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Geachte Bestuursleden, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2018, voorzien van onze 
controleverklaring d.d. 13 maart 2019. 

Tevens zenden wij u 20 losse exemplaren van bovengenoemde verklaring. Wij bevestigen u akkoord 
te gaan met het opnemen van deze verklaring in exemplaren van de jaarstukken 2018, die 
overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit 
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn 
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder 
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te 
maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke 
handtekening. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening, zoals opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande - door ons 
gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd 
wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts 
toegestaan tezamen met deze jaarrekening. 

Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de 
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand 
op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u 
verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). 

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke kunnen worden verkregen via www.vwg.nl onder info, 
VWG audit & assurance is de handelsnaam van V W G N i j l i o f registeraccountants B.V. 

Via SRA International lid van I INAA 
( . K O I I' (iiitci nalional iietwork o f accountants and auditors). 
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Overigens wijzen wij erop dat, indien to t aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht 
omstandigheden blijl<en die aanpassing van de jaarrel<ening noodzal<elijl< mal<en, een dergelijke 
aanpassing nog voor betreffende vergadering moet worden. Uiteraard vervalt in die situatie onze 
bovengenoemde toestemming. 

Paraaf voor waarmerkingdoeleinden: 

Bijlagen: l x gewaarmerkte jaarrekening 
l x ondertekende controleverklaring 
20x 'was getekend' controleverklaring behorende bij de openbaar te maken jaarrekening 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting BiblioPlus te Boxmeer 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarreltening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrel<ening 2018 van Stichting BiblioPlus te Boxmeer gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat 
over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordeli jkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordeli jkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

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

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

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wi j de material i teit voor de jaarrekening 
als geheel bepaald. De materialiteit is gebaseerd op de relevante benchmark (lasten). Wi j houden 
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke kunnen worden verkregen via www.vwg nl onder info. 
VWG audit & assurance is de handelsnaam van V W G N i j h o f registeraccountants B V. 

Via SRA International lid van H < • K * ) l f' (international network o f accountants and auditors). 
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Paragraaf inzake de toepassing van eigen grondslagen door de stichting 
De gebruikersinkomsten worden verantwoord op kasbasis. Zulks word t in de grondslagen voor de 
resultaatbepaling ook vermeld. De van toepassing zijnde Richtlijnen schrijven voor dat baten dienen 
te worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Een materiele afwijking ten 
aanzien van de post is waarschijnlijk niet aan de orde. Ons oordeel is hierop niet aangepast. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

- gegevens omtrent de toepassing van de WNT, en 
- het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wi j van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Voorts zijn wij van oordeel dat de 
jaarrekening 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van 
financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels 
toepassing WNT. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wi j voldaan aan de vereisten in de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordel i jk voor het opstellen van 
de andere informatie. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordeli jk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richt-lijn 640 Organisaties zonder winststreven. 
In dit kader is het bestuur verantwoordeli jk 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 instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-
stelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstell ing, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te l iquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twi j fel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfs
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordeli jk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordeli jkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wi j 
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 wi j tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De material i teit 
beïnvloedt de aard, t iming en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

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

Onze controle bestond onder andere uit: 

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

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

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

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstell ing aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twi j fel zou kunnen bestaan of de instelling haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wi j verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling 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. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en t iming 
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 de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en 
andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Nijmegen, 13 maart 2019 

)it & assurance 

Th. Verwoert RA 
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stichting BiblioPlus jaarreicening 2018 

B e s t u u r s v e r s l a g 

In dit verslag lichten we de jaarrekening van BiblioPlus over 2018 inhoudelijk toe. Hierdoor ontstaat 
niet alleen een beeld van de financiële vitaliteit van de organisatie, maar ook welke beleidslijnen we 
volgen en tot welke resultaten dit op hoofdlijnen leidt. Voor een uitgebreidere verantwoording verwijs 
Ik graag naar het inhoudelijk jaarverslag 2018. 

