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Bestuursverslag t.b.v. jaarrekening 2021 
  
Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar is een stichting en heeft als naam Stichting Openbare 
Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar. Zij is gevestigd te Wassenaar.  
  
Haar statutaire doelstelling luidt: 
‐ Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende 
de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar. 
‐ Het vormen en in stand houden van één of meer centra voor kennis, cultuur, educatie en 
informatie. 
‐ Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
Visie 
De Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar wil alle rollen vervullen waarvoor mensen een bibliotheek 
bezoeken, namelijk ontspanning & inspiratie, persoonlijke ontwikkeling, economisch welzijn 
zelfredzaamheid en sociale binding. Uit onderzoek (bron: Probiblio, onderzoek Maatschappelijke 
Waarde Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar, 2016) is gebleken dat de inwoners van Voorschoten 
en Wassenaar vooral de rol van sociale binding erg waarderen. Daarnaast zien we evenals als de 
gemeente een steeds grotere rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. De 
bibliotheek als vangnet voor mensen met een achterstand op (digi)taal gebied. De visie sluit naadloos 
aan op de in de wet vastgelegde vijf kernfuncties van de bibliotheek: lezen, leren, informeren, kunst 
& cultuur en ontmoeting en debat.  
Onze activiteiten organiseren we waar mogelijk samen met andere lokale spelers. Zo bereiken we 
een grotere doelgroep, delen we de kosten en doen we geen activiteiten dubbel. En staan we in 
verbinding met de lokale gemeenschap.  
  
De bibliotheekwet 
Met bovenstaande visie en de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten voldoet de in 2019 opnieuw 
gecertificeerde Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar aan de bibliotheekwet.   
  
Huisvesting 
De visie en activiteiten stellen veranderende eisen aan de huisvesting. De bibliotheek in Wassenaar is 
gebouwd als ontmoetingsplek met een aantrekkelijk leesplein in het midden en een Filmhuis. Door 
het steeds verder uitgebreide aanbod voor het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare 
groepen, is er inmiddels behoefte aan meer kleinere ruimtes. Er is een plan voorbereid waarvoor 
financiering gevonden moet worden. De bibliotheek in Voorschoten is met eigen middelen tegen zo 
laag mogelijke kosten heringericht. In 2017 konden de laatste aanpassingen – mede door sponsoring 
van het NUT – worden gerealiseerd. Het bestuur heeft een voorstel voorbereid voor uitbreiding van 
het pand met onder andere een filmzaal en verduurzaming van het slecht onderhouden gebouw. De 
financiële consequenties zijn in beeld gebracht. De gemeente Voorschoten heeft besloten voor een 
multifunctionele accommodatie waarbinnen ons voorstel past. Alle plannen zijn momenteel in 
ontwikkeling en in de loop van 2022 verwachten wij hierover verdere besluitvorming, ook ten 
aanzien van de financiën. 
 
Bestuur en Directie 
De samenstelling van het stichtingsbestuur in 2021 staat op pagina 15 onder het hoofdstuk WNT-
verantwoording 2021. 
 
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd. In de bestuursvergadering is o.a. gesproken over: 
‐ Financiën: de jaarrekening 2020 en begrotingen 2021 en 2022 
- Corona: maatregelen, schade, etc. 
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- Gemeentelijk subsidiebeleid Voorschoten en Wassenaar 
- Lobby voor een betere bekostiging 
- Organisatieverandering en personele inzet 
- Ontwikkeling naar een Multi Functionele Accommodatie / MFA in Voorschoten 
- Aanpassingen en onderhoudskosten gebouw Wassenaar 
- Taalhuis en Nieuwe Wet Inburgering 
- Nieuwe abonnementsvormen 
- Vriendenstichtingen 
- Informatiepunt Digitale Overheid 
- Instellen van een klankbordgroep 
- Taakverdeling binnen het bestuur 
- Corporate governance 
 
Periodiek en bij voorkeur 2 keer per jaar vindt overleg plaats tussen het bibliotheekbestuur en de 
verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.  
  
Met de wethouders is o.a. gesproken over: 
‐ Ontwikkeling subsidie 
‐ Financiële ontwikkelingen 
‐ Huisvesting Voorschoten (Multi Functionele Accommodatie / MFA) 
‐ Huisvestingskosten (huur) en inpandige aanpassingen Wassenaar 
‐ Laaggeletterdheid / Taalhuis 
- Nieuwe Wet Inburgering 
 
Belangrijke resultaten gevoerd beleid 
Een uitgebreidere beschrijving van de verschillende uitvoeringsactiviteiten van het afgelopen jaar 
staat in het jaarverslag 2021. Deze gaat als bijlage hierbij. 
Corona heeft ook voor de bibliotheek geleid tot aanpassing van de organisatie. Doel is steeds 
geweest de toegang tot de collectie zo open mogelijk te houden. Leden wisten ons ook tijdens de 
sluiting goed te vinden.   
 
1. Organisatie OBVW 
OBVW heeft 11,6 fte en ruim 200 vrijwilligers. Alle functies zijn opgenomen in een functiehuis, 
beschreven en gewaardeerd. 
 
2. Leden Bibliotheek  
Sinds april 2021 stijgt het aantal leden van de bibliotheek (van 10.070 in april 2021 tot 10.521 in 
december 2021). Ook het aantal bezoekers daalde dit  jaar als gevolg van de coronasluitingen 
(135.258 in 2021).  
 
3. Filmhuis 
Het Filmhuis in Wassenaar draait op twee parttime betaalde krachten en verder vrijwel geheel op 
vrijwilligers. Voor filmaangelegenheden is geen gemeentelijke subsidie verleend. 
  
4. Tarieven 2021 
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Op 1 september 2021 heeft OBVW nieuwe abonnementsvormen geïntroduceerd. Naast het Bieb 
Basis abonnement voor € 4 per maand, wordt een Bieb Onbezorgd abonnement aangeboden voor € 
6 per maand. Jeugd tot 18 jaar is nog steeds gratis lid, maar daarnaast wordt een Jeugd Onbezorgd 
abonnement aangeboden voor € 2 per maand. De Onbezorgd-abonnementen brengen geen boetes 
in rekening en reserveren is gratis. Daarnaast is er een Bezoekerspas, waarmee niet geleend mag 
worden maar die wel korting geeft op printen, kopiëren en een uur per dag gratis gebruik van de 
publiekspc’s. 
 
5. Activiteiten in relatie tot de doelen 2018-2022 
 
1. Uitlenen media en raadplegen collectie 
De jaarlijkse openstelling bedroeg in Voorschoten 40 uur per week en aanvullend op zondag (in de 
maanden januari tot en met maart en oktober tot en met december) 3 uur per week. De openstelling 
in Wassenaar bedroeg 43 uur per week. Met de komst van corona moest de bibliotheek een aantal 
periodes dicht. Tijdens deze corona-sluitingen is een boekenafhaal- en thuisbrengservice 
aangeboden.   
Het aantal bezoekers (bron: Nedap poortjes) in Voorschoten bedroeg 58.180 en in Wassenaar 
77.078. Het aantal uitleningen voor beide vestigingen samen inclusief verlengingen bedroeg 196.635.  
  
2. Informatiefunctie 
Het gebruik van de leslokalen, leeseiland/zaal en internet nam de afgelopen jaren steeds verder toe. 
Dit had tevens gevolgen voor de toename van vragen aan de informatiebalies en het gebruik van 
internet (eigen apparatuur met gebruik van Wifi of computers in de vestigingen). Ook jongeren 
wisten de weg naar de bibliotheek voor een wat langer verblijf steeds beter te vinden. Als gevolg van 
corona is de omvang van de informatiefunctie in 2021 flink achtergebleven. 
  
3. Leesbevordering - educatieve en culturele activiteiten 
In de verslagperiode konden als gevolg van corona veel activiteiten niet fysiek doorgaan. Steeds is 
gezocht naar online alternatieven. Activiteiten voor kwetsbare groepen konden wel doorgang 
vinden. Voor het overzicht van het aantal georganiseerde en ook geannuleerde activiteiten verwijzen 
wij u naar het bijgevoegde jaarverslag. 
  
4. Klassenbezoeken en leskisten 
Vele scholen en klassen brengen gewoonlijk een bezoek aan de bibliotheek. Dit jaar kon dit door 
corona slechts beperkt. Wel konden nog een behoorlijk aantal leskisten worden uitgeleend. Deze 
kisten bevatten materiaal rond een bepaald thema of (prenten)boek. Ook aan peutergroepen 
werden leskisten uitgeleend en peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kwamen regelmatig boeken 
lenen voor gebruik in de groep.  Zie het jaarverslag in de bijlage voor de aantallen. 
 
