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Jaarrekening en verslag 2019 van Stichting Bibliotheek Oostland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 18 maart 2020.

Ondertekend door
directeur/bestuurder, mevrouw P.J. Togni
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Bestuursverslag

Stichting Bibliotheek Oostland is werkzaam in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

We sluiten 2019 af met een positief resultaat van 48 duizend euro. Dit is voornamelijk het gevolg van het niet 
invullen van bepaalde uren (zwangerschapsverlof e.d.). Omdat dit niet ten koste is gegaan van de 
resultaatafspraken, heeft dit wel extra druk gezet op de organisatie.

Het managementteam van de bibliotheek bestaat uit de manager bibliotheken en de directeur-bestuurder. In de 
loop van 2020 zal het managementteam worden uitgebreid met een manager bedrijfsvoering. Dit omdat het 
werk omvangrijker geworden is en de organisatie niet alleen groeit maar ook omdat de werkzaamheden van de 
bibliotheek steeds meer divers worden en meer specialisatie vereisen.

In financiële zin betekent dit ook meer risico, alleen al omdat de kosten in absolute zin flink stijgen. Om dit op 
te vangen moeten de buffers stijgen. Gelukkig kunnen we dit jaar daarin een stap zetten. We zullen dit jaar 
bedragen uit de vrije reserve oormerken, om in 2020 hogere verwachte uitgaven aan o.a. automatisering en 
personeel op te kunnen vangen.

In 2019 waren er 32 betaalde krachten en ongeveer 275 vrijwilligers werkzaam voor de bibliotheek.
Zowel de betaalde medewerkers als de vrijwilligers ontvangen een jaarlijks personeelsuitje, en jaarlijks een 
kerstpakket. 
Afgelopen jaar telde de Raad van Toezicht vijf leden die deze functie onbezoldigd uitvoerden. Hun verslag 
vindt u elders in deze jaarrekening.
Ook de Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks een kerstpakket en een diner.

Naast inzet van eigen medewerkers zijn er ook medewerkers werkzaam voor SBJ Samen Sterk, een 
samenwerking tussen bibliotheek, welzijnswerk en jeugd- en jongerenwerk, die werkzaamheden verrichten 
voor de bibliotheek. Dit betreft twee medewerkers. 
Medewerkers in dienst van de bibliotheek die (ook) werken voor Team4Talent zijn multidisciplinair inzetbaar bij 
kinderdagverblijven, scholen en de bibliotheek. Dit betreft drie medewerkers die ook zijn meegenomen in het 
aantal hierboven genoemde betaalde medewerkers van de bibliotheek.

Beide gemeenten maken resultaatafspraken met de bibliotheek conform het model beleid-gestuurde 
contractfinanciering (BCF). 

De bibliotheek ontving in 2019 bijna 400 duizend euro aan projectfinancieringen. Probleem is daarbij dat een 
aantal projecten al jaren loopt.. Eigenlijk zouden deze projectsubsidies in de exploitatiesubsidie moeten worden
opgenomen. Een risico is immers dat als de landelijke financiering weg valt, de medewerkers die het project 
draaien inmiddels in vaste dienst zijn. Om dat te voorkomen moet de bibliotheek een flexibele schil hebben die 
zo groot is dat dit de continuïteit van de bedrijfsvoering van de bibliotheek in gevaar kan brengen. Bij de 
gemeenten wordt hier regelmatig aandacht voor gevraagd.

De gemeente Lansingerland heeft in 2017 aangekondigd in drie jaar de subsidie met € 300.000 te verhogen, 
stapsgewijs met € 100.000 euro per jaar ,naar het niveau waarop de bibliotheek enkele jaren geleden, voor de 
enorme bezuiniging zat. In 2019  is  de tweede stapsgewijze verhoging ingezet
De gemeente  Lansingerland heeft  financiële meerjarenafspraken met de bibliotheek gemaakt. Pijnacker-
Nootdorp werkt nog niet met meerjarenafspraken.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft toegezegd in 2019 compensatie voor CAO-verhoging te geven, de 
gemeente Lansingerland heeft dit niet gedaan en dit zal worden gedekt vanuit de hierboven genoemde 
verhoging van subsidie.

In 2019 is de bibliotheek in Nootdorp verhuisd naar het pand CulturA & Zo aan de Dorpsstraat in Nootdorp. De 
Stichting CulturA & Zo en de Stichting Bibliotheek Oostland hebben dezelfde directeur-bestuurder. De 
bibliotheek betaalt met ingang van 1 augustus jl. huur aan CulturA & Zo. Als medewerkers voor de bibliotheek 
werken maar ook voor CulturA & Zo werkzaamheden verrichten worden de kosten hiervan verrekend. 
In 2019 is tevens een start gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs. In dit 
pand zullen Filmhuis Lantaren Venster, horeca en de bibliotheek komen. Ook zullen er nog nader te bepalen 
andere partijen in het pand gehuisvest worden. 
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In Berkel en Rodenrijs zal de bibliotheek, net als in Bergschenhoek, samenwerkingspartner en huurder 
worden, maar geen beheerder zoals in Nootdorp, Pijnacker en in Bleiswijk wel het geval is. Wij hebben 
toezegging vanuit de gemeente dat deze stijging zal worden gecompenseerd.
Ook voor Berkel en Rodenrijs moet komend jaar gekeken worden of een 7-daagse openstelling mogelijk is, net 
als dit in Nootdorp afgelopen jaar is gerealiseerd.
In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2025. Naar aanleiding van 
bovengenoemde zullen als logisch voortvloeisel een personeels- en vrijwilligersbeleidsplan en een 
marketingplan gemaakt worden. 

Grote uitdaging voor de komende zeven jaar is dat ongeveer 22% van de medewerkers met (deeltijd)pensioen 
zal gaan. Omdat het, gezien de gewijzigde functies van de bibliotheek, niet altijd logisch zal zijn om functies op 
dezelfde manier met kleine deeltijdverbanden op te gaan vullen, zal dit enige creativiteit vergen om deze 
functies op de gewenste manier vervuld te krijgen.

