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Jaarrekening en verslag 2018 van Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 21 mei 2019.

Vastgesteld door
Directeur/bestuurder, de heer V.J. Thissen
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Bestuursverslag

De concept jaarrekening is op 21 mei 2019 goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Openbare 
Bibliotheek de Boekenberg. Bibliotheek de Boekenberg is gevestigd in Nissewaard en heeft als doel: alle 
burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen 
bewegen in de maatschappij.

In 2018 heeft Bibliotheek de Boekenberg daadkrachtig verder gebouwd aan de in 2016 uitgezette koers 
richting een financieel gezonde en toekomstbestendige bibliotheek die midden in de samenleving staat. De 
focus heeft gelegen op het terrein van het sociaal domein, de doorontwikkeling van de Bibliotheek op School, 
de ontwikkeling van dienstverlening gericht op het verbeteren van basisvaardigheden, de dagelijkse 'uitleen' 
dienstverlening, de introductie van een gratis ledenpas en de ontmoetingsfunctie met een inspirerende 
programmering, gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar de 
ontwikkeling van de verhuur, catering en horecafunctie van de Boekenberg. 

2018 eindigt met een positief exploitatieresultaat voor bestemming van € 7.825. Dit bedrag wordt toegevoegd 
aan de vrije besteedbare reserve.
 
Per 31 december 2018 bedraagt de vrij besteedbare reserve € 259.779, zijnde 9,8 % van de totale exploitatie.  

Samengevat concluderen wij dat 2018 een jaar is geweest waarin door medewerkers, vrijwilligers en Raad van 
Toezicht hard en met resultaat is gewerkt aan een herkenbare en zichtbare positie in de lokale samenleving. 

Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek de Boekenberg:
De Raad van Toezicht kende in 2018 zes leden 
- M. Toet, voorzitter
- F.J. Rietkerk, financiën
- Y. Laging
- A. van der Wel
- T.B. Sijtema
- G. van der Geer

Directie
Voor het jaar 2018 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder als volgt:

‐ Van 01-01-2018 t/m 31-12-2018 directeur V. Thissen 
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31 december 201731 december 2018
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Verbouwing en inrichting 3.6262.867
(Her)inrichting en inventaris 351.293311.209
Automatisering 80.950101.663

435.869415.739

Som der vaste activa 435.869415.739

Vlottende activa

Voorraden (2)

Bonnen/cheques 1100

1100

Vorderingen en overlopende activa (3)

Debiteuren 52.79265.744
Gemeenten/Provincies 72.38080.000
Belastingen 49.42355.561
Vooruitbetaalde bedragen 115.955129.332
Vorderingen 9920

291.542330.637
Liquide middelen

Kas 1.5001.500
Bank(en) rekening-courant 254.387357.446
Spaarrekeningen 162.647162.648
Gelden onderweg 3.1741.825

421.708523.419

Som der vlottende activa 713.360854.056

Totaal activa 1.149.2291.269.795
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31 december 201731 december 2018
€€

Passiva

Eigen vermogen (4)

Vrij besteedbare reserve 251.954259.779
Bestemmingsreserve innovatie 152.771152.771

404.725412.550

Langlopende schulden (5)

Gemeente Nissewaard 325.000225.000

325.000225.000

Kortlopende schulden (6)

Aflossingsverplichtingen 100.000100.000
Vooruitontvangen bedragen 56.27168.436
Crediteuren 58.005241.456
Belastingen 22.81338.426
Pensioenpremies 12.48815.999
Overige schulden 169.927167.928

419.504632.245

Totaal passiva 1.149.2291.269.795
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€

Baten

Bijdrage leners (7) 155.877128.768149.275
Specifieke dienstverlening (8) 225.721175.556155.122
Diverse baten (9) 11.48550.412193.021
Subsidies (10) 2.107.5762.207.1752.164.779

Totaal baten 2.500.6592.561.9112.662.197

Lasten 

Bestuur en organisatie (11) 79.80967.35272.484
Huisvesting (12) 594.544597.652583.497
Personeel (13) 1.075.3211.199.4241.137.398
Administratie (14) 61.26962.79267.897
Transportkosten (15) 2.6444.0683.924
Automatisering (16) 184.249201.048215.589
Collectie en media (17) 179.357198.164177.328
Specifieke kosten (18) 146.297204.834186.696
Overige kosten (19) 24.62115.000209.559

