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Inleiding

1 Algemeen

Stichting Bibliotheek Nieuwegein is opgericht op 22 mei 1969. In de statuten van de Stichting is 
het doel van de Stichting als volgt omschreven:

“De Stichting heeft als het doel het bevorderen van vrij verkeer van informatie en het in stand 
houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.”

De Stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

 Het ontwikkelen en in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek als 
kenniscentrum, gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een professionele 
personele bezetting.

 Dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van een collectie, het 
beschikbaar stellen van media en het geven van voorlichting en informatie. 

 Het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41177796.

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende personen: 

Mevrouw drs. G.H. van der Nat (voorzitter tot 8 december 2017)
De heer mr. G. Bamberg (voorzitter vanaf 8 december 2017)
Mevrouw dr. M. Vernooy-Gerritsen
De heer drs. A.J.G.M. Nuijten
Mevrouw drs. R. Hanoman
De heer F.M. Dekker

Mevrouw G.G. Wiegant, MPM, draagt als bestuurder van de Stichting verantwoordelijkheid voor
het verslagjaar 2017. 
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2 Verslag van de bestuurder bij de jaarrekening 2017

Het financieel verslag 2017 vormt, samen met het Activiteitenverslag, de publieke verantwoording 
over het jaar 2017 van de Stichting Bibliotheek Nieuwegein.

Hoofdlijnen van het gevoerde beleid
De Wet op het stelsel openbare bibliotheek (2015) regelt de nationale toegang tot de digitale 
bibliotheek. De wet benoemt de vijf kernfuncties van de bibliotheek voor de toekomst: 

1. Kennis- en informatieverwerving
2. Informele educatie
3. Leesbevordering
4. Meningsvorming
5. Cultuureducatie 

De kracht van de wet ligt in het feit dat de inhoudelijke invulling van het bibliotheekwerk hierbij wordt 
overgelaten aan de lokale bibliotheek. 

Het innovatieve karakter van de Stichting is tot uitdrukking gekomen door de keuze van de VOB
(Vereniging van Openbare Bibliotheken) om het gezondheidsprogramma van de Stichting te 
benoemen als belangrijke innovatie voor collega-bibliotheken. Dit is beloond met een 
innovatiesubsidie van € 10.000,- en een podiumplaats op het landelijk innovatiecongres. 
Ook in 2017 heeft de bibliotheek als lid van de nationale stuurgroep Bredebieb een rol gehad in de 
ontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek.

Naast organisatieontwikkeling liepen ook de ontwikkeling van een dienstverleningsconcept voor het
Atrium in het Stadshuis en de ontwikkeling van een nieuwe beleidskoers als een rode draad door 
2017. 

In 2017 is gewerkt aan de verdere transitie van het lokale bibliotheekwerk als relevante participant in 
een breed sociaal domein. Experimenten met co-creatie en het op een nieuwe wijze werken met
vrijwilligers maken de Voorleesbrigade, de Taalbrigade en de Media Makerspace tot een succes.
De organisatie kenmerkt zich inmiddels door veelal hoogopgeleid personeel. Het samenwerken en 
afstemmen van processen en werkzaamheden krijgt hierdoor een andere dimensie, waardoor nieuwe 
overlegvormen, horizontale samenwerking en bevoegdheden die laag in de organisatie liggen zijn 
geïntroduceerd. Er is tevens veel aandacht uitgegaan naar het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen.

Governance
In 2017 is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Deze is gevonden in de 
persoon van mr. G. Bamberg. Hij volgde hiermee drs. R. van der Nat op. Mevrouw Van der Nat heeft 
op verzoek van de Raad van Toezicht en het bestuur de stichting een extra jaar met raad en daad 
bijgestaan. De Raad van Toezicht is vijfmaal bijeen geweest in een reguliere vergadering. Een aparte 
bijeenkomst is belegd rondom het strategische beleid, missie en visie voor de toekomst. De Raad en 
het bestuur hebben zich in het afgelopen jaar expliciet gebogen over de ontwikkeling van een
toekomstbestendige strategie. De nieuwe strategie is vastgelegd in ‘De brede bibliotheek in nieuw 
perspectief 2018-2022’. Belangrijke onderwerpen waren daarnaast de zorgen over de 
organisatieontwikkeling, de structurele financiële middelen en de continuïteit van de organisatie in 
relatie met het tempo van de politieke besluitvorming rondom invulling van het atrium. 
Het in 2016 gestarte traject om, in samenwerking met The Alignment House, te komen tot een 
nieuwe merk-DNA is in maart 2017 afgerond en heeft geleid tot onderstaand model.

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



4

Merk-DNA van bibliotheek De tweede verdieping

De belangrijkste aandachtspunten voor de bestuurder in 2017 waren:

- de aanhoudende zoektocht naar structurele financiële middelen en continuïteit van 
dienstverlening;

- de ontwikkeling naar een nieuw merk DNA en ontwikkeling nieuwe beleidskoers;
- organisatieontwikkeling.

Structurele financiële middelen 
Het financiële beleid van de Stichting kende in het afgelopen jaar vijf hoofdpunten:

1. Voor het eerst sinds jaren is het aantal bibliotheekleden stabiel gebleven. Het totaal aantal 
leden bedroeg 10.316, waarvan 3.734 betalende leden en 6.582 jeugdleners.
In 2016 waren dit 10.318 leden: 3.791 betalende leden en 6.527 jeugdleners.