Het Taalhuis blijft een groot onderdeel van de Bibliotheek. Omdat de gelden die de bibliotheek voor het 
Taalhuis krijgt niet langer geoormerkt zijn door het Rijk, is aan de gemeenten gevraagd om deze gelden op te 
nemen in de exploitatie van de bibliotheek.

Tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht wordt stil gestaan bij de belangrijkste risico's die we zien. 
De risicoparagraaf die hieruit voortvloeit is in 2019 besproken.
Een aantal van de risico's is in dit verslag al genoemd. Voor zover mogelijk, zijn de risico's verzekerd.
Besproken risico's worden vastgelegd in notulen.

De Wet Stelsel Openbaar Bibliotheekwerk blijft een belangrijk ankerpunt voor de bibliotheek. De bibliotheek 
voldoet op dit moment aan alle door deze wet gestelde eisen en zal daar ook in 2020 naar streven.

Tijdens het opstellen van deze jaarrekening kreeg Bibliotheek Oostland te maken met een onverwachte 
gebeurtenis.De bibliotheek moest van overheidswege dicht tot minimaal 6 april om verspreiding van het Covid-
19 virus tegen te gaan.
Bibliotheek Oostland is overgeschakeld op alternatieve dienstverlening. Zo worden o.a. boeken thuisbezorgd 
en worden taalontmoetingen digitaal gegeven. 
De bibliotheek krijgt wel zeker te maken met een achterstand van inkomsten, met name inkomsten uit verhuur 
en inkomsten uit activiteiten. Om hoeveel dit gaat zal afhangen van de daadwerkelijke duur van de periode van 
sluiting van de gebouwen. 

P.J. Togni
Directeur/bestuurder
18 maart 2020



 4

De begroting van de bibliotheek voor 2020 ziet er als volgt uit:

P.J. Togni
Directeur/bestuurder
18 maart 2020
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Verslag Raad van Toezicht

Organisatie

Stichting Bibliotheek Oostland is statutair gevestigd in de gemeente Lansingerland en houdt sinds 2018 
hoofdkantoor in Bergschenhoek. Bibliotheek Oostland heeft vijf vestigingen (Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel 
en Rodenrijs, Pijnacker en Nootdorp) en twee 'de Bibliotheek op School'-punten (in Bergschenhoek en 
Delfgauw).

Bibliotheek Oostland heeft een directie (bestaande uit de directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht 
(hierna te noemen RvT). De RvT heeft volgens de statuten van de stichting tot taak toezicht te houden op het 
beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting, het adviseren van de directie 
alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de RvT zijn opgedragen of 
toegekend. In het reglement van de RvT zijn nadere regels vastgesteld voor de uitoefening van de 
toezichthoudende taak van de RvT, zijn werkwijze en zijn verhouding tot de directeur-bestuurder. In de RvT-
vergadering van november 2019 heeft de RvT - beperkte - wijzigingen van het RvT-reglement besproken. In de 
RvT-vergadering van januari 2020 is een nieuwe versie van het reglement van de RvT vastgesteld. 

De stichting heeft als doel het zonder winstoogmerk verzorgen van de openbare bibliotheekvoorziening in de 
gemeente Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, onder meer omvattende culturele vorming, 
informatievoorziening, educatie en ontspanning door:

 het uitlenen van boeken, geluidsdragers, audiovisuele middelen, digitale media en kunstwerken;
 het verlenen van informatiediensten;
 het ter inzage verstrekken van dagbladen en tijdschriften;
 het organiseren van tentoonstellingen;
 het organiseren van culturele en educatieve activiteiten;
 het verrichten van andere activiteiten die direct of indirect samenhangen met de hierboven 

omschreven doelstelling,

en voorts alles wat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord. 

De doelstelling van de stichting is vertaald in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van Bibliotheek Oostland. 

Directie en leden van de raad van toezicht

De directie werd in 2019 gevormd door: 
- mevr. P.J. Togni, directeur/bestuurder.
De directeur/bestuurder is de hoogste leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de 
bibliotheek.

De RvT werd in 2019 gevormd door:
- mevr. M.F.H. Broekman, voorzitter 

(benoemd m.i.v. 01-01-2016/m.i.v. 01-01-2019 voorzitter)
- dhr. J. Boele, vice-voorzitter 

(benoemd m.i.v. 01-11-2017/m.i.v. 01-01-2019 vice-voorzitter)
- dhr. J.A.S. van Dijk, lid 

(benoemd m.i.v. 01-01-2017)
- dhr. J.L.G. Mensink, lid 

(benoemd m.i.v. 01-09-2017)
- dhr. A. van Steensel, lid

(benoemd m.i.v. 01-01-2019)
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Relevante functies en nevenfuncties:
Mevr. P.J. Togni:

 Directeur/bestuurder Stichting CulturA & Zo (op basis van detachering vanuit Bibliotheek Oostland)
 Bestuurslid (ab) BOZH (Bibliotheek Overleg Zuid-Holland, directeuren)
 Stuurgroep lid SBJ Samen Sterk!

Mevr. M.F.H. Broekman:
 Advocaat bij Bird & Bird (tot 01-10-2019) en bij Coupry (vanaf 01-10-2019)
 Voorzitter Raad van Toezicht CulturA (m.i.v. 01-07-2019)
 Commissaris bij Rondom Wonen
 Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap

Dhr. J. Boele:
 Directeur/bestuurder LSR
 Vice-voorzitter Raad van Toezicht CulturA (m.i.v. 01-07-2019)
 Jurylid van de Planetree Award (mensgerichte zorg)
 Voorzitter Raad van Advies, Prof. Guus Schrijvers Academie

Dhr. J.A.S. van Dijk:
 Senior Controller Quion
 Lid Raad van Toezicht CulturA (m.i.v. 01-07-2019 tot 01-01-2020)

Dhr. J.L.G. Mensink:
 Senior assetmanager TU Delft 
 Lid Raad van Toezicht CulturA (m.i.v. 01-07-2019)
 Bestuurslid korfbalvereniging Fortuna

Dhr. A. van Steensel, lid
 Projectmanager gemeente Alphen aan den Rijn
 Lid Raad van Toezicht CulturA (m.i.v. 01-07-2019 tot 01-03-2020)
 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbare ScholengroepVlaardingen Schiedam
 Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Rijswijk

Met de zittende leden van de RvT is voldoende kennis van alle relevante vakgebieden in huis. 