Totaal lasten 2.348.1112.550.3342.654.372

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 152.54811.5777.825

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 72.548-7.825-
Toevoeging bestemmingsreserve 
innovatie 80.000-0

Resultaatbestemming 152.548-7.825-
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Rekening
2017

Rekening
2018

€€

Exploitatieresultaat 152.5487.825

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 98.18396.011

Mutatie kortlopende vorderingen 59.60139.095
Mutatie voorraden 11.215-110-
Mutatie vreemd vermogen kort 46.360212.741
Mutatie werkkapitaal 2.026-173.756

Kasstroom uit operationele
activiteiten 248.705277.592

Investeringen in vaste activa 15.98075.881

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 15.980-75.881-

Aflossing leningen 100.000100.000

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 100.000-100.000-

Mutatie geldmiddelen 132.725101.711

Stand per 1 januari 288.983421.708
Stand per 31 december 421.708523.419

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 132.725101.711
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Algemeen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar 
niet gewijzigd. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving:
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor 
de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Vergelijkende cijfers:
De cijfers van het vorig boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het huidige 
boekjaar mogelijk te maken.

Begroting:
De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de (door het bestuur/RvT) goedgekeurde begroting, inclusief eventueel 
geautoriseerde wijzing(en).

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Balans

Algemeen:
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan 
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige 
gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 

Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte 
economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf  
het moment van ingebruikname.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 
Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.

Financiële vaste activa:
De leningen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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Vrij besteedbare reserve:
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk 
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de 
functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserve:
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze 
ook weer door het bestuur kan worden opgeheven. 

Gebruik van schattingen:
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen 
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Staat van baten en lasten

Algemeen:
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit wil zeggen dat de 
kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten 
worden opgenomen in het jaar waarin ze te voorzien zijn. De contributies worden vanaf 2016 verantwoord 
volgens het baten- en lastenstelsel. Voorheen werden de contributies gewaardeerd volgens het kasstelsel. 

Subsidies:
De reguliere gemeentesubsidie komt volledig ten gunste van de exploitatie in het jaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. De projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste 
van de exploitatie gebracht.

Inkomsten gebruikers:
De contributieopbrengsten zijn t/m 2015 verantwoord volgens het kasstelsel. Sinds 2016 worden deze 
opbrengsten volgens het baten en lastenstelsel verantwoord, conform de regelgeving voor C1. 

Overige baten en lasten:
Alle overige posten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze 
zijn gerealiseerd. Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Pensioenen:
Toegezegde bijdrageregeling.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden 
als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd.

Kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Vanaf 2017 is aanvullend van toepassing de Evaluatiewet Wnt. Deze verantwoording is opgesteld 
op basis van de volgende op Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg" van toepassing zijnde 
regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg" is € 189.000. Het 
weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en 
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van 
Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Directie/bestuurder:
Voor het jaar 2018 (2017) is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 (1-1-2017 tot en met 31-12-2017) is dit de heer V. Thissen met een 
dienstverband van 0,56 fte (in 2017 op inhuurbasis).
Bezoldiging: 

 De genoten vergoeding in 2018 bedraagt € 57.550 inclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 
belaste vergoedingen (2017: € 80.720, factuurbasis).

 De voorzieningen ten behoeve van beloningen  betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage 
pensioen en bedraagt € 7.678 (in 2017 niet van toepassing).

 Nevenfuncties, zijnde onbezoldigde bestuurslidmaatschappen: n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht kende in 2018 (2017) de volgende leden: 

 De heer M. Toet; geheel 2018 (2017), functie: voorzitter; vergoeding: € 800 (2017: € 800).
 Mevrouw A. van der Wel; geheel 2018 (2017), functie: lid; vergoeding: € 800 (2017: € 800).
 Mevrouw Y. Laging; geheel 2018  (2017), functie: lid; vergoeding: € 800 (2017: € 800).
 De heer F. Rietkerk; geheel 2018  (2017), functie: lid financiën; vergoeding: € 800 (2017: € 800).
 De heer T. Sijtema; geheel 2018 (7-7-2017 t/m 31-12-2017), functie: lid; vergoeding: € 800 

(2017 € 400).
 Mevrouw G van der Geer; geheel 2018 (niet in, functie: lid; vergoeding: € 800 (2017 € 0).

