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Bestuursverslag t.b.v. jaarrekening 2018 
 
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 standhouden 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 is gebleken dat de inwoners van Voorschoten en 
Wassenaar vooral de rol van sociale binding erg waarderen. Daarnaast zien we net 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. En op het rapport “Bibliotheek van de 
toekomst” van de commissie Cohen. “De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaags agora, een 
moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek 
onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, laagdrempelige en niet-
commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel 
vlak in de stad, wijk en dorp, en draagt zo wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.” 
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 dingen dubbel. En staan we in verbinding 
met de lokale gemeenschap. 
 
Dienstverleningsconcept 
Het vervullen van de rol als plek voor ontmoeting & inspiratie betekent voor ons 
dienstverleningsconcept: gastvrij, persoonlijke band met leden en bezoekers, aandacht voor alle 
doelgroepen in  het dorp, proactieve houding, gasten (in plaats van klanten) verrassen, ruime 
openstellingtijden en een fijne opgeruimde plek.  
Naast bovenstaande fysieke bibliotheek met een actuele collectie boeken en tijdschriften zijn we ook 
een digitale bibliotheek, o.a. met onze e-books. De bibliotheek faciliteert met computers en wifi en 
helpt bij het eigen maken van digitale vaardigheden.  
 
Producten en diensten 

‐ Een op maat opgebouwde actuele collectie boeken en tijdschriften 
‐ Een uitgebreid activiteitenaanbod 
‐ Exposities 
‐ In Wassenaar een Filmhuis 
‐ In Voorschoten de ‘Ontdektuin’ 
‐ Boek-aan-huis-service 
‐ Taalhuis, taalcursus en taalspreekuur 
‐ Diverse cursussen digitale vaardigheden 
‐ Computers om op te werken 
‐ Activiteiten voor scholen 
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Spreekuren 
De behoefte om meer één op één geïnformeerd te worden heeft geleid tot de toename van het aantal 
spreekuren die meestal met lokale partners en vrijwilligers worden verzorgd. Een greep uit onze 
spreekuren: 

‐ Juridisch spreekuur 
‐ Digitaal spreekuur 
‐ Taalspreekuur 
‐ Formulieren spreekuur (Formulierenbrigade) 
‐ Spreekuur aanvullende zorg 

 
De bibliotheekwet 
Met bovenstaande visie en de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten voldoet de 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.  
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 laat momenteel onderzoek doen naar de uitbreiding van het pand met een filmzaal. 
 
Bestuur en Directie 
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de volgende personen: 
    De heer J.R. van Leeuwen, voorzitter 
    Mevrouw M.M. Mewissen-Teeuw, secretaris 
    De heer A.F.J. van Schie, penningmeester (tot juni 2018) 
    De heer J. van Bezouw, penningmeester (vanaf juni 2018)    
    Mevrouw M. van Dijk-Vester 
    De heer H.W. Scholten (tot juni 2018) 
    Mevrouw L. van Dijk-van Dam (sinds juli 2018) 
    Mevrouw W.A.M. Zoetemelk (sinds juli 2018) 
De zittingsduur van de bestuursleden is vier jaar. Aftredende bestuursleden kunnen direct opnieuw 
worden aangewezen voor een volgende zittingsperiode van vier jaar.  
 
Het bestuur heeft 8x vergaderd. In de bestuursvergadering is o.a. gesproken over: 

‐ Financiën: de jaarrekening 2017, jaarplan en begroting 2019 
‐ Taalhuis 
‐ Subsidiebeleid / bezuinigingen 
‐ Openstellingstijden 
‐ Gemeentelijke subsidies 
‐ Financiële maatregelen 
‐ Organisatieverandering en personele inzet 
‐ Tarieven 2019 
‐ Uitbreiding met een filmzaal, Voorschoten 

 
Minimaal 2 maal per jaar vindt overleg plaats tussen het bibliotheekbestuur en de verantwoordelijke 
wethouders van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. 
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Met de wethouders is o.a. gesproken over: 
‐ Ontwikkeling subsidie 
‐ Financiële maatregelen 
‐ Huisvesting Voorschoten (Multi Functionele Accommodatie / MFA) 
‐ Huisvestingskosten (huur) Wassenaar 
‐ Openstellingstijden 
‐ Inzet vrijwilligers 
‐ Laaggeletterdheid / Taalhuis 

 
Belangrijke resultaten gevoerd beleid 
Een uitgebreidere beschrijving van de verschillende uitvoeringsactiviteiten van het afgelopen jaar staat 
in het jaarverslag 2018.  
De bezuinigingen, vermindering gemeentelijke subsidie, worden steeds meer merkbaar in de 
bedrijfsvoering. In 2017 zijn de in dit kader in 2016 (voor)genomen maatregelen doorgevoerd 
waaronder de structurele inzet van vrijwilligers. 
In het (financiële)herstelplan 2017-2020 van de gemeente Voorschoten is de bibliotheek Voorschoten 
nog niet verder gekort. De ontbrekende indexering is voelbaar in de bedrijfsvoering. 
 