De leden van de RvT worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar. Zij zijn na hun aftreden 
maximaal eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. In de RvT-vergadering van 
november 2019 is het besluit genomen tot herbenoeming van mevr. M.F.H. Broekman.

Overzicht 2019

Voor het resultaat van de activiteiten en de ontwikkeling van het aantal leden en bijzondere activiteiten en 
projecten van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het jaarverslag 2019 Bibliotheek Oostland.

De RvT heeft in 2019 vijf maal vergaderd in aanwezigheid van de directie. Bij iedere vergadering stond tevens 
een inhoudelijk thema centraal om de betrokkenheid van de RvT met de organisatie nog meer te vergroten.

De RvT heeft de directie op diverse gebieden geadviseerd en goedkeuring verleend aan voorstellen van de 
directie, waaronder de begroting voor 2020 en de jaarrekening 2018. Een project dat in het bijzonder aandacht 
heeft gevraagd van zowel de directie, veel medewerkers van Bibliotheek Oostland en de RvT was de 
uitwerking van het verzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om de exploitatie van CulturA over te nemen. 
Begin 2019 heeft de gemeenteraad het businessplan voor CulturA goedgekeurd en is stichting CulturA & Zo 
opgericht. De directeur-bestuurder en verschillende medewerkers van Bibliotheek Oostland zijn voor een 
aantal uren per week gedetacheerd bij CulturA & Zo. Per 1 juli 2019 zijn de leden van de RvT van Bibliotheek 
Oostland benoemd als RvT van CulturA & Zo. Om zo snel mogelijk de volledige personele unie tussen de RvT 
van Bibliotheek Oostland en CulturA & Zo te verlaten, heeft de RvT van CulturA als een van zijn eerste acties 
vacatures opengesteld voor RvT-leden met aandachtsgebied Financiën en Cultuur. 
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Per 1 januari 2020 zijn deze twee nieuwe RvT-leden benoemd en zijn dhr. J.A.S. van Dijk en dhr. A. van 
Steensel afgetreden.
 
Eind maart 2020 zal de evaluatie over het eigen functioneren van de RvT in 2019 met externe begeleiding 
worden uitgevoerd conform de code Cultural Governance.

De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de directie en van alle medewerkers en 
vrijwilligers van Bibliotheek Oostland in 2019.

Vooruitblik 2020 en verder

De RvT heeft in het verslagjaar gestuurd op het nemen van maatregelen met het doel de 
bibliotheekvoorziening in de beide gemeenten ook in de jaren die voor ons liggen in stand te houden en te 
verbeteren.

Bibliotheek Oostland heeft drie kerntaken:
 bevorderen leesvaardigheid;
 bevorderen taalvaardigheid; en
 bevorderen mediawijsheid.

De activiteiten van de Bibliotheek Oostland richten zich op een vijftal wettelijk benoemde speerpunten: 
 ter beschikking stellen van kennis en informatie;
 bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
 bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
 organiseren van ontmoeting en debat; en
 laten kennis maken met kunst en cultuur.

Het huidige meerjarenbeleidsplan 2017-2021 loopt af. In 2020 zal Bibliotheek Oostland een nieuw 
meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opstellen. 

Bibliotheek Oostland werkt in de realisatie van haar beleid zoveel mogelijk samen met de gemeenten 
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en diverse lokale partijen. Door middel van een goede samenwerking, 
gebaseerd op heldere afspraken, tracht Bibliotheek Oostland bij te dragen aan de verbetering van de 
samenleving en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van beide gemeenten.

Een belangrijke ontwikkeling is het verder toewerken naar het bereiken van een sociaal-cultureel centrum in 
elke kern met de ene keer de nadruk op cultuur en de andere keer de nadruk op het sociaal domein. De 
bibliotheekfunctie zal daarbij centraal staan.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oostland in de vergadering van 18 
maart 2020.
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31 december 201831 december 2019
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Gebouwen 11
Verbouwing en inrichting 66.07158.483
(Her)inrichting en inventaris 7.8416.550
Automatisering 16.60311.862

90.51676.896

Som der vaste activa 90.51676.896

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 110.060203.870
Belastingen 23.5864.146
Vooruitbetaalde bedragen 17.3737.276
Vorderingen 30.81837.234

181.837252.526
Liquide middelen

Kas 4.8803.332
Bank(en) rekening-courant 20.57382.629
Spaarrekeningen 846.608847.097
Gelden onderweg 4.2003.707

876.261936.765

Som der vlottende activa 1.058.0981.189.291

Totaal activa 1.148.6141.266.187
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31 december 201831 december 2019
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Vrij besteedbare reserve 158.551158.551
Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris 55138.217
Bestemmingsreserve automatisering/ICT 167.676146.449
Bestemmingsreserve personeel 31.14463.475

357.922406.692

Voorzieningen (4)

Voorziening groot onderhoud 104.406129.465
Voorziening toekomstbestendige bibliotheek 6.4966.496

110.902135.961

Kortlopende schulden (5)

Vooruitontvangen bedragen 90.55684.477
Crediteuren 76.89254.338
Rekening-courant 049.741
Belastingen 38.13542.406
Pensioenpremies 17.41918.830
Overige schulden 456.788473.742

