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Jaarrekening en verslag 2020 van Stichting Bibliotheek Oostland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 15 maart 2021.

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

Stichting Bibliotheek Oostland

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

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

In 2019 waren er 39 betaalde krachten en ongeveer 300 vrijwilligers werkzaam voor de bibliotheek.
Zowel de betaalde medewerkers als de vrijwilliger 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. Omdat vanwege COVID-19 het 
diner niet door kon gaan ontving de Raad van Toezicht een andere attentie.

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. Een van deze medewerkers is afgelopen jaar in dienst 
gekomen bij Stichting Bibliotheek Oostland.
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 tevens zijn meegenomen in 
het aantal hierboven genoemde betaalde medewerkers van de bibliotheek.

Beide gemeenten maken resultaatafspraken met de bibliotheek conform het model beleidsgestuurde 
contractfinanciering (BCF). Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een goed format. Beide beleidsmedewerkers 
van de gemeenten hebben daarbij geholpen.

De bibliotheek heeft te maken met een behoorlijke hoeveelheid projectfinancieringen. In feite zouden deze 
projectsubsidies in de exploitatiesubsidie moeten worden opgenomen. Het probleem is dat sommige projecten 
inmiddels zo lang lopen, vanuit bijvoorbeeld landelijke regelingen, dat wanneer de projecten  aflopen, omdat de 
landelijke financiering weg valt, de medewerkers die het project draaien inmiddels in vaste dienst zijn. Om dat 
te voorkomen moet de bibliotheek daarom een flexibele schil hebben die zo groot is, dat dit de continuïteit van 
de bedrijfsvoering van de bibliotheek in gevaar kan brengen. Door de vele werknemers waarbij pensioenleeftijd 
in zicht komt, is er op dit moment al een behoorlijke flexibele schil. Echter dit betreft veelal de frontoffice, terwijl 
projecten vrijwel altijd gedraaid worden door de vakteams. Dit is dus een groot risico dat jaarlijks wordt vermeld

De gemeente Lansingerland werkt met meerjarenafspraken en komend jaar zal de begroting voor 2022 ook 
meerjarig worden opgesteld. De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt met jaarlijkse financiële afspraken.

2020 Was een pittig jaar voor de bibliotheek. Door de Coronapandemie kwam een gedeelte van de 
dienstverlening stil te liggen. Echter door aanpassingen in de dienstverlening liepen ook veel producten en 
diensten door. Soms moest overgeschakeld worden op een digitaal aanbod  i.p.v. een fysiek aanbod, dit was 
helaas niet altijd mogelijk. De boeken werden aan huis bezorgd of men kon ze op bestelling afhalen. Dit bracht 
veel werk met zich mee, het is minder arbeidsintensief als klanten dit zelf doen, maar het leverde een hoop 
dankbare reacties op. In het algemene jaarverslag wordt hier meer over verteld.
In 2021 is de Coronapandemie om meerdere redenen nog steeds een grote dreiging. Niet alleen in financiële 
zin, maar ook met betrekking tot de onzekerheid over welke dienstverlening aangeboden kan worden.
Desondanks kijkt Bibliotheek Oostland vol goede moed naar de toekomst en wordt ook goed nagedacht over 
deze toekomst. In 2021 zal gesproken worden over de huisvesting van de kantoren die nu in Bergschenhoek 
zitten, optimalisatie van de locatie Bergschenhoek en de komst van Blok B, een cultuurhuis in Berkel en 
Rodenrijs. 
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Ook zal in 2021 het nieuwe meerjarenbeleidsplan in werking treden. In dit beleidsplan wordt de borging van 
hetgeen reeds is opgebouwd doorgevoerd en wordt ingezet op verdere uitwerking van alle plannen waarmee 
gestart is in de periode 2017-2020. Logisch vervolg op het meerjarenbeleidsplan is het personeelsbeleidsplan. 
De organisatie zal de komende jaren in een optimalisatieproces zitten. Dit is vooral mogelijk omdat er volgens 
natuurlijk verloop veel nieuwe medewerkers zullen worden aangetrokken. Komende jaren gaat 25% van de 
betaalde medewerkers met (deeltijd)pensioen. 

In 2021 zullen ook de voorbereidingen voor de certificering worden getroffen, zowel die van het Taalhuis als de 
reguliere certificering. Tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht wordt stil gestaan bij de 
belangrijkste risico's die we zien. De risicoparagraaf die hieruit voortvloeit wordt twee keer per jaar besproken.
Een aantal van de risico's is in dit verslag al genoemd. Voor zover dat mogelijk, zijn de risico's verzekerd.
Besproken risico's worden vastgelegd in notulen. In deze jaarrekening is ook een risicoparagraaf te vinden 
waarin de belangrijkste risico's genoemd worden.

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 2021 naar streven.