Ontwikkeling subsidies in euro’s 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemeente Voorschoten 433K 387K 387K 367K 347K 350K 326K 320K

Gemeente Voorschoten, exclusief 
huisvesting 

364K 322K 320K 279K 277K 278K 258K 252K

Gemeente Wassenaar 659K 684K 630K 577K 572K 614K 604K 604K

Gemeente Wassenaar, exclusief 
huisvesting 

377K 395K 325K 287K 291K 323K 306K 299K

 
1. Organisatie OBVW 

Personele wisselingen, binnen de bibliotheek en het Filmhuis, en een andere inzet van 
medewerkers hebben geleid tot een gewijzigde organisatiestructuur en een nieuw functiehuis. 
Alle functies zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd. 

 
2. Filmhuis 

Het Filmhuis in Wassenaar draait op twee parttime betaalde krachten en verder vrijwel geheel 
op vrijwilligers. Voor alle filmaangelegenheden is geen gemeentelijke subsidie verleend. Het 
positief resultaat van de activiteiten van het Filmhuis komt geheel ten goede aan de 
bibliotheek. 

 
3. Tarieven 2018 

Vanaf 2018 geldt één tarief voor alle leden, te weten 42 euro. Dit is inclusief abonnementen op 
e-books. Tot 18 jaar wordt geen contributie geheven. 

 
4. 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 en aanvullend op zondag (de eerste 
zondag van de maand in januari tot en met maart en in oktober tot en met december) 4 uur 
per week. 
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Het aantal bezoekers (bron: Nedap poortjes) in Voorschoten bedroeg 115.802 en in 
Wassenaar 180.010. Het aantal uitleningen voor beide vestigingen samen inclusief 
verlengingen bedroeg 326.914. 
 

2. Inlichtingenwerk 
Het gebruik van de leeszaal (leslokalen, leeseiland-zaal en internet) neemt steeds verder toe. 
Dit heeft 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 weten de weg naar de bibliotheek voor een wat langer verblijf steeds beter te vinden. 
 

3. Leesbevordering - educatieve en culturele activiteiten 
In de verslagperiode zijn 139 activiteiten met een toegangsprijs aangeboden en 
georganiseerd. Deze activiteiten zijn door 2102 personen bezocht. Daarnaast worden er 
verschillende activiteiten gratis aangeboden zoals o.a. voorlezen, diverse spreekuren zoals 
eerder aangegeven, antiquariaat, HIP en lunchconcerten. 
 

4. Klassenbezoeken en leskisten 
In totaal brachten 79 groepen (totaal ca. 2.345 leerlingen) een bezoek aan de Bibliotheek. Aan 
basisscholen werden dit jaar 75 leskisten uitgeleend. Deze kisten bevatten materiaal rond een 
bepaald thema of (prenten)boek. Verder kwamen 55 groepen (exclusief 33 kleutergroepen) 
van basisscholen elk zes maal naar de bibliotheek om klassikaal boeken te ruilen.  
Aan peutergroepen werden 10 leskisten uitgeleend. 20 peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven kwamen regelmatig boeken lenen voor gebruik in de groep. 
  

5. Taalhuis 
In 2016 is de OBVW in overleg met de gemeentes begonnen met een taalhuis. In 2017 is het 
aantal deelnemers bijna verdubbeld. In 2018 is het aantal deelnemers verder gestegen. 
 