Bib l io theek func t i e in t r a n s i t i e 
Bibliotheken In Nederland veranderen in rap tempo van uitleenbibliotheken naar maatschappelijke 
informatieknooppunten. Ze maken de laatste jaren een 'revival' door en worden door steeds meer 
mensen herontdekt als huiskamers van de gemeente. Binnen BiblioPlus spreken we in dit verband 
over Kenniskeukens. Dit zijn aantrekkelijke ontmoetingsplekken waar de Bibliotheek zich, als neutrale 
regisseur, samen met vele partners inzet voor: 

1) Het vergroten van de basisvaardigheden om mee te doen in de participatiesamenleving. 
2) Het stimuleren van kennisdeling en ontmoetingen. 

Naast deze schakelfunctie die het sociale weefsel in onze gemeenschappen sterk houdt blijft de 
Bibliotheek uiteraard een openbare vindplaats voor ontspanning en inspiratie. Alhoewel de 
uitleenfrequentie van fysieke boekencollectie jaarlijks iets in omvang terug loopt, wordt dit 
ruimschoots gecompenseerd door de groei van de programmerende Bibliotheek. 

Alvorens we hier inhoudelijk op ingaan volgen hieronder eerst enkele basisgegevens over de stichting 
BiblioPlus in 2018. 

W e r k g e b i e d e n b e s t u r i n g 
BiblioPlus is als gecertificeerde, openbare bibliotheek, statutair gevestigd in Boxmeer en geregistreerd 
als stichting bij de Kamer van Koophandel (nr: 17169778). BiblioPlus geeft in haar werkgebied 
invulling aan de kerntaken vanuit de Wsob van 2015. Dit werkgebied betreft de zeven gemeenten 
binnen het Land van Cuijk en Maasduinen (Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint 
Anthonis). BiblioPlus is aangesloten bij het netwerk van openbare bibliotheken in Nederland en lid van 
de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). BiblioPlus wordt bestuurd volgens het raad-van-
toezicht-model. Ondergetekende treedt sinds 1 mei 2016 op als statutair bestuurder en tevens als 
directeur. Het managent wordt gevormd door de directeur-bestuurder en de integraal manager, de 
heer Remco Weber. De Raad van toezicht bestaat uit de volgende vijf leden: 

- De heer Peter Goes 
- Mevrouw Rianne Hillenaar 
- Mevrouw Thérèse Hoen 
- De heer Tilmar Roosjen 
- De heer Hans Vedder (voorzitter) 

O m v a n g en bere ik 
In 2018 heeft BiblioPlus haar dienstverlening richting klantgroepen verzorgd vanuit zeven 
bibliotheken, vijf servicepunten, een leespunt en 57 Bibliotheken op School. Activiteiten vinden zowel 
binnen, maar ook steeds meer buiten de Bibliotheek plaats. 

In de organisatie werkten in 2018 in totaal 36 betaalde medewerkers, vier inhuurkrachten, zeven 
stagiaires en één tijdelijke opruimhulp (tot 1 jul i ) . De groei in het aantal vrijwilligers heeft ook in 2018 
doorgezet. Gedurende het jaar zijn we gegroeid van 190 naar 238 vrijwilligers die in verschillende 
rollen verbonden zijn aan de Bibliotheek. Dit is een groei van maar liefst 25% en bekrachtigt de sterke 
verbondenheid van de Bibliotheek aan de lokale gemeenschappen in ons werkgebied. Daarnaast zijn 
er circa 250 vrijwilligers verbonden aan de Bibliotheek op School. Omdat deze vrijwilligers aan de 
school verbonden zijn worden deze niet door BiblioPlus geregistreerd en is dit aantal een schatting. 
Voor het succes van de Bibliotheek op School is de inzet van deze vrijwilligers echter van cruciaal 
belang. We zijn trots op de grote betrokkenheid vanuit de gemeenschappen bij hun Bibliotheek. 
Hiermee kunnen we met recht uitdragen: Samen maken we de Bieb! 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