2. Gedurende het hele jaar heeft de focus gelegen op de ontwikkeling van nieuwe 
programmalijnen die aansluiten bij de gemeentelijke Transformatieagenda Sociaal Domein. In 
november 2017 is onze zoektocht naar relevante programma’s beloond met extra 
projectgelden ten bedrage van € 180.000,- ten behoeve van de programmering in 2018.

3. Het verkrijgen van structurele financiële middelen blijft een zorgpunt. De belangrijkste extra 
inkomsten zijn eenmalig toegekend in 2017 en bestaan uit innovatiesubsidies van de VOB, de 
provincie Utrecht en de Stichting BibliotheekWerk. Ook de samenwerking met de gemeente 
op het gebied van Geynwijs en EigenWijks heeft eenmalige additionele middelen opgebracht.
De zoektocht naar voldoende structurele middelen blijft hiermee onverminderd van kracht. 

4. Het afronden van de in 2016 ingezette reorganisatie heeft tot gevolg dat bij de rechter 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst is aangevraagd voor de voormalig directeur 
Bedrijfsvoering. Op 13 december 2017 is dit verzoek door de rechtbank toegekend onder 
voorwaarden van de wettelijke opzegtermijn van 4 maanden en de wettelijke transitie-
vergoeding van € 77.000,- en per 31 december nog te betalen salarissen van € 23.000,-.

5. Door langdurige uitval van de bestuurder in het eerste kwartaal van 2017 is het noodzakelijk
geweest een waarnemend directeur voor de periode van 4 maanden in te huren.

Organisatieontwikkeling 
In de zomer van 2016 is een reorganisatie in gang gezet die in 2017 is afgerond. De kerndoelen
hiervan waren een meer efficiënte bedrijfsvoering, verbetering van de HRM-diensten, vernieuwde 
communicatie- en overlegvormen, vereenvoudiging van het functiehuis en efficiënt en resultaatgericht 
werken. Het verhelderen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder eenduidig leiderschap
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hebben geleid tot het gezamenlijk vaststellen van het nieuwe DNA van de organisatie. Door deze 
reorganisatie werd de organisatie beter toegesneden op haar nieuwe rol in het sociaal domein.

De formatie bestond in 2017 uit 13,5 fte. In de loop van het jaar heeft zich een aantal wijzigingen 
voorgedaan in de personeelssamenstelling. Op 31 december waren er 19 mensen in dienst. De functie 
van directeur Bedrijfsvoering is in de nieuwe organisatiestructuur komen te vervallen. Er is gewisseld 
van leverancier voor HRM- en financiële ondersteuning. Door het vervallen van een aantal functies en 
het vertrek van medewerkers kwam er ruimte voor nieuw elan en is de formatie verrijkt met een 
leidinggevend eventmanager en een social media redacteur. Door de beperkte personele capaciteit 
blijft de organisatie echter kwetsbaar. De snel veranderende omgeving lijkt deze kwetsbaarheid te 
vergroten. Dit komt niet alleen door de geringe omvang van de formatie, maar ook door de 
afnemende structurele subsidie en dalende ledeninkomsten. 
De omvang van de afdeling Marketing, PR & communicatie is afgenomen met 0,6 fte ten gunste van 
de redactie. Er is voor gekozen om de nieuwe social media redacteur te koppelen aan de redactie. Om 
tot de juiste search engine optimalisatie te komen (verhogen van de vindbaarheid van informatie) is 
tijdelijk externe capaciteit ingehuurd. 
De Stichting maakt in toenemende mate gebruik van de inzet, kennis en kunde van vrijwilligers. 
Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om alle programmadoelstellingen te realiseren, voldoende 
kennis is huis te hebben en een breed draagvlak te hebben onder de inwoners van Nieuwegein. Op 31 
december 2017 waren er 87 vrijwilligers actief; dat zijn er 29 meer dan in 2016.

Samenwerking en netwerkvorming
Samenwerking en netwerkvorming zijn onmisbare instrumenten om tot realisatie van nieuwe publieke 
waarden te komen. De samenwerking met MOvactor draagt eraan bij dat er nieuwe doelgroepen 
bereikt worden. Voorbeelden hiervan zijn het programma Digisterker, de ouder-kindochtenden en de 
Taalbrigade.
De kerngroep Lijfstyle - het lokale gezondheidsnetwerk - speelt een belangrijke rol in de 
informatievoorziening rondom positieve gezondheid.
In nauwe samenwerking met de gemeente ondersteunt de Stichting het sociaal domein met het 
contentbeheer voor zowel de website EigenWijks als de sociale kaart op Geynwijs.nl. 

In 2017 is tevens veel aandacht besteed aan mogelijke horizontale samenwerking met het Regionaal 
Taalhuis Lekstroom. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsgesprek op 18 januari 2018. In 
aansluiting op het maatschappelijk vraagstuk van laaggeletterdheid is in samenwerking met Samen 
voor Nieuwegein een bewustwordingsproces gestart voor bedrijven en professionals met betrekking 
tot signalering van laaggeletterdheid. Dit project zal in de komende jaren worden voortgezet. 

Samen met het Anna van Rijn College (AvR) wordt jaarlijks invulling gegeven aan de AvR lezing, 
kunnen leerlingen met hun schoolpas boeken lenen, worden trainingen op het gebied van 
mediawijsheid gegeven en krijgen alle brugklassers in de bibliotheek een instructie 
informatievaardigheden.

De bibliotheek participeert daarnaast actief in het Provinciale Directie overleg en in diverse lokale
overleggen. Ook is de Stichting initiatiefnemer geweest voor een periodiek bestuurlijk overleg met de 
gedeputeerde.