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd. 
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Verzekerde waarde

Verzekerde waarde:
Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde 
waarde per 31 december.

Verzekerde waarde per  31 december 2018

MediabezitElektronicaInventaris
€€€

Algemeen 1.482.97435.8422.077.200
Totaal 1.482.97435.8422.077.200

Banden en media

Banden:
Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december.

20172018
AantalAantal

Algemeen 76.09678.825
Totaal 76.09678.825
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 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2018 zijn hieronder samengevat:

TotaalAutoma-
tisering

Kantoor
apparatuur

(Her)
inrichting en 

inventaris

Verbouwing 
en inrichting

€€€€€

Boekwaarde per 31 december 
2017 435.86980.9500351.2933.626

Investeringen 75.88161.064014.8170
Afschrijvingen 96.011-40.351-054.901-759-
Totaal mutaties 20.130-20.713040.084-759-

Boekwaarde per 31 december 
2018 415.739101.6630311.2092.867

Cumulatieve aanschafwaarde 1.189.534455.1242.449728.1663.795
Cumulatieve afschrijvingen 773.795-353.461-2.449-416.957-928-

Boekwaarde per 31 december 
2018 415.739101.6630311.2092.867

De afschrijvingspercentages van de activa zijn als volgt:

(Her)inrichting en inventaris 
De afschrijvingspercentages bedragen 5%-20%.

Kantoorapparatuur 
Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Automatisering 
De afschrijvingspercentages bedragen 12,5%-25%.
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 Vorderingen en overlopende activa

31 december 201731 december 2018
€€

Debiteuren
Debiteuren 52.79265.744

52.79265.744

Gemeenten/Provincies
Gemeentelijke subsidie 72.38080.000

72.38080.000

Belastingen
Omzetbelasting 49.42355.561

49.42355.561

Vooruitbetaalde bedragen
Tijdschriften 5768.841
Verzekeringen 0214
Huur 88.06388.965
Servicekosten 17.03017.030
Automatiseringskosten 6.78210.395
Overige 3.5043.887

115.955129.332

Vorderingen
Overige vorderingen 9920

9920

Totaal vorderingen en overlopende activa 291.542330.637

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa zijn korter dan een jaar.

Gemeentelijke subsidie
Dit betreft de te ontvangen subsidie voor het project 30 Opstart dBos 2018-2019.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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 Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

Totaal
€

Reserve per 31 december 2017 251.954

Toevoeging 7.825

Totaal mutaties 7.825

Reserve per 31 december 2018 259.779

De toevoeging betreft de resultaatbestemming 2017.

Bestemmingsreserve innovatie

Totaal
€

Reserve per 31 december 2017 152.771

Reserve per 31 december 2018 152.771

De bestemmingsreserve wordt gevormd voor aanpassingen in de bibliotheek en vernieuwing van de 
dienstverlening. 
De beperking van het eigen vermogen is conform het besluit van het bestuur d.d. 24-5-2018.
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 Langlopende schulden

Totaal
€

Gemeente Nissewaard

Saldo per 1 januari 2018 425.000
Aflossing boekjaar 100.000-

325.000

Aflossing komend jaar 100.000

Totaal lening / langlopende schulden 225.000

Toelichting Gemeente Nissewaard
Hoofdsom: 1.000.000
Percentage rente: 3,25 %
Looptijd (in jaren): 10
Aflossingsmethode: lineair
Ingangsdatum: 31 maart 2012

De lening is door de gemeente Spijkenisse (nu Nissewaard) verstrekt om investeringen ten behoeve van de 
nieuwe inventaris etc. van de Boekenberg te financieren. 
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 Kortlopende schulden

31 december 201731 december 2018
€€

Aflossingsverplichtingen
Bibliotheek 100.000100.000

100.000100.000

Vooruitontvangen bedragen
Contributies leden 56.27152.482
Vooruitontvangen bedragen 015.954

56.27168.436

Crediteuren
Crediteuren 58.005241.456

58.005241.456

Belastingen
Loonheffing 22.81338.426

22.81338.426

Pensioenpremies
Pensioenpremies 12.48815.999

12.48815.999

Overige schulden
Reservering vakantiedagen 39.74844.160
Reservering vakantiegeld 30.32640.191
Personeelskosten 6.8762.226
Accountantskosten 2.7484.100
Netto salarissen 5682.366
Automatiseringskosten 3.0332.562
Deposito's leden 24.47819.471
Projecten 044.867
Collectie en media 1.2430
Overige schulden 60.9077.985

169.927167.928

Totaal kortlopende schulden 419.504632.245

De looptijd van de kortlopende schulden bedragen korter dan een jaar.