P.J. Togni
Directeur/bestuurder
15 maart 2021
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De begroting van de bibliotheek voor 2021 ziet er als volgt uit:

Begroting
2021

€
Baten
Bijdrage leners 234.108      
Specifieke dienstverlening 139.512      
Diverse baten 28.060       
Subsidies 1.940.070   
Totaal baten 2.341.750   

Lasten
Bestuur en organisatie 41.606       
Huisvesting 297.808      
Personeel 1.491.428   
Administratie 69.314       
Transportkosten 10.294       
Automatisering 167.526      
Collectie en media 222.581      
Specifieke kosten 41.073       
Overige kosten 120            
Totaal lasten 2.341.750   

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming 0

P.J. Togni
Directeur/bestuurder
15 maart 2021
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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. 

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 2020 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 2020 gevormd door:
- mevr. M.F.H. Broekman, voorzitter 

(sinds 01-01-2016 lid, m.i.v. 01-01-2019 voorzitter)
- dhr. J. Boele, vicevoorzitter 

(sinds 01-01-2017 lid, m.i.v. 01-01-2019 vicevoorzitter)
- 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)

Per 1 januari 2021 is dhr. J.A.S. van Dijk op eigen verzoek bij het aflopen van zijn eerste termijn teruggetreden 
als lid van de RvT. Hij is vervangen door mevr. S.M.A. Olsthoorn, die per 1 januari 2021 als lid van de RvT is 
toegetreden.
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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-partner bij Coupry
 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo
 Commissaris bij Rondom Wonen
 Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap

Dhr. J. Boele:
 Directeur/bestuurder LSR
 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo
 Jurylid van de Planetree Award (mensgerichte zorg)
 Voorzitter Raad van Advies, Prof. Guus Schrijvers Academie

Dhr. J.A.S. van Dijk:
 Senior Controller Quion

Dhr. J.L.G. Mensink:
 Senior assetmanager TU Delft 
 Lid Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo
 Bestuurslid korfbalvereniging Fortuna

Dhr. A. van Steensel, lid
 Projectmanager gemeente Alphen aan den Rijn
 Lid Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo (tot 01-03-2020)
 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. 

Overzicht 2020

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 2020 Bibliotheek Oostland.

De RvT heeft in 2020 vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de directie. In verband met Corona is het 
grootste deel van de RvT-vergaderingen dit jaar digitaal gehouden en is er een extra 'bijpraat'-moment met de 
directie ingelast over de wijze waarop Bibliotheek Oostland met de Corona-crisis en de daarbij behorende 
maatregelen omging. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest tussen de directie en (de voorzitter van) de 
RvT via telefoon, e-mail of WhatsApp over de ontwikkelingen.

De RvT heeft de directie op diverse gebieden geadviseerd en goedkeuring verleend aan voorstellen van de 
directie, waaronder de begroting voor 2021 en de jaarrekening 2019. De Corona-crisis en de samenwerking 
met Stichting CulturA & Zo waren bijzondere aandachtspunten. De voorbereidingen over de voor halverwege 
2021 geplande evaluatie van de exploitatie van Stichting CulturA & Zo zijn, in samenwerking met de RvT van 
Stichting CulturA & Zo, eind 2020 begonnen.
 
De voor eind maart 2020 geplande evaluatie over het eigen functioneren van de RvT in 2020 met externe 
begeleiding is uitgesteld naar - uiteindelijk - 2021. Voor de zelfevaluatie van 2020 is gekozen om deze in 
november 2020 zonder externe begeleiding en digitaal te doen. Deze zelfevaluatie is uitgevoerd conform de 
code Cultural Governance.
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De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de directie en van alle medewerkers en 
vrijwilligers van Bibliotheek Oostland in 2020, in het bijzonder voor de getoonde flexibiliteit bij het uitvoeren van 
de steeds weer veranderende overheidsmaatregelen als gevolg van de Corona-crisis.

Vooruitblik 2021 en verder

De RvT wacht ook in 2021 te sturen op het in stand houden, verbeteren en toekomstbestendig maken/houden 
van de bibliotheekvoorziening in de beide betrokken gemeenten. Naar verwachting zal de uitvoering van de 
Corona-maatregelen ook in 2021 bijzondere aandacht behoeven.

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 heeft Bibliotheek Oostland het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opgesteld. Dit is door de RvT goedgekeurd. 

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 steeds centraal staan.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oostland in de vergadering van 15 
maart 2021.



JAARREKENING



Stichting Bibliotheek Oostland

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

 8

31 december 201931 december 2020
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Gebouwen 11
Verbouwing en inrichting 58.48350.896
(Her)inrichting en inventaris 6.5505.395
Automatisering 11.86218.098

76.89674.390

Som der vaste activa 76.89674.390

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 203.8709.959
Rekening courant 015.057
Belastingen 4.14616.076
Vooruitbetaalde bedragen 7.2769.251
Vorderingen 37.23458.221

252.526108.564
Liquide middelen

Kas 3.3323.505
Bank(en) rekening-courant 82.630101.948
Spaarrekeningen 847.0971.026.199
Gelden onderweg 3.7062.591

936.7651.134.243

Som der vlottende activa 1.189.2911.242.807

Totaal activa 1.266.1871.317.197
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31 december 201931 december 2020
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Vrij besteedbare reserve 158.551159.146
Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris 38.21745.262
Bestemmingsreserve automatisering 146.449137.238
Bestemmingsreserve collectie en media 030.000
Bestemmingsreserve personeel 63.47583.475
Bestemmingsreserve bibliotheekvoorzieningen 037.000