Overzicht van de taalvragers. 
 Voorschoten  Wassenaar 
 2016 2017 2018  2016 2017 2018 
Ingeschreven 
taalvragers 

66 111 132  40 90 125 

Ingeschreven 
vrijwilligers 

43 58 64  17 32 39 

Deelnemers 
taalklas 

11 18 11 en 
8 in 
klas 
ROC 

 9 11 13 

Gematchte 
taalmaatjes 

40 70 85  14 42 56 

Deelnemers aan 
taalgroepen van 
vrijwilligers die 
werken met het 
materiaal “Lezen 
en Schrijven”  

15 21 21  0 15 15 

 
6. Filmvoorstellingen 

Filmhuis Wassenaar heeft 430 filmvoorstellingen verzorgd die bezocht werden door 15.618 
bezoekers. Daarnaast kwamen er 1.692 bezoekers voor de Filmclub op de donderdagmiddag. 
De kosten voor rechten filmhuur, personeel, PR en filmzaal konden gedekt worden met de 
opbrengsten.  
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Leden Bibliotheek 
 
 Vsn 

2016 
Wsn 
2016 

Totaal
2016

Vsn 
2017

Wsn 
2017

Totaal
2017

Vsn 
2018 

Wsn 
2018 

Totaal
2018

00 t/m 12 
jaar  

2.067 1.559 3.626 2.087 1.568 3.655 2.114  1.518 3.632

13 t/m 17 
jaar 

781 815 1.596 769 805 1.574 743 795 1.538

18 t/m 64 
jaar 

1.600 1.718 3.318 1.504 1.591 3.095 1.426 1.467 2.893

65+              1.176 1.638 2.814 1.181 1.639 2.820 1.141 1.597 2.738

Scholen 147 97 244 145 99 244 142 113 255

Totaal  5.771 5.827 11.598 5.686 5.702 11.388 5.566 5.490 11.056

 
 
Afwijking jaarrekening t.o.v. begroting 
De gemeentelijke subsidie is lager (Voorschoten € 51.975 en Wassenaar € 99.610) dan begroot / 
aangevraagd. De nog niet doorgevoerde huurverlaging en aanpassing van de subsidie in Wassenaar 
maakt een verschil tussen de begroting, de ontvangen subsidie en uitgaven. 
Vanuit het Filmhuis kon € 34.285 euro worden bijgeschreven op de resultaten van de bibliotheek in 
Wassenaar. 
Het ontstane tekort van € 29.932 euro voor de bibliotheek in Voorschoten is geput uit de vrij 
besteedbare reserve. Het overschot voor de bibliotheek Wassenaar van € 20.513 euro is gevoegd bij 
de vrij besteedbare reserve. 
 
Oorspronkelijk was de inschatting van het tekort hoger dan de uiteindelijke realisatie. Redenen zijn: 

1. De aanvullende WEB-aanvraag is op 17 januari alsnog met terugwerkende kracht voor een 
groot deel toegekend (Voorschoten € 17.727 en Wassenaar € 27.772), waarmee we ook 
kosten uit de exploitatie konden dekken. 

2. Geen Teamleider Service maanden november en december (€ 10.070), als gevolg van niet 
verlengen van het jaarcontract. 

3. Bezuiniging op collectie van € 15.000 
 
Toekomstige ontbrekende dekkingen zijn: 

1. Vervanging apparatuur Filmhuis, indicatie: € 75.000. Geen reserve opgebouwd. 
2. Ontbreken onderhouds- en investeringsplannen 

 
 
Genomen maatregelen i.v.m. inkomstendaling 
Om de dalende inkomsten op te vangen zijn de volgende maatregelen genomen: 
1: Verhogen abonnementstarieven (per 2019) 
2: Verhogen telaatgelden (per 2019) 
3: Verhogen tarieven filmkaartjes (per 2019) 
4: Verhogen bijdragen scholen (per 2019) 
5: Verlagen budget collectie (per 2018 en een verdere verlaging per 2019) 
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Aandachtspunten voor 2019 
In 2019 zullen we monitoren of deze maatregelen voldoende renderen en of we moeten overgaan tot 
het beperken van de openingstijden en op gezette tijden moeten overgaan van full service naar low 
service. 
 
De groei aan activiteiten en beperkte ruimte vraagt om prioriteiten. De stijgende huisvestingskosten in 
Wassenaar moeten worden bezien, mede vanwege de hoge energiekosten. Eveneens moeten de 
adviezen van de energiescan verder worden uitgevoerd om de kosten voor energie substantieel te 
verminderen. Daarnaast moeten de openingstijden van de bibliotheken in de pas lopen met het aantal 
bezoekers, maar ook met de financiële mogelijkheden. 
 
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. 