679.790723.534

Totaal passiva 1.148.6141.266.187
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 250.201264.917239.319
Specifieke dienstverlening (7) 95.44295.68979.944
Diverse baten (8) 689.39026.531466.080
Subsidies (9) 1.567.7141.648.9001.679.133

Totaal baten 2.602.7472.036.0372.464.476

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 72.48433.12372.188
Huisvesting (11) 390.458302.684309.011
Personeel (12) 1.019.8461.197.6111.069.550
Administratie (13) 59.69570.06864.666
Transportkosten (14) 12.1338.50611.121
Automatisering (15) 201.327167.153187.554
Collectie en media (16) 186.736214.473223.069
Specifieke kosten (17) 3.87442.31413.267
Overige kosten (18) 668.584105465.280

Totaal lasten 2.615.1372.036.0372.415.706

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 12.390-048.770

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris

037.666-
Onttrekking bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris 8.7380
Onttrekking bestemmingsreserve 
automatisering 39.86321.227
Toevoeging bestemmingsreserve 
automatisering 43.203-0
Toevoeging bestemmingsreserve 
personeel 032.331-
Onttrekking bestemmingsreserve 
personeel 13.80400
Toevoeging vrij besteedbare reserve 6.812-0

Resultaatbestemming 12.39048.770-
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Rekening
2018

Rekening
2019

€€

Exploitatieresultaat 12.390-48.770

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 75.184-38.679

Mutatie kortlopende vorderingen 87.28270.689
Mutatie vreemd vermogen kort 55.62143.744
Mutatie werkkapitaal 31.661-26.945-

Kasstroom uit operationele
activiteiten 119.235-60.504

Investeringen in vaste activa 78.4832-

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 78.483-0

Mutatie geldmiddelen 197.718-60.504

Stand per 1 januari 1.073.979876.261
Stand per 31 december 876.261936.765

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 197.718-60.504
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Verslaggevende entiteit:
De Stichting Bibliotheek Oostland is een stichting, met kamer van koophandel nummer 27365754 en is 
statutair gevestigd in de gemeente Lansingerland. De directie heeft de jaarrekening opgemaakt. Na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht, wordt deze vastgesteld.
 
Algemeen:
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Vergelijkende cijfers:
De cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid mogelijk te maken.

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. 

Stelselwijziging als gevolg van wijziging toegepaste verslaggevingsstandaard
Tot 1 januari 2019 werd de RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven toegepast. De toegepaste 
richtlijn is mede ingegeven door de subsidievoorwaarden vanuit de subsidiërende gemeenten. Het is door 
gewijzigde subsidievoorwaarden ook toegestaan om RjK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven 
toe te passen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling. Het bestuur acht deze 
Richtlijn meer geschikt voor de jaarverslaggeving wegens de omvang van de Stichting en past deze toe vanaf 
dit verslagjaar. De stelselwijziging is gedaan met instemming van de subsidiërende gemeenten. 
Deze stelselwijziging heeft geen impact op grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2018 
en 31 december 2019 nog op het resultaat over 2018 en 2019.

Gebeurtenissen na balansdatum:
In december 2019 is het COVID-19 virus ontdekt in China maar het probleem en de impact werd geleidelijk 
duidelijk vanaf januari 2020. Ook in Nederland heeft het inmiddels een grote impact op maatschappij en 
economie. Hoe het virus zich verder ontwikkelt, welke maatregelen er nog getroffen gaan worden en welke 
invloed dit gaat hebben op de Stichting is nog onzeker. De jaarcijfers 2019 zijn niet aangepast daar deze 
gebeurtenis geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum maar over 
omstandigheden die ontstaan zijn na 2019. Op moment van vaststellen jaarrekening wordt er geen (ernstige) 
onzekerheid over de continuïteit verondersteld.
Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de
jaarrekening.

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.

Grondslagen voor de verslaglegging

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominiale 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. 
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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. De grens voor activeren 
bedraagt € 2.500.

Vorderingen en overlopende activa:
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders 
vermeld.

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

Voorzieningen:
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

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. 

Grondslagen resultaat

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. 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. 
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.

Kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 



Stichting Bibliotheek Oostland

 14

WNT-verantwoording 2019 Stichting Bibliotheek Oostland

De Wet Normering Topinkomens is van toepassing voor de Stichting.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bibliotheek Oostland van toepassing 
zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Bibliotheek Oostland is € 194.000. 
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 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2019 tot 31-12-2019 ( 2018: gehele jaar in dienst) is dit mevrouw P.J. Togni. 
Bezoldiging: 

 Brutoloon inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld op jaarbasis, conform CAO Openbare 
Bibliotheken, bedraagt € 95.180 (2018 € 91.027) inclusief (belaste) onkostenvergoeding.

 De omvang van het dienstverband betreft 1 fte ( 2018: 1 fte).
De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft het werkgeversgedeelte 

pensioen en bedraagt € 12.561 (2018: € 11.949).
 Er zijn geen onverschuldigde betalingen en nog niet terugontvangen bedragen opgenomen.
 Nevenfuncties, zijnde onbezoldigde bestuurslidmaatschappen: 
1) Bestuurslid (ab) BOZH (Bibliotheek Overleg Zuid-Holland, directeuren)
2) Stuurgroep lid Convenant bibliotheek Haaglanden
3) Stuurgroep lid SBJ Samen Sterk!

Toezichthoudende topfunctionarissen

Leden Raad van Toezicht
De  Raad van Toezicht kende in 2019 de volgende leden; deze leden hebben in 2019 geen vergoeding 
ontvangen:
 mevr. M.F.H. Broekman, voorzitter (benoemd m.i.v. 01-01-2016/m.i.v. 01-01-2019 voorzitter);
 dhr. J. Boele, vice-voorzitter (benoemd m.i.v. 01-11-2017/m.i.v. 01-01-2019 vice-voorzitter);
 dhr. J.A.S. van Dijk, lid (benoemd m.i.v. 01-01-2017);
 dhr. J.L.G. Mensink, lid (benoemd m.i.v. 01-09-2017);
 dhr. A. van Steensel, lid (benoemd m.i.v. 01-01-2019).