406.692492.121

Voorzieningen (4)

Voorziening groot onderhoud 129.465125.984
Voorziening personeel 015.557
Voorziening toekomstbestendige bibliotheek 6.4960

135.961141.541

Kortlopende schulden (5)

Vooruitontvangen bedragen 84.47781.502
Crediteuren 54.33841.593
Rekening-courant 49.7410
Belastingen 42.40645.323
Pensioenpremies 18.83019.229
Overige schulden 473.742495.888

723.534683.535

Totaal passiva 1.266.1871.317.197
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 239.319251.055214.692
Specifieke dienstverlening (7) 79.944140.272124.212
Diverse baten (8) 466.08022.088620.369
Subsidies (9) 1.679.1331.907.4801.789.051

Totaal baten 2.464.4762.320.8952.748.324

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 72.18841.83871.172
Huisvesting (11) 309.011309.911285.268
Personeel (12) 1.069.5501.445.9561.262.568
Administratie (13) 64.66667.59387.808
Transportkosten (14) 11.1219.10911.217
Automatisering (15) 187.554169.479164.816
Collectie en media (16) 223.069223.037215.025
Specifieke kosten (17) 13.26753.86212.030
Overige kosten (18) 465.280110552.991

Totaal lasten 2.415.7062.320.8952.662.895

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 48.770085.429

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 0595-
Toevoeging bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris

37.666-7.045-
Onttrekking bestemmingsreserve 
automatisering 21.2279.211
Toevoeging bestemmingsreserve 
collectie en media 030.000-
Toevoeging bestemmingsreserve 
personeel 32.331-20.000-
Toevoeging bestemmingsreserve 
bibliotheekvoorzieningen 0037.000-

Resultaatbestemming 48.770-85.429-
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Rekening
2019

Rekening
2020

€€

Exploitatieresultaat 48.77085.429

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 38.67920.118

Mutatie kortlopende vorderingen 70.689143.962-
Mutatie vreemd vermogen kort 43.74439.999-
Mutatie werkkapitaal 26.945-103.963

Kasstroom uit operationele
activiteiten 60.504209.510

Investeringen in vaste activa 012.032

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 012.032-

Mutatie geldmiddelen 60.504197.478

Stand per 1 januari 876.261936.765
Stand per 31 december 936.7651.134.243

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 60.504197.478

Solvabiliteit en liquiditeit
31-12-2020 31-12-2019

Solvabiliteit 37,00% 32,00%
Current ratio (liquiditeit) 1,82 1,64
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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. 
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WNT-verantwoording 2020 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 2020 voor Stichting Bibliotheek Oostland is € 201.000. 
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 2020 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2020 tot 31-12-2020 ( 2019: gehele jaar in dienst) is dit mevrouw P.J. Togni. 
Bezoldiging: 

 Brutoloon inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld op jaarbasis, conform CAO Openbare 
Bibliotheken, bedraagt € 97.744 (2019 € 95.180) inclusief (belaste) onkostenvergoeding.

 De omvang van het dienstverband betreft 1 fte ( 2019: 1 fte).
De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft het werkgeversgedeelte 

pensioen en bedraagt € 12.813 (2019: € 12.561).
 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 2020 de volgende leden; deze leden hebben in 2020 geen vergoeding 
ontvangen:
 mevr. M.F.H. Broekman, voorzitter (sinds 01-01-2016 lid, benoemd m.i.v. 01-01-2019 als voorzitter);
 dhr. J. Boele, vicevoorzitter (sinds 01-01-2017 lid, benoemd m.i.v. 01-01-2019 als vicevoorzitter);
 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 2020 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 2020 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 en maatregelen voor Bibliotheek 
Oostland. Voor de korte en de langere termijn worden onderstaande zaken gezien als belangrijkste risico's:

1. De Covid-19 pandemie vormt een van de grootste risico's;

2. Onvoldoende middelen om de bestaande dienstverlening voort te kunnen zetten in geval van  
beknotting van de structurele gemeentelijke financiële bijdrage; 

3. Afname van de (financiële) slagkracht van samenwerkingspartners; 

4. Onvoldoende borging bij uitval sleutelfiguren binnen de organisatie; 

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

6. 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. 

7. Er is geen mogelijkheid te reserveren voor investeringen in de inventaris voor de vestigingen in 
Pijnacker-Nootdorp;

8. Risico's rondom stijging van de onderhoudskosten van oude panden in eigendom  in combinatie met 
steeds strenger wordende duurzaamheidseisen;

 
9. Vermenging tussen CulturA & Zo en Bibliotheek Oostland. 
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Verzekerde waarde

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

Verzekerde waarden per  31 december 2020

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.

20192020
AantalAantal

Lansingerland 72.38374.617
Pijnacker-Nootdorp 43.99244.552
Totaal 116.375119.169
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(1) Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2020 zijn hieronder samengevat:

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Gebouwen

Boekwaarde per 31 december 2019 101

Totaal mutaties 000

Boekwaarde per 31 december 2020 101

Cumulatieve aanschafwaarde 1.010.7231.010.7221
Cumulatieve afschrijvingen 1.010.722-1.010.722-0

Boekwaarde per 31 december 2020 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 2019 58.48358.483

Afschrijvingen 7.587-7.587-

Totaal mutaties 7.587-7.587-

Boekwaarde per 31 december 2020 50.89650.896

Cumulatieve aanschafwaarde 257.385257.385
Cumulatieve afschrijvingen 206.489-206.489-

Boekwaarde per 31 december 2020 50.89650.896

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

Lansingerland

€€€

(Her)inrichting en inventaris

Boekwaarde per 31 december 2019 6.5503.4793.071

Afschrijvingen 1.155-781-374-

Totaal mutaties 1.155-781-374-

Boekwaarde per 31 december 2020 5.3952.6982.697

Cumulatieve aanschafwaarde 126.6816.455120.226
Cumulatieve afschrijvingen 121.286-3.757-117.529-

Boekwaarde per 31 december 2020 5.3952.6982.697

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

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Beveiligingsapparatuur gebouw

Boekwaarde per 31 december 2019 000

Totaal mutaties 000

Boekwaarde per 31 december 2020 000

Cumulatieve aanschafwaarde 8.7137.6631.050
Cumulatieve afschrijvingen 8.713-7.663-1.050-

Boekwaarde per 31 december 2020 000
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TotaalLansingerland
€€

Kantoorapparatuur

Boekwaarde per 31 december 2019 00

Totaal mutaties 00

Boekwaarde per 31 december 2020 00

Cumulatieve aanschafwaarde 1.8891.889
Cumulatieve afschrijvingen 1.889-1.889-

Boekwaarde per 31 december 2020 00

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Automatisering

Boekwaarde per 31 december 2019 11.8626.5165.346

Investeringen 12.0325.3486.684
Afschrijvingen 5.796-2.997-2.799-

Totaal mutaties 6.2362.3513.885

Boekwaarde per 31 december 2020 18.0988.8679.231

Cumulatieve aanschafprijs 35.73817.98717.751
Cumulatieve afschrijvingen 17.640-9.120-8.520-

Boekwaarde per 31 december 2020 18.0988.8679.231

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20% over de aanschafwaarde.
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TotaalLansingerland
€€

Collectie en media

Boekwaarde per 31 december 2019 00

Totaal mutaties 00

Boekwaarde per 31 december 2020 00

Cumulatieve aanschafwaarde 34.85734.857
Cumulatieve afschrijvingen 34.857-34.857-

Boekwaarde per 31 december 2020 00
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(2) Vorderingen en overlopende activa

31 december 201931 december 2020
€€

Debiteuren

Debiteuren 203.8709.959
203.8709.959

Rekening-courant 

Stichting CulturA & Zo 015.057

Belastingen

Omzetbelasting 4.14616.076
4.14616.076

Vooruitbetaalde bedragen

Tijdschriften 797103
Verzekeringen 2.434670
Huur 6296.014
Onderhoudscontracten 293293
Automatiseringskosten 3.1232.171

7.2769.251

Vorderingen

Rente 3030
Loonkostensubsidie/LIV 7240
Overige vorderingen 36.20758.221

37.23458.221

Totaal vorderingen en overlopende activa 252.526108.564

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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(3) Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2019 158.55175.41983.131

Toevoeging 5955950

Totaal mutaties 5955950

Reserve per 31 december 2020 159.14676.01583.131

Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2019 38.2176238.155

Toevoeging 7.04507.045

Totaal mutaties 7.04507.045

Reserve per 31 december 2020 45.2626245.200

De bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige investeringen voor inrichting en inventaris op te vangen.
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Bestemmingsreserve automatisering

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2019 146.44956.06690.383

Onttrekking 9.2116.3562.855

Totaal mutaties 9.211-6.356-2.855-

Reserve per 31 december 2020 137.23849.71087.528

De bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige investeringen voor automatisering op te vangen. In 2020 
is totaal € 9.211 uitgegeven aan de vervanging van nieuwe automatiseringsapparatuur. 

Bestemmingsreserve collectie en media

TotaalLansingerland
€€

Reserve per 31 december 2019 00

Toevoeging 30.00030.000

Totaal mutaties 30.00030.000

Reserve per 31 december 2020 30.00030.000

De bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige investeringen voor de jeugdcollectie in Berkel en 
Rodenrijs op te vangen.
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Bestemmingsreserve personeel

TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Reserve per 31 december 2019 63.47532.33131.144

Toevoeging 20.000020.000

Totaal mutaties 20.000020.000

Reserve per 31 december 2020 83.47532.33151.144

De bestemmingsreserve personeel is bedoeld om calamiteiten en transitievergoedingen op te vangen die 
personeel betreffen.