JAARREKENING
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31 december 201731 december 2018
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Verbouwing en inrichting 190.079154.476
(Her)inrichting en inventaris 17.39415.012
Automatisering 2.15722.922

209.630192.410

Som der vaste activa 209.630192.410

Vlottende activa

Voorraden

Bonnen/cheques 1.278318

1.278318

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 9.07111.766
Gemeenten/Provincies 045.499
Belastingen 14.6995.851
Vooruitbetaalde bedragen 7.7953.415
Vorderingen 1.333825

32.89867.356
Liquide middelen

Kas 2.6701.990
Bank(en) rekening-courant 77.908115.303
Spaarrekeningen 290.603222.928
Gelden onderweg 4.0071.037

375.188341.258

Som der vlottende activa 409.364408.932

Totaal activa 618.994601.342
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31 december 201731 december 2018
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Vrij besteedbare reserve 125.217115.798
Bestemmingsreserve bezuinigingen 26.25126.251
Bestemmingsreserve automatisering/ICT 20.00020.000
Bestemmingsreserve onderhoud inventaris 15.00015.000

186.468177.049

Langlopende schulden (4)

Rabobank 169.515159.977

169.515159.977

Kortlopende schulden (5)

Aflossingsverplichtingen 9.1789.537
Vooruitontvangen bedragen 99.01996.491
Crediteuren 45.12031.487
Belastingen 22.03616.934
Pensioenpremies 8.6856.302
Overige schulden 78.973103.565

263.011264.316

Totaal passiva 618.994601.342
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Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 286.646274.104261.758
Specifieke dienstverlening (7) 150.073168.720174.893
Diverse baten (8) 21.92016.992107.655
Subsidies (9) 929.972923.450854.475

Totaal baten 1.388.6111.383.2661.398.781

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 33.21025.08021.028
Huisvesting (11) 384.294390.816308.809
Personeel (12) 624.038642.504618.044
Administratie (13) 30.45930.60035.040
Transportkosten (14) 2.5742.6522.616
Automatisering (15) 77.15582.51285.847
Collectie en media (16) 158.322160.416149.269
Specifieke kosten (17) 81.74585.14085.059
Overige kosten (18) 2.3640102.488

Totaal lasten 1.394.1611.419.7201.408.200

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 5.550-36.454-9.419-

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 020.513-
Onttrekking vrij besteedbare reserve 1.80129.932
Onttrekking bestemmingsreserve 
bezuinigingen 3.7490

Resultaatbestemming 5.5509.419
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Rekening
2017

Rekening
2018

€€

Exploitatieresultaat 5.550-9.419-

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 22.78041.653

Mutatie kortlopende vorderingen 64.823-34.458
Mutatie voorraden 3.008-960-
Mutatie vreemd vermogen kort 55.166946
Mutatie werkkapitaal 122.99732.552-

Kasstroom uit operationele
activiteiten 140.227318-

Investeringen in vaste activa 19.78317.444
Desinvesteringen in vaste activa 06.989-

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 19.783-24.433-

Opgenomen leningen 20
Aflossing leningen 8.8329.179
Vermogensonttrekkingen 99.0190

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 107.849-9.179-

Mutatie geldmiddelen 12.59433.930-

Stand per 1 januari 362.594375.188
Stand per 31 december 375.188341.258

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 12.59433.930-

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 voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 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. De contributies 
worden in 2018 verantwoord volgens het baten- en lastenstelsel. Voorheen werden de contributies 
gewaardeerd volgens het kasstelsel. De stelselwijziging is in de cijfers van 2017 doorgevoerd via een correctie 
op de vrij besteedbare reserves.
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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.

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 2018 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 2018 voor Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is € 189.000. 
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang 
(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden 
van 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 2018 is de invulling van de functie van directeur bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 is dit mevrouw M. Koning-Roozendaal.
Bezoldiging: 

 Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 60.387, inclusief 
eindejaarsuitkering, vakantiegeld en belastbare vergoeding. 

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

pensioen en bedraagt € 8.159.
 Gratis bibliotheekabonnement 
 Nevenfuncties, zijnde onbezoldigde bestuurslidmaatschappen: n.v.t.

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Leden bestuur
Het stichtingsbestuur, tevens toezichthouder, kende in 2018 de volgende leden: 

 De heer J.R. van Leeuwen; functie: voorzitter; vergoeding: onbezoldigd.
 Mevrouw M.M. Mewissen-Teeuw; functie; secretaris; vergoeding: onbezoldigd.
 De heer A.F.J. van Schie; tot juni 2018; functie: penningmeester; vergoeding: onbezoldigd.
 Mevrouw L.van Dijk-van Dam; sinds juli 2018; functie: bestuurslid; vergoeding: onbezoldigd.
 Mevrouw M. van Dijk-Vester; functie: bestuurslid; vergoeding: onbezoldigd.
 De heer J.J.L. van Bezouw: vanaf juni; functie: penningmeester; vergoeding: onbezoldigd.
 Mevrouw W.A.M. Zoetemelk; sinds juli 2018; functie: bestuurslid; vergoeding: onbezoldigd.
 De heer H. Scholten; tot juni 2018; functie: bestuurslid; vergoeding: 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 2018 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 2018 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd. 
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Verzekerde waarde

Verzekerde waarde:
Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde 
waarde per 31 december 2018.