In 2018 had BiblioPlus 31.227 leden, waarvan 22.577 van 0-18 jaar en 8.650 volwassenen. Hiermee 
Is het ledenaantal vergeleken met 2016 (31.420 leden) met 0,6% marginaal gedaald. Het aantal 
jeugdleden stijgt echter nog steeds (0,5%). Om de lichte terugloop van het aantal volwassen leden 
(-3%) te dempen is er voor 2019 een wervingsactie gepland. Daarnaast gaan we In 2019 starten met 
het verder uitwerken van nieuwe bindingsconcepten rondom het gebruik van de Bibliotheek als 
verblijfsplek. De nieuwe rol van de Bibliotheek in de samenleving vraagt om bredere 
bindingsconcepten dan alleen het huidige concept gericht op lenen en lezen. Dit blijkt onder andere uit 
het toenemende aantallen bezoekers. Sinds februari 2018 zijn in de meeste vestigingen 
personentellers geïnstalleerd en zien we een licht stijgende trend in de bezoekersaantallen (-1-5%) in 
de tweede helft van het jaar. Over geheel 2018 hebben we circa 300.000 bezoekers in onze 
Bibliotheken mogen ontvangen. In dit aantal zijn de Bibliotheek op School-bezoekers nog niet 
meegerekend. Op een werkgebied van 119 duizend inwoners laat dit zien dat we als platform voor 
kennisdeling en ontmoeting een behoorlijk breed bereik genereren. 

Blik op de programma's 
De klantgroepen van BiblioPlus zijn vanuit de nieuwe koers ingedeeld in de volgende vier 
programmalijnen: 

- Basisvaardigheden Kinderen en ouders (Kennis & vaardigheden) 
- Basisvaardigheden Volwassenen (Kennis & vaardigheden) 
- Volwassen lezers (Ontspanning & inspiratie) 
- Lokale samenwerking (Kennisdeling & ontmoeting) 

Hieronder zijn per programmalijn de belangrijkste 'highlights' kort beschreven. Voor de uitgebreide 
verantwoording van de resultaten verwijzen we naar het inhoudelijke jaarverslag 2018 van BiblioPlus. 

Basisvaardigheden Kinderen en ouders 
Binnen het programma Bibliotheek op School anticipeert BiblioPlus op de onderwijstransitie die 
momenteel plaatsvindt. We positioneren de Bibliotheek hierbij meer en meer als een strategische 
partner op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Gedurende 2018 is het team 
Kinderen en ouders hiervoor gereorganiseerd. Dit heeft als resultaat dat er meer gewicht komt op de 
jaargesprekken met de schooldirecties, waarbij we in de keuze voor projecten nadrukkelijker 
aansluiten bij de aandachtsgebieden van de specifieke school op de genoemde twee hoofdthema's. 

We zien als gevolg van deze ontwikkeling dat er steeds meer vraag komt naar gastlessen en 
activiteiten die BiblioPlus verzorgd op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden. In de 
huidige overvloed van online informatie is het cruciaal om kinderen op te leiden tot kritische 
nieuwsconsumenten. Ook de impact van hun uitingen op sociale media komt hierbij uitgebreid aan 
bod. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal BoS-projecten met maar liefs 28% is gegroeid van 905 in 
2017 naar 1.156 in 2018. Het aantal uitleningen via de Bibliotheek op School is met 252 duizend iets 
lager (4%) dan in 2017. Hierbij geldt echter de kanttekening dat er steeds meer klassikaal gelezen 
wordt, wat betekend dat een boek op 1 uitlening door meerdere kinderen gelezen wordt. De 
uitleencijfers van jeugdtitels in de Bibliotheken zijn met 230 duizend uitleningen vrijwel gelijk 
gebleven. In totaal leenden onze jeugdleden in 2018 gezamenlijk 483 duizend titels. 

De grootste innovatie in 2018 betrof het TechLab. In maar liefs 23 expedities op het gebied van 
Robotica, 3D, Film & media en Programmeren hebben zo'n 250 kinderen een stevig fundament gelegd 
op deze thema's. Hun intrinsieke motivatie voor techniek wordt hierdoor spelenderwijs en interactief 
verder gevormd onder de professionele begeleiding van onze Technauten (TechLab-docenten). 

