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Jaarrekening en verslag 2019 van Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 28 mei 2020.

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

De jaarrekening is op 28 mei 2020 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 2019 heeft Bibliotheek de Boekenberg daadkrachtig verder gebouwd aan de educatieve en 
maatschappelijke bibliotheek die we willen zijn. Een organisatie die midden in de samenleving staat. 
Met de deuren en ramen wijd open. Steeds beter weten de inwoners van Nissewaard de weg te vinden naar 
De Boekenberg, de stijgende lijn in het aantal bezoekers zet door! 

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 het gratis basisabonnement voor de doelgroep 18-30 jaar.
Voor veel leden en niet-leden zijn wij een vaste ontmoetingsplaats in de stad. En dat is vooral ook te danken 
aan de inspirerende programmering in De Boekenberg, die we veelal samen met de inwoners en met andere 
organisaties en instellingen in Nissewaard ontwikkelen en organiseren.
En de ontwikkeling van ons café Zinnig en het aantal verhuringen gaat gelijk op, met uitstekende cijfers in 
2019. We kunnen wel zeggen dat De Boekenberg steeds beter wordt gebruikt.

2019 eindigt met een negatief exploitatieresultaat voor bestemming van € 71.520. Dit resultaat is het gevolg 
van de uitbetaling van twee transitievergoedingen en van onze personele investering in het DigiTaalhuis en de 
dienstverlening in en met het (basis)onderwijs. Het resultaat wordt onttrokken aan de vrij besteedbare reserve 
en de bestemmingsreserve innovatie.
Per 31 december 2019 bedraagt de vrij besteedbare reserve € 228.260, zijnde 7,6 % van de totale exploitatie.  

Op het moment van dit schrijven zitten we midden in de coronacrisis, op weg naar de anderhalve meter-
samenleving. Dat maakt een doorkijk naar de rest van dit jaar en komend jaar een extra uitdaging. Bibliotheek 
de Boekenberg is een sterke organisatie, met uitstekende samenwerkingsrelaties in en met de gemeente. Dat 
geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we verder bouwen aan een herkenbare en zichtbare positie in de 
lokale samenleving, net als in 2019.

Victor Thissen
Directeur-bestuurder Bibliotheek de Boekenberg
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31 december 201831 december 2019
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Verbouwing en inrichting 2.8672.108
(Her)inrichting en inventaris 311.209272.009
Automatisering 101.66363.058

415.739337.175

Som der vaste activa 415.739337.175

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 65.74434.029
Gemeenten/Provincies 80.0000
Belastingen 55.56145.805
Vooruitbetaalde bedragen 129.332130.220
Vorderingen 0916

330.637210.970
Liquide middelen

Kas 1.5001.500
Bank(en) rekening-courant 357.446405.251
Spaarrekeningen 162.648122.649
Gelden onderweg 1.8251.751

523.419531.151

Som der vlottende activa 854.056742.121

Totaal activa 1.269.7951.079.296
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31 december 201831 december 2019
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Vrij besteedbare reserve 259.779228.260
Bestemmingsreserve innovatie 152.771112.771

412.550341.031

Langlopende schulden (4)

Gemeente Nissewaard 225.000125.000

225.000125.000

Kortlopende schulden (5)

Aflossingsverplichtingen 100.000100.000
Vooruitontvangen bedragen 68.436121.813
Crediteuren 241.456118.465
Belastingen 38.12242.083
Pensioenpremies 15.99918.314
Overige schulden 168.232212.590

632.245613.265

Totaal passiva 1.269.7951.079.296



Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Staat van baten en lasten 2019

 5

Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 149.275124.128124.098
Specifieke dienstverlening (7) 155.122274.359276.235
Diverse baten (8) 193.02184.264329.539
Subsidies (9) 2.164.7792.279.9332.194.754

Totaal baten 2.662.1972.762.6842.924.626

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 72.48474.10085.742
Huisvesting (11) 583.497618.732607.438
Personeel (12) 1.137.3981.205.3361.257.764
Administratie (13) 67.89764.50066.270
Transportkosten (14) 3.9242.7484.000
Automatisering (15) 215.589192.912184.858
Collectie en media (16) 177.328210.600198.771
Specifieke kosten (17) 186.696393.756274.307
Overige kosten (18) 209.5590316.996