Onder vergoedingen bij de leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan: beloning, belastbare 
kostenvergoeding en beloningen betaalbaar op termijn.

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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Risicoparagraaf

Een maal per jaar wordt met de raad van toezicht gesproken over de risico's voor Bibliotheek Oostland. Voor 
de korte en de langere termijn worden onderstaande zaken gezien als belangrijkste risico's:

1. Onvoldoende middelen om de bestaande dienstverlening uit te kunnen voeren in geval van  beknotting 
van de structurele financiële bijdrage. Naast de normale bijdrage wordt hierbij ook gedacht aan de 
projectsubsidies. Met name het wegvallen van subsidie voor het Taalhuis vormt een groot risico.

2. Afname van de (financiële) slagkracht van samenwerkingspartners. Vrijwel alle producten- en diensten 
zijn opgezet met samenwerkingspartners.

3. Onvoldoende borging bij uitval sleutelfiguren binnen de organisatie.

4. Schade door schending van gegevens vanwege (digitale) manipulatie of onzorgvuldig omgaan met 
privacygegevens en het risico op bijbehorende boetes krachtens de wet AVG.

5. De huurcontracten die door een korte of juist lange huur- en opzegtermijn operationele (bij korte 
termijnen) of financiële (bij lange termijnen) risico's met zich meebrengen. Hierbij moet vooral ook 
worden gedacht aan het pand in Berkel en Rodenrijs en de onzekerheden rond de opleveringsdatum 
van Blok B. De huurtermijn is opgeschoven naar 31 december 2022, vraag is echter of dit voldoende 
is.

6. Er is geen mogelijkheid te reserveren voor investeringen in de inventaris.

7. Risico's rondom stijging onderhoudskosten van oude panden in eigendom  in combinatie met steeds 
strenger wordende duurzaamheidseisen.
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Verzekerde waarde

Verzekerde waarde:
Hieronder vermelden wij de verzekerde waarden per 31 december.

Verzekerde waarden per  31 december 2019

MediabezitElektronicaInventarisHuurdersbelangGebouwen
€€€€€

Lansingerland 652.53182.6041.246.000174.750900.000
Pijnacker-Nootdorp 656.267122.973638.75031.2502.677.000
Totaal 1.308.798205.5771.884.750206.0003.577.000

Banden en media

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

20182019
AantalAantal

Lansingerland 76.08072.383
Pijnacker-Nootdorp 42.55343.992
Totaal 118.633116.375
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(1) Materiële vaste activa 

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

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Gebouwen

Boekwaarde per 31 december 2018 101

Boekwaarde per 31 december 2019 101

Cumulatieve aanschafwaarde 1.010.7231.010.7221
Cumulatieve afschrijvingen 1.010.722-1.010.722-0

Boekwaarde per 31 december 2019 101

Per 1 september 2017 is het gebouw 't Web aan de Nachtegaallaan 4 te Bleiswijk aangekocht voor € 1 van de 
Gemeente Lansingerland. Het gebouw heeft een terugleververplichting aan de Gemeente Lansingerland voor 
hetzelfde bedrag als de bibliotheek stopt met de activiteiten in 't Web.

TotaalPijnacker-
Nootdorp

€€

Verbouwing en inrichting

Boekwaarde per 31 december 2018 66.07166.071

Afschrijvingen 7.588-7.588-

Totaal mutaties 7.588-7.588-

Boekwaarde per 31 december 2019 58.48358.483

Cumulatieve aanschafwaarde 257.385257.385
Cumulatieve afschrijvingen 198.902-198.902-

Boekwaarde per 31 december 2019 58.48358.483

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10% over de aanschafwaarde.
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

(Her)inrichting en inventaris

Boekwaarde per 31 december 2018 7.8414.3953.446

Afschrijvingen 1.291-916-375-

Totaal mutaties 1.291-916-375-

Boekwaarde per 31 december 2019 6.5503.4793.071

Cumulatieve aanschafwaarde 126.6816.455120.226
Cumulatieve afschrijvingen 120.131-2.976-117.155-

Boekwaarde per 31 december 2019 6.5503.4793.071

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 5% tot 10% over de aanschafwaarde.

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Beveiligingsapparatuur gebouw

Boekwaarde per 31 december 2018 000

Boekwaarde per 31 december 2019 000

Cumulatieve aanschafwaarde 8.7137.6631.050
Cumulatieve afschrijvingen 8.713-7.663-1.050-

Boekwaarde per 31 december 2019 000
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TotaalLansingerland
€€

Kantoorapparatuur

Boekwaarde per 31 december 2018 00

Cumulatieve aanschafwaarde 1.8891.889
Cumulatieve afschrijvingen 1.889-1.889-

Boekwaarde per 31 december 2019 00

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Automatisering

Boekwaarde per 31 december 2018 16.6039.0447.559

Afschrijvingen 4.741-2.528-2.213-

Totaal mutaties 4.741-2.528-2.213-

Boekwaarde per 31 december 2019 11.8626.5165.346

Cumulatieve aanschafprijs 23.70612.63911.067
Cumulatieve afschrijvingen 11.844-6.123-5.721-

Boekwaarde per 31 december 2019 11.8626.5165.346

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20% over de aanschafwaarde.