5. Taalhuis 
In 2016 is OBVW in overleg met de gemeentes begonnen met een taalhuis. De jaren daarna laten 
continu een stijging van het aantal deelnemers zien. In het coronajaar 2021 is het taalhuis zelfs 
gegroeid. Zie het jaarverslag 2021. 
 
6. Filmvoorstellingen 
Filmhuis Wassenaar is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het filmhuis is zeer beperkt open 
geweest en als het open was, konden er met de anderhalve meter regel slechts maximaal 22 
bezoekers in de zaal.  
 
Ontwikkeling financiën 
De bezuinigingen van de afgelopen jaren en de in verhouding tot het landelijk gemiddelde lage 
gemeentelijke subsidie, worden steeds meer merkbaar in de bedrijfsvoering. Vanaf 2017 zijn de in dit 
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kader in 2016 (voor)genomen maatregelen doorgevoerd waaronder de structurele inzet van 
vrijwilligers. In 2021 luidden wij de noodklok. Met een gelijkblijvende dienstverlening zouden de 
tekorten hoger zijn dan ons eigen vermogen. Schrappen in dienstverlening leek onvermijdelijk. De 
politiek werd gealarmeerd en eerst in Wassenaar en daarna in Voorschoten heeft de gemeenteraad 
een amendement aangenomen waarin is geregeld dat de subsidie wordt verhoogd naar € 13,60 per 
inwoner exclusief huisvestingskosten. 
 
Ontwikkeling subsidies in euro’s 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 per inwoner 

Gemeente Voorschoten 350K 326K 320K 320K 321K 323K  

Gemeente Voorschoten, 

exclusief Huisvesting 

278K 258K 252K 258K 260K 261K € 10,18 

Gemeente Wassenaar 614K 604K 604K 519K 519K 517K  

Gemeente Wassenaar, 

exclusief Huisvesting 

323K 306K 299K 274K 274K 285K € 10,60 

Gemiddelde subsidie, 

exclusief Huisvesting, 

landelijk (2016) 

      € 17,51 

 
 
Financiële bijzonderheden jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 
Het financieel resultaat over 2021 wijkt sterk af van het begrote resultaat. Hier liggen twee oorzaken 
aan ten grondslag. In negatieve zin als gevolg van corona, en in positieve zin als gevolg van 
incidentele ontvangsten.  
Gederfde inkomsten als gevolg van corona betreffen bijvoorbeeld zaalverhuur, telaatgelden, 
opbrengsten printen en kopiëren, verkoop afgeschreven boeken en activiteiten. Daarbij ook gemiste 
doorbelastingen aan het project Taalhuis doordat niet alle Taalhuis activiteiten konden doorgaan. 
Ten slotte heeft het filmhuis in Wassenaar fors minder inkomsten, zowel uit kaartverkoop als uit het 
buffet. Deze gederfde inkomsten betreffen de posten Bijdrage leners en Specifieke dienstverlening. 
Daar waar mogelijk zijn kosten beperkt of niet gemaakt. Deels worden deze gederfde inkomsten 
vergoed door ontvangen corona-schade van de gemeente Voorschoten: € 7.746 en € 25.000, geboekt 
onder Overige subsidies. 
 
De incidentele ontvangsten zijn geboekt onder Baten voorgaande jaren en betreffen voor 
Voorschoten € 15.700 vrijval project Taalhuis 2020 en voor Wassenaar € 44.807 teveel betaalde 
facturen onderhoud gebouw. 
 
Het exploitatietekort bedraagt - € 4.475, begroot was - € 28.927. Deze relatief gunstige ontwikkeling 
wordt mede veroorzaakt door genoemde incidentele inkomsten. 
 
Met name de personele kosten Voorschoten wijken sterk af van de begroting, namelijk 30% hogere 
uitgaven. Deze zijn toe te schrijven aan personele rechten, compensatie extra gewerkte uren en een 
te lage begroting 2021. 
 
Liquiditeitspositie 

• Onze liquiditeitspositie is licht gedaald als gevolg van een negatief resultaat in 2020. Dit 
resultaat is lager dan begroot.  
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• Met onze liquide middelen moeten wij in ieder geval twee posten opvangen: 
1. Onderhoud en noodzakelijke investeringen 
2. Eventuele ontslagkosten 
 

Current ratio 
De current ratio is 1,38 en iets verbeterd ten opzichte van 2020 (1,34). De ratio drukt uit het aantal 
maal dat de organisatie over liquide middelen en korte termijn vorderingen beschikt ten opzichte van 
het hetgeen de organisatie op korte/middellange termijn moet betalen aan schuldeisers. Bij een 
organisatie zonder voorraden wordt een norm van 1 aangehouden, dit geldt ook voor de bibliotheek.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is 20,39% en iets lager dan in 2020 (20,94%). Solvabiliteit is het eigen vermogen 
gedeeld door het totale vermogen dat in de organisatie is geïnvesteerd. Hoe meer vreemd vermogen 
(bijvoorbeeld van bank of gemeente) in de organisatie aanwezig is, hoe lager de solvabiliteit. 
Gunstig voor onze organisatie is een solvabiliteit boven 25%. 
 
Genomen maatregelen i.v.m. inkomstendaling 
Om de dalende inkomsten op te vangen zijn in 2019 maatregelen genomen die in 2020 en in 2021 
zijn voortgezet.  
Met de verhoging van subsidies in 2022 zullen we in ieder geval het budget collectie kunnen 
verhogen. Door het uitblijven van indexeringen vanaf 2019 (en eerder) zullen we voldoende 
evenwicht in de vaste inkomsten en uitgaven moeten brengen, los van eventuele incidentele 
inkomsten. 
 
Aandachtspunten voor 2022 
Met eventuele ontwikkelingen rond COVID-19 moeten we ook financieel rekening blijven houden. 
 
We streven naar een goed evenwicht tussen vaste inkomsten en uitgaven, zonder risicio's op 
personeel gebied. Dit evenwicht is bij voorkeur toekomstbestendig. 
 
Met beide gemeenten werken we aan een aparte vergoeding voor de huisvestingskosten. Deze is 
tijdens dit schrijven met gemeente Wassenaar bijna afgerond. 
 
Met de bijdrage van de leners en de inkomsten uit o.a. activiteiten en sponsoring (totaal 33%), zitten 
we ruim boven het landelijk gemiddelde van eigen inkomsten. We willen de eigen inkomsten zo 
mogelijk uitbreiden. 
 
Wet normering topinkomens (WNT) 
In het kader van de WNT worden gegevens over bestuur en directie van de OBVW vermeld in de 
jaarrekening. 
 



We zijn er nog niet, maar we kunnen weer een beetje 
bouwen en dus vooruit. Alle betaalde krachten hebben 
hun baan behouden en daar zijn we heel blij mee!

In dit jaarverslag nemen wij je mee in de vele 
mooie activiteiten en evenementen die we hebben 
georganiseerd, de nieuwe diensten die we hebben 
opgezet en de jubilea die we hebben gevierd. We blijven 
ons uiterste best doen een mooi programma neer te 
zetten en je te verrassen, ook in tijden van corona!

Mariska Koning, directeur

Een mooie metafoor voor onze belangrijke rol, die ervoor 
heeft gezorgd dat we van doorstroomlocatie in coronatijd, 
zijn bevorderd tot essentiële voorziening. En dat we dus 
open mochten blijven! De bibliotheek maakt het ook in 
coronatijd mogelijk om onder de mensen te zijn en je te 
blijven ontwikkelen. Dat houd je gezond en vitaal!

En dat wordt opgemerkt. Vanaf juni 2021 laat ons 
ledenaantal een continue stijging zien. In een half jaar 
zijn we 500 leden rijker geworden! Onze boekenservice 
tijdens de gedwongen coronasluiting was enorm populair 
en misschien heeft die er wel voor gezorgd dat inwoners 
het lezen van boeken weer meer zijn gaan waarderen.

Ook de politiek heeft zich dit jaar unaniem achter de 
bibliotheek geschaard. Jarenlang was en bleef onze 
bekostiging onder de maat. En jarenlang hebben we 
met veel kunst- en vliegwerk alles in de lucht gehouden. 
Hebben we veel van onze mensen gevraagd, soms te veel. 
Maar dit jaar was de bodem bereikt. En dan zie je, is er 
gelukkig van alles mogelijk. Na een intensieve lobby zijn de 
subsidies van onze beide bibliotheken gelukkig verhoogd. 