GlasMediabezitInventarisHuurdersbelang
€€€€

Voorschoten 2.000.300927.666403.0000
Wassenaar 2.400.000849.2811.186.100500.000
Totaal 4.400.3001.776.9471.589.100500.000

Banden en media

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

20172018
AantalAantal

Voorschoten 39.05439.163
Wassenaar 36.57035.796
Totaal 75.62474.959
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(1) Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2018 zijn hieronder samengevat:

TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

Verbouwing en inrichting

Boekwaarde per 31 december 2017 190.079185.3714.708

Afschrijvingen 35.603-30.895-4.708-

Totaal mutaties 35.603-30.895-4.708-

Boekwaarde per 31 december 2018 154.476154.4760

Cumulatieve aanschafwaarde 469.168350.000119.168
Cumulatieve afschrijvingen 314.692-195.524-119.168-

Boekwaarde per 31 december 2018 154.476154.4760

De afschrijving bij Voorschoten betreft een lineaire afschrijving in 10 jaar.
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 2017 17.3948417.310

Investeringen 1.3981.3980
Afschrijvingen 3.780-123-3.657-

Totaal mutaties 2.382-1.2753.657-

Boekwaarde per 31 december 2018 15.0121.35913.653

Cumulatieve aanschafwaarde 20.1021.81818.284
Cumulatieve afschrijvingen 5.090-459-4.631-

Boekwaarde per 31 december 2018 15.0121.35913.653

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

Automatisering

Boekwaarde per 31 december 2017 2.1575731.584

Investeringen 23.03616.0466.989
Afschrijvingen 2.270-1.586-684-

Totaal mutaties 20.76614.4606.305

Boekwaarde per 31 december 2018 22.92315.0337.889

Cumulatieve aanschafprijs 30.78620.9979.789
Cumulatieve afschrijvingen 7.864-5.964-1.900-

Boekwaarde per 31 december 2018 22.92215.0337.889

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

31 december 201731 december 2018
€€

Debiteuren

Debiteuren 9.07111.766
9.07111.766

Gemeenten/Provincies

Projecten 045.499
045.499

Belastingen

Omzetbelasting 14.6995.851
14.6995.851

Vooruitbetaalde bedragen

Tijdschriften 2.4500
Energiekosten 2.1702.139
Onderhoudscontracten 1.4730
Telefoon/fax 3100
Automatiseringskosten 4950
Overige 8971.276

7.7953.415

Vorderingen

Bonnen/cheques 523658
Nog te ontvangen posten 8100
Overige vorderingen 0167

1.333825

Totaal vorderingen en overlopende activa 32.89867.356

Gemeenten/Provincies
Dit is subsidie Web-gelden voor het project Taalhuis van de gemeente Zoetermeer.

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

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

Vrij besteedbare reserve

TotaalWassenaarVoorschoten
€€€

Stand per 31 december 2017 voor stelselwijziging 224.236101.118123.118

Stelselwijziging effect op vermogen 2017 99.019-53.006-46.013-

Stand per 31 december 2017 na stelselwijziging 125.21748.11277.105

Verloop vrij besteedbare reserve 9.419-20.51329.932-

Stand per 31 december 2018 115.79868.62547.173

Stelselwijziging:
Met ingang van 2018 worden de contributies gewaardeerd volgens het baten- en lastenstelsel (hiervoor 
kasstelsel). Om de cijfers per 31-12-2017 vergelijkbaar te maken, heeft er een correctie plaatsgevonden voor 
de vooruitontvangen contributie per 31-12-2017 van € 99.019
De onttrekking Voorschoten en Wassenaar betreffen het negatieve resultaat 2018, conform bestuursbesluit. 

Bestemmingsreserve onderhoud inventaris

TotaalWassenaar
€€

Reserve per 31 december 2017 15.00015.000

Reserve per 31 december 2018 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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Bestemmingsreserve automatisering/ICT

TotaalVoorschoten
€€

Reserve per 31 december 2017 20.00020.000

Reserve per 31 december 2018 20.00020.000

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.