Vooruitontvangen bedragen € 15.954:
Betreft vooruit gefactureerde bedragen voor DBos.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Financiële verplichtingen meerdere jaren:
Huurovereenkomst:
De stichting huurt een pand van de gemeente Nissewaard. De jaarlast hiervan bedraagt € 335.392 (2014).

Leaseverplichting:
BNP Paribas voor lease Xerox apparatuur. Ingangsdatum 1 januari 2016, looptijd 72  maanden, het jaarbedrag 
is € 10.368.

Overige niet verwerkte verplichtingen:
Er is een pandakte overeengekomen met de gemeente Spijkenisse (nu Nissewaard). Deze dient als zekerheid 
voor de verstrekte lening van € 1.000.000. Het pandrecht is gevestigd op de roerende zaken (inventaris) van 
de stichting met een maximum van € 1.350.000.
De openstaande bestellingen per 31-12-2018 bij NBD-Biblion bedragen € 11.873.
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Baten

(7) Bijdrage leners
Contributies 121.113122.472119.816
Vooruitbetaalde contributies lopend jaar 979-00
Leengelden 3.22302.228
Telaatgelden 26.5521.59616.132
Bespreekgelden 1.5521.7001.680
Schadevergoeding materialen 603600607
Verkoop afgeschreven materialen 169500292
Bijdrage scholen en instellingen 215500303
Bijdrage leeskringen 1.4121.4001.536
Bijdrage internet 2.01701.150
Overige baten leners 005.531

155.877128.768149.275

(8) Specifieke dienstverlening
Specifieke opbrengsten dienstverlening 16.83700
Opbrengst activiteiten 1.8742.4001.082
De bibliotheek op school 28.265011.396
Ontwikkeling en educatie 36.75131.4526.313
Lezen en literatuur 3.6816.0002.033
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 3.4323.0002.809
Opbrengst detachering 5.43502.638
Cursussen en workshops 020.004927
Opbrengst catering 55.01231.20046.826
Verhuur gebouwen 42.90541.40034.110
Verkoop ingekochte materialen 2.05503.683
Opbrengst kaartverkoop 1.10201.204
Opbrengst buffet 27.53536.00040.946
Opbrengst alcoholische dranken 00625
Verhuur materiaal 8373.000216
Opbrengst Techniek 00314
Overige specifieke opbrengsten 01.1000

225.721175.556155.122
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Baten

(9) Diverse baten
Rente 804001
Servicekosten 2.64402.520
Opbrengst materialen 221.000516
Sponsoring, donaties en reclame 2.60049.0120
Diverse opbrengsten 2960767
Koffieautomaten 5600
Opbrengst boeken 670045
Opbrengst projecten 00186.313
Overige diverse baten 4.9800473
Baten voorgaande jaren 13702.386

11.48550.412193.021

Opbrengst projecten:
Voor een specificatie van de projectopbrengsten verwijzen wij u naar het projectenoverzicht. 

Baten voorgaande jaren:
Deze post betreft de vrijval van pensioenpremies uit voorgaande jaren. 

(10) Subsidies
Exploitatiesubsidie 2.064.8952.172.1752.160.164
Overige subsidies en bijdragen 42.68135.0004.615

2.107.5762.207.1752.164.779

Structurele subsidie:
datum kenmerk bedrag

Nissewaard 5-2-2018 SUB1700247 2.160.164

Overige subsidies en bijdragen:
datum kenmerk bedrag

Stimuleringsregeling dBos 3.000
Nissewaard 29-10-2018 SUB1800157 1.615

4.615

Totaal baten 2.500.6592.561.9112.662.197
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Lasten

(11) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 4.3383.8006.715
Promotie en representatie 1.4821.5001.010
Publiciteit en voorlichting 27.26133.05230.150
Contributies 11.1059.10011.001
Documentatie en vakliteratuur 19001.470
Accountantskosten 3.7482.7005.162
Onderzoekskosten organisatie 12.51117.20016.976
Overige bestuurs- en organisatiekosten 19.17400