Financiële aspecten 
Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 184.536. De oorzaak voor het negatieve 
resultaat ligt in de kosten die gemaakt zijn voor vervanging van ziek personeel en de noodzaak tot 
inhuur van een waarnemend directeur. De kosten van de langdurige uitval van de voormalig directeur 
Bedrijfsvoering vallen uiteen in enerzijds ziektevervanging en anderzijds beëindigingskosten bij 
ontbinding van het arbeidscontract en bedragen gezamenlijk € 226.000.
Deze kosten worden volledig gedekt vanuit de daarvoor in het verleden gevormde
bestemmingsreserve personeel. Het resterend negatief resultaat 2017 zal ten laste gebracht worden 
van de algemene reserve voor een bedrag van € 93.517.
Dit heeft grote gevolgen voor de financieel positie van de Stichting. Het eigen vermogen wordt met 
1/3 verlaagd waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie vergroot wordt. Het eigen vermogen CROP 
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bedraagt € 354.591 waarvan € 77.110 een bestemmingsreserve ten behoeve van innovatie en ICT 
vormt. De vrij beschikbare overige reserves bedragen ultimo 2017 derhalve € 262.057. De solvabiliteit 
van de Stichting bedraagt per 31 december 2017 33,8% (in 2016: 41,4%) en is derhalve afgenomen 
met 7,5%.

Eenmalige middelen en projectgelden 
De Stichting heeft in 2017 voor € 120.000 aan eenmalige externe subsidies ontvangen. Het betreft 
een innovatiesubsidie van de Provincie Utrecht, een innovatiesubsidie van de VOB en subsidie van de 
Stichting BibliotheekWerk om te komen tot een landelijke model voor het werken met vrijwilligers in 
de bibliotheken. Tevens is voor het project Voor het eerst (levensverhalen van senioren) een 
subsidiebijdrage ontvangen van € 7.000. Verder zijn er overige inkomsten uit LocalConnect van circa € 
16.000.

Inkomsten 
De basissubsidie van de gemeente Nieuwegein voor het bibliotheekwerk 2017 bedroeg
€ 1.363.298 voor de exploitatie en € 461.702 voor de huisvesting.
Voor het eerst sinds jaren is het aantal bibliotheekleden stabiel gebleven. De gebruikersbijdrage is dan 
ook conform begroting. Er is een toename van 4% van het aantal drempeloverschrijdingen van 
391.000 naar 407.000.
In 2017 is gewerkt aan een vereenvoudiging van de klanttarieven voor het lenen van boeken om 
hiermee een serviceverbetering te realiseren. De gevolgen hiervan zullen zichtbaar zijn in 2018.

Uitgaven
De totale kosten zijn ten opzichte van de begroting circa € 102.878 hoger. De belangrijkste 
afwijkingen daarbij zijn:

 Toename van de kosten voor bestuur en organisatie door inhuur van derden t.b.v. een 
positioneringstraject om te komen tot een nieuwe visie, missie en merk-DNA als onderligger 
voor de nieuw ontwikkelde beleidskoers. Onderdeel hiervan was een gesprekscyclus met 
gemeentelijke beleidsadviseurs. Dit traject heeft geresulteerd in een twintigtal offertes voor 
het sociaal domein. De toename van de post contributies wordt veroorzaakt door 
prijsstijgingen in het lidmaatschap van de VOB.

 De huisvestingskosten zijn lager doordat de servicekosten en huur minder zijn gestegen dan 
verwacht.

 In de kosten voor de administratie is een forse bezuiniging gerealiseerd ten aanzien van de 
begroting doordat gewisseld is van financiële dienstverlener en HRM-ondersteuning. 

 De verhoging van de personele kosten wordt veroorzaakt door de benodigde vervanging bij 
ziekte, inhuur van een waarnemend directeur en de beëindigingkosten behorend bij een 
ontslagaanvraag, voor ziektevervanging en advieskosten. De formatie is op orde gebracht en 
bedraagt 13,5 fte. De inzet van studie- en scholingsmiddelen is achter-
gebleven op de ambities ten gevolge van afronding van de in 2016 gestarte reorganisatie. 

 Ten behoeve van een zieke medewerker, die niet opgenomen kan worden in de 
verzuimverzekering, is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat.

 De besteding van media en collectie is afhankelijk van de boekenmarkt. Het aankoopbeleid 
van de Stichting is behoefte gestuurd en afgestemd op de lokale vraag, waardoor minder is 
besteed dan begroot.

 De afname van de automatiseringskosten wordt enerzijds veroorzaakt door het uitblijven van 
investeringen i.v.m. de onzekere huisvestingssituatie in het Atrium. Daarnaast zijn in het 
kader van verbetering van de bedrijfsvoeringprocessen forse besparingen gerealiseerd. 

 Bij de automatiseringskosten is voor 2017 sprake van een dekking van circa € 17.000 vanuit
de bestemmingsreserve Innovatie en ICT.

Toekomst
De participatiesamenleving en de kenniseconomie vragen meer van de burger dan ooit.
In onze digitale maatschappij speelt informatie een centrale rol. Het is niet langer vanzelfsprekend dat 
benodigde informatie voor kennis en vaardigheden in het dagelijks leven gratis is, terwijl het juist voor 
mensen van groot belang is om over betrouwbare informatie te kunnen beschikken, deze te begrijpen 
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en toe te passen. Bibliotheek De tweede verdieping fungeert hierin als objectieve en betrouwbare 
informatieleverancier en een ‘third place’ waar je elkaar claimvrij kunt ontmoeten, kennis kunt delen 
en waar leesplezier voorop staat. De nieuwe beleidskoers geeft voor de komende jaren richting om 
een centrum te zijn voor persoonlijke ontwikkeling waar mensen uitgedaagd en geprikkeld worden -
een plek waar het leuk, leerzaam, gezellig en gastvrij is. 
Het aantal bezoekers is in het afgelopen jaar met 4% gestegen. Het is de verwachting dat dit met de 
nieuwe programmering in de toekomst verder zal gaan stijgen. 