De bibliotheek als warenhuis voor de geest

JAAR- 
VERSLAG 2021



Schrijversmiddag over Wassenaarse families en de Oorlog
In oktober vond in Bibliotheek Wassenaar een bijzondere 
schrijversmiddag plaats in een uitverkochte filmzaal met 
als thema ‘Wassenaarse families en de Oorlog’. Op initiatief 
van schrijver Harry Vogels, schrijver van het boek ‘Schaamte 
en Trots in Wassenaar’ werden vier lokale schrijvers 
geïnterviewd over hun boek. Burgemeester Leendert de 
Lange opende de middag, hij vindt het belangrijk dat de 
verhalen van Wassenaar in de oorlogstijd verteld blijven 
worden. Het doel van de middag was om belevenissen en 
verhalen van de schrijvers met elkaar te delen.

De Groene Kamer is geopend!
Sinds september kan heel Wassenaar terecht in de Groene 
Kamer in Bibliotheek Wassenaar voor inspiratie en 
informatie over duurzaam leven. Het is een samenwerking 
van Bibliotheek Wassenaar en bewonersinitiatief De Groene 
Meent. De Groene Kamer werd op feestelijke wijze geopend 
door wethouder Ritske Bloemendaal en Klaas Gravesteijn, 
directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken. 
“Bibliotheken zijn veel meer dan een plek waar je alleen 
boeken kunt lenen”, zo zei hij. “Het is een plek die ruimte 
biedt voor zelfontwikkeling. En bibliotheken zijn zelf een 
mooi voorbeeld van de deeleconomie.” Mariska Koning, 
directeur Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar vulde aan: 
”Wij willen met onze bibliotheek de huiskamer 
van Wassenaar zijn. Een Groene Kamer 
past daar dan heel goed bij. En 
het leuke is dat we hier een 
primeur in Nederland mee 
hebben! Daar zijn we 
trots op.” 

Het jaar 2021 begon in lockdown: de Bibliotheek en Filmhuis 
Wassenaar waren dicht maar de Boekenservice liep als een 
geoliede machine. Bibliotheek Voorschoten liep zelfs over van 
de reserveringen: extra tijdssloten werden aangemaakt om alle 
leden de gelegenheid te geven op korte termijn hun materialen 
af te halen of in te leveren.

De activiteiten voor kwetsbare doelgroepen mochten gelukkig 
doorgaan: de Formulierenbrigade, het Taalspreekuur, het 
Spreekuur Schuldhulpmaatje en Leergeld, en het Digitaal 
Spreekuur gingen door op afspraak. Ook de Spelletjesmiddag 
Palaver in Wassenaar ging door.

Poëzie brengt je in beweging!
In samenwerking met de projectleider Sportakkoord 
organiseerden we in september tijdens de Nationale Sportweek 
een wandeling door het hart van Wassenaar, voor iedereen die 
meer wil weten over poëzie en de poëzieroute. De wandelaars 
verzamelden in Bibliotheek Wassenaar waar Mieke van den 
Berg vertelde over de Poëzieroute, waarvan zij initiatiefnemer 
is. Na de wandeling stond de wandelaars een gezonde snack te 
wachten in de bibliotheek. 

Nederland Leest
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers 
met elkaar. In november las heel Nederland daarom één boek. 
Leden van de bibliotheek konden bij ons gratis afhalen:
• het boek ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis
• het wandelboekje met twee bijzondere wandelingen door 
Voorschoten en Wassenaar om zelf ook op pad te gaan.
Op zaterdag 12 maart 2022 stond een vergelijkbare wandeling 
op de kalender langs maatschappelijke organisaties, 
toeristische plekken en initiatieven in eigen dorp. De Nederland 
Leest actie was in samenwerking met Wassenaar-Voorschoten 
Marketing. 

Creativiteit en improvisatie in coronatijd



GalerieBieb
De exposities waren nét opgehangen en daar kwam de 
lockdown van half december 2020. Prachtige exposities die 
niet getoond werden aan onze bezoekers. Gelukkig konden we 
onze exposanten én bezoekers later in het jaar blij maken, want 
de bibliotheek bleef vanaf mei altijd open en voor iedereen 
toegankelijk. Iedereen moet toegang hebben tot kunst! 

Online cursussen - Een Leven Lang Ontwikkelen
Begin 2021 lanceerde de Koninklijke Bibliotheek een nieuw 
aanbod van online cursussen. Dit initiatief biedt bibliotheken 
de kans om, zeker in deze coronatijd, de dienstverlening 
rondom persoonlijke ontwikkeling van volwassenen uit te 
bouwen en de maatschappelijke rol van de bibliotheek te 
versterken. Wij als bibliotheek doen hier graag aan mee. 160 
cursussen op het gebied van communicatie, persoonlijke kracht, 
taal of commerciële vaardigheden, gratis en op elk moment 
toegankelijk voor leden.

Vrienden zijn er om je te steunen
In juni is de Stichting Vrienden een nieuw 
vriendenprogramma gestart voor iedereen die de 
bibliotheek een warm hart toedraagt. Leden en niet-leden 
steunen de bibliotheek door Vriend van de Bibliotheek of 
Vriendje van de Bieb (voor kinderen) te worden. 
De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Bibliotheek en 
de Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek 
hebben inmiddels al veel nieuwe vrienden mogen 
verwelkomen. Met deze steun kunnen wij ons aanbod aan 
(kinder)boeken en activiteiten nog meer uitbreiden. 

VVV Wassenaar: toerisme in de bibliotheek!
Bij de VVV in Bibliotheek Wassenaar kunnen toeristen, 
inwoners en overige bezoekers terecht voor informatie over het 
toeristisch-recreatieve aanbod in Voorschoten, Wassenaar en de 
(directe) omgeving. We hebben in 2021 al veel bezoekers mogen 
verwelkomen om hun vragen te beantwoorden en hen te 
voorzien van fiets- en wandelkaarten, plattegronden en folders 
van arrangementen en toeristisch-recreatieve voorzieningen. 
Daarnaast zijn ook onze eigen VVV producten in trek zoals de 
ansichtkaarten en kalenders met foto’s van Voorschoten en 
Wassenaar, parkeerschijven met opdruk en de gedichtentas. In 
december is de samenwerking tussen Wassenaar-Voorschoten 
Marketing en de gemeente Wassenaar met drie jaar verlengd. 

Een zorgenvrij bieb-leven
In september introduceerden we twee nieuwe 
abonnementsvormen voor een zorgenvrij bieb-leven: Bieb 
Onbezorgd en Jeugd Onbezorgd. Bij deze abonnementen 
krijgen leden geen boetes meer, reserveren ze gratis, lenen ze 
extra lang en extra veel. Samen met de abonnementen Bieb 
Basis en Jeugd Basis bieden we zo onze bestaande en nieuwe 
leden extra keuze: een passend abonnement voor iedereen! 

Vanaf september is ook de bezoekerspas 
verkrijgbaar: een voordelige 

keuze voor bezoekers die vaak 
gebruikmaken van de publiekpc’s 
en print- en kopieermogelijkheden. 

Groei en ontwikkeling

TijdschriftenBieb - 
Op ieder moment jouw favoriete tijdschrift
Veel van onze leden zijn bekend met de TijdschriftenBieb. 
De TijdschriftenBieb wordt aangeboden door de Koninklijke 
Bibliotheek en is gratis voor bibliotheekleden. Met de 
app krijg je toegang tot een groot aantal tijdschriften op 
smartphone of tablet. Het aanbod varieert van Ariadne at 
Home tot Autoweek, van Nouveau tot Vrij Nederland. 
Uit het onderzoek van de KB afgelopen zomer bleek dat 
veel leden door de app vaker een tijdschrift lezen. 
De positieve resultaten van het onderzoek 
gaven voldoende aanleiding om de 
digitale tijdschriften blijvend aan te 
bieden. Wij als bibliotheek zijn blij met 
de TijdschriftenBieb. Zo kunnen we 
onze lezers laagdrempelig en leuk laten 
kennismaken met digitaal lezen.

Spelletjesmiddag ‘Palaver’ voor ouderen
Het afgelopen jaar konden de inloopmiddagen voor veelal ouderen gewoon doorgang vinden. 
Inloopmiddagen op de vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en voor iedereen die een spelletje wil spelen 
of een praatje wil maken. Een vast groepje van gastvrouwen was daarbij beurtelings aanwezig. En 
een vaste groep van 10 deelnemers, die zich geen vrijdagmiddag liet ontnemen. De overheid gaf 

voorschriften om deze bijeenkomsten voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, door te laten gaan. 
De bibliotheekorganisatie heeft plezierig meegewerkt om dit mogelijk te maken. De onderlinge contacten 

werden verdiept en de middagen verliepen in een positieve sfeer. Er werden woordspelletjes bedacht en dat gaf 
weer een geheel andere dimensie aan de bijeenkomsten. Het gaf nog meer samenhang onder de deelnemers. 