TotaalLansingerland
€€

Collectie en media

Cumulatieve aanschafwaarde 34.85734.857
Cumulatieve afschrijvingen 34.857-34.857-

Boekwaarde per 31 december 2019 00



Stichting Bibliotheek Oostland

 

 20

(2) Vorderingen en overlopende activa

31 december 201831 december 2019
€€

Debiteuren

Debiteuren 110.060203.870
110.060203.870

Belastingen

Omzetbelasting 23.5864.146
23.5864.146

Vooruitbetaalde bedragen

Tijdschriften 832797
Verzekeringen 7.0452.434
Huur 6.377629
Onderhoudscontracten 261293
Automatiseringskosten 2.8583.123

17.3737.276

Vorderingen

Rente 488303
Waarborgsommen 6.2050
Loonkostensubsidie/LIV 0724
Overige vorderingen 24.12536.207

30.81837.234

Totaal vorderingen en overlopende activa 181.837252.526

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa zijn korter dan een jaar, met uitzondering van de 
waarborgsommen.

Debiteuren
Toename door extra facturaties in december en een vordering op Stichting CulturA in verband met diverse 
door de bibliotheek voorgeschoten kosten voor de opstart van de nieuwe Stichting. 

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

Vrij besteedbare reserve

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2018 158.55175.42083.131

Totaal mutaties 000

Reserve per 31 december 2019 158.55175.42083.131

Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2018 55162489

Toevoeging 37.666037.666

Totaal mutaties 37.666037.666

Reserve per 31 december 2019 38.2176238.155
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Bestemmingsreserve automatisering/ICT

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2018 167.67672.35295.324

Onttrekking 21.227-16.286-4.941-

Totaal mutaties 21.227-16.286-4.941-

Reserve per 31 december 2019 146.44956.06690.383

Bestemmingsreserve personeel

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2018 31.144031.144

Toevoeging 32.33132.3310

Totaal mutaties 32.33132.3310

Reserve per 31 december 2019 63.47532.33131.144

De bestemmingsreserve personeel is bedoeld om calamiteiten en transitievergoedingen op te vangen die 
personeel betreffen.
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(4) Voorzieningen

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Voorziening groot onderhoud

Stand per 31 december 2018 104.40689.08315.323

Dotatie 44.27428.95015.324
Besteding 19.215-019.215-

Totaal mutaties 25.05928.9503.891-

Stand per 31 december 2019 129.465118.03311.432

De voorziening is bedoeld voor de panden in eigendom van de bibliotheek in Bleiswijk en in Pijnacker. Het 
onderhoudsplan wordt zo goed mogelijk gevolgd. In 2020 zal er een grote renovatie aan de gevels in Pijnacker 
en Bleiswijk plaatsvinden. 

TotaalPijnacker-
Nootdorp

€€

Voorziening toekomstbestendige bibliotheek

Stand per 31 december 2018 6.4966.496

Totaal mutaties 00

Stand per 31 december 2019 6.4966.496

Het resterende deel voor Pijnacker-Nootdorp zal ingezet worden om in Nootdorp de noodzakelijke 
aanschaffingen te kunnen doen in verband met de verhuizing van de Bibliotheek in het afgelopen jaar naar 
CulturA & Zo.
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(5) Kortlopende schulden

31 december 201831 december 2019
€€

Vooruitontvangen bedragen

Contributies leden 90.55684.477

90.55684.477

Crediteuren

Crediteuren 76.89254.338

76.89254.338

Rekening-courant 

Stichting CulturA & Zo 049.741

049.741

Belastingen

Loonheffing 38.13542.406

38.13542.406

Pensioenpremies

Pensioenpremies 17.41918.830

17.41918.830

Overige schulden

Reservering vakantiedagen 26.74931.829
Reservering vakantiegeld 42.79045.471
St. PAWW 286292
Accountantskosten 6.8527.248
Netto salarissen 1.4213.533
Deposito's leden 16.08014.402
Huur gebouwen 01.494
Projecten 357.163344.377
Overige schulden 5.44725.096

456.788473.742

Totaal kortlopende schulden 679.790723.534

De rekening courant schuld is met de verbonden partij Stichting CulturA & Zo en betreft een doorbelasting van diverse 
kosten en een ontvangen subsidie van fonds 1818 ten behoeve van Stichting CulturA.
De deposito's leden betreffen tegoeden van de leden op de Bibliotheekpas.
Voor de projecten wordt verwezen naar de aparte bijlage projecten.
De overige schulden betreffen nog te betalen kosten voor 2019 die in 2020 zijn gefactureerd.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 193.201202.792176.883
Vooruitbetaalde contributies vorig jaar 006.079
Leengelden 2130164
Telaatgelden 44.41340.95543.067
Bespreekgelden 4.3313.2564.259
Schadevergoeding materialen 2.8683.0242.751
Verkoop afgeschreven materialen 2.6335.5542.554
Bijdrage scholen en instellingen 07.5140
Bijdrage internet 1.3663051.600
Overige baten leners 1.1761.5171.962

250.201264.917239.319

Contributies:
Contributies vallen lager uit door minder betalende leden.

Telaatgelden:
Dit betreft ontvangen boetegelden voor het niet tijdig terugbrengen van boeken en materialen.

Overige baten leners:
Dit betreft de afboeking van de tegoeden van leners.

(7) Specifieke dienstverlening
Specifieke opbrengsten dienstverlening 2.0140971
Ontwikkeling en educatie 027.0720
Lezen en literatuur 77801.579
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 831619686
Opbrengst detachering 6.6002.2474.525
Cursussen en workshops 06.977386
Verhuur gebouwen 65.53656.29665.048
Overige specifieke opbrengsten 19.6832.4786.749

95.44295.68979.944

Ontwikkeling en educatie:
De opbrengsten van de vakteams (jeugd-jongeren en volwassenen) zijn op de projectkaarten van de vakteams 
verantwoord. Het budget staat onder Ontwikkeling en educatie gepresenteerd.  

Opbrengst detachering:
Dit betreft detachering van medewerkers van de Bibliotheek aan andere organisaties.