79.80967.35272.484

(12) Huisvesting
Huur gebouwen 360.008375.356361.792
Servicekosten 69.42070.70069.095
Rente leningen o/g gebouwen 15.5738.60012.323
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 60.78562.50054.901
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 8.3917.29210.676
Afschrijving verbouwing en inrichting 1690759
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 6.8562.0004.825
Schoonmaakkosten 37.77834.00440.778
Belastingen 32.06332.30031.863
Verzekeringen 2.8372.7003.209
Beveiligingskosten 5401.700781
Overige huisvestingskosten 1245007.505-

594.544597.652583.497
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Lasten

(13) Personeel
Salariskosten 592.782905.804828.513
Sociale lasten 102.3480144.917
Pensioenpremies 85.2420117.812
WGA verzekering 1.0760517
Uitkering bedrijfsvereniging 3.804-03.670-
Reis- en verblijfkosten 1.5642.9004.845
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 19.66230.30027.820
Arbodienst 5.2494.5003.653
Vrijwilligerskosten 5.49327.8009.082
Extern personeel 244.249212.80067.158
Overige personeelskosten 16.43415.32014.889
Frictiekosten personeel 5.02600
Overboeking salariskosten 0078.138-

1.075.3211.199.4241.137.398

Extern personeel:
In 2018 zijn enkele externen in dienst gekomen van de Boekenberg. 

Aantal personeelsleden

FTEAantalFTEAantal

Totaal 15,123,919,431,0

(14) Administratie
Reproductie/drukwerk 13.17213.60016.135
Kantoorbenodigdheden 4.2925.4924.610
Porti- en vrachtkosten 3.0112.4003.968
Telefoonkosten 4.7125.0004.883
Bankkosten 2.8342.4003.176
Administratie verwerking 32.22832.40035.107
Afschrijving kantoorapparatuur 1715000
Overige administratiekosten 8491.00018

61.26962.79267.897

(15) Transportkosten
Transport-derden 2.6444.0683.924

2.6444.0683.924
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Lasten

(16) Automatisering
Aanschaf automatisering 11.3515.17218.006
Licenties 7.6309.2009.260
Afschrijving automatisering 37.05850.83640.351
Verwerking bibliotheekautomatisering 60.37464.24063.410
ICT-beheer en onderhoud 53.20858.00467.159
Catalogiseren 3.49703.501
Communicatie/datalijnen 11.13113.59614.926
ICT onvoorzien 0075
Overige automatiseringskosten 001.099-

184.249201.048215.589

(17) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 98.68099.756102.170
Collectie dBos 020.20046.607
Aanschaf digitale bestanden 1.5682.0001.578
AI's kosten collectie en media 18.25021.50017.951
Huur collectie en media 11.8504.0088.483
Leenrechtvergoedingen 32.04935.50032.467
Tijdschriften en dagbladen 16.90115.20017.765
Overige collectie en media 59049.693-

179.357198.164177.328

Overige collectie en media:
Overige collectie en media betreft projectkosten, initiële collectieaanschaf van d Bos en zijn op het project 
geboekt. 

(18) Specifieke kosten
Inlichtingenfunctie 0099
Kennis en informatie 00765
Kosten Schoolbibliotheek/dBos 097.820103.186
Ontwikkeling en educatie 88.42018.27222.162
Dienstverlening aan scholen 017.60010.452
Kunst en cultuur 1.13600
Lezen en literatuur 11.0908.3006.229
Ontmoeting en debat 1.0425.000999
Publiciteit 258072
Website, bouwen en onderhoud 1.8410171
Cursussen en workshops 3.5573.300313
Activiteiten/zaalhuur 2.5619.3508.231
Inkoop catering, frisdrank etc. 35.40243.20035.011
Huur materialen catering 96404
Overige specifieke kosten 261.992998-

146.297204.834186.696
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Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

€€€
Lasten

(19) Overige kosten
Artikelen voor de verkoop 7620368
Overige kosten 1700
Kosten projecten 00188.394
Ontwikkelkosten leven lang leren 015.0000
Kosten fusie 17.79800
Lasten voorgaand boekjaar 6.044020.797

24.62115.000209.559

Kosten projecten:
Voor een specificatie van de projectkosten verwijzen wij u naar het projectenoverzicht. 