 
 Vrijwilligers Spelletjesmiddag



Workshop Creatief Schrijven: Durf te Dichten
Nieuw in het schooljaar 2021-2022 was de workshop Durf 
te Dichten. In deze workshop draait het niet om de punten, 
komma’s of grammatica, maar om het gebruik maken van je 
zintuigen. Spelenderwijs verzamelen de leerlingen materiaal 
voor de basis van hun gedicht. Elke leerling schrijft op deze 
manier creatief een eigen triolet over zijn of haar favoriete 
plek en ervaart dat een gedicht niet per se hoeft te rijmen. 

WOLK - Gedichten komen tot leven in de bieb
In de bibliotheek konden de leerlingen zelf verder met 
gedichten. Door de gratis ‘Wolk’ app te downloaden en te 
activeren bij de totem, zien zij gedichten om zich heen tot 
leven komen via augmented reality.

Vissen knutselen
Begin september ontstond in Bibliotheek Wassenaar een 
heus waterballet door een scheur in het aquarium. Duidelijk 
werd dat het aquarium een belangrijke publiekstrekker 
is en dat er een nieuw aquarium moest komen. Omdat de 
Bibliotheek geen financiële middelen hiervoor had, heeft 
de Stichting Vrienden van de Wassenaarse Bibliotheek 
toegezegd de kosten voor het nieuwe aquarium op zich te 
nemen.
Na het stukgaan van ons aquarium zijn de vissen gelukkig 
gered en verblijven ze in quarantaine totdat ze weer terug 
mogen komen. Om te zorgen dat het aquarium 
niet helemaal leeg blijft tot die tijd, zijn 
veel kinderen komen knutselen in 
de herfstvakantie. Ons aquarium 
hing vol met de mooiste 
(papieren) vissen! 
 

Vanwege corona hebben scholen tot aan de zomervakantie 
geen groepsbezoeken kunnen brengen en lag het klassikaal 
ruilen stil. Scholen ontvingen themacollecties zodat er toch 
boeken op school waren en de kinderen zo in contact bleven met 

leesboeken en de bibliotheek. Na de zomervakantie 
kwamen de groepsbezoeken en het klassikaal 

ruilen weer op gang.

Nationale Voorleeswedstrijd
In samenwerking met Bibliotheek Bollenstreek 
organiseerden wij in februari de voorronde 

van de Nationale Voorleeswedstrijd. Negen 
deelnemers van basisscholen uit Oegstgeest, 

Voorschoten en Wassenaar streden om een plekje 
in de volgende ronde. Dit jaar was alles anders en de 

deelnemers lazen online voor aan de jury in plaats van 
in de filmzaal in Bibliotheek Wassenaar. De Nationale 

Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de bibliotheken om het leesplezier in groep 
7 en 8 te stimuleren. Na een spannende wedstrijd werd Jasmijn 
van de Hofdijckschool uit Oegstgeest de winnaar.

Kinderboekenweek – Worden wat je wil
De Kinderboekenweek 2021 stond in het teken van ‘Worden wat 
je wil’, waarbij kinderen alles kunnen worden wat ze willen en 
alvast kunnen dromen over later. De Kinderboekenweek is de 
grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland 
en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren 
om boeken te lezen. In de bibliotheek organiseerden we twee 
leuke Science workshops: ‘Later word ik astronaut’ en ‘Later 
word ik wetenschapper’ waarbij kinderen proefjes deden en zelf 
hun eigen slijm maakten! 

De Gouden Griffel ging naar Pieter Koolwijk, met het boek 
‘Gozert’. De Gouden Penseel werd gewonnen door Ludwig 
Volbeda voor het boek ‘Hele verhalen voor een halve soldaat.’ 
 
 

Op ontdekking in de bieb



Ontdektuin
34 basisschoolklassen zijn op groepsbezoek geweest in de 
Ontdektuin achter Bibliotheek Voorschoten. In deze tuin leren 
basisschoolleerlingen uit Voorschoten en Wassenaar alles 
over de natuur. Dit jaar leerden de kinderen alles over appels, 
champignons, tuinieren en het ecosysteem om ons heen. 
Inschrijven voor deze lessen gebeurt via het scholenaanbod van 
de bibliotheek.
In de feestmaand december organiseerden we samen met Joske 
van de Ontdektuin een workshop kerstlichtsnoer maken en een 
workshop kaarsen maken. Kinderen van 3 tot 9 jaar knutselden 
zelfstandig, of onder begeleiding van een ouder ‘from scratch’ 
hun eigen kerstlichtsnoer of kaars die ze vervolgens mee naar 
huis mochten nemen.

Sinterklaasactie – Sintvoorieder1
Op verzoek van de gemeente coördineerde de bibliotheek de 
Sinterklaasactie voor de minima in Voorschoten en Wassenaar. 
In Voorschoten kregen 115 kinderen hierdoor cadeautjes 
van Sinterklaas, in Wassenaar waren dat 106 kinderen. 
De Sinterklaasactie is een samenwerking van Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar, Gemeente Voorschoten, Gemeente 
Wassenaar en Sintvoorieder1.

Groeps- en klassenbezoeken 2021

Voorschoten Wassenaar

13 groepen  
(ca. 390 leerlingen)

Groepsbezoeken  
basisscholen

16 groepen  
(ca. 432 leerlingen)

3 groepen Groepsbezoeken  
peutergroepen

1 groep

31 groepen 
6 maal per jaar

Klassikaal ruilen  
basisscholen

26 groepen 
6 maal per jaar

21 groepen 
6 maal per jaar 

Klassikaal ruilen  
kleutergroepen

12 groepen 
6 maal per jaar

10 groepen 
6 maal per jaar

(Klassikaal) ruilen 
peutergroepen

4 groepen 
6 maal per jaar

36 Leskisten  
basisscholen

32

11 Leskisten peuter-
speelzalen / kinder-

dagverblijven

2

30 groepen Groepsbezoek  
Ontdektuin

4 groepen

Gastles Durf te 
Dichten

4 groepen

Het jaar 2021 stond in het teken van creativiteit en 
improvisatie voor Filmhuis Wassenaar. Van compleet gesloten 
tot 1 juli, tot open met een aangepast stoelenplan, tot volledig 
open met een Corona Toegangsbewijs en weer volledig dicht 
vanaf 18 december. Het vroeg om een hoop flexibiliteit van 
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers, waar wij nog altijd 
heel dankbaar voor zijn. 

De 3 meest bezochte films:
1. The Father
2. James Bond – No Time to Die 
3. De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje

Naar de film opeens heel bijzonder

Filmclub 10 jaar
In september 2021 zou ons “tienjarig bestaan” gevierd 
worden. Voor ons als vrijwilligers een mooie gelegenheid om 
onze groep bezoekers te bedanken voor hun komst iedere 
week en om meer bekendheid te geven aan ons bestaan. 
Helaas verliep het anders. Vanwege corona waren er de 
eerste zes maanden geen voorstellingen. Daarna konden 
we onder restricties (o.a. 1,5 meter) voor een gelimiteerd 
publiek wekelijks wel films vertonen. Onze sfeer bleef 
behouden en de jubileumvoorstelling had 
een feestelijk tintje. Wij zijn trots op 
het nog steeds groeiende aantal 
bezoekers en blij met de 
samenwerking en het 
vertrouwen dat de 
directie in ons stelt 
en hopen nog jaren 
door te gaan!

- De Filmclub-
vrijwilligers

Film 
bezoekers Filmclub Totaal

2020 6.518 737 7.255

2021 3.606 420 4.026

* Van 15 december 2020 t/m 1 juli 2021 was Filmhuis Wassenaar 
gesloten door de coronamaatregelen. Daarna was beperkte  
zaalbezetting mogelijk door de 1,5 meter maatregel.



Digitaal spreekuur: Van hulp met een pc naar essentiële taak
Een bijzonder jaar voor de vrijwilligers van het digitaal 
spreekuur. De eerste maanden kon er alleen hulp op 
afstand geboden worden. Een verademing was het toen de 
bibliotheek weer open mocht en iedereen weer hulp in de 
bibliotheek kon krijgen in de aanloop naar zelfredzaamheid.

Toen in de zomer van 2021 het coronatoegangsbewijs 
ingevoerd werd, maakten de vrijwilligers zich klaar om te 
helpen. De nood werd pas echt hoog toen op zaterdag 25 
september het coronatoegangsbewijs verplicht werd op 
meerdere plekken. De bibliotheek werd aangewezen als dé 
plek waar iedereen terecht kon. Zonder coronatoegangsbewijs 
geen vast koffiemomentje meer, niet uit eten, niet naar het 
museum en niet naar de film. En onze vrijwilligers boden de 
helpende hand.