Verhuur gebouwen:
Betreft de verhuur van diverse (bibliotheek) ruimten.
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Baten

(8) Diverse baten
Rente 5065.320302
Opbrengst materialen 1369319
Sponsoring, donaties en reclame 5288.7056.286
Koffieautomaten 1.3151.8131.215
Opbrengst projecten 656.51110.000442.645
Overige diverse baten 1.76501.491
Baten voorgaande jaren 28.752014.122

689.39026.531466.080

Opbrengst projecten:
Betreft ontvangen subsidies van projecten en inkomsten van diverse fondsen.

Baten voorgaande jaren:
Dit betreft onder andere een afrekening projectsubsidie Digisterker, het afboeken van de saldi 
tussenrekeningen pensioenen, een teruggave energiebelasting en een teruggaaf marge omslagstelsel.

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 1.489.2651.648.9001.678.892
Overige subsidies en bijdragen 78.4490241

1.567.7141.648.9001.679.133

Exploitatiesubsidie:
Gemeente Lansingerland is conform meerjarenbeschikking van 22-12-2017, € 820.000
Gemeente Pijnacker-Nootdorp is conform beschikking van 18-12-2018 met kenmerk 18UIT14916, € 858.892

Overige bijdragen:
Dit betreft een eenmalige bijdrage van Read2me. 

Totaal baten 2.602.7472.036.0372.464.476
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Lasten

(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 9.5168142.372
Promotie en representatie 1.7981.0361.018
Publiciteit en voorlichting 4.2325.2297.018
Contributies 13.12311.20613.714
Documentatie en vakliteratuur 280319
Accountantskosten 6.8527.9907.248
Verzekeringskosten 12.1954.54811.796
Onderzoekskosten organisatie 22.5711.55028.482
Overige bestuurs- en organisatiekosten 2.169750221

72.48433.12372.188

Onderzoekskosten organisatie:
Betreft onder andere onderzoekskosten voor de Raad van Toezicht, kosten voor het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en kosten externe adviseur ter ondersteuning van de directeur-
bestuurder.

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 120.816104.158121.501
Servicekosten 2.8280322
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 1.13816.2501.290
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 1.5133.23810.311
Afschrijving verbouwing en inrichting 7.58707.587
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 110.2654.52523.486
Dotatie voorziening groot onderhoud 44.27345.03544.274
Schoonmaakkosten 42.78650.44334.160
Energiekosten 38.06248.61446.318
Teruggave energiebelasting 1.031-02.386-
Belastingen 8.32213.38114.426
Verzekeringen 1.2929.3214.820
Beveiligingskosten 2.1817.340793
Afschrijving beveiligingsapparatuur gebouw 03790
Overige huisvestingskosten 1.68702.109
Mutaties br (her)inrichting en inventaris 8.73900

390.458302.684309.011

Onderhoud gebouwen, (her-)inrichting en inv.:
Vorig jaar betrof dit voor het grootste deel verbouwings- en aanpassingskosten voor het gebouw 't Web in 
Bleiswijk. 
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Lasten

(12) Personeel
Salariskosten 866.534870.213920.176
Sociale lasten 143.337130.239160.520
Pensioenpremies 126.955110.895134.715
WGA verzekering 2.4054090
Verzuimverzekering 19.53218.66426.976
Uitkering verzuimverzekering 11.478-017.834-
Uitkering bedrijfsvereniging 005.808-
Reis- en verblijfkosten 21.5307.54523.797
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 16.44321.5876.091
Arbodienst 8442.6471.984
Vrijwilligerskosten 15.18824.35127.368
Extern personeel 77609.526
Kosten ondernemingsraad 8982.0900
Mutaties br personeel 13.80400
Overige personeelskosten 6.1698.97111.036-
Overboeking salariskosten 203.091-0206.203-
Terugbetaling belastingdienst 00722-

1.019.8461.197.6111.069.550

Salariskosten:
In 2019 zijn bewust niet alle vacatures ingevuld in verband met de aanstelling van een manager bedrijfsvoering 
in 2020.

Studiekosten en deskundigheidsbevordering:
In 2019 minder uitgegeven voor studiekosten, omdat in 2020 duurdere opleidingen voor personeel gepland 
staan.

Overige personeelskosten:
Dit betreft voor het grootste deel detachering van personeelsmedewerkers van de Bibliotheek aan de 
verbonden Stichting CulturA & Zo. De opbrengst hiervan is gecorrigeerd in de overige personeelskosten.

Personeel:
Binnen de organisatie zijn in 2019 32 medewerkers werkzaam geweest (2018: 31). Totaal 20 fte (2018: 19 fte). 

Overboeking salariskosten:
Dit betreft de doorbelasting van uren van personeel naar diverse projecten.

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 1.7507.3405.041
Kantoorbenodigdheden 7.6113.5966.169
Porti- en vrachtkosten 404878722
Telefoonkosten 6.6217.2026.816
Bankkosten 2.4794.8343.576
Administratie verwerking 41.43846.21842.682
Incassokosten 70165
Overige administratiekosten 615-0505-

59.69570.06864.666
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Lasten

(14) Transportkosten
Transport-derden 8.8288.5068.262
Overige vervoerskosten 3.30502.859

12.1338.50611.121

(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 5.4888.68410.618
Licenties 8.0686.4419.920
Afschrijving automatisering 4.31904.741
Verwerking bibliotheekautomatisering 85.81482.35688.765
ICT-beheer en onderhoud 23.97321.69228.500
Catalogiseren 10.25614.30710.620
Communicatie/datalijnen 20.98025.6946.838
Mutaties br automatisering/ICT 39.863021.227
Overige automatiseringskosten 2.5667.9796.325

201.327167.153187.554

Mutaties bestemmingsreserve automatisering /ICT:
De kosten hebben betrekking op vervanging van nieuwe automatiseringsapparatuur.  