Totaal lasten 2.654.3722.762.6842.996.146

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 7.825071.520-

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 7.825-0
Onttrekking bestemmingsreserve 
innovatie 040.000
Onttrekking Vrij besteedbare reserve 031.520

Resultaatbestemming 7.825-71.520
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Rekening
2018

Rekening
2019

€€

Exploitatieresultaat 7.82571.520-

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 96.011106.907

Mutatie kortlopende vorderingen 39.095119.667-
Mutatie voorraden 110-0
Mutatie vreemd vermogen kort 212.74118.980-
Mutatie werkkapitaal 173.756100.687

Kasstroom uit operationele
activiteiten 277.592136.074

Investeringen in vaste activa 75.88128.343

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 75.881-28.343-

Aflossing leningen 100.000100.000

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 100.000-100.000-

Mutatie geldmiddelen 101.7117.732

Stand per 1 januari 421.708523.419
Stand per 31 december 523.419531.151

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 101.7117.732
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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 2019 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 2019 voor Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg" is € 194.000 (2018: 
€ 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 2019 (2018) is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 (1-1-2018 tot en met 31-12-2018) is dit de heer V. Thissen met een 
dienstverband van 0,56 fte.
Bezoldiging: 

 De genoten vergoeding in 2019 bedraagt € 60.913 inclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 
belaste vergoedingen (2018: € 57.550).

 De voorzieningen ten behoeve van beloningen  betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage 
pensioen en bedraagt € 7.919 (2018: € 7.678).

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

Toezichthoudende topfunctionarissen

Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht kende in 2019 (2018) de volgende leden: 

 De heer M. Toet; geheel 2019 (2018), functie: voorzitter; vergoeding: € 1.200 (2018: € 800).
 Mevrouw A. van der Wel; geheel 2019 (2018), functie: lid; vergoeding: € 1.000 (2018: € 800).
 Mevrouw Y. Laging; geheel 2019  (2018), functie: lid; vergoeding: € 1.000 (2018: € 800).
 De heer F. Rietkerk; geheel 2019  (2018), functie: lid financiën; vergoeding: € 1.200 (2018: € 800).
 De heer T. Sijtema; geheel 2019 (2018) , functie: lid; vergoeding: € 1.000 (2018 € 800).
 Mevrouw G van der Geer; 2019 (, functie: lid; vergoeding: € 1.000 (2018 € 800).

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 2019 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 2019 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 2019

MediabezitElektronicaInventaris
€€€

Algemeen 1.482.97435.8422.026.350
Totaal 1.482.97435.8422.026.350

Banden en media

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

20182019
AantalAantal

Algemeen 78.82576.768
Totaal 78.82576.768
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 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2019 zijn hieronder samengevat:

TotaalAutoma-
tisering

Kantoor
apparatuur

(Her)
inrichting en 

inventaris

Verbouwing 
en inrichting

€€€€€

Boekwaarde per 31 december 
2018 415.739101.6630311.2092.867

Investeringen 28.34310.895017.4480
Afschrijvingen 106.907-49.500-056.648-759-
Totaal mutaties 78.564-38.605-039.200-759-

Boekwaarde per 31 december 
2019 337.17563.0580272.0092.108

Cumulatieve aanschafwaarde 1.217.877466.0192.449745.6143.795
Cumulatieve afschrijvingen 880.702-402.961-2.449-473.605-1.687-

Boekwaarde per 31 december 
2019 337.17563.0580272.0092.108

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 201831 december 2019
€€

Debiteuren
Debiteuren 65.74434.029

65.74434.029

Gemeenten/Provincies
Gemeentelijke subsidie 80.0000

80.0000

Belastingen
Omzetbelasting 55.56145.805

55.56145.805

Vooruitbetaalde bedragen
Tijdschriften 8.8410
Verzekeringen 214722
Huur 88.96592.208
Servicekosten 17.03017.422
Automatiseringskosten 10.39513.348
Overige 3.8876.520