Naast deze essentiële taak bleven onze bezoekers ook 
nog steeds langskomen, al dan niet op afspraak, met 
allerhande vragen over laptops, tablets, smartphones, 
printers, ereaders en nog veel meer elektronica. Geen vraag 
is te gek voor de vrijwilligers van het Digitaal Spreekuur! 
 

De Bibliotheek als Informatiepunt Digitale Overheid
In juni 2021 viel het startschot voor de Bibliotheek als 
Informatiepunt Digitale Overheid, kortweg IDO.   Inwoners kunnen 
bij ons terecht met vragen over de digitale dienstverlening van 
landelijke overheidsorganisaties of lokale welzijnsorganisaties. 
Indien nodig verwijzen wij hen door naar de juiste instanties of 
naar één van de spreekuren van de bibliotheek. Hierbij werken 
wij nauw samen met Voorschoten voor Elkaar en Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. Op deze manier 
krijgen minder digitaalvaardige dorpsgenoten meer en gerichter 
hulp om zich staande te houden in onze moderne maatschappij. 
Bibliotheken zetten zich hier altijd al voor in, maar met het 
landelijke IDO wordt hier meer bekendheid aan gegeven. Zo 
hebben we in het najaar al veel inwoners kunnen helpen bij het 
aanvragen van corona toegangsbewijzen en het downloaden 
van de CoronaCheck-app.  

Een samenwerking die past als een jas
De Formulierenbrigade en het Belastingspreekuur hebben 
een belangrijke taak in de bibliotheek. Een samenwerking 
tussen Voorschoten voor Elkaar, Stichting Maatschappelijke 
Ondersteuning Wassenaar en de bibliotheek. Een samenwerking 
die past als een jas. Mensen met vragen over moeilijke brieven 
en formulieren kwamen ook dit jaar weer naar de bibliotheek.  
 
 
 

 
 
 

Digitaal Onderwijzen



Taalhuis 5 jaar: vooruitkijken op de nieuwe inburgeringswet
In september vierden Taalhuis Voorschoten & Taalhuis Wassenaar 
hun vijfjarig bestaan. Om hier bij stil te staan en om vooruit te 
kijken, organiseerden wij samen met de gemeente Voorschoten 
en gemeente Wassenaar twee bijeenkomsten. 
1 januari 2022 werd de nieuwe inburgeringswet van kracht, 
waarbij de gemeente de regie krijgt om nieuwkomers zo 
snel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit 
betekent dat er extra taken ontstaan voor het Taalhuis 
en de lokale partners. Tijdens de bijeenkomsten in 
Bibliotheek Voorschoten en Wassenaar bespraken wij 
samen met de gemeente Voorschoten en de gemeente 
Wassenaar en respectievelijk SMOW,  Voorschoten 
voor Elkaar en andere lokale samenwerkingspartners 
hoe wij elkaar kunnen versterken in onze dienstverlening 
aan nieuwkomers zodat zij zich zo snel mogelijk thuis 
voelen in Voorschoten en Wassenaar. Een goede basis is 
gelegd om de plannen voor de inburgering van nieuwkomers 
verder uit te werken en zo het Taalhuis nog veelzijdiger te maken. 

Jubileumviering met hapjes uit de hele wereld
De verjaardag van het Taalhuis werd in september ook nog eens 
feestelijk gevierd met een Multiculturele High Tea. De bezoekers 
genoten van hapjes van over de hele wereld, geheel verzorgd 
door deelnemers van het Taalhuis. Een leuke gelegenheid voor 
bezoekers om kennis te maken met ons Taalhuis. 

Taalwandelingen groot succes
Vanwege de lockdown kon een groot aantal taalactiviteiten niet 
doorgaan. Een taalwandeling in de buitenlucht op veilige afstand 
was wel mogelijk. In maart organiseerden Taalhuis Voorschoten 
en Wassenaar de eerste Taalwandelingen. Tijdens zo’n wandeling 
maken een vrijwilliger en een anderstalige een wandeling door 
het eigen dorp. De reacties van de deelnemers zijn heel positief. 
‘’Het is fijn om buiten bezig te zijn en Nederlands te praten.’’ Ook 
het ontmoeten van dorpsgenoten werd zeer gewaardeerd: ‘’Ik wil 
er graag weer aan meedoen, misschien elke keer met een andere 
persoon, dan kan ik meer mensen leren kennen.” Inmiddels zijn 
de Taalwandelingen een vast onderdeel van de activiteiten.

Nog nooit in de schoolbanken gezeten
Bij het Taalhuis werden heel veel mensen op weg geholpen met de Nederlandse taal.  
Eén dankbare groep heeft nagenoeg het gehele jaar les gehad.
Dames uit Irak, Marokko en Syrië kregen lessen van Nederlandse vrijwilligers. Culturen kwamen samen 
en ze hadden het prettig samen. Gezellig samen schrijven en praten. “Dat is beter dan thuis zitten”, 
zegt Iman.
Een aantal dames heeft zelfs nog nooit in de schoolbanken gezeten. Ze starten nu op het 
niveau van groep 3, zoals ze dat zelf zeggen. En zijn heel blij. Bij de winkel kunnen ze zich 
nu goed redden, ook een gesprek met een arts kunnen ze volgen. Ondersteuning van 
hun kinderen hebben ze nog steeds, maar het gaat hen steeds zelfstandiger af.
Voor de vrijwilliger, Wil, was het een bijzondere ervaring. Wil ervaarde hoe blij deze 
dames met de lessen waren en dan wil je er extra voor gaan. En dit clubje mocht 
nagenoeg het gehele jaar doorgaan!  
 
Taalklas Voorschoten

Privacy 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar verwerkt veel 
persoonsgegevens. In 2021 hebben wij belangrijke 
stappen gezet om op een adequate wijze om te 
gaan met privacy en gegevensbescherming, zoals 
de AVG verlangt. Het privacybeleid geeft kaders voor 
het waarborgen van privacy en is zo een belangrijk 
onderdeel van de organisatie en het werkproces. De 
organisatorische inbedding volgt door toewijzing 
van taken en verantwoordelijkheden en het creëren 
van bewustzijn. De rechten van betrokkenen zijn 
transparant. Betrokkenen worden voorafgaand aan een 
verwerking actief, tijdig en adequaat geïnformeerd. 
Afspraken met samenwerkende partners zijn in 
verwerkingsovereenkomsten geregeld.  Er is een werkend 
proces  voor datalekken met registratie en zo nodig 
registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



Vestiging Wassenaar

Langstraat 40 

2242 KM Wassenaar 

T. 070 511 33 97

Vestiging Voorschoten

Wijngaardenlaan 4

2252 XN Voorschoten 

T. 071 561 56 78 

obvw.nl

obvw.nl 
ca. 141.394  

unieke pagina- 
weergaven

@OBVW 
ca. 1.395 volgers

@bibliotheekvw 
ca. 466 volgers

@obvw1  
ca. 1.115 volgers

ca. 10.000  
geabonneerden



De bibliotheek in cijfers

Leden 0-12 13-17 18-64 65+ Scholen Totaal

2021
Voorschoten 2.056 917 1.229 1.049 131 5.382

Wassenaar 1.584 840 1.134 1.473 108 5.139

Totaal 3.640 1.757 2.363 2.522 239 10.521

2020
Voorschoten 2.002 762 1.233 1.078 139 5.214

Wassenaar 1.458 721 1.199 1.522 108 5.008

Totaal 3.460 1.483 2.432 2.600 247 10.222

Uitleningen*
Voorschoten Wassenaar

2021
79.434
2020
91.781

Uitleningen 2021
62.502
2020
72.512

2021 
2020 

141.936 
164.293

2021
32.400
2020
43.595

Verlengingen 2021
22.299
2020
30.952

2021
2020

54.699
74.547

2021
111.834
2020
135.376

Totaal 2021
84.801
2020
103.964

2021
2020

196.635
238.840

* Tot en met 19 mei 2021 hadden onze bibliotheken de Boekenservice 
in verband met de verplichte sluiting.

Collectie Jeugd 
fictie

Jeugd 
info

Volwassen 
fictie

Volwassen 
info AVM Anders Totaal

2021

Voorschoten 14.397 4.568 11.412 6.834 677 497 38.385

Wassenaar 11.842 3.959 11.632 6.595 1.158 337 35.523

Totaal 26.239 8.527 23.044 13.429 1.835 834 73.908

2020

Voorschoten 14.459 4.582 11.572 6.565 681 516 38.375

Wassenaar 11.533 3.821 11.252 6.686 1.447 356 35.095
Totaal 25.992 8.403 22.824 13.251 2.128 872 73.470

 
Aangevuld met een ruim aanbod dagbladen, de volledige landelijke digitale collectie met 36.112 
e-books en 8.478 luisterboeken. En Muziekweb met ca. 930.000 items en Filmbieb (films en series) 
met 8.009 items.