Een toekomstbestendige samenwerking met inwoners, lokale partners en stakeholders leidt tot de 
benodigde en gewenste sociale innovatie en empowerment van doelgroepen. 
Dit vraagt om een sterke, slagvaardige, flexibele en financieel gezonde en weerbare organisatie. 

Het financieel perspectief van de bibliotheek is zorgelijk en de toekomst risicovol nu de besluitvorming 
rondom het Atrium in het Stadshuis is uitgesteld, de structurele middelen blijvend teruglopen, de 
kosten blijven stijgen en innovatiegelden niet structureel geborgd kunnen worden. De verkoop van 
eenmalige kortlopende projecten ten behoeve van de maatschappelijke vraagstukken in het sociaal 
domein kunnen de structurele tekorten voor de komende jaren niet dekken. De Stichting heeft hoge 
vaste lasten waardoor een hoge structurele subsidie noodzakelijk is. 

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

JAARREKENING

8

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na voorstel saldobestemming)

31-12-2017 31-12-2016
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 303.183 376.311
Automatisering 71.305 66.613

374.488 442.924

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 38.322 39.770
Belastingen en premies sociale verzekeringen 17.001 59.545
Overige vorderingen en overlopende activa 39.483 186.186

94.806 285.501

Liquide middelen

Kas 1.591 1.363
Rabobank 576.745 573.217

578.336 574.580

TOTAAL ACTIVA 1.047.630 1.303.005
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Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

31-12-2017 31-12-2016
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 15.424 15.424
Bestemmingsreserves 77.110 168.129
Overige reserves 262.057 355.574

354.591 539.127

Voorzieningen
Overige voorzieningen 74.000 -

Langlopende schulden
Overige schulden 257.149 321.353

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 38.455 235.397
Belastingen en premies sociale verzekeringen 34.571 24.732
Overige schulden en overlopende passiva 288.864 182.396

361.890 442.525

TOTAAL PASSIVA 1.047.630 1.303.005
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Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€
€

€

Baten
Subsidies 1.945.264 1.987.176 2.014.781
Bijdragen leners bibliotheek 153.640 151.580 157.824
Activiteiten en programmering 11.108 20.080 24.329
Overige baten 73.821 57.345 99.677

2.183.833 2.216.181 2.296.611

Lasten
Personeelskosten 1.155.067 923.735 870.265
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 95.617 120.726 199.529
Huisvestingskosten 703.166 719.466 699.017
Bestuurs- en organisatiekosten 96.677 62.440 85.962
Administratie 55.158 93.570 93.015
Transportkosten 6.017 7.650 8.459
Collectie en media 124.205 150.624 150.245
Activiteiten en programmering 35.606 39.500 64.008
Automatisering 96.856 147.780 158.191

Som der bedrijfslasten 2.368.369 2.265.491 2.328.691

Netto resultaat -184.536 -49.310 -32.080

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Innovatie en ICT -17.126 -77.354
Bestemmingsreserve Personeel -73.893 35.000
Overige reserves -93.517 10.274

-184.536 -32.080
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Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Bibliotheek Nieuwegein is feitelijk en statutair gevestigd op Stadsplein 1C, 3431 LZ te Nieuwegein
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41177796.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640
'Organisaties zonder winststreven' (RJ640) en zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves worden door het bestuur gevormd voor besteding van gelden aan specifieke doelen.
Zij hebben ten doel een fonds te vormen ter dekking van mogelijke kosten aangaande personeel, of ter
vervanging of uitbreiding van innovatie en ICT en van daarmee samenhangende inventaris en inrichting.

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.

12

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor pensioenen 

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 'Stichting Pensioenfonds
Openbare Bibliotheken'. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting
op de balans opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris Automatise-
ring

Vervoermid-
delen 

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde 731.946 594.152 11.450 1.337.548
Cumulatieve afschrijvingen -355.635 -527.539 -11.450 -894.624

Boekwaarde per 1 januari 2017 376.311 66.613 - 442.924

Mutaties 
Investeringen - 27.181 - 27.181
Afschrijvingen -73.128 -22.489 - -95.617

Saldo mutaties -73.128 4.692 - -68.436

Stand per 31 december 2017

Aanschaffingswaarde 731.946 621.333 11.450 1.364.729
Cumulatieve afschrijvingen -428.763 -550.028 -11.450 -990.241

Boekwaarde per
31 december 2017 303.183 71.305 - 374.488

Afschrijvingspercentages 10 - 20% 20 - 33% 20 - 33%

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 38.322 39.770

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 17.001 59.545
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Boeken in bestelling nog te ontvangen 19.800 -
Vooruitbetaalde bedragen 12.986 12.537
Stichting BibliotheekWerk 6.080 -
Te ontvangen rente 617 2.722
Vooruitbetaalde huur en servicekosten - 168.927
Overige vorderingen - 2.000

39.483 186.186

De vooruitbetaalde bedragen betreffen voornamelijk servicecontracten die in 2017 zijn gefactureerd aan de
bibliotheek maar betrekking hebben op 2018. 