De Voorleesexpress is in 2018 uitgebreid en vindt inmiddels in nauwe samenwerking met de GGD 
plaats in alle zeven gemeenten in ons werkgebied. Onze voorlezers hebben per gemeente in 5 tot 10 
taalarme gezinnen gewerkt aan het opbouwen van een voorleescultuur. Dit is belangrijk in het 
voorkomen van een nieuwe generatie kinderen die kwetsbaar is in haar lees- en schrijfontwikkeling. Al 
voor Groep 1 wordt een belangrijke basis gelegd voor taalbegrip en dagelijks voorlezen is hierbij van 
wezenlijk belang. 
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Basisvaardigheden voiwassenen 
Veel aandacht ging in 2018 naar de verdere opbouw van het programma Basisvaardigheden 
volwassenen. Onder grote belangstelling en veel media aandacht zijn in november 5 Taaihuizen 
geopend in de Bibliotheken van het Land van Cuijk. Tijdens de openingsweek hebben 30 
maatschappelijk geëngageerde organisaties en bedrijven het Taaiakkoord ondertekend. Zij vormen 
samen de kern van een signaleringsnetwerk om laaggeletterdheid in de dagelijkse praktijk te 
herkennen. 

Met deze belangrijke stappen is er een stevig fundament gelegd om werk te maken van de aanpak 
tegen laaggeletterdheid. Cruciaal blijft hierbij om zoveel mogelijk drempels weg te nemen en een zeer 
kwetsbare doelgroep te verbinden aan het Taaihuis. In ons werkgebied kampt 13 tot 16% van de 
inwoners met een beperkte lees- en schrijfvaardigheid. Dit kan leiden tot Multi-problematiek op het 
gebied van o.a. werk, geld en gezondheid. Sinds eind november zijn onze Taalvrijwilligers gestart met 
de eerste Intakes, en in de gemeenten Bergen en Gennep was de start zelfs al eerder. 

Een andere innovatie in 2018 was de opening van het eerste Geheugenhuis in Bibliotheek Boxmeer. In 
het Geheugenhuis werken partners samen gericht op de doelgroep senioren, met bijzondere aandacht 
voor Alzheimer- en dementiepatiënten en hun mantelzorgers. In totaal zijn vanuit het netwerk 28 
activiteiten georganiseerd. Enkele lezingen trokken 40 of meer bezoekers, maar ook de zeer 
kleinschalige activiteiten zijn waardevol, waarin er veel aandacht is voor de individuele deelnemers. 
De wekelijkse sessies aan de belevenistafel voor senioren is hiervan een goed voorbeeld. 

Volwassenen lezers 
De tijd die Nederlanders gemiddeld aan lezen besteden staat al jaren onder druk. Tussen 2006 en 
2016 zijn we, in tijd gemeten, 28% minder gaan lezen. Besteden we in 2006 nog 4,7 uur per week 
aan lezen, in 2016 is dit gedaald tot 3,4 uur. De concurrentie op de vrije ti jdsmarkt is groot en wordt 
ook als de voornaamste oorzaak gezien voor deze daling. Deze trend is ook zichtbaar bij Bibliotheken 
al lijkt de daling iets te stabiliseren. Nationale cijfers in de komende jaren zullen dit beeld moeten 
bevestigen om daadwerkelijk te kunnen spreken van een kentering. 

Binnen BiblioPlus zien we een vergelijkbare trend in de afgelopen jaren. In 2017 was er net als in 
2016 een daling van - 8 % in de uitleencijfers onder volwassenen. In 2018 loopt de daling terug tot 
5%, mede dankzij de introductie van de Sprinters: nieuwe titels die voor een kortere periode kunnen 
worden geleend. Dit heeft geleid tot in totaal 310 duizend uitleningen onder volwassen leden. Samen 
met de jeugduitleningen in BoS en Bibliotheek en de uitleningen op ebooks (20 duizend) en 
speelleermaterialen (13 duizend) lenen Bibliotheekleden over 2018 ruim 826 duizend items. Dit is 
slechts een lichte daling van 2,6% vergeleken met 2017. 

De impact van de Bibliotheken van BiblioPlus wordt goed zichtbaar als we kijken naar het aantal 
uitleningen per lid. In 2018 lenen leden in het werkgebied van BiblioPlus gemiddeld respectievelijk 32 
items (0-18) en 36 items (18+) uit de collectie. Dit laat zien dat er door leden intensief gebruikt wordt 
gemaakt van hun Bibliotheekvoorziening. 