Gebruik e-books

Geleende e-books
2021  19.203
2020 18.546

Luisterboeken  
Onlne Bibliotheek

2021 7.107 
2020 1.950

Webaccounts
2021 1.439
2020 852 

Vrijwilligers Medewerkers
2021 
249

2021 
21 (11,64 fte)

2020 
207

2020 
22 (11,18 fte)

2021 2020
Vrijwilligers 
in de uitleen

15 20

Filmhuis-
vrijwilligers

40 37

Taalhuis 134 106
Overig 60 44

Totaal 249 207



Activiteiten 
2021

Film 
gerelateerd Jeugd

Inloopactiviteit 
Jeugd Volwassenen

Mediawijsheid 
Volwassenen*

Galerie  
Bieb Zaalverhuur**

Voorschoten 8 69 21 7 29

Wassenaar 25 4 47 57 1 6 22
Online 2 6
Voorschoten geannuleerd 35 29
Wassenaar geannuleerd 27 25 24
Totaal 52 74 116 137 1 13 51

 
* Door de coronamaatregelen was er weinig animo onder de senioren. 
** Veel zaalverhuur mocht niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 

Bezoekers 
activiteiten

Film 
gerelateerd

Jeugd Volwassenen Mediawijsheid 
Volwassenen

Voorschoten 69 184

Wassenaar 420 51 353 2

Online 15 24

Totaal 420 135 561 2

De bibliotheek in cijfers

Taalhuis 2020 
Voorschoten

2020  
Wassenaar

2021  
Voorschoten

2021  
Wassenaar

Ingeschreven  
taalvragers 148 160 176 234

Ingeschreven  
vrijwilligers 58 48 69 65

Deelnemers  
taalklas 28 26 20 20

Gematchte  
taalmaatjes 67 66 83 91

Deelnemers aan 
taalgroepen van 
vrijwilligers  die 
werken met 
materiaal van 
stichting Lezen 
en Schrijven

23 15 20 18

Spreekuren
2020 

Voorschoten
2020 

Wassenaar
2020 

Online
2021 

Voorschoten
2021 

Wassenaar
2021  

Online
Geannuleerd 
Voorschoten

Geannuleerd 
Wassenaar

Mediawijsheid 
Volwassenen

27 20 8 53 53

Volwassenen 75 21 14 115 24 12 12

Educatie 21 21 0 43 44

Totaal 123 62 22 211 121 12 12

Deelnemers
Spreekuren

2021 
Voorschoten

2021 
Wassenaar

Mediawijsheid 
Volwassenen

127 142

Volwassenen 307 50

Educatie 51 84

Totaal 485 276

Bezoekers 
bibliotheek

Voorschoten 58.180 90.169

Wassenaar 77.078 169.849

Totaal* 135.258 260.018

 
* Van 15 december 2020 t/m 19 mei 2021 was de 
bibliotheek gesloten door de coronamaatregelen. 



JAARREKENING



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

 7

31 december 202031 december 2021
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Verbouwing en inrichting 92.68561.790
(Her)inrichting en inventaris 20.93013.689
Automatisering 36.43237.805

150.047113.284

Som der vaste activa 150.047113.284

Vlottende activa

Voorraden

Bonnen/cheques 1.9064.167

1.9064.167

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 1.35481.046
Belastingen 18.18613.399
Vooruitbetaalde bedragen 41.6584.559
Vorderingen 89.6761.567

150.874100.571
Liquide middelen

Kas 90638
Bank(en) rekening-courant 34.481206.655
Spaarrekeningen 265.053164.896
Gelden onderweg 0633

299.624372.822

Som der vlottende activa 452.404477.560

Totaal activa 602.451590.844



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

 8

31 december 202031 december 2021
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Vrij besteedbare reserve 71.87475.800
Bestemmingsreserve automatisering 20.00011.599
Bestemmingsreserve bezuiniging 26.25126.251
Bestemmingsreserve onderhoud inventaris 15.00015.000

133.125128.650

Langlopende schulden (4)

Rabobank 139.259128.431

139.259128.431

Kortlopende schulden (5)

Aflossingsverplichtingen 10.52810.864
Vooruitontvangen bedragen 94.57195.705
Crediteuren 58.82951.951
Belastingen 22.58429.144
Pensioenpremies 6.88310.492
Overige schulden 136.672135.607

330.067333.763

Totaal passiva 602.451590.844



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 240.467240.895228.956
Specifieke dienstverlening (7) 74.096175.92546.081
Diverse baten (8) 188.108106.575327.796
Subsidies (9) 867.259839.382882.126

Totaal baten 1.369.9301.362.7771.484.959

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 18.94725.30018.587
Huisvesting (11) 293.458284.673285.414
Personeel (12) 615.400603.115590.645
Administratie (13) 27.98139.77051.996
Transportkosten (14) 2.6342.7002.824
Automatisering (15) 106.783102.246107.721
Collectie en media (16) 110.999132.450126.986
Specifieke kosten (17) 50.885101.02540.255
Overige kosten (18) 177.973100.425265.006

Totaal lasten 1.405.0601.391.7041.489.434

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 35.130-28.927-4.475-

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 05.278-
Onttrekking vrij besteedbare reserve 35.1301.352
Onttrekking bestemmingsreserve 
automatisering 08.401

Resultaatbestemming 35.1304.475
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Rekening
2020

Rekening
2021

€€

Exploitatieresultaat 35.130-4.475-

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 51.41154.181

Mutatie kortlopende vorderingen 7.48650.303-
Mutatie voorraden 1.5942.261
Mutatie vreemd vermogen kort 19.761-3.360
Mutatie werkkapitaal 28.841-51.402

Kasstroom uit operationele
activiteiten 12.560-101.108

Investeringen in vaste activa 3.88917.418

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 3.889-17.418-

Aflossing leningen 10.13110.492

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 10.131-10.492-

Mutatie geldmiddelen 26.580-73.198

Stand per 1 januari 326.204299.624
Stand per 31 december 299.624372.822

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 26.580-73.198

Bedragen kleiner dan € 5 zijn afrondingsverschillen. 
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Algemeen:
Met ingang van 1 januari 2008 zijn de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten en de Stichting 
Wassenaarse Openbare Bibliotheek gefuseerd.
De bibliotheken zijn met ingang van 1 januari 2008 verder gegaan onder de nieuwe naam "Stichting Openbare 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar".
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

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

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

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

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

Balans

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

Financiële vaste activa:
De leningen alsmede de overige financiële vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

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.

Vrij besteedbare reserve:
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk 
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de 
functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.

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

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. 

Projecten:
De projectbaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Projectbaten 
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De projectsubsidies worden naar rato van 
voortgang van het betreffende project ten gunste van de exploitatie gebracht. De projectlasten worden 
opgenomen in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd c.q. gemaakt.
Om het inzicht te vergroten van de projectresultaten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd, 
waarin per project de baten en lasten zijn weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden 
deel van de subsidie respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel.

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

Staat van baten en lasten

Algemeen:
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast.Dit houdt in dat alle 
kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.
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Subsidies:
De reguliere gemeentesubsidie komt volledig ten gunste van de exploitatie in het jaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. De projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste 
van de exploitatie gebracht.

Inkomsten gebruikers:
De contributieopbrengsten worden verantwoord volgens het baten- en lastenstelsel. 

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

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

Kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Openbare Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is € 209.000 
(2020:€ 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 de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% 
van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Directie:
Voor het jaar 2021 is de invulling van de functie van directeur bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021 (2020: gehele jaar in dienst) is dit mevrouw M. Koning-Roozendaal.
Bezoldiging: 

 Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 73.281 (2020:€ 62.990), 
inclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld en belastbare vergoeding. 

 De omvang van het dienstverband betreft 0,78 fte (2020: 0,78 fte).
 De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeverslast 

pensioen en bedraagt € 9.936 (2020:€8.536).
 Gratis bibliotheekabonnement 
 Nevenfuncties, zijnde onbezoldigde bestuurslidmaatschappen: lid van het bestuur Stichting 

Wassenaar-Voorschoten marketing.