De factuur van de huur en servicekosten voor het 1e kwartaal 2018 is ultimo boekjaar nog niet ontvangen.
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PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Bestemmings-
reserves

Overige re-
serves

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2017 15.424 168.129 355.574 539.127
Mutatie uit resultaatverdeling - -91.019 - -91.019
Uit resultaatverdeling - - -93.517 -93.517

Stand per 31 december 2017 15.424 77.110 262.057 354.591

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve Innovatie en ICT
Stand per 1 januari 94.236 171.590
Resultaatverdeling -17.126 -77.354

Stand per 31 december 77.110 94.236

In 2013 is gestart met de inrichting van de nieuwe automatiseringsomgeving waarvoor een reserve voor
Innovatie en ICT is gevormd. In 2017 wordt een bedrag uit deze reserve onttrokken van € 17.126, zijnde het
afschrijvingsdeel van de aangeschafte middelen in 2013, 2014 en 2015, alsmede specifieke uitgaven die
betrekking hebben op Innovatie en ICT.

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve Personeel
Stand per 1 januari 73.893 38.893
Resultaatverdeling -73.893 35.000

Stand per 31 december - 73.893

De Stichting was in 2017 eigen risicodrager voor ziekteverzuim en om het risico van langdurige ziekte af te
dekken, is een bestemmingsreserve personeel gevormd.   

2017 2016
€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 355.574 345.299
Uit resultaatverdeling -93.517 10.275

Stand per 31 december 262.057 355.574
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VOORZIENINGEN

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening personeel 74.000 -

2017 2016
€ €

Voorziening personeel

Stand per 1 januari - -
Dotatie ten laste van resultaat 74.000 -

Stand per 31 december 74.000 -

Met ingang van 2018 is een ziekengeldverzekering afgesloten door de Stichting. Ter dekking van de kosten
van een medewerker die ultimo 2017 reeds ziek is en derhalve niet opgenomen kan worden in de
ziekengeldverzekering, is een voorziening gevormd.

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige schulden

Ontvangen subsidie inrichting Bibliotheek 257.149 321.353

Ten behoeve van de inrichting van de bibliotheek is in 2011 een subsidie van de gemeente Nieuwegein
ontvangen van € 1.000.000. Jaarlijks valt een bedrag vrij, gelijk aan de afschrijvingen over het totaal
geactiveerde bedrag. De vrijval wordt verantwoord onder de subsidies. De vrijval voor het komende
boekjaar betreft eveneens € 64.204.

2017 2016
€ €

Ontvangen subsidie inrichting Bibliotheek

Saldo per 1 januari 321.353 433.636
Vrijval subsidie -64.204 -112.283

Saldo per 31 december 257.149 321.353

17

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 38.455 235.397

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 23.100 18.829
Pensioenen 11.471 5.903

34.571 24.732

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen beëindigingskosten 100.000 -
Vooruitontvangen contributies 51.873 52.893
Nog te besteden subsidies 42.578 58.720
Vakantiegeld 30.627 26.546
Vakantiedagen 14.377 11.515
Inhuur adviseurs 11.171 4.140
Accountantskosten 5.850 5.850
Overige vooruitontvangen bedragen 5.741 4.816
Tegoed klantenpassen 4.044 4.993
Te betalen media 21.054 12.716
Overige schulden 1.549 207

288.864 182.396

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGE-
LINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
De bibliotheek is huurverplichtingen aangegaan tot en met 31 december 2017, welke jaarlijks stilzwijgend
wordt verlengd. De huur en servicekosten voor 2018 bedragen € 685.508. Dit betreft een huursom die
volledig gesubsidieerd wordt door de gemeente Nieuwegein.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Baten

Subsidies 1.945.264 1.987.176 2.014.781
Bijdragen leners bibliotheek 153.640 151.580 157.824
Activiteiten en programmering 11.108 20.080 24.329
Overige baten 73.821 57.345 99.677

2.183.833 2.216.181 2.296.611

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Subsidies

Exploitatiesubsidies 1.363.298 1.363.194 1.358.718
Subsidie huisvestingslasten 461.702 461.702 461.702
Inrichtingssubsidie Stadshuis 64.204 112.280 112.283
Subsidie Stichting Bibliotheek Werk 17.280 - 7.298
Subsidie Provincie Utrecht 18.780 50.000 64.780
Subsidie innovatie route 2020 13.000 - -
Subsidie verhalen senioren 7.000 - -
Subsidie Koninklijke Bibliotheek - - 10.000

1.945.264 1.987.176 2.014.781

De inrichtingssubsidie Stadshuis is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de investeringen die in 2011 en
2012 hebben plaatsgevonden bij de inrichting van het Stadshuis.
Door de Provincie Utrecht is in 2016 een subsidie toegekend van € 100.000,- voor de ontwikkeling van het
project “iBeacons for Libraries”. In 2017 is hiervan € 18.780 besteed. 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Bijdragen leners bibliotheek

Contributies 101.017 97.500 101.390
Telaatgelden 33.272 36.500 37.675
Schadevergoedingen 861 3.000 1.017
Verkoop afgeschreven boeken 2.478 3.140 3.674
Overige inkomsten 16.012 11.440 14.068

153.640 151.580 157.824
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Activiteiten en programmering

Dienstverlening aan scholen 11.108 12.500 15.115
Lezingen - 1.010 146
Overige activiteiten - 6.570 9.068