Lokale samenwerking 
Dit is het programma waarin de nieuwe koers van de Bibliotheek sterk tot uiting komt. Samen met 
een groeiend netwerk van partners verbinden we de sociale infrastructuur van een gemeente steeds 
steviger aan de Bibliotheek. Dit komt goed tot uiting in bijvoorbeeld de realisatie van de 
Kenniskeukens in Bibliotheek Gennep en Bergen. Ook in de andere Bibliotheken worden de faciliteiten 
voor het programmeren van activiteiten, werk en studie en spreekuren stapsgewijs verbeterd. In 2018 
is hierin een grote stap gezet en is het partnernetwerk waarmee de Bibliotheek samenwerkt verder 
gegroeid. Gemeentelijke bestuurders hebben in november hun waardering uitgesproken voor de 
voortvarendheid waarmee BiblioPlus verandert naar een informeel kenniscentrum. Ze zien de waarde 
hiervan in deze ti jd van snelle veranderingen, vluchtige informatie en een noodzaak tot meer 
zelfredzaamheid.. 

ïsdoeleinden 
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F i n a n c i e e l r e s u l t a a t 2 0 1 8 e n doork i j k 2 0 1 9 e n v e r d e r 

Tot slot van dit bestuursverslag een toelichting op het financiële resultaat over 2018. 

Exploitatieresultaat 
BiblioPlus bevindt zich in transitie. In deze beleidsperiode investeren we in de nieuwe koers. Dit was 
zichtbaar in het exploitatieresultaat over 2017 en is ook weer zichtbaar in het resultaat over 2018. We 
accepteren daarom in deze investeringsperiode een negatief resultaat, omdat we tegelijkertijd: 
- Bezig zijn een structurele bezuiniging van 600K aan subsidie in deze beleidsperiode stapsgewijs op 
te vangen. 
- De benodigde investeringen doen die voor de nieuwe koers noodzakelijk zijn. 
In deze jaarrekening presenteren we een resultaat na bestemming van -31K. Dit is in lijn met, en zelfs 
iets positiever, dan begroot (-41K). Het resultaat na bestemming geeft het meest zuiver weer hoe 
BiblioPlus er in haar reguliere bedrijfsvoering voor staat. In het resultaat voor bestemming (-89K) 
zitten een aantal incidentele kosten en afschrijvingen van investeringen die vanuit de hiervoor 
gecreëerde bestemmingsreserves worden gedekt. De incidentele kosten komen voort uit 
afvloeiingsregelingen die zijn getroffen met enkele medewerkers. De nieuwe organisatie vraagt 
verandervermogen bij de medewerkers en we zien in de praktijk dat nog een deel van de formatie 
hiermee worstelt. 

Een resultaat van -31K geeft echter ook aan dat BiblioPlus er nog niet is. Gedurende 2019 neemt de 
organisatie een besluit over het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor de uitleensoftware op 
zowel de scholen als in de Bibliotheek. Dit gaat, uitgaande van de meest actuele inschattingen, leiden 
tot een structurele besparing van 40k, zonder negatieve effecten op de dienstverlening. We streven er 
dan ook naar om 2020 met een neutraal resultaat af te kunnen gaan sluiten. Met de overgang van 
uitleensoftware die in januari 2020 moet zijn afgerond zijn hiermee ook alle mogelijke besparingen 
afgerond die konden worden gerealiseerd op leveranciers. Eventuele toekomstige tegenvallers aan de 
batenkant kunnen niet worden opgevangen zonder in te grijpen op de primaire dienstverlening. 

Lasten 
De kosten voor huisvesting komen over 2018 iets hoger uit dan begroot (473K versus 454K). Dit 
wordt veroorzaakt door de gewijzigde huurlasten als gevolg van de ingebruikname van de 
Kenniskeuken-vloer In Bibliotheek Gennep en de verhuizing van Bibliotheek Bergen naar d'n 
Asseldonk. Op de kostenpost Automatisering zijn de uitgaven 25% hoger dan begroot. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt doordat een beoogde besparing op de uitleensoftware is uitgesteld naar 
2019, zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn er extra incidentele kosten geweest voor de 
aanschaf van o.a. personentellers. Op de Specifieke kosten is derhalve dusdanig gestuurd dat we in 
het resultaat In de lijn van de begroting zijn gebleven. We hebben de beoogde resultaten weten te 
bereiken door iets zuiniger te organiseren. 

Baten 
Over 2018 laat de baten-kant een positief beeld zien. Met een ondernemende Instelling is een bedrag 
van 41K aan meer inkomsten gerealiseerd ten aanzien van de begroting. De ledeninkomsten zijn 
stabiel gebleven en met name de subsidie inkomsten zijn hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt 
door de brede inkoopt van het Taaihuis en de Voorleesexpress en de TechLab-expedities door de 
gemeenten. De inkomsten uit subsidies gaan naar verwachting in 2019 licht dalen, doordat enkele 
investeringen voor met name de Inrichting van de Taaihuizen eenmalig was. In de begroting 2019 
anticiperen we op 2.805K aan inkomsten versus 2.820K in deze jaarrekening over 2018. 

R e s u m e r e n d 
Voor BiblioPlus Is 2018 een succesvol jaar geweest. De beoogde inhoudelijke mijlpalen zijn 
gerealiseerd en dit is zeker niet onopgemerkt gebleven. Onze klanten, stakeholders en het algemene 
publiek spreekt positief over de nieuwe koers van BiblioPlus. En belangrijker nog, het wordt steeds 
drukker in de Bibliotheek! De meerwaarde van een neutraal podium voor kennisdeling en ontmoeting 
wordt gezien en ervaren. We hebben met grote inspanningen een fundament gelegd waar we de 
komende jaren op kunnen doorbouwen. In deze jaarrekening laten we tevens zien dat we In het 
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financieel stabiliseren van de organisatie stappen zetten, maar dat we ook nog enkele hobbels te 
nemen hebben. 2019 zal hopelijk het laatste jaar worden dat we met een negatief resultaat gaan 
afsluiten. 

Een ander dwingend perspectief is dat we met enige zorg kijken naar de personele kant van dit 
succes. Een smalle basis van 24 fte aan betaalde krachten zet zich samen met een "legioen' van zo'n 
500 vrijwilligers (incl. BoS) elke week met veel passie in voor het Bibliotheekwerk in de zeven 
gemeenten in het Land van Cuijk en Maasduinen. De grenzen van de groei, waar ik in mijn vorige 
bestuursverslag over sprak, zijn echter bereikt. We hebben gezien dat de werkdruk in piekperiodes 
hoog ligt. Hier is aandacht voor in de teams. De focus verschuift dan ook steeds meer van kwantiteit 
naar kwaliteit. We kijken nog kritischer hoe we als 'kennismakelaar' de impact van de dingen die we 
samen met partners doen verder kunnen vergroten. Dit vraagt om duidelijke keuzes. 

De dynamiek in de bibliotheeksector is in deze fase van verandering uitdagend en tegelijkertijd zeer 
interessant. Bibliotheken zijn overal in Nederland hard op weg om hun belofte als kenniskeuken van 
de gemeente waar te maken. 

Boxmeer, 21 februari 2019 
Cyril Crutz, Directeur-Bestuurder 

Voor waarnWkir gsdoeleinden 
VWG audif^ i^^rance 

15 maarli2üi9 
Paraaf: 



stichting BiblioPlus jaarrei<ening 2018 

Verslag van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is in 2018 7x bij elkaar geweest waarvan 5 reguliere vergaderingen. Op 11 april 
2018 heeft een intervisiebijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Toezicht van de Bibliotheek 
Lek & IJssel met als onderwerpen de inbedding van nieuwe dienstverlening in de bestaande begroting, 
de samenwerking van bibliotheken met multifunctionele centra en de rol van de Raad van Toezicht is 
stakeholdermanagement. Van elke reguliere vergadering is een verslag gemaakt. 
Op 13 april 2018 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden waarbij de wens naar voren 
is gekomen om meer geïnformeerd te worden over niet financiële risico's en een aantal kwalitatieve 
doelstellingen te formuleren. 

In de rol van werkgever van de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht in maart 2018 een 
functioneringsgesprek gehouden, waarbij de Raad van Toezicht haar dank heeft uitgesproken over de 
werkzaamheden van de directeur-bestuurder.. 

Tijdens de vergadering van 28 maart 2018 vond het gesprek met de accountant plaats en werd het 
inhoudelijk jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 goedgekeurd. 

In de vergadering van 3 oktober 2018 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met de gewijzigde 
procuratieregeling van BiblioPlus. 

In oktober 2018 heeft op afstemming gericht overleg tussen de Raad van Toezicht en de 
Ondernemingsraad plaatsgevonden. 