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Leden bestuur
Het stichtingsbestuur, tevens toezichthouder, kende in 2021 en in 2020 de volgende leden: 

 De heer J.R. van Leeuwen; functie: voorzitter tot 11-02-2020; vergoeding 2020: onbezoldigd.
 De heer R.L.P.J. Hooijdonk; functie: voorzitter vanaf 11-02-2020; vergoeding 2021 en 2020: 

onbezoldigd.
 Mevrouw L.van Dijk-van Dam; functie: secretaris; vergoeding 2021 en 2020: onbezoldigd.
 Mevrouw M.M.Mewissen-Teeuw;functie:secretaris;vergoeding 2021 en 2020:onbezoldigd.
 De heer M.N. Hoogeveen: functie bestuurslid vanaf 25-08-2020;vergoeding 2021 en 2020: 

onbezoldigd.
 De heer J.J.L. van Bezouw; functie: penningmeester; vergoeding 2021 en 2020: onbezoldigd.
 Mevrouw W.A.M. Zoetemelk;functie: bestuurslid; vergoeding 2021 en 2020: onbezoldigd.
 Mevrouw M.A. Shamier;functie:bestuurslid vanaf 31-10-2021;vergoeding 2021:onbezoldigd.

De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen direct opnieuw worden 
aangewezen voor een volgende zittingsperiode van 4 jaar.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 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 2021 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd. 



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

 15

Verzekerde waarde

Verzekerde waarde:
Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde 
waarde per 31 december 2021.

MediabezitInventarisHuurdersbelang
€€€

Voorschoten 927.666417.5000
Wassenaar 849.2811.234.500500.000
Totaal 1.776.9471.652.000500.000

Banden en media

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

20202021
AantalAantal

Voorschoten 38.37538.385
Wassenaar 35.09535.523
Totaal 73.47073.908
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(1) Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:

TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

Verbouwing en inrichting

Boekwaarde per 31 december 2020 92.68592.6850

Afschrijvingen 30.895-30.895-0

Totaal mutaties 30.895-30.895-0

Boekwaarde per 31 december 2021 61.79061.7900

Cumulatieve aanschafwaarde 469.168350.000119.168
Cumulatieve afschrijvingen 406.394-287.226-119.168-

Boekwaarde per 31 december 2021 61.79061.7900

De afschrijving bij Wassenaar is volgens annuïteit gedurende 25 jaar t/m 2013. Met ingang van 2014 wordt op 
basis van 15 jaar liniair afgeschreven. 

TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

(Her)inrichting en inventaris

Boekwaarde per 31 december 2020 20.9301.88319.047

Afschrijvingen 7.241-312-6.929-

Totaal mutaties 7.241-312-6.929-

Boekwaarde per 31 december 2021 13.6891.57112.118

Cumulatieve aanschafwaarde 36.5212.66733.854
Cumulatieve afschrijvingen 22.832-1.096-21.736-

Boekwaarde per 31 december 2021 13.6891.57112.118

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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TotaalFilmhuisBackofficeWassenaarVoorschoten
€€€€€

Automatisering

Boekwaarde per 31 december 2020 36.4311.2041.45519.02914.743

Investeringen 17.42001.16313.7822.475
Afschrijvingen 16.045-497-821-9.133-5.594-

Totaal mutaties 1.375497-3424.6493.119-

Boekwaarde per 31 december 2021 37.8067071.79723.67811.624

Cumulatieve aanschafprijs 82.9201.9653.66050.59427.101
Cumulatieve afschrijvingen 45.114-1.258-1.863-26.716-15.477-

Boekwaarde per 31 december 2021 37.8067071.79723.67811.624

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 33,3% (Wassenaar); 20% (Voorschoten), allebei liniair.
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(2) Vorderingen en overlopende activa

31 december 202031 december 2021
€€

Debiteuren

Debiteuren 1.35481.046
1.35481.046

Belastingen

Omzetbelasting 18.18613.399
18.18613.399

Vooruitbetaalde bedragen

Verzekeringen 01.265
Energiekosten 1.339855
Personeelskosten 30.9251.728
Automatiseringskosten 5.419711
Overige 3.9750

41.6584.559

Vorderingen

Scholen en instellingen 4.8220
Nog te ontvangen posten 01.567
Overige vorderingen 84.8540

89.6761.567

Totaal vorderingen en overlopende activa 150.874100.571

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

Vrij besteedbare reserve

TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

Stand per 31 december 2020 71.87466.1275.747

Verloop vrij besteedbare reserve 3.9261.352-5.278

Reserve per 31 december 2021 75.80164.77611.025

Stelselwijziging:
Met ingang van 2018 worden de contributies gewaardeerd volgens het baten- en lastenstelsel (hiervoor 
kasstelsel).

Bestemmingsreserve automatisering

TotaalVoorschoten
€€

Reserve per 31 december 2020 20.00020.000

Verloop bestemmingsreserve automatisering 8.401-8.401-

Totaal mutaties 8.401-8.401-

Reserve per 31 december 2021 11.59911.599

Deze reserve is bestemd voor toekomstige aanschaffingen voor de automatisering. Deze beperking van het 
eigen vermogen is conform het besluit van het bestuur d.d. 24 maart 2014.
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Bestemmingsreserve bezuiniging

TotaalWassenaar
€€

Reserve per 31 december 2020 26.25126.251

Reserve per 31 december 2021 26.25126.251

Deze reserve is gevormd om toekomstige bezuinigingen op te vangen. Deze beperking van het eigen 
vermogen is conform het besluit van het bestuur d.d. 8 april 2013. 

Bestemmingsreserve onderhoud inventaris

TotaalWassenaar
€€

Reserve per 31 december 2020 15.00015.000

Reserve per 31 december 2021 15.00015.000

De reserve is bestemd voor compensatie van het achterstallig onderhoud van inventaris en inrichting zowel in 
Voorschoten als Wassenaar. Besluit in de vergadering van het bestuur d.d. 21 maart 2016.
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(4) Langlopende schulden

TotaalWassenaar
€€

Rabobank

Saldo per 1 januari 2021 149.786149.786
Aflossing boekjaar 10.492-10.492-

139.294139.294

Aflossing komend jaar 10.86310.863

Totaal lening / langlopende schulden 128.431128.431

Toelichting Rabobank
Hoofdsom: 350.000
Percentage rente: 3,50 %
Looptijd (in jaren): 25
Aflossingsmethode: annuïteit
Ingangsdatum: 17 september 2019

Deze lening is aangegaan voor de verbouwing en inrichting van Wassenaar.
In september 2014 is er € 80.000 extra afgelost. M.i.v. 17 september 2019 is het rentepercentage 3,50% 
(hiervoor 3,8%) met een rentevaste periode van 5 jaar.
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(5) Kortlopende schulden

31 december 202031 december 2021
€€

Aflossingsverplichtingen
Wassenaar 10.52810.864

10.52810.864

Vooruitontvangen bedragen
Contributies leden 94.57195.705

94.57195.705

Crediteuren
Crediteuren 58.82951.951

58.82951.951

Belastingen
Loonheffing 22.58429.144

22.58429.144

Pensioenpremies
Pensioenpremies 6.88310.492

6.88310.492

Overige schulden
Reservering vakantiedagen 50.88139.521
Reservering vakantiegeld 22.33424.800
St. PAWW 2040
Accountantskosten 5.7508.450
Netto salarissen 3.4573.382
Deposito's leden 9.6157.268
Energiekosten 01.062
Projecten 38.51244.938
Optimalisering collectie 05.026
Overige schulden 5.9201.160

136.672135.607

Totaal kortlopende schulden 330.067333.763

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

Projecten worden nader gespecificeerd in de bijlage projectenoverzicht.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Financiële verplichtingen meerdere jaren:

Huurovereenkomst Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar, ingaande 1-7-2009, in 2012 verlengd met 5 jaar; in 
2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari gewijzigd, met 5 jaar verlenging; jaarbedrag € 134.325.
Huurovereenkomst Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten, ingaande 16 oktober 1974, looptijd 40 jaar, de 
verlenging hierna is telkens voor één jaar; het jaarbedrag is € 63.660 -/- € 44.450 huurcompensatie = € 19.210
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 205.307192.925196.551
Leengelden 3.2333.8102.133
Telaatgelden 19.96629.82515.323
Bespreekgelden 2.5073.2753.325
Schadevergoeding materialen 1.9191.6851.169
Verkoop afgeschreven materialen 8123.3751.909
Bijdrage scholen en instellingen 4.8384.3753.888
Bijdrage leeskringen 8530015
Bijdrage internet 554775418
Overige baten leners 1.2465504.225

240.467240.895228.956

(7) Specifieke dienstverlening
Specifieke opbrengsten dienstverlening 2.0644.150898
Opbrengst activiteiten 5.86417.100148
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 2.3583.5502.352
Verhuur gebouwen 5.90020.0005.472
Opbrengst kaartverkoop 50.336110.60033.672
Opbrengst buffet 7.31120.2753.539
Specifieke opbrengsten reiskosten 26300
Overige specifieke opbrengsten 02500

74.096175.92546.081

(8) Diverse baten
Rente 892000
Sponsoring, donaties en reclame 6.1136.0002.150
Koffieautomaten 2.0153.850931
Opbrengst projecten 177.91894.625262.285
Overige diverse baten 1.9731.9001.923
Baten voorgaande jaren 0060.507