11.108 20.080 24.329

Met het Anna van Rijn College is een meerjarige overeenkomst afgesloten voor samenwerking op het gebied
van lezen en taal. 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Overige baten

Dienstverlening aan derden 22.500 10.300 73.786
LocalConnect 15.516 10.100 15.016
Website Eigenwijks 14.040 - -
Verhuur theater 2.930 8.860 1.949
Rente baten 617 1.040 2.722
Overige baten 18.218 27.045 6.204

73.821 57.345 99.677

De inzet van expertise van de bibliotheek voor derden heeft ook in 2017 tot extra inkomsten geleid. Deze
werkzaamheden omvat o.a. advisering gericht op bibliotheek innovatie, functioneel beheer van een website,
Binnenstad coördinatie e.d. Ook werkzaamheden aan de Sociale kaart en Eigenwijks voor de gemeente
Nieuwegein valt onder deze noemer.
De activiteiten voor de verhuur van het theater en overige ruimten  in de bibliotheek liggen sterk achter op
begroting doordat de WIL geen gebruik meer maakt van deze dienst.
De overige baten wordt voornamelijk gerealiseerd door verkoop van digitale diensten, doorbelastingen van
kosten aan derden, de U-pas bijdragen en het mantelzorg compliment.

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 589.191 587.803 565.075
Sociale lasten en pensioenlasten 179.357 177.810 174.327
Overige personeelskosten 386.519 158.122 130.863

1.155.067 923.735 870.265
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 91.681 92.579 88.113
Pensioenlasten 87.676 85.231 86.214

179.357 177.810 174.327

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Overige personeelskosten

Ontslagvergoeding 100.000 - -
Mutatie voorziening personeel 74.000 - -
Inhuur ICT diensten 68.207 68.270 72.278
Extern personeel 53.865 2.580 1.681
Advieskosten HRM 18.105 9.000 950
Advieskosten 27.639 30.000 19.971
Reiskosten en onkostenvergoedingen 14.758 10.000 9.571
Vrijwilligers 12.648 12.000 13.539
Kantinekosten 6.048 5.150 4.756
Doorbelasting IBeacons 4.560 - -
Studie- en opleidingskosten 3.698 17.542 5.206
Wervingskosten 100 1.000 -
Overige personeelskosten 2.891 2.580 2.911

386.519 158.122 130.863

De kosten voor de inzet van het eigen personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en bevat een lichte
stijging ten opzichte van boekjaar 2016. Dit laatste komt door een lichte toename van de formatie in 2017
(13,5 FTE ultimo 2017, 12,0 FTE ultimo 2016). Van de personele kosten wordt een bedrag van ca. € 74.000
ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
Belangrijkste redenen voor de toename vam de personeelskosten is dat er meer gebruik is gemaakt van de
inzet van inhuur derden om zieke medewerkers te vervangen. Met ingang van 2018 is een
ziekengeldverzekering afgesloten door de Stichting. Voor € 74.000 is een voorziening personeel gevormd
voor een medewerker die reeds ziek was voor afsluiten van de ziekengeldverzekering en derhalve niet
opgenomen kan worden in deze verzekering. Daarnaast bestaat ultimo 2017 de verplichting tot het
uitbetalen van een ontslagvergoeding van € 100.000.

Per 31 december 2017 waren er 19 personeelsleden werkzaam bij de Stichting (2016: 16 mensen). Het aantal
FTE hierbij is 13,5 (2016: 12,0)
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WNT verantwoording
Leidinggevende topfunctionaris
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het algemene WNT-maximum dat op de
Stichting van toepassing is. De maximale bezoldiging van een bestuurder in het publieke domein bedraagt in
2017 volgens de WNT € 181.000 (2016: € 179.000). De leidinggevende topfunctionaris 2017 is de
bestuurder Mevrouw G.G. Wiegant MPM. De bestuurder heeft over 2017 aan beloning € 96.747 (2016: €
93.654) ontvangen, en € 12.980 (2016: € 12.760) aan voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (pensioen). De bestuurder was heel boekjaar 2017 volledig in dienst (1 FTE).

De tijdelijk leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in 2017 is de interim bestuurder Mevr.
R. Zonneveld-Birza. De interim bestuurder heeft over 2017 aan totale bezoldiging € 52.320 (excl. BTW)
ontvangen. De interim bestuurder is voor 5 maanden, van januari 2018 t/m mei 2018, voor gemiddeld 0,56
FTE ingehuurd ter tijdelijke vervanging van Mevr. G.G. Wiegant MPM. De maximale bezoldigingsnorm
voor deze topfunctionaris zonder dienstbetrekking bedroeg over deze periode € 122.500 (excl. BTW) met
een maximaal uurtarief van € 176 (excl. BTW). Het werkelijke uurtarief was lager dan dit maximum.

Toezichthoudende topfunctionarissen
De toezichthoudende topfunctionarissen 2017 zijn de leden van de Raad van Toezicht. Alle leden zijn voor
zowel 2017 als 2016 onbezoldigd. Zie hieronder de vereiste verantwoording. De maximale bezoldiging voor
2017 bedraagt € 27.150 voor de voorzitter en € 18.100 voor de overige leden.

Mevrouw drs. G.H. van der Nat met als functie: voorzitter, van 1-1 - 8-12.
De heer mr. G. Bamberg met als functie: voorzitter, van 8-12 - 31-12.
Mevrouw dr. M. Vernooy-Gerritsen met als functie: lid, van 1-1 - 31-12.
De heer drs. A.J.G.M. Nuijten met als functie: lid, van 1-1 - 31-12.
Mevrouw drs. R. Hanoman met als functie: lid, van 1-1 - 31-12.
De heer F.M. Dekker met als functie: lid, van 1-1 - 31-12.