Bestemmingsreserve bezuinigingen

TotaalWassenaar
€€

Reserve per 31 december 2017 26.25126.251

Reserve per 31 december 2018 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. 
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(4) Langlopende schulden

TotaalWassenaar
€€

Rabobank

Saldo per 1 januari 2018 178.694178.693
Aflossing boekjaar 9.179-9.179-

169.514169.514

Aflossing komend jaar 9.5379.537

Totaal lening / langlopende schulden 159.977159.977

Toelichting Rabobank
Hoofdsom: 350.000
Percentage rente: 3,85 %
Looptijd (in jaren): 25
Aflossingsmethode: annuïteit
Ingangsdatum: 17 september 2009

Deze lening is aangegaan voor de verbouwing en inrichting van Wassenaar.
In september 2014 is er € 80.000 extra afgelost. M.i.v. 1 oktober 2014 is het rentepercentage 3,85% (hiervoor 
4,3%) met een rentevaste periode van 5 jaar.
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(5) Kortlopende schulden

31 december 201731 december 2018
€€

Aflossingsverplichtingen
Wassenaar 9.1789.537

9.1789.537

Vooruitontvangen bedragen
Contributies leden 99.01996.491

99.01996.491

Crediteuren
Crediteuren 45.12031.487

45.12031.487

Belastingen
Loonheffing 22.03616.934

22.03616.934

Pensioenpremies
Pensioenpremies 8.6856.302

8.6856.302

Overige schulden
Reservering vakantiedagen 22.60936.697
Reservering vakantiegeld 19.35118.227
St. PAWW 0128
Personeelskosten 1.0850
Accountantskosten 5.7604.812
Netto salarissen 3.5241.412
Automatiseringskosten 5620
Deposito's leden 6.7368.676
Schoonmaakkosten 4.1394.079
Projecten 9.48912.432
Collectie en media 810
Overige schulden 5.63717.101

78.973103.565

Totaal kortlopende schulden 263.011264.316

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 € 18.151.

Overige niet verwerkte verplichtingen:
Openstaande bestellingen 2018 NBD-Biblion, Voorschoten € 2.249.
Openstaande bestellingen 2018 NBD-Biblion, Wassenaar € 3.571.
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Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 207.800203.640207.557
Leengelden 7.9386.5526.088
Telaatgelden 50.96746.98035.712
Bespreekgelden 4.3103.9603.706
Schadevergoeding materialen 1.2707682.152
Verkoop afgeschreven materialen 3.4223.2042.227
Bijdrage scholen en instellingen 6.6585.6522.923
Bijdrage leeskringen 256336123
Bijdrage internet 1.5331.524714
Overige baten leners 2.4921.488556

286.646274.104261.758

(7) Specifieke dienstverlening
Specifieke opbrengsten dienstverlening 1.2007.0083.541
Opbrengst activiteiten 014.30420.094
Ontwikkeling en educatie 10.6244.3800
Lezen en literatuur 6.74400
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 2.0441.9922.456
Verhuur gebouwen 22.84726.00419.440
Opbrengst kaartverkoop 88.56895.004106.696
Opbrengst buffet 18.04620.02821.777
Overige specifieke opbrengsten 00889

150.073168.720174.893

(8) Diverse baten
Rente 1.3471.356325
Sponsoring, donaties en reclame 4.0608.0524.798
Overige specifieke opbrengsten 15000
Koffieautomaten 5.0144.4163.489
Opbrengst projecten 0092.766
Vrijval voorziening(en) 3.95100
Overige diverse baten 3.3363.1682.927
Baten voorgaande jaren 4.06203.350

21.92016.992107.655

Opbrengst projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht voor een specificatie. 



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

 26

Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Baten

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 929.972923.450854.475

929.972923.450854.475

Totaal baten 1.388.6111.383.2661.398.781



Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

 

 27

Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Lasten

(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 631504797
Publiciteit en voorlichting 6.66710.3681.058
Contributies 6.6107.0206.761
Documentatie en vakliteratuur 1912040
Accountantskosten 4.8104.8122.857
Verzekeringskosten 2.0312.1721.980
Onderzoekskosten organisatie 10.63507.575
Overige bestuurs- en organisatiekosten 1.63500