188.108106.575327.796

Opbrengst projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht voor een specificatie. 
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Baten

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 839.951839.382839.382
Overige subsidies en bijdragen 27.308042.744

867.259839.382882.126

Totaal baten 1.369.9301.362.7771.484.959



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

 

 26

Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Lasten

(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 77180050
Promotie en representatie 220134
Contributies 7.2297.2506.462
Accountantskosten 4.2245.7505.950
Verzekeringskosten 707500175
Onderzoekskosten organisatie 5.99411.0005.816

18.94725.30018.587

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 141.994142.000142.196
Rente leningen o/g gebouwen 5.1276.0005.075
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 6.7097.0007.241
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 1.2585001.854
Afschrijving verbouwing en inrichting 30.89532.00030.895
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 12.92716.0007.729
Schoonmaakkosten 47.06347.49950.243
Energiekosten 27.90030.00031.222
Teruggave energiebelasting 2.875-06.544-
Belastingen 11.23611.15012.038
Verzekeringen 5.4254.5746.026
Beveiligingskosten 3.0133.0002.674
Doorbelaste huisvestingskosten 2.78615.050-1.548
Overige huisvestingskosten 006.783-

293.458284.673285.414
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Lasten

(12) Personeel
Salariskosten 479.184450.775471.171
Sociale lasten 82.96886.95076.514
Pensioenpremies 63.89169.20066.319
Verzuimverzekering 30.59730.00034.541
Uitkering verzuimverzekering 0013.363-
Reis- en verblijfkosten 3.4594.7801.526
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 10.12413.0004.708
Arbodienst 4535001.417
Vrijwilligerskosten 3.1223.000667
Extern personeel 58500
Kosten P&O 01.9750
Overige personeelskosten 6.5534.9356.392
Overboeking salariskosten 65.536-62.000-59.247-

615.400603.115590.645

Overboeking salariskosten:
Dit betreft overboeking naar projecten.

Aantal personeelsleden (gemiddeld)

FTEAantalFTEAantal

Totaal 10,621,010,621,0

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 3.8974.6005.504
Kantoorbenodigdheden 1.3372.4502.068
Porti- en vrachtkosten 180576
Telefoonkosten 4.1224.2002.807
Bankkosten 2.6002.6003.645
Administratie verwerking 19.57933.54540.214
Incassokosten 40049
Overige administratiekosten 3.612-7.625-2.867-

27.98139.77051.996

(14) Transportkosten
Transport-derden 2.6342.7002.824

2.6342.7002.824
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Lasten

(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 6787504.469
Licenties 2.9369.7507.325
Afschrijving automatisering 13.80718.75016.045
Verwerking bibliotheekautomatisering 39.46041.00038.551
ICT-beheer en onderhoud 33.18820.00021.011
Catalogiseren 9.8929.9969.914
Communicatie/datalijnen 1.9382.0002.006
Mutaties br automatisering/ICT 008.400
Overige automatiseringskosten 4.88400

106.783102.246107.721

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 53.18872.15075.613
Huur collectie en media 1.8351.8501.769
Kosten collectioneren 4.4174.4004.504
Leenrechtvergoedingen 30.37530.90024.001
Tijdschriften en dagbladen 21.00922.95020.988
Overige collectie en media 175200111

110.999132.450126.986

(17) Specifieke kosten
Media-educatie 03000
Ontmoeting en debat 3.8054.0254.351
Publiciteit 9.6459.02512.717
Website, bouwen en onderhoud 606700606
Cursussen en workshops 001.256
Specifieke kosten dienstverlening 02.8000
Activiteiten/zaalhuur 22155042
Filmrechten, transport en abonnenmenten 26.85860.00017.714
Kosten activiteiten 6.21314.7751.839
Kosten buffet 2.6488.5501.346
Overige specifieke kosten 889300384

50.885101.02540.255
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Rekening
2020

Herziene
begroting

2021

Rekening
2021

€€€

Lasten

(18) Overige kosten
Rentekosten 390516
Kosten projecten 177.93494.625262.285
Lasten voorgaand boekjaar 05.8002.205

177.973100.425265.006

Kosten projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht voor een specificatie. 

Totaal lasten 1.405.0601.391.7041.489.434

Resultaat boekjaar 35.130-28.927-4.475-



OVERIGE GEGEVENS
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.



 

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP 

KvK nr. 34088137, ING Bank IBAN NL90INGB0668832606. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar te 

Wassenaar gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbare 

Bibliotheek Voorschoten Wassenaar op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen, hoofdstuk C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’ (RJk C1).  

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2021; 

• de staat van baten en lasten over 2021; en  

• 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 het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2021 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting 

Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar 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. 

 

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

ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 

door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 

juist en volledig is. 

 

 

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. 

Henk Schijvenaarstraat 1 

Postbus 6222 

2001 HE  HAARLEM 

Telefoon 023 – 531 95 39 

Fax 023 – 531 1700  

info@ipa-acon.nl 

www.ipa-acon.nl  
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Verklaring over de in het jaarverslag 2021 opgenomen 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 materiele 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 materiele afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van onze beroepsgroep; 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, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJk C1 en de Beleidsregels toepassing Wnt. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening 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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaglegging van de stichting. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

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 materiele 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 beslissing die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle werkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijking op ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen.  
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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 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 de financiële 

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichting 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 onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten 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 toelichting 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 onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

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

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij communiceren met 

het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 

redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Haarlem, 28 maart 2022 

Reg.nr.: 103648/215/473/144 

Ipa-Acon Accountants B.V. 

 

Was-getekend: mr. drs. J.C. Olij RA 
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 228.9560109.885119.071239118.832
Specifieke dienstverlening 46.08104.91541.16635.4375.729
Diverse baten 327.796262.28517.04148.4701.92446.546
Subsidies 882.1260360.450521.6760521.676

Totaal baten 1.484.959262.285492.291730.38337.600692.783

Lasten 

Bestuur en organisatie 18.58718.3972017013436
Huisvesting 285.414063.296222.11815.898206.220
Personeel 590.645235.353175.694179.59826.031153.567
Administratie 51.99544.3132.6825.0002504.750
Transportkosten 2.82401.3961.42801.428
Automatisering 107.7215.22847.61154.8825.16849.714
Collectie en media 126.986057.36169.625069.625
Specifieke kosten 40.2535.6455.16429.44420.1689.276
Overige kosten 265.006262.2851.0141.7073731.334
Backoffice 0308.936-141.174167.76220.803146.959

Totaal lasten 1.489.434262.285495.415731.73488.825642.909

Resultaat boekjaar 4.475-03.124-1.351-51.225-49.874

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 240.895150109.635131.1100131.110
Specifieke dienstverlening 175.925022.825153.100133.25019.850
Diverse baten 106.57520049.22557.1505.50051.650
Subsidies 839.3820322.705516.6770516.677

Totaal baten 1.362.777350504.390858.037138.750719.287

Lasten 

Bestuur en organisatie 25.30025.0501251250125
Huisvesting 284.673058.295226.37813.275213.103
Personeel 603.115284.814133.892184.40922.539161.870
Administratie 39.77036.265610-4.1151403.975
Transportkosten 2.70001.3501.35001.350
Automatisering 102.2466.52139.83055.8959.46846.427
Collectie en media 132.450061.50270.948070.948
Specifieke kosten 101.0253.00012.37585.65073.70011.950
Overige kosten 100.425047.27553.150053.150
Backoffice 0355.300-162.362192.93823.924169.014

Totaal lasten 1.391.704350516.396874.958143.046731.912

Resultaat boekjaar 28.927-012.006-16.921-4.296-12.625-

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 240.46743111.846128.578718127.860
Specifieke dienstverlening 74.09607.79966.29760.8825.415
Diverse baten 188.108178.1434.4525.5132.5532.960
Subsidies 867.2594.644334.245528.3700528.370

Totaal baten 1.369.930182.830458.342728.75864.153664.605

Lasten 

Bestuur en organisatie 18.94718.3652483340334
Huisvesting 293.4587958.418234.96118.598216.363
Personeel 615.400357.923130.724126.75319.913106.840
Administratie 27.98122.9211.9653.0954472.648
Transportkosten 2.63401.3171.31701.317
Automatisering 106.7838.71140.59257.48014.42143.059
Collectie en media 110.999047.36263.637063.637
Specifieke kosten 50.8852.6737.20141.01134.2266.785
Overige kosten 177.973177.957238-2542540
Backoffice 0405.799-200.007205.7921205.791

Totaal lasten 1.405.060182.830487.596734.63487.860646.774

Resultaat boekjaar 35.130-029.254-5.876-23.707-17.831

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis