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 100.856133.004142.245
Afschrijving collectie en media 06100
AI's kosten collectie en media 13.07810.20410.620
Huur collectie en media 2.65502.320
Leenrechtvergoedingen 53.98556.73051.992
Tijdschriften en dagbladen 16.11113.92515.361
Overige collectie en media 510531

186.736214.473223.069

Aanschaf collectie en media:
Er is extra collectie aangeschaft voor Nootdorp en Berkel en Rodenrijs om de collectie weer op peil te brengen 
met het oog op verhuizingen.
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Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

€€€
Lasten

(17) Specifieke kosten
Ontwikkeling en educatie 15120.3020
Lezen en literatuur 014.741122
Ontmoeting en debat 7562.7430
Publiciteit 01.1730
Website, bouwen en onderhoud 2.9503.1892.732
Cursussen en workshops 00413
Bibliobus en/of bibliotheek aan huis 01660
Overige specifieke kosten 17010.000

3.87442.31413.267

Ontwikkeling en educatie:
De kosten van de activiteiten van de vakteams (jeugd-jongeren en volwassenen) zijn op de projectkaarten van 
de vakteams verantwoord. Het budget van beide vakteams is onder Ontwikkeling en educatie en onder Lezen 
en literatuur gepresenteerd.  

Overige specifieke kosten:
Dit betreft de kosten voor het Cultuurfonds van Stichting Behoud 't Web in Bleiswijk.

(18) Overige kosten
Rentekosten 01050
Overige kosten 38025
Kosten projecten 650.2340461.191
Lasten voorgaand boekjaar 18.31204.064

668.584105465.280

Kosten projecten:
Dit betreft kosten van projecten en fondsgelden (zie bijlage projectenoverzicht).

Lasten voorgaand boekjaar:
Betreft de volgende nagekomen kosten over 2018:
Verrekening verzuimverzekering en afrekening servicekosten.

Totaal lasten 2.615.1372.036.0372.415.706

Resultaat boekjaar 12.390-048.770

Bleiswijk 18 maart 2020.
Directeur/bestuurder, mevrouw P.J. Togni
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Projectenoverzicht



OVERIGE GEGEVENS
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Resultaatbestemming

Volgens de statuten is het bestuur gemachtigd om besluiten te nemen omtrent de resultaatbestemming. 
Het voorstel tot resultaatbestemming is volgens onderstaande opstelling. Dit voorstel tot resultaatbestemming 
is verwerkt in de jaarrekening. 

Rekening
2018

Rekening
2019

€€

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 12.390-48.770

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Onttrekking bestemmingsreserve 
automatisering 39.86321.227
Toevoeging bestemmingsreserve 
automatisering 43.203-0
Onttrekking bestemmingsreserve 
personeel 13.8040
Toevoeging bestemmingsreserve 
personeel 032.331-
Toevoeging vrij besteedbare reserve 6.812-0
Onttrekking bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris 8.7380
Toevoeging bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris

037.666-

Resultaatbestemming 12.39048.770-

Resultaat na bestemming 00
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oostland 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 

ONS OORDEEL 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Bibliotheek Oostland te 
Lansingerland gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheek Oostland per 31 december 2019 en 
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor 
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ 
en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019;
3. het kasstroomoverzicht over 2019; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bibliotheek Oostland zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:  
 het bestuursverslag;
 het verslag Raad van Toezicht; en
 de overige gegevens.

WGS Accountants B.V.  Ampèreweg 14   3442 AB  Woerden  P o s t b u s  9 0   3 4 4 0  A B   Wo e r d e n

I  wgsaccountants.n l   E i n fo@wgsaccountants.n l   T  0348 40 06 88   KvK 30255014
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor jaarverslaggeving voor micro- en kleine

rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de Richtlijn voor jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-
zonder-winststreven’.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 
C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
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timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Woerden, 18 maart 2020 

WGS Accountants B.V. 

G.J. Smit RA 
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Baten

Bijdrage leners 239.319101.997137.322
Specifieke dienstverlening 79.94465.28314.661
Diverse baten 466.080262.750203.330
Subsidies 1.679.133859.012820.121

Totaal baten 2.464.4761.289.0421.175.434

Lasten 

Bestuur en organisatie 72.18841.12431.064
Huisvesting 309.011124.001185.010
Personeel 1.069.550574.606494.944
Administratie 64.66634.28830.378
Transportkosten 11.1214.2596.862
Automatisering 187.554114.41173.143
Collectie en media 223.069117.225105.844
Specifieke kosten 13.26734512.922
Overige kosten 465.280262.738202.542

Totaal lasten 2.415.7061.272.9971.142.709

Resultaat boekjaar 48.77016.04532.725
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Baten

Bijdrage leners 264.917104.977159.940
Specifieke dienstverlening 95.68977.45418.235
Diverse baten 26.53115.82110.710
Subsidies 1.648.900828.900820.000

Totaal baten 2.036.0371.027.1521.008.885

Lasten 

Bestuur en organisatie 33.12316.69316.430
Huisvesting 302.684124.764177.920
Personeel 1.197.611637.576560.035
Administratie 70.06830.75839.310
Transportkosten 8.5062.6565.850
Automatisering 167.15379.77387.380
Collectie en media 214.473119.80394.670
Specifieke kosten 42.31415.12927.185
Overige kosten 1050105

Totaal lasten 2.036.0371.027.1521.008.885

Resultaat boekjaar 000
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Baten

Bijdrage leners 250.201104.533145.668
Specifieke dienstverlening 95.44269.69025.752
Diverse baten 689.390392.059297.331
Subsidies 1.567.714769.488798.226

Totaal baten 2.602.7471.335.7701.266.977

Lasten 

Bestuur en organisatie 72.48450.30222.182
Huisvesting 390.458124.134266.324
Personeel 1.019.846530.293489.553
Administratie 59.69528.94930.746
Transportkosten 12.1336.4355.698
Automatisering 201.327120.69280.635
Collectie en media 186.73694.42392.313
Specifieke kosten 3.8741.9501.924
Overige kosten 668.584380.236288.348

Totaal lasten 2.615.1371.337.4141.277.723

Resultaat boekjaar 12.390-1.644-10.746-
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