Lasten voorgaand boekjaar:
€ 20.796 afrekening servicekosten 2017 Markt 40 en Kees de Groenplein 10. 

Totaal lasten 2.348.1112.550.3342.654.372

Resultaat boekjaar 152.54811.5777.825
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Controleverklaring

Hier komt de controle verklaring...
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Projectenoverzicht

Gesubsidieerde projecten

Project Project

nummer omschrijving

000024 Boekstart 2018 0 -30.000 30.386 -32.220 -1.834 0
000025 Digisterker (KB) 0 3.925 -10 3.915 0
000026 Nissewaard academie 0 -67.000 57.267 -57.267 0 -9.733
000027 VoorleesExpress 0 -15.000 9.787 -9.787 0 -5.213

000028 Taalhuis 0 -36.951 24.792 -24.792 -12.159
000030 Opstart dBos 2018-2019 0 -80.000 62.237 -62.237 -17.763

Totaal gesubsidieerde projecten 0 -228.951 188.394 -186.313 2.081 -44.868 0

Totaal projecten 0 -228.951 188.394 -186.313 2.081 -44.868 0

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
besteden 
subsidie

BALANSBALANS

Ontvangen 
subsidies/ 
bijdragen 
boekjaar

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
betalen 
subsidie

Resultaat 
t.l.v. of t.g.v. 
exploitatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten 
boekjaar 

(verdiende 
subsidie 
boekjaar)

Lasten 
boekjaar

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
ontvangen 
subsidie 

Saldo
 01-01-2018
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TotaalBernisseCafé
Zinnig

Bibliotheek

€€€€

Baten

Bijdrage leners 149.2757.9470141.328
Specifieke dienstverlening 155.122088.98266.140
Diverse baten 193.02220193.020
Subsidies 2.164.778155.53102.009.247

Totaal Baten 2.662.197163.48088.9822.409.735

Lasten 

Bestuur en organisatie 72.484026472.220
Huisvesting 583.4974.4442.416576.637
Personeel 1.137.3989.51430.9371.096.947
Administratie 67.897496-67.854
Transportkosten 3.9241.96201.962
Automatisering 215.58912.685578202.326
Collectie en media 177.32811.7310165.597
Specifieke kosten 186.69686.25334.08966.354
Overige kosten 209.55900209.559

Totaal Lasten 2.654.372126.63868.2782.459.456

Resultaat boekjaar 7.82536.84220.70449.721-
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TotaalBernisseProjectenCafé
Zinnig

Bibliotheek

€€€€€

Baten

Bijdrage leners 128.7689.76800119.000
Specifieke dienstverlening 175.5568.95220.00467.20079.400
Diverse baten 50.4121.5120048.900
Subsidies 2.207.175155.675002.051.500

Totaal Baten 2.561.911175.90720.00467.2002.298.800

Lasten 

Bestuur en organisatie 67.3521.7520065.600
Huisvesting 597.65218.25200579.400
Personeel 1.199.42418.024028.1001.153.300
Administratie 62.7921.9920060.800
Transportkosten 4.0682.568001.500
Automatisering 201.04817.74800183.300
Collectie en media 198.16417.36400180.800
Specifieke kosten 204.83497.824043.20063.810
Overige kosten 15.00000015.000

Totaal Lasten 2.550.334175.524071.3002.303.510

Resultaat boekjaar 11.57738320.0044.100-4.710-
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TotaalBernisseBoekstartCafé
Zinnig

Bibliotheek

€€€€€

Baten

Bijdrage leners 155.8776.34700149.530
Specifieke dienstverlening 225.72101.86783.86196.757
Diverse baten 11.4850008.985
Subsidies 2.107.57672.38028.00001.998.666

Totaal Baten 2.500.65978.72729.86783.8612.253.938

Lasten 

Bestuur en organisatie 79.80901315060.159
Huisvesting 594.5445.11922.173587.250
Personeel 1.075.32149044.032971.936
Administratie 61.26920002560.628
Transportkosten 2.6440002.644
Automatisering 184.2496.8240820176.605
Collectie en media 179.35713.65600157.882
Specifieke kosten 146.29745.65713033.06064.772
Overige kosten 24.6210019124.430

Totaal Lasten 2.348.11171.50514580.4512.106.306

Resultaat boekjaar 152.5487.22229.7223.410147.632


