
De bibliotheek, daar geeft u om! 
Draagt u Bibliotheek Westland een warm hart toe? Wordt dan sponsor of donateur! 

De missie van Bibliotheek Westland is een zo breed mogelijke doelgroep toegang te bieden 

tot informatie en media. Maar de bibliotheek wil er ook juist zijn voor kinderen, senioren en 

groepen in de samenleving, die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze niet goed 

kunnen lezen en schrijven en/of onvoldoende ICT- en informatievaardigheden hebben. 

 

De vraag van klanten/gebruikers en opdrachtgever (overheid) is permanent aan verandering 

onderhevig. Permanente innovatie en het ontwikkelen van (nieuwe) producten en diensten 

vragen veel van de bibliotheek, juist in een tijd waarin subsidies afnemen. De bibliotheek 

moet dus meer eigen inkomsten verwerven via haar klanten maar ook via fondsen en 

sponsors.  

Voor sponsors die zich willen profileren als een maatschappelijk verantwoorde instelling kan 

de bibliotheek een goede samenwerkingspartner zijn. 

De bibliotheek is een bekend merk dat veel mensen (en niet alleen de vele leden) een warm 

hart toedragen. De bibliotheek heeft een sterke band met de lokale samenleving. 

 

Missie 

De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke 

ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. 

Bibliotheek Westland stimuleert lezen en leesplezier, mediawijsheid, laagdrempelige 

toegang tot informatie en sociale ontmoeting. Hiermee schept de bibliotheek voorwaarden 

voor een leven lang leren en maatschappelijke participatie van individuen en 

maatschappelijke groeperingen. 

 

 

Ontdek hieronder hoe u zelf een bijdrage kunt leveren. 

 

Als bedrijf Als particulier  



Als bedrijf 
Zakelijke sponsoring heeft als doel op maatschappelijke wijze bedrijven en bibliotheken de 

mogelijkheid te geven hun doelen te verwezenlijken. Via sponsoring kunnen bedrijven in 

contact komen met diverse doelgroepen en potentiele klanten. Sponsoring kan op 

verschillende manieren en ook de te leveren tegenprestatie kan op vele manieren invulling 

krijgen: 

 Eenmalige donatie: kan direct worden overgemaakt op NL74RABO0368159507 t.n.v. 

Stichting Bibliotheek Westland, onder vermelding van ‘eenmalige donatie’. 

 Sponsoring van activiteiten in en rond de bibliotheek, al dan niet gericht op specifieke 

doelgroepen, zoals laaggeletterden, jeugd, senioren en inburgeraars. 

 Investering van meubilair/collecties/ICT. 

 Een bijdrage in kosten voor diensten en/of projecten. 

 Investeringen rondom laaggeletterdheid. 

 Sponsoring van boekenleggers/activiteitenboekje/posters. 

 Sponsoring van schrijversmarkt of Kinderboekenfestival. 

 Sponsoring van lezingen van landelijk bekende schrijvers. 

 U ondersteunt de bibliotheek ook door het huren van een locatie van de bibliotheek voor 

bedrijfsbijeenkomsten en vergaderfaciliteiten. 

 Eigen ideeën of wensen zijn welkom! 

 

De te leveren tegenprestaties kunnen op vele manieren invulling krijgen via: 

 Ledenpas 

 Uitleenbonnen 

 Website 

 Drukwerk 

 Posters 

 Borden 

 Presentaties 

 Filmpjes 

 Computers in bibliotheek 

 Boekenleggers 

 Etc. 

 

Bibliotheek Westland heeft een ANBI-status en is dus een ‘goed doel’ dat u mag sponsoren 

of waar u een schenking aan mag doen. Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel 

met 50% extra aftrekken van de vennootschapsbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle 

mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs bedrijfsmatig genieten. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marcel Vos, directeur Bibliotheek Westland 

(mvos@bibliotheekwestland.nl, telefoon: 0174-226404). 
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Als particulier 
Individuele sponsoring (donateurschap) heeft als belangrijk voordeel dat het de 

samenwerking met onze klanten intensiever maakt. U kunt op verschillende manieren een 

bijdrage leveren: 

 Eenmalige donatie: kan direct worden overgemaakt op NL74RABO0368159507 t.n.v. 

Stichting Bibliotheek Westland, onder vermelding van ‘eenmalige donatie’. 

 Structurele bijdrage via acceptgiro/machtiging. 

 Standaard sponsorlidmaatschap (€ 20,-). 

 Mecenaat. 

 Crowdfunding: een platform waar particulieren kunnen bijdragen aan projecten om de 

financiering rond te krijgen. Informeer welke projecten Bibliotheek Westland op deze 

manier wil financieren en hoe u een donatie kunt doen. 

 Nalatenschap: Bibliotheek Westland heeft een ANBI-status en is dus een ‘goed doel’ 

waaraan u geld kunt nalaten. Het voordeel hiervan is dat het 100% belastingvrij is en 

vrijgesteld van erfbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf- of 

schenkbelasting.  

 

 Gift: Particulieren kunnen hun gift (deels) met 25% voordeel doen via de 

inkomstenbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen 

die cultuurdonateurs, genieten. 

 Andere wensen of ideeën zijn welkom! 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marcel Vos, directeur Bibliotheek Westland 

(mvos@bibliotheekwestland.nl, telefoon: 0174-226404). 
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