Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Regionaal Historisch Centrum Drents Archief
5 2 4 5 4 0 3 7

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

Brink 4 9401 HS Assen
0 5 9 2 3 1 3 5 2 3

E-mailadres

info@drentsarchief.nl

Website (*)

www.drentsarchief.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer M.J.M. Hoogeveen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

de heer J. Seton

Algemeen bestuurslid

de heer B. Bergsma

Overige informatie
bestuur (*)

de heer M.L.J. Out

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

Het Drents Archief is een Regionaal Historisch Centrum (RHC) dat grofweg twee
hoofdtaken heeft. Enerzijds geven wij invulling aan de wettelijke taak om de archieven
van onze partners – Gemeente Assen en het Rijk – te beheren en anderzijds
vervullen wij een publieke taak om de schatten aan informatie die wij in onze depots
bewaren voor een breed publiek toegankelijk te maken.

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?

Regionaal Historisch Centrum Drents Archief vertelt het verhaal van Drenthe. Wij
beheren de authentieke bronnen van overheden, particulieren en bedrijven in Drenthe
(collectiebeheer). Via diverse activiteiten en projecten maken wij met deze bronnen de
connectie met een breed publiek (publieksbereik). Wij zijn specialist op het gebied van
digitale archivering, bieden met het Drents e-depot duurzame digitale opslag voor alle
Drentse lagere overheden en daarmee duurzame toegankelijkheid voor elke
informatie- en rechtzoekende burger. Daarnaast biedt het Drents Archief een divers
educatief aanbod aan voor basis- en voortgezet onderwijs. Met middelbaar
beroepsonderwijs, universiteit, hogescholen en volwassenenonderwijs wil het Drents
Archief nadrukkelijker samenwerken op gebied van onderwijs aan studenten,
onderzoeks- en stageplaatsen, lezingen en collegereeksen.
Werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar door uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het budget wordt gevormd door structurele bijdragen van onze partners in de
Gemeenschappelijke Regeling (GR): gemeente Assen en het Rijk. Voor onze
provinciale archieftaken krijgen we een vierjaarlijkse bijdrage van de Provincie middels
een dienstverleningsovereenkomst, alsmede een subsidie voor cultuurdoelen. Voor
onze rol als archief-expert worden zakelijke dienstverleningsovereenkomsten
opgesteld met lagere overheden in Drenthe. Voor onze publieksprojecten blijven we
een beroep doen op diverse regionale en landelijke subsidieverstrekkers.
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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).

Verkregen inkomsten worden besteed aan de doelstellingen Collectiebeheer,
Publieksbereik en Educatie (zie hiervoor).

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

https://www.drentsarchief.nl/images/pdf/drenst-archief-strategische-visie-2021-2024.pdf

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

Organisatie volgt CAO Rijk. De bezoldiging van topfunctionarissen is conform de wet
Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector
(WNT). De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding conform het
vacatiegelden besluit van het Drents Archief.

Open

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.

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

https://www.drentsarchief.nl/images/pdf/drents-archief-jaarstuk
ken-2019.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 9

Balansdatum

Activa

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

214.443

230.626

€

+

€

214.443

+
230.626

Continuïteitsreserve

€

134.642

€

134.642

Bestemmingsreserve

€

149.294

€

91.744

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

163.703

€

+

286.432

+
€

883.629

€

1.098.072

€
€

+

+
€

283.936

226.386

70.344

€
719.926

31-12-2018 (*)

€

356.776

+

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

31-12-2019

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

584.165

€

39.452

Langlopende schulden

€

62.500

€

75.000

Kortlopende schulden

€

167.471

€

246.564

Totaal

€

1.098.072

€

587.402

+
€

587.402

+

https://www.drentsarchief.nl/images/pdf/drents-archief-jaarstukken-2019.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

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

€

2.302.576

€

2.161.335

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

216.510

€

337.909

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€
€

0

+
0

€
€

27.593

685.505

+

+

€

2.546.679

€

3.184.749

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

344.799

€

271.218

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.424.459

€

1.349.188

Huisvestingskosten

€

601.394

€

428.028

Afschrijvingen

€

65.885

€

59.217

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

36.203

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

1.019.620

2.472.740

€

3.127.271

73.939

€

57.478

+

+
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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.

https://www.drentsarchief.nl/images/pdf/drents-archief-jaarstuk
ken-2019.pdf

Open