Bestemmingsreserve bibliotheekvoorzieningen

TotaalLansingerland
€€

Reserve per 31 december 2019 00

Toevoeging 37.00037.000

Totaal mutaties 37.00037.000

Reserve per 31 december 2020 37.00037.000

De bestemmingsreserve is conform afspraak met de gemeente Lansingerland en bedoeld om toekomstige 
investeringen voor de komst van Blok B in Berkel en Rodenrijs en voor het traject rondom het maatschappelijk 
rendement op te vangen.
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(4) Voorzieningen

TotaalPijnacker
-Nootdor

p

Lansinge
rland

€€€

Voorziening groot onderhoud

Stand per 31 december 2019 129.465118.03311.432

Dotatie 54.74728.95025.797
Besteding 58.228-52.786-5.442-

Totaal mutaties 3.481-23.836-20.355

Stand per 31 december 2020 125.98494.19731.787

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 is er een extra dotatie aan de voorziening gedaan in 
verband met schilderwerk en een brandmeldcentrale in Bleiswijk, omdat hier eerder dan gepland onderhoud 
uitgevoerd moet worden.

TotaalPijnacker
-Nootdor

p

Lansinge
rland

€€€

Voorziening personeel

Stand per 31 december 2019 000

Dotatie 15.5577.7787.779

Totaal mutaties 15.5577.7787.779

Stand per 31 december 2020 15.5577.7787.779

De voorziening is bedoeld voor langdurig ziek personeel en transitievergoedingen.
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

€€

Voorziening toekomstbestendige bibliotheek

Stand per 31 december 2019 6.4966.496

Besteding 6.496-6.496-

Totaal mutaties 6.496-6.496-

Stand per 31 december 2020 00

In 2020 is de resterende € 6.496 uitgegeven aan de vervanging van de lampen door LED in de Bibliotheek in 
Pijnacker. 
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(5) Kortlopende schulden

31 december 201931 december 2020
€€

Vooruitontvangen bedragen

Contributies leden 84.47781.502

84.47781.502

Crediteuren

Crediteuren 54.33841.593

54.33841.593

Rekening-courant 

Stichting CulturA & Zo 49.7410

49.7410

Belastingen

Loonheffing 42.40645.323

42.40645.323

Pensioenpremies

Pensioenpremies 18.83019.229

18.83019.229

Overige schulden

Reservering vakantiedagen 31.82951.248
Reservering vakantiegeld 45.47149.916
Stichting Leenrecht 015.164
Personeelskosten 02.522
Accountantskosten 7.2487.500
Netto salarissen 3.5333.482
Deposito's leden 14.40213.808
Huur gebouwen 1.4940
Projecten 344.376310.308
Overige schulden 25.38941.940

473.742495.888

Totaal kortlopende schulden 723.534683.535

De deposito's leden betreffen tegoeden van de leden op de Bibliotheekpas. 
Extra reservering nog te betalen leenrechtvergoedingen opgenomen de Bibliotheek op School.
Voor de projecten wordt verwezen naar het projectenoverzicht.
De overige schulden betreffen voor het grootste deel nog te betalen onderhoudsfacturen.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Financiële verplichtingen meerdere jaren

Huurovereenkomst Nieuwstraat 25, Berkel en Rodenrijs
Looptijd Vanaf 1-3-1996 tot 28-02-2022
Bedrag € 73.193 op jaarbasis

Huurovereenkomst De Stander, Wilhelminastraat 1a en 1b, Bergschenhoek
Looptijd Vanaf 01-05-2020 tot 01-05-2021, met jaarlijkse verlenging
Bedrag € 30.808 op jaarbasis

Huurovereenkomst Stampioendreef, Bergschenhoek
Looptijd Vanaf 31-12-2020, met jaarlijkse verlenging
Bedrag € 1.750 op jaarbasis

Huurovereenkomst Florijnstraat 7, Delfgauw (Triangel)
Looptijd Vanaf 01-08-2020 tot 01-08-2021, met jaarlijkse verlenging
Bedrag € 1.750 op jaarbasis

Boeken in bestelling
Doordat boeken in bestelling eventueel geannuleerd kunnen worden zonder verdere 
gevolgen is dit bedrag opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichting.
Het bedrag van boeken in bestelling is per balans datum € 2.625 (2019: € 3.861).
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 176.883196.347169.607
Vooruitbetaalde contributies vorig jaar 6.07902.975
Leengelden 1640155
Telaatgelden 43.06732.37431.889
Bespreekgelden 4.2593.2933.592
Schadevergoeding materialen 2.7513.0682.443
Verkoop afgeschreven materialen 2.5545.605552
Bijdrage scholen en instellingen 08.5240
Bijdrage internet 1.600310996
Overige baten leners 1.9621.5342.483

239.319251.055214.692

Contributies:
Contributies vallen lager uit door minder betalende leden. Een verdere daling van het ledenaantal wordt 
verwacht vanwege de Covid-19 pandemie.

Telaatgelden:
Dit betreft ontvangen boetegelden voor het niet tijdig terugbrengen van boeken en materialen. Tijdens de 
periodes dat de bibliotheek gesloten was werden er geen telaatgelden of bespreekgelden gerekend.

Verkoop afgeschreven materialen:
Vanwege Covid-19 zijn er geen markten afgeschreven boeken gehouden.

Bijdrage scholen en instellingen:
De bijdragen van scholen zijn geboekt onder specifieke opbrengsten dienstverlening.

Overige baten leners:
Dit betreft de afboeking van de tegoeden van leners.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Baten

(7) Specifieke dienstverlening
Specifieke opbrengsten dienstverlening 97101.157
Ontwikkeling en educatie 029.33326
Lezen en literatuur 1.5790219
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 686634203
Opbrengst detachering 4.52543.29578.612
Cursussen en workshops 3867.10045
Verhuur gebouwen 65.04857.40238.590
Overige specifieke opbrengsten 6.7492.5085.360

79.944140.272124.212

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:
Naast de detachering van medewerkers van de Bibliotheek aan Stichting CulturA, ook detacheringsuren voor 
Stichting jeugd- en jongerenwerk.

Verhuur gebouwen:
Dit betreft de verhuur van diverse (bibliotheek) ruimten. De inkomsten lopen terug vanwege het opzeggen van 
één van de grote huurders van Buurt & Zo en vanwege Covid-19 waardoor een hoop incidentele huurders weg 
vielen.

Overige specifieke opbrengsten:
Betreft voor het grootste deel facturatie voor deelname stuurgroep en fondsenwerving Skep.



Stichting Bibliotheek Oostland

 31

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Baten

(8) Diverse baten
Rente 3025000
Opbrengst materialen 1970912
Sponsoring, donaties en reclame 6.2868.8574.777
Koffieautomaten 1.2151.822127
Opbrengst projecten 442.64510.200590.975
Overige diverse baten 1.4910695
Baten voorgaande jaren 14.122023.783

466.08022.088620.369

Sponsoring, donaties en reclame:
Lagere inkomsten uit reclame door afhakende adverteerders.

Opbrengst projecten:
Dit betreffen ontvangen subsidies van projecten en inkomsten van diverse fondsen. Voor een specificatie van 
de projecten wordt verwezen naar het projectenoverzicht. In de begroting wordt de som van de opbengsten en 
kosten voor projecten gesaldeerd begroot. De hoogte hangt sterk samen met de toegezegde fondsen en status 
van de projecten.

Baten voorgaande jaren:
Dit betreft een dubbele betaling van XRC services en van AON, een creditering van Probiblio (automatische 
incasso ten onrechte berekend), afrekening energie Berkel en Rodenrijs en afrekening
Oranjefonds project bezoekmannen en vrouwen.

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 1.678.8921.767.4801.782.280
Overige subsidies en bijdragen 241140.0006.771

1.679.1331.907.4801.789.051

Exploitatiesubsidie:
Gemeente Lansingerland is conform meerjarenbeschikking van 22-12-2017, € 922.000
Gemeente Pijnacker-Nootdorp is conform beschikking van 09-10-2019 met kenmerk 19EMA15967, € 860.280

Overige bijdragen:
Dit betreft een stimuleringspremie van de VOB, een bijdrage Read2Me van Probiblio, een subsidie
jubileumboekje van Fonds 1818 en een subsidie ondersteuning donorregistratie van de Koninklijke Bibliotheek.

Totaal baten 2.464.4762.320.8952.748.324
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 2.3728.83213.018
Promotie en representatie 1.0181.0573.779
Publiciteit en voorlichting 7.0185.29215.518
Contributies 13.71411.41813.917
Documentatie en vakliteratuur 31900
Accountantskosten 7.2488.1707.500
Verzekeringskosten 11.7964.65912.056
Onderzoekskosten organisatie 28.4821.6104.357
Overige bestuurs- en organisatiekosten 2218001.027

72.18841.83871.172

Bestuurskosten:
Extra kosten voor magazine/jaarverslag en meerjarenbeleidsplan en voor producten en dienstengids.

Publiciteit en voorlichting:
Extra kosten vanwege Covid-19 om onze (gewijzigde) producten en diensten duidelijk zichtbaar te maken.

Verzekeringskosten:
Een deel van de verzekeringen is geboekt onder huisvesting. 

Onderzoekskosten organisatie:
Dit betreft advieskosten Skep79 en kosten zelfevaluatie Raad van Toezicht.

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 121.501107.318106.394
Servicekosten 32200
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 1.29016.3001.155
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 10.3113.2803.044
Afschrijving verbouwing en inrichting 7.58707.587
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 23.4864.61119.500
Dotatie voorziening groot onderhoud 44.27446.12654.747
Schoonmaakkosten 34.16051.24836.104
Energiekosten 46.31849.73649.731
Teruggave energiebelasting 2.386-011.751-
Belastingen 14.42613.91912.275
Verzekeringen 4.8209.5152.111
Arbokosten 002.759
Beveiligingskosten 7937.471947
Afschrijving beveiligingsapparatuur gebouw 03870
Overige huisvestingskosten 2.1090665

309.011309.911285.268

Onderhoud gebouwen, (her-)inrichting en inv.:
Dit betreft diverse incidentele onderhoudskosten diverse vestigingen.

Schoonmaakkosten:
Gedurende de sluiting van de vestigingen vanwege Covid-19 zijn er andere schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd i.p.v. 
de reguliere schoonmaakwerkzaamheden. 

Arbokosten:
De arbokosten zijn hoger uitgevallen vanwege langdurig zieken.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(12) Personeel
Salariskosten 920.1761.119.6541.054.168
Sociale lasten 160.520133.345175.349
Pensioenpremies 134.715112.683149.659
WGA verzekering 04620
Verzuimverzekering 26.97618.95134.262
Uitkering verzuimverzekering 17.834-012.514-
Uitkering bedrijfsvereniging 5.808-03.656-
Reis- en verblijfkosten 23.7977.72021.014
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 6.09121.90816.715
Arbodienst 1.9842.7232.659
Vrijwilligerskosten 27.36816.79118.797
Extern personeel 9.52601.516
Kosten ondernemingsraad 02.5001.092
Dotatie voorziening personeel 0015.557
Overige personeelskosten 11.036-9.21914.032
Overboeking salariskosten 206.203-0226.082-
Terugbetaling belastingdienst 722-00

1.069.5501.445.9561.262.568

Salariskosten:
De totale personeelskosten zijn lager uitgevallen door het niet invullen van vacatures tijdens de sluiting van de 
vestigingen vanwege Covid-19 en tijdig inspringen op de terugloop van de daaraan verbonden tegenvallende 
inkomsten.

Vrijwilligers:
De kosten voor vrijwilligers zijn hoger uitgevallen door een toename aan vrijwilligers.

Personeel:
Binnen de organisatie zijn in 2020 37 medewerkers werkzaam geweest (2019: 32). Totaal 23 fte (2019: 20 fte). 

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

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 5.0413.96119.663
Kantoorbenodigdheden 6.1693.6736.656
Porti- en vrachtkosten 7229371.285
Telefoonkosten 6.8167.2978.267
Bankkosten 3.5764.8922.773
Administratie verwerking 42.68246.83348.703
Incassokosten 165040
Overige administratiekosten 505-0421

64.66667.59387.808

Reproductie / drukwerk:
Extra kosten vanwege Covid-19 om onze (gewijzigde) producten en diensten duidelijk zichtbaar te maken.

Administratie:
Dit betreft de kosten voor de financiële en salarisadministratie.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(14) Transportkosten
Transport-derden 8.2629.1097.900
Overige vervoerskosten 2.85903.317

11.1219.10911.217

(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 10.6186.9345.796
Licenties 9.9208.5162.997
Afschrijving automatisering 4.74105.796
Verwerking bibliotheekautomatisering 88.76583.70486.413
ICT-beheer en onderhoud 28.50023.16133.148
Catalogiseren 10.62014.46110.602
Communicatie/datalijnen 6.83824.6735.563
Mutaties br automatisering/ICT 21.22709.211
Overige automatiseringskosten 6.3258.0305.290

187.554169.479164.816

ICT-beheer en onderhoud:
Hogere kosten vanwege thuiswerken en aanschaf van nieuwe betaalapparatuur en inregelen van 
automatisering voor nieuw personeel.

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

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 142.245136.504121.616
Afschrijving collectie en media 06200
AI's kosten collectie en media 10.62012.40610.850
Huur collectie en media 2.32001.799
Leenrechtvergoedingen 51.99259.40365.055
Tijdschriften en dagbladen 15.36114.10414.627
Overige collectie en media 53101.078

223.069223.037215.025

Aanschaf collectie en media:
Minder collectie aangeschaft vanwege Covid-19 en om te anticiperen op de aankomende ontwikkelingen in 
Berkel en Rodenrijs met blok B. 

Leenrechtvergoedingen:
Naast de reguliere leenrechtvergoedingen is er ook een stelpost meegenomen voor nog te betalen 
leenrechtvergoedingen voor de Bibliotheek op School. 
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(17) Specifieke kosten
Ontwikkeling en educatie 025.30683
Kunst en cultuur 00118
Lezen en literatuur 12215.36769
Ontmoeting en debat 08.5110
Publiciteit 01.1940
Website, bouwen en onderhoud 2.7323.3111.536
Cursussen en workshops 4130224
Bibliobus en/of bibliotheek aan huis 01730
Overige specifieke kosten 10.000010.000

13.26753.86212.030

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 de gezamenlijke programmering met Stichting Behoud 't Web.

(18) Overige kosten
Rentekosten 01101.572
Artikelen voor de verkoop 00791
Overige kosten 2502-
Kosten projecten 461.1910538.066
Lasten voorgaand boekjaar 4.064012.564

465.280110552.991

Kosten projecten:
Dit betreft kosten van projecten en fondsgelden. Voor een specificatie wordt verwezen naar het 
projectenoverzicht.

Lasten voorgaand boekjaar:
Dit betreft nagekomen kosten over 2019. Onder andere energie afrekening en afrekening servicekosten.

