Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Noord-Hollands Archief

Nummer Kamer van
Koophandel

5 7 5 8 1 6 6 5

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

Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem

Telefoonnummer

0 2 3 5 1 7 2 7 0 0

E-mailadres

info@noord-hollandsarchief.nl

Website (*)

www.noord-hollandsarchief.nl

RSIN (**)

8 1 5 1 1 5 7 1 4

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
Kunst en cultuur - Expositie
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester Haarlem

Secretaris

Mw. W. (Willeke) de Groot, directeur Noord-Hollands Archief

Penningmeester

[Het bestuur draagt gezamenlijk zorg voor de financiën]

Algemeen bestuurslid

Mw. D. (Diana) van Loenen, wethouder Cultuur Haarlem

Algemeen bestuurslid

Dhr. R.J. (Jeroen) Verwoort, wethouder Cultuur gemeente Velsen

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuursleden: Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer, RE RI CISA; dhr. drs. C.
(Cornelis) Mooij; mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

1. Partner zijn voor overheden: borgen van de duurzame toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van hun archieven
2. Beschikbaar zijn voor publiek: informatiecentrum zijn voor de geschiedenis van
Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden

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?

In hoofdlijnen: 1. Archivering (voortdurend); 2. Dienstverlening (voortdurend); 3.
Digitalisering (voortdurend); 4. Presentatie van de collectie (vaste en tijdelijke
exposities). We borgen de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de bij
ons aangesloten overheidsorganisaties en dragen zorg voor het behoud van de
bestaande collectie. We breiden de collectie uit door de verwerving van nieuwe
archieven en collecties, waardoor hiaten worden opgevuld. Op de studiezaal in het
publiekcentrum in de Jansstraat kan iedereen de openbaar toegankelijke stukken
inzien. De toegankelijkheid van de bronnen wordt vergroot door digitaliseringsprojecten
om steeds meer burgers in staat te stellen vanuit huis onderzoek te doen. Hiervoor
ontwikkelt het NHA een eigen NHA e-Depot (2021-2024). Beeldmateriaal zoals de
collectie van Fotopersbureau De Boer wordt met behulp van Artificial Intelligence
toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt de collectie gepresenteerd in twee permanente
tentoonstellingen in de Janskerk in Haarlem en in tijdelijke tentoonstellingen, een
podcast, de website en een magazine. Zo worden de archieven tegelijkertijd
gewaarborgd en toegankelijk gemaakt. Zie ons meerjarenbeleidsplan voor meer info.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het NHA wordt gefinancierd door het Rijk, de gemeente Haarlem en de gemeente
Velsen. Daarnaast krijgt de instelling inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten
die zijn gesloten met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en
Zandvoort, de waterschappen Hoogheemraadschap van Rijnland en
Hoogheemraadschap Noorderkwartier en de gemeenschappelijke regelingen
Cocensus, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Recreatie Noord-Holland en Veiligheidsregio Kennemerland.
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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.

Bedrijfsvoering/gebouwbeheer
Collectiebeheer
Dienstverlening

https://noord-hollandsarchief.nl/over-ons/organisatie/meerjarenbe
leidsplan

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

De medewerkers van het Noord-Hollands Archief vallen onder de CAO
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).

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 het jaarverslag op onze website:
https://noord-hollandsarchief.nl/over-ons/organisatie/jaarverslag

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

Open

De bestuursleden kunnen aanspraak maken op een vergoeding van € 150,00 per
vergadering. Daarnaast kunnen reiskosten worden gedeclareerd. De bestuursleden
ontvangen als zodanig verder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk voor hun
werkzaamheden.

https://noord-hollandsarchief.nl/over-ons/organisatie/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

1.576.348

Financiële vaste activa

€

5.000

€

1.581.348

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

1.610.406

€

5.000

€

1.615.406

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

1.872.799

€

+

56.330

+
€

1.904.659

€

3.486.007

€
€

1.376.050

1.244.385

€
472.592

€

+

268.368

+
€

1.848.642

1.512.753

1.589.119

€
31.860

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

859.535

€

961.535

Kortlopende schulden

€

777.830

€

786.567

Totaal

€

3.486.007

€

3.260.855

1.645.449

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

3.260.855

+

https://noord-hollandsarchief.nl/images/Over_ons/Jaarverslagen/Jaarverslag2021_NHA.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

7.874.845

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

7.166.549

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

7.874.845

7.166.549

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

54.668

€

41.181

Personeelskosten

€

4.023.941

€

3.957.496

Huisvestingskosten

€

1.632.160

€

1.598.398

Afschrijvingen

€

229.881

€

170.051

Financiële lasten

€

32.817

€

35.873

Overige lasten

€

1.565.490

€

1.303.761

Som van de lasten

€

7.538.957

€

7.106.760

Saldo van baten en lasten

€

335.888

€

59.789

+

+
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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://noord-hollandsarchief.nl/images/Over_ons/Jaarverslagen/Jaarverslag2021_NH
A.pdf

https://noord-hollandsarchief.nl/images/Over_ons/Jaarverslagen/
Jaarverslag2021_NHA.pdf

Open