33.21025.08021.028

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 212.091222.492144.443
Rente leningen o/g gebouwen 6.8327.8846.448
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 1.058843.780
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 2.7571.620225
Afschrijving verbouwing en inrichting 35.60328.38035.603
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 23.63414.50822.453
Schoonmaakkosten 51.62753.96452.891
Energiekosten 32.56833.00031.503
Teruggave energiebelasting 10.011-02.890-
Belastingen 9.1827.7889.344
Verzekeringen 3.5393.7923.285
Beveiligingskosten 2.7353.3003.042
Doorbelaste huisvestingskosten 12.67914.0042.963-
Overige huisvestingskosten 001.645

384.294390.816308.809
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Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Lasten

(12) Personeel
Salariskosten 453.078592.404444.893
Sociale lasten 74.953076.169
Pensioenpremies 61.964061.092
Verzuimverzekering 23.09124.00024.490
Uitkering verzuimverzekering 7.314-00
Uitkering bedrijfsvereniging 7.231-00
Reis- en verblijfkosten 965996964
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 7.89610.3568.958
Arbodienst 9121.5001.352
Vrijwilligerskosten 3.6583.7082.660
Extern personeel 17.8514.2963.396
Kosten P&O 7.0953.5041.943
Overige personeelskosten 7.8037.7405.075
Overboeking salariskosten 20.683-6.000-12.948-

624.038642.504618.044

Overboeking salariskosten:
Dit betreft overboeking naar projecten.

Aantal personeelsleden (gemiddeld)

FTEAantalFTEAantal

Totaal 10,220,010,320,3

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 5.4636.5765.404
Kantoorbenodigdheden 4.3144.0203.473
Porti- en vrachtkosten 278168338
Telefoonkosten 2.7041.5482.420
Bankkosten 2.2291.7042.508
Administratie verwerking 17.26016.58421.474
Incassokosten 44045
Overige administratiekosten 1.833-0622-

30.45930.60035.040

(14) Transportkosten
Transport-derden 2.5742.6522.616

2.5742.6522.616
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Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Lasten

(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 1.0226722.646
Licenties 6.4346.0964.445
Afschrijving automatisering 1.1191.0922.270
Verwerking bibliotheekautomatisering 42.82945.62444.432
ICT-beheer en onderhoud 13.83415.98414.189
Catalogiseren 9.7089.7929.010
Communicatie/datalijnen 1.3011.5241.748
ICT onvoorzien 00146
Mutaties br automatisering/ICT 008.315
Overige automatiseringskosten 9081.7281.354-

77.15582.51285.847

Mutaties bestemmingsreserve automatisering /ICT:
Het voornemen om deze post ten laste te brengen van de bestemmingsreserve is niet uitgevoerd.

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 97.07198.56887.681
Huur collectie en media 2.5932.6881.820
Kosten collectioneren 5.4104.0804.168
Leenrechtvergoedingen 32.99333.06032.149
Tijdschriften en dagbladen 19.43021.19222.245
Overige collectie en media 8258281.206

158.322160.416149.269

Collectie en media:
Om de bezuinigingsdoelstelling te halen zijn er minder boeken aangeschaft. 

(17) Specifieke kosten
Kennis en informatie 02.90460
Ontwikkeling en educatie 6.8307.0080
Dienstverlening aan scholen 005.917
Kunst en cultuur 46000
Lezen en literatuur 5.66900
Ontmoeting en debat 3.7623.7440
Publiciteit 2.6821.5605.885
Website, bouwen en onderhoud 00460
Cursussen en workshops 2.89400
Activiteiten/zaalhuur 1.9931.2721.253
Filmrechten, transport en abonnenmenten 48.43647.55653.672
Kosten activiteiten 011.4009.482
Kosten buffet 8.7079.2888.142
Overige specifieke kosten 312408188

81.74585.14085.059
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Rekening
2017

Herziene
begroting

2018

Rekening
2018

€€€

Lasten

(18) Overige kosten
Overige kosten 004.035
Kosten projecten 0092.766
Lasten voorgaand boekjaar 2.36405.687

2.3640102.488

Kosten projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht voor een specificatie. 

Totaal lasten 1.394.1611.419.7201.408.200

Resultaat boekjaar 5.550-36.454-9.419-



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.