Totaal lasten 2.415.7062.320.8952.662.895

Resultaat boekjaar 48.770085.429

Bleiswijk 15 maart 2021.
Directeur/bestuurder, mevrouw P.J. Togni
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Projectenoverzicht

Projectenoverzicht per 31-12-2020 Balans Balans

Project Project
saldo 

projecten
project 

uitgaven
ontvangen 
subsidies

overige 
opbrengsten kosten opbrengst

resultaat
projecten

saldo 
projecten

nummer omschrijving 1-1-2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 31-12-2020

000045 Voorleesexpress PN/LL -23.557€    131€         -€               -€                    38.569€    61.995€      -23.425€   -€               

000050 Boekstart in de kinderopvang PN/LL -46.749€    498€         -€               -€                    33.324€    79.575€      -46.251€   -€               

000078 Annie M.G. Schmidt project LL -10.679€    -€              -€               -€                    4.182€      14.860€      -10.679€   -€               

000081 Lezen voor de Lijst havo/vw o LL -3.250€      31€           -€               -€                    31€           3.250€        -3.219€     -€               

000087 Seniorw eb PN/LL -32.049€    4.073€      -€               -3.160€           3.160€      3.160€        -€              -31.136€    

000088 Cultuureducatie met Kw aliteit PN/LL -130.783€  130.783€  -€               -€                    -€              -€               -€              -€               

000089 Combinatiefuncties cultuur T4T PN -27.809€    27.809€    -€               -€                    -€              -€               -€              -€               

000090 Boekenpret PN 16.168€      83€           -€               -€                    29.251€    13.000€      16.251€    -€               

000091 Taalhuis-Piezo PN/LL -77.364€    114.532€  -104.645€  -750€              105.395€  105.395€    -€              -68.227€    

000093 Samenw erking Belastingdienst -2.319€      -€              -2.319€      -€                    -€              -€               -€              -4.638€      

000094 Intensivering informeel leren LL -2.510€      30.756€    -29.960€    -€                    57.921€    59.635€      -1.714€     -€               

000095 Digitale Inclusie ondersteuning -3.478€      2.290€      -5.797€      -€                    2.290€      2.290€        -€              -6.985€      

000097 Taaltrein PN -€               33.747€    -41.415€    -€                    33.747€    33.747€      -€              -7.668€      

000098 Cultuureducatie met Kw aliteit PN/LL -€               97.420€    -98.235€    -130.783€       97.420€    97.420€      -€              -131.599€  

000099 Team4Talent PN -€               79.369€    -109.154€  -27.809€         79.369€    79.369€      -€              -57.594€    

000100 Vakteam jeugd en jongeren PN/LL -€               13.750€    -€               -9.232€           27.750€    23.232€      4.518€      -€               

000101 Vakteam volw assenen PN/LL -€               11.657€    -€               -49€                25.657€    14.049€      11.609€    -€               

000104 Sport en bew egen LL -€               -€              -2.462€      -€                    -€              -€               -€              -2.462€      

Totaal -344.377€  546.929€  -393.987€  -171.782€       538.066€  590.975€    -52.909€   -310.308€  

Baten en lasten



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
2019

Rekening
2020

€€

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 48.77085.429

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 0595-
Toevoeging bestemmingsreserve 
(her)inrichting en inventaris

37.666-7.045-
Onttrekking bestemmingsreserve 
automatisering 21.2279.211
Toevoeging bestemmingsreserve 
collectie en media 030.000-
Toevoeging bestemmingsreserve 
personeel 32.331-20.000-
Toevoeging bestemmingsreserve 
bibliotheekvoorzieningen 037.000-

Resultaatbestemming 48.770-85.429-

Resultaat na bestemming 00



PBOOS/A.2103419.O 
38 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: de raad van toezicht van Stichting Bibliotheek Oostland 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en 
van het resultaat over 2020 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 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020;  
3. het kasstroomoverzicht over 2020; 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 2020 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. 

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  BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 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. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

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, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling controleprotocol WNT 2020, 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 de raad van toezicht 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, 15 maart 2021 

WGS Accountants B.V. 

G.J. Smit RA 
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Baten

Bijdrage leners 214.69294.874119.818
Specifieke dienstverlening 124.212116.9187.294
Diverse baten 620.369331.942288.427
Subsidies 1.789.051862.007927.044

Totaal baten 2.748.3241.405.7411.342.583

Lasten 

Bestuur en organisatie 71.17234.56836.604
Huisvesting 285.268104.102181.166
Personeel 1.262.568695.737566.831
Administratie 87.80845.47442.334
Transportkosten 11.2174.5286.689
Automatisering 164.816102.80662.010
Collectie en media 215.025105.578109.447
Specifieke kosten 12.0301.03310.997
Overige kosten 552.991317.676235.315

Totaal lasten 2.662.8951.411.5021.251.393

Resultaat boekjaar 85.4295.761-91.190
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TotaalPijnacker-
Nootdorp

Lansingerland

€€€

Baten

Bijdrage leners 251.055107.075143.980
Specifieke dienstverlening 140.272120.00220.270
Diverse baten 22.08815.3686.720
Subsidies 1.907.480875.4801.032.000

Totaal baten 2.320.8951.117.9251.202.970

Lasten 

Bestuur en organisatie 41.83821.02820.810
Huisvesting 309.911128.336181.575
Personeel 1.445.956714.731731.225
Administratie 67.59330.87336.720
Transportkosten 9.1092.9596.150
Automatisering 169.47981.36988.110
Collectie en media 223.037123.19799.840
Specifieke kosten 53.86215.43238.430
Overige kosten 1100110

Totaal lasten 2.320.8951.117.9251.202.970

Resultaat boekjaar 000
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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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