van toegankelijke leermiddelen.
Deze werkzaamheden sluiten naadloos aan op de doelstelling van de stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:
- subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen;
- inkomsten uit fondsenwerving;
- al hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op andere wettige wijze
verkrijgt.
zie ook in de jaarrekening de staat van de baten en lasten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De subsidies van de Koninklijk Bibliotheek en het ministerie van OCW worden besteed
aan de activiteiten die in de subsidieaanvraag en beschikking zijn vastgelegd.
Bij de jaarafsluiting dient Dedicon verantwoording af te leggen aan de Koninklijke
Bibliotheek en het ministerie van OCW. deze verantwoording worden gecontroleerd
door een externe accountant.
Het eigen vermogen van de stichting wordt als liquide middelen aangehouden op
bankrekeningen.

https://www.dedicon.nl/over-dedicon

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Dedicon is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en volgt de
CAO Openbare Bibliotheken.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie voor een beschrijving van de activiteiten het bestuursverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Ten aanzien van de beloning van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht
geldt voor Stichting Dedicon de WNT-regelgeving voor het onderwijs (Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Deze verantwoording
wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening en ingediend bij het betreffende
ministerie van BZK. Dedicon blijft ruim onder deze norm.
zie https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

115.291

€

322.320

Materiële vaste activa

€

1.199.444

€

1.364.736

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

1.314.735

Voorraden

€

30.947

€

31.645

Vorderingen &
overlopende activa

€

287.558

€

427.130

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.687.056

€

+
€

2.550.100

+
€

3.221.378

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

4.536.113

Zie voor een toelichting de jaarrekening 2020.
https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

Continuïteitsreserve

€

1.432.143

€

1.470.636

Bestemmingsreserve

€

494.210

€

432.339

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+

1.902.975

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

142.513

€

106.896

Langlopende schulden

€

325.000

€

498.334

Kortlopende schulden

€

2.142.247

€

2.187.726

Totaal

€

4.536.113

€

4.695.931

+
€

+
€

1.926.353

3.008.875

+
€

31-12-2020

€

€
2.902.873

Passiva

4.695.931

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

570.984

€

882.411

Subsidies van overheden

€

11.886.980

€

11.381.575

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

305.040

Baten van subsidies

€

12.192.020

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.663

Giften

€

3.083

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€

327.518

€

11.709.093

€
€

420

+

574

€

2.304

€

2.878

+
12.766.087

€

12.594.382

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.041.500

€

1.101.937

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

35.571

€

33.702

Personeelskosten

€

9.939.298

€

9.844.311

Huisvestingskosten

€

314.361

€

283.766

Afschrijvingen

€

553.921

€

466.165

Financiële lasten

€

23.403

€

27.505

Overige lasten

€

834.655

€

953.452

Som van de lasten

€

12.742.709

€

12.710.838

Saldo van baten en lasten

€

23.378

€

-116.456

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Zie voor een toelichting de jaarrekening 2020.
https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

https://www.dedicon.nl/jaarverslag-2020

Open