BIJLAGEN
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Projectenoverzicht

Gesubsidieerde projecten

Project Project

nummer omschrijving

000021 Digisterker -2.693 -2.762 3 -3 0 -5.455
000022 Taalhuis Voorschoten (2017) -3.261 3.486 -225 0 0
000023 Taalhuis Wassenaar (2017) -3.536 3.761 -225 0 0
000025 Taalhuis Voorschoten (2017-2018) 0 -42.971 46.352 -46.352 0 3.161

000026 Taalhuis Wassenaar (2017-2018) -53.016 46.411 -46.411 -10.141

Totaal gesubsidieerde projecten -9.490 -98.749 100.013 -93.216 0 -15.596 3.161

Totaal projecten -9.490 -98.749 100.013 -93.216 0 -15.596 3.161

Kosten / opbrengsten projecten 92.766 -92.766

Toelichting:
Het saldo van project 000022 Taalhuis Voorschoten ad € 3,261 is overgeheveld naar project 000025.
Het saldo van project 000023 Taalhuis Voorschoten ad € 3,261 is overgeheveld naar project 000026.

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
besteden 
subsidie

BALANSBALANS

Ontvangen 
subsidies/ 
bijdragen 
boekjaar

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
betalen 
subsidie

Resultaat 
t.l.v. of t.g.v. 
exploitatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten 
boekjaar 

(verdiende 
subsidie 
boekjaar)

Lasten 
boekjaar

Saldo 
31-12-2018

Nog te 
ontvangen 
subsidie 

Saldo
 01-01-2018
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 261.7580121.768139.9900139.990
Specifieke dienstverlening 174.893022.456152.437136.98315.454
Diverse baten 107.6551.74448.65657.2554.28952.966
Subsidies 854.4750319.685534.7900534.790

Totaal baten 1.398.7811.744512.565884.472141.272743.200

Lasten 

Bestuur en organisatie 21.02813.5964.6512.78102.781
Huisvesting 308.80988361.959245.96714.195231.772
Personeel 618.044266.506146.487205.05124.839180.212
Administratie 35.04024.8723.2556.913145-7.058
Transportkosten 2.61601.3081.30801.308
Automatisering 85.84791742.88742.04359741.446
Collectie en media 149.269074.60974.6602074.640
Specifieke kosten 85.0592438.81076.00667.4818.525
Overige kosten 102.488048.03354.455054.455
Backoffice 0305.273-150.498154.7750154.775

Totaal lasten 1.408.2001.744542.497863.959106.987756.972

Resultaat boekjaar 9.419-029.932-20.51334.28513.772-

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 274.104972131.376141.7560141.756
Specifieke dienstverlening 168.72060-23.076145.704123.03622.668
Diverse baten 16.9921.3562.37613.2607.9925.268
Subsidies 923.4500319.685603.7650603.765

Totaal baten 1.383.2662.268476.513904.485131.028773.457

Lasten 

Bestuur en organisatie 25.08020.2562.4842.34002.340
Huisvesting 390.81691268.124321.78016.872304.908
Personeel 642.504278.532155.424208.54821.996186.552
Administratie 30.60020.4244.2725.9041205.784
Transportkosten 2.6522.6520000
Automatisering 82.5128438.32844.100044.100
Collectie en media 160.416080.36480.05222879.824
Specifieke kosten 85.140012.48072.66059.20813.452
Overige kosten 000000
Backoffice 0320.592-157.932162.6600162.660

Totaal lasten 1.419.7202.268519.408898.04498.424799.620

Resultaat boekjaar 36.454-042.895-6.44132.60426.163-

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis
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TotaalBackoffice
Bibliotheek

Voorschoten
*Totaal

Wassenaar
Filmhuis

Wassenaar
Bibliotheek
Wassenaar

€€€€€€

Baten

Bijdrage leners 286.646491136.169149.9860149.986
Specifieke dienstverlening 150.073021.254128.819115.32513.494
Diverse baten 21.9201.3477.36913.2043.9309.274
Subsidies 929.9720326.207603.7650603.765

Totaal baten 1.388.6111.838490.999895.774119.255776.519

Lasten 

Bestuur en organisatie 33.21020.21212.0649340934
Huisvesting 384.29484568.699314.75017.226297.524
Personeel 624.038167.566177.959278.51316.790261.723
Administratie 30.45919.6905.0905.679425.637
Transportkosten 2.57401.2871.28701.287
Automatisering 77.1555836.62740.47012540.345
Collectie en media 158.322076.63981.6832281.661
Specifieke kosten 81.74446011.22070.06461.7938.271
Overige kosten 2.3642.3640000
Backoffice 0209.357-103.215106.1420106.142

Totaal lasten 1.394.1611.838492.800899.52395.998803.525

Resultaat boekjaar 5.550-01.801-3.749-23.25727.006-

*Totaal Wassenaar is 
Bibliotheek plus Filmhuis
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