129.332130.220

Vorderingen
Overige vorderingen 0916

0916

Totaal vorderingen en overlopende activa 330.637210.970

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

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 2018 259.779

Onttrekking 31.520-

Totaal mutaties 31.520-

Reserve per 31 december 2019 228.260

Bestemmingsreserve innovatie

Totaal
€

Reserve per 31 december 2018 152.771

Onttrekking 40.000-

Reserve per 31 december 2019 112.771

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

Totaal
€

Gemeente Nissewaard

Saldo per 1 januari 2019 325.000
Aflossing boekjaar 100.000-

225.000

Aflossing komend jaar 100.000

Totaal lening / langlopende schulden 125.000

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 201831 december 2019
€€

Aflossingsverplichtingen
Bibliotheek 100.000100.000

100.000100.000

Vooruitontvangen bedragen
Contributies leden 52.48249.271
Vooruitontvangen bedragen 15.95472.542

68.436121.813

Crediteuren
Crediteuren 241.456118.465

241.456118.465

Belastingen
Loonheffing 38.12242.083

38.12242.083

Pensioenpremies
Pensioenpremies 15.99918.314

15.99918.314

Overige schulden
Reservering vakantiedagen 44.16053.072
Reservering vakantiegeld 40.19146.111
St. PAWW 304299
Personeelskosten 2.2260
Accountantskosten 4.1004.100
Netto salarissen 2.3661.597
Automatiseringskosten 2.5620
Deposito's leden 19.47119.562
Projecten 44.86750.256
Overige schulden 7.98537.593

168.232212.590

Totaal kortlopende schulden 632.245613.265

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

Vooruitontvangen bedragen bestaat o.a. uit € 67.542 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 € 350.745 (2019).

Leaseverplichting:
BNP Paribas voor lease Xerox apparatuur. Ingangsdatum 1 januari 2016, looptijd 72  maanden, het jaarbedrag 
is € 15.033

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 31-12-2019 bij NBD-Biblion bedragen € 6.336,81.
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 119.816112.080110.077
Leengelden 2.2285041.056
Telaatgelden 16.1328.1487.373
Bespreekgelden 1.6808281.872
Schadevergoeding materialen 607564869
Verkoop afgeschreven materialen 29225273
Bijdrage scholen en instellingen 303252183
Bijdrage leeskringen 1.5361.5001.518
Bijdrage internet 1.150098
Overige baten leners 5.5310979

149.275124.128124.098

(7) Specifieke dienstverlening
Opbrengst activiteiten 1.08201.034
Opbrengst kindercolleges 62500
De bibliotheek op school 11.39647.50833.131
Ontwikkeling en educatie 6.31313.26010.836
Kunst en cultuur 0018
Lezen en literatuur 2.0333.9962.704
Ontmoeting en debat 01.2601.000
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 2.8093.5042.520
Opbrengst detachering 2.63863.79546.961
Cursussen en workshops 9270922
Opbrengst catering 46.82658.356110.063
Verhuur gebouwen 34.11042.00066.845
Verkoop ingekochte materialen 3.6832.49633
Opbrengst kaartverkoop 1.2041.2481.325
Opbrengst buffet 40.94636.0001.747
Verhuur materiaal 5309366.992
Overige specifieke opbrengsten 0068
Verleende korting 009.964-

155.122274.359276.235
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Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Baten

(8) Diverse baten
Rente 1961
Servicekosten 2.5202.4962.520
Opbrengst materialen 5160251
Sponsoring, donaties en reclame 027.5041.000
Diverse opbrengsten 767300623
Opbrengst boeken 45504385
Opbrengst projecten 186.31350.364319.688
Overige diverse baten 4733.0004.450
Baten voorgaande jaren 2.3860621

193.02184.264329.539

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

Vrijval overlopende passiva:
Deze post betreft de vrijval van pensioenpremies uit voorgaande jaren. 

Baten voorgaande jaren:
Dit betreft verschil in pensioenpremie van voorgaande jaren. 