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 73.128 72.230 72.173
Afschrijvingskosten automatisering 22.489 48.496 127.356

95.617 120.726 199.529
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Huisvestingskosten

Betaalde huur 675.711 688.936 675.238
Onderhoud gebouwen 10.041 8.400 5.710
Onroerende zaakbelasting 11.794 11.730 12.005
Assurantiepremie onroerende zaak 5.599 5.300 5.093
Overige huisvestingskosten 21 5.100 971

703.166 719.466 699.017

De doorberekende prijsstijging van de huur en servicekosten is lager dan verwacht bij het opstellen van de 
begroting. 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Bestuurs- en organisatiekosten

Accountantskosten 9.415 9.500 9.415
Contributies 11.254 8.840 8.665
Publiciteit 32.298 32.660 7.505
Bestuurskosten - 500 69
Overige bestuurs- en organisatiekosten 43.710 10.940 60.308

96.677 62.440 85.962

Bij de overige bestuurskosten zijn de kosten opgevoerd die in het kader van de ontwikkeling van de
bibliotheek en haar omgeving worden gemaakt. Dit omvat de penvoering van het project “Tussenfase
Binnenstad”, een quick-scan van de organisatie, een onderzoek naar de positionering van de bibliotheek en
deelname aan de Brede Bieb Academy. Ook de ontwikkeling van het Atrium heeft de speciale aandacht
gekregen. Een deel van deze kosten zijn gefactureerd naar de overige betrokken partijen en opgenomen bij
de overige baten.
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Administratie

Financiële -, personeel- en salarisadministratie 35.918 72.920 67.264
Kantoorbenodigdheden 6.309 8.160 5.505
Drukwerk 601 2.920 6.642
Bankkosten 2.417 1.940 2.411
Porti 1.621 1.310 1.643
Telefoon- en faxkosten 1.460 1.790 2.736
Overige administratiekosten 6.832 4.530 6.814

55.158 93.570 93.015

De afname van de kosten voor administratie zijn hoofdzakelijk een gevolg van de extra kosten in boekjaar
2016 voor de P&O ondersteuning (o.a. coaching van medewerkers). 
Bij de overige kosten zijn de uitgaven voor de verzending van betaalkaarten (OLA’s) opgenomen. De kosten
voor de ledenadministratie worden daarmee apart zichtbaar gemaakt. 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Transportkosten

Overige transportkosten 6.017 7.650 8.459

De transportkosten omvatten de vervoerskosten van de mediadragers, de parkeervergunningen (o.a. de
bedrijfswagen) en het onderhoud van de bedrijfswagen.  Door een late facturering van de kosten 2015 in
2016, had een deel van de kosten 2016 nog betrekking op 2015. De afname hangt onder andere daarmee
samen.
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Collectie en media

Aankoop boeken 70.644 87.500 88.397
Leen en reprorecht 22.299 24.000 24.484
Tijdschriften en dagbladen 15.214 13.766 12.907
Kosten titelbeschrijving 11.003 15.150 12.230
Kosten aanschaf informatie 3.318 8.080 8.899
Aankoop overige media dragers 1.261 1.460 1.610
Huur mediadragers 368 460 -
Overige materialen 98 208 1.718

124.205 150.624 150.245

De aard en omvang van het ledenbestand bij de bibliotheek leidt tot een verandering in het gebruik van de
mediadragers. Dit heeft ook een effect op de omvang van de collectie en de daarmee samenhangende
diensten. Een en ander leidt tot een afname van de kosten voor collecte en media. Dit gedragsverandering
heeft voor een deel ook een effect bij de kosten voor ICT (toename gebruik ict diensten e.d.)

De afname van de aankoop boeken zijn het gevolg van de boeken die ultimo 2017 nog in bestelling staan.
Per eind 2017 staan nog voor € 19.000 boeken in bestelling. 

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Activiteiten en programmering

Kosten kennis, kunst, cultuur en literatuur 35.606 39.500 30.798
Specifieke projecten - - 33.210

35.606 39.500 64.008

De afname van de kosten voor activiteiten en programmering zijn onder een gevolg van het project 
Minecraft in boekjaar 2016. Hiervoor is door de Koninklijke Bibliotheek een extra subsidie toegekend. Een
uitgebreide beschrijving van het programma is terug te lezen in het activiteitenverslag 2016.
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€ € €
Automatisering

Licenties automatisering 58.470 83.280 77.141
Onderhoud bibliotheek automatisering 23.429 50.980 73.186
Communicatiekosten 7.825 8.930 7.842
Overige automatiseringskosten 7.132 4.590 22

96.856 147.780 158.191

De afname van de automatiseringskosten kent een aantal oorzaken. Allereerst is begin 2016 een aantal
investeringen gepleegd om de kwaliteit van de dienstverlening op niveau te houden.   
Bij de beheerkosten ICT zijn in 2016 en 2017 ook de kosten van de ontwikkeling van iBeacons opgenomen.
Voor deze extra kosten is een subsidie ontvangen van de provincie Utrecht.
De kosten voor licenties blijven verder stijgen, zowel door de toename in aantal als de prijs per licentie.

Nieuwegein, 

Mevrouw G.G. Wiegant MPM 
Bestuurder

De heer mr. G. Bamberg De heer F.M. Dekker Mevrouw drs. R. Hanoman
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

26

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

OVERIGE GEGEVENS 

27

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



CROP AdÍ!.