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 2.160.1642.161.2602.160.164
Overige subsidies en bijdragen 4.615118.67334.590

2.164.7792.279.9332.194.754

Totaal baten 2.662.1972.762.6842.924.626



Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

 

 19

Rekening
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Begroting
2019
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2019
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(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 6.7154.5609.245
Promotie en representatie 1.0101.584917
Publiciteit en voorlichting 30.15032.56825.836
Contributies 11.00111.49612.064
Documentatie en vakliteratuur 1.47003.014
Accountantskosten 5.1623.9004.100
Onderzoekskosten organisatie 16.97617.49630.566
Overige bestuurs- en organisatiekosten 02.4960

72.48474.10085.742

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 361.792370.140367.158
Servicekosten 69.09568.49670.203
Rente leningen o/g gebouwen 12.32314.4969.073
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 54.90162.49656.648
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 10.67610.6207.295
Afschrijving verbouwing en inrichting 759180759
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 4.82516.1048.183
Schoonmaakkosten 40.77839.81649.150
Belastingen 31.86332.77234.535
Verzekeringen 3.2092.8562.944
Beveiligingskosten 7817561.487
Overige huisvestingskosten 7.505-03

583.497618.732607.438
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(12) Personeel
Salariskosten 811.2531.245.236956.535
Sociale lasten 144.9170174.696
Pensioenpremies 117.8120139.745
WGA verzekering 5171.116796
Uitkering bedrijfsvereniging 3.670-018.570-
Reis- en verblijfkosten 22.1042.41223.202
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 27.82030.91235.090
Arbodienst 3.6535.2565.489
Vrijwilligerskosten 9.08218.13212.004
Extern personeel 67.158080.061
Overige personeelskosten 14.88928.99226.539
Overboeking salariskosten 78.137-126.720-177.823-

1.137.3981.205.3361.257.764

Aantal personeelsleden

FTEAantalFTEAantal

Totaal 19,431,019,431,0

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 16.13514.85615.305
Kantoorbenodigdheden 4.6104.7764.806
Porti- en vrachtkosten 3.9682.8082.284
Telefoonkosten 4.8834.8965.955
Bankkosten 3.1762.9043.160
Administratie verwerking 35.10733.75638.087
Afschrijving kantoorapparatuur 05040
Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur 0092
Overige administratiekosten 1803.419-

67.89764.50066.270

(14) Transportkosten
Transport-derden 3.9242.7484.000

3.9242.7484.000
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(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 18.00612.46815.950
Licenties 9.2608.1248.820
Afschrijving automatisering 40.35140.18849.500
Verwerking bibliotheekautomatisering 63.41067.33256.770
ICT-beheer en onderhoud 67.15948.15639.660
Catalogiseren 3.5013.6362.562
Communicatie/datalijnen 14.92613.00816.956
ICT onvoorzien 7500
Overige automatiseringskosten 1.099-05.360-

215.589192.912184.858

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 102.170106.860105.517
Collectie dBos 46.60720.00418.971
Aanschaf digitale bestanden 1.5782.0042.108
AI's kosten collectie en media 17.95121.46818.855
Huur collectie en media 8.48310.1645.548
Leenrechtvergoedingen 32.46735.10031.501
Tijdschriften en dagbladen 17.76515.00016.145
Overige collectie en media 49.693-0126

177.328210.600198.771

(17) Specifieke kosten
Inlichtingenfunctie 9900
Kennis en informatie 76500
Kosten Schoolbibliotheek 103.186124.968100.803
Ontwikkeling en educatie 22.162199.03279.069
Kunst en cultuur 01.200540
Lezen en literatuur 6.22912.0008.108
Dienstverlening aan scholen 10.45204.896
Ontmoeting en debat 9997.3084.754
Publiciteit 7203.764
Website, bouwen en onderhoud 1710830
Cursussen en workshops 31301.121
Activiteiten/zaalhuur 8.2319842.758
Inkoop catering, frisdrank etc. 35.01147.13653.167
Huur materialen catering 41.1282.353
Overige specifieke kosten 998-012.144

186.696393.756274.307
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Begroting
2019
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2019
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(18) Overige kosten
Artikelen voor de verkoop 3680569
Overige kosten 00939-
Kosten projecten 188.3940315.240
Lasten voorgaand boekjaar 20.79702.126

209.5590316.996

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

Totaal lasten 2.654.3722.762.6842.996.146

Resultaat boekjaar 7.825071.520-





OVERIGE GEGEVENS
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