Íbstadí!r

registeraccountants

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Bibliotheek Nieuwegein te Nieuwegein

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geefl de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheek Nieuwegein op

3í december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland

geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640)

en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen
van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de

begroting en met de in de subsidiebeschikking 2017 (zaaknummer: 610982) opgenomen

bepalingen.

Tevens zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2017 in alle van materieel belang zijnde

aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het

Controleprolocol WNT en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1 . de balans per 31 december 2017;

2. de staat van baten en lasten ovet 2017; en

3. 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 contÍolestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zÍn beschreven in de seclie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
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Aan: de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Nieuwegein te

Nieuwegein

A. Verklarinq over de in het iaarverslao opqenomen iaarrekenino 2017
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bibliotheek Nieuwegein zoals vereist in de Verordening

inzake de onafhankehjkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelUkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

B. Verklarinq over de in het iaarverslaq ooqenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere

informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van RichtlUn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonder-winststreven is vereist.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en 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, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschriivinq van verantwoordeliikheden met betrekkinq tot de iaarrekeninq

Verantwoordeliikheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de iaarrekenino

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens

de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

2

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

voor ons oordeel.

Wij hebben de andere inÍormatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afirvijkingen bevat.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuileit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiïeitsveronderstelling, 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 continurïeit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordeluk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van

financièle verslaggeving van Stichting Bibliotheek Nieuwegein.

AÍtrijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of Íouten en zijn materieel indien
redelijkenivijs 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden, alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving

van de subsidiebeschikking 2017 (zaaknummer: 610982) en het Controleprotocol WNT,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere

uil:

3

ln dit kader is het bestuur verantwoordelUk voor een zodanige interne beheersing die het

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van mateÍieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het bestuur is tevens verantwoordehjk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de subsidiebeschikking

2017 (zaaknummer: 610982) opgenomen bepalingen.

Onze verantwoordeliikheden voor de controle van de iaarrekenino

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikle 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.
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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 contÍolewerkzaamheden 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 groler 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 verknjgen 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
effecliviteit van de interne beheersing van de entiteit;

hel evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuuÍ en

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuileitsveronderstelling

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 continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wrj 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 continuiïeit 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.

Nieuwegein, 28 maarl 201 I

ir. A.K.A. Paraaf voor identificatiedoeleinden: l_\ -,



Bijlage 1

Financieel overzicht Stichting Bibliotheek Nieuwegein

Cijfers ultimo 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

€ € € € € € € € € € €

Resultaat na bestemming -93.517      10.274        8.232          2.554          -150.307    32.765        3.470          12.843        1.650          125.484     -81.889      

Eigen vermogen

Kapitaal 15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        15.424        

Algemene reserves 262.056     355.574     345.300     337.069     334.514     484.822     452.057     448.587     435.745     141.094     15.610        

Bestemmingsreserves

Inventaris -              -              -              -              -              -              61.723        61.723        61.723        61.723        61.723        

Innovatie en ICT 77.111        94.236        171.590     268.679     370.113     450.233     90.233        40.233        40.233        40.233        40.233        

Personeel -              73.893        38.893        70.000        -              

Bestemming Noord -              -              -              57.000        57.000        57.000        350.000     350.000     

Reserve verhuizing -              -              -              -              -              -              24.744        125.000     n.v.t. n.v.t. n.v.t.

77.111        168.129     210.483     338.679     370.113     450.233     233.700     283.956     158.956     451.956     451.956     

Totale Eigen Vermogen 354.591     539.127     571.207     691.172     720.051     950.479     701.181     747.967     610.125     608.474     482.990     

Liquide middelen 578.336     574.580     492.816     692.694     897.026     1.022.934  450.734     893.581     258.100     246.383     373.017     

Ontwikkeling exploitatiesubsidie

Bibliotheek 1.363.298  1.358.718  1.349.836  1.371.151  1.371.150  1.471.151  1.404.387  1.424.260  1.411.967  1.394.330  1.369.782  

Kunstuitleen -              -              -              -              -              77.495        76.601        76.601        75.964        46.772        46.155        

Ontwikkeling personeelskosten 1.155.067  870.265     962.151     868.200     1.054.509  813.405     780.120     874.035     778.500     772.650     779.899     

Aantal FTE 13,50 12,00 13,70 13,50 14,10 14,40 13,00 13,10 16,07 16,57 16,85

CROP 

Paraaf: GEWAARMERKT VOOR 

IDENTIFICATIEDOELEINDEN 

Datum:       28 maart 2018

registeraccountants 



Omschrijving Toekenning Stand per Ontvangst Besteding Stand per

Nummer 1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

506273 Exploitatiesubsidie € 1.363.298 € 1.363.298 € 0

506273  Subsidie huisvesting 

lasten € 461.702 € 461.702 € 0

2011/8129  Inrichtingssubsidie 

Stadshuis € 321.353 € 0 € 64.204 € 257.149

8176dad7  Provincie Utrecht 

subsidie Ibeacons € 58.720 € 0 € 18.780 € 39.940

IR-15-0076  Koninklijke 

Bibliotheek project 

Minecraft -€ 2.000 € 0 € 0 € 0 -€ 2.000
 Stichting Bibliotheek 

Werk € 17.280 € 17.280 € 0
 Subsidie Innovatie 

route 2020 € 13.000 € 13.000 € 0

534471  Subsidie verhalen 

senioren € 7.000 € 7.000 € 0

Bijlage 2 Overzicht subsidiebeschikkingen 2017
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