In de vergadering van 12 december 2018 is de begroting 2019 vastgesteld. 

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. 
Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 750 op jaarbasis, 
waarbij mevrouw Hillenaar-Cöp afziet van een vergoeding. 

R o o s t e r v a n a f t r e d e n : 
Een lid van de Raad van Toezicht kan conform statuten maximaal 3 perioden van 3 jaar zitting hebben 
in de Raad. Herbenoeming vindt plaats op voordracht van de Raad van Toezicht 

Naam: In functie: Aftredend: 
Hans Vedder februari 2013 februari 2022 herbenoemd december 2018 
Rianne Hillenaar-Cöp oktober 2011 oktober 2020 herbenoemd oktober 2017 
Peter Goes januari 2014 januari 2020 herbenoemd januari 2017 
Tilmar Roosjen januari 2014 januari 2020 herbenoemd januari 2017 
Therese Hoen augustus 2014 augustus 2020 herbenoemd augustus 2017 

F u n c t i e s e n n e v e n f u n c t i e s 
Hans Vedder (voorzitter): 
Functie: Directeur-bestuurder Goed Wonen Gemert 
Nevenfuncties: Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond 

VIce-voorzitter MKW-platform (Middelgroot en Kleine Woningbouwcorporaties), 
Bestuurslid NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningbouwcorporaties) 
Lid Raad van Advies Zorgalliantie.nul 

Rianne Hillenaar-Cöp: 
Functie: MfN Registermediatior en Advocaat bij Eerstmediation.nl 
Nevenfuncties: Vertrouwenspersoon voetbalvereniging JVC Cuijk 

Lid Raad van Advies Merletcollege 
Intervisieleider Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) 
Bestuurslid vrienden Harmonie Gaudete in Domino 

Voor waarm 
VWG audit 
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Peter Goes: 
Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 

Lid Instituut voor Natuurbescherming en Milieueducatie (IVN) afdeling De Maasvallei 
te Boxmeer 

Tilmar Roosjen: 
Functie: Accountant bij BGH Accountants & Adviseurs 
Nevenfuncties: Penningmeester ODI Moves 

Therese Hoen: 
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Invitare Openbaar Onderwijs, Land van Cuijk en de 

kop van Noord-Limburg (tot oktober 2018) 
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Doejemee (vanaf augustus 2018) 
Bestuurslid Buurtvereniging Emmastraat te Gennep 

Tot slot 

2018 was voor BiblioPlus een cruciaal jaar. Op basis van de nieuwe afspraken met de gemeenten en 
de gereorganiseerde bibliotheek is het nieuwe beleidsplan in de praktijk omgezet. De Raad van 
Toezicht heeft met grote waardering kennisgenomen van het grote aantal vernieuwende diensten die 
BiblioPlus 'in de markt heeft gezet'. 

BiblioPlus heeft daarmee meer dan de beloftes waargemaakt naar de financiers. Een compliment voor 
de bestuurder, de medewerkers en de vrijwilligers. Het Land van Cuijk en Maasduinen mag trots zijn 
op BiblioPlus. Daarnaast blijft BiblioPlus zich verder ontwikkelen als spil in de informatie voorziening, 
aanjager van de bestrijding van laaggeletterdheid en het verstevigen van het partnerschap met het 
onderwijs. En dat zichtbaar op locatie in de hele regio. 

Voor waarmertüiffiidoeleinden 
VWG audit & \{ssurance 
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Balans per 31 december 2018 

31-12-2018 
e 

31-12-2017 
e 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Grond en gebouwen 
Inventaris en inrichting 
Automatisering 

96.857 
269.199 

35.535 
401.591 

29.735 
359.331 
42.300 

431.366 

Vlottende activa 

Kortlopende vorderingen en 
overlopende activa 
Debiteuren 
Overige vorderingen en overlopende activa 
Te vorderen gemeenten 
Te vorderen omzetbelasting 
Te vorderen pensioenpremies 

24.558 
74.180 
77.065 
58.497 

O 

19.157 
20.287 

O 
64.174 

O 
234.299 103.617 

Liquide middelen 
Kas 
Bank 

2.231 
611.667 

3.744 
922.146 

613.899 925.890 

ACTIVA 1.249.789 1.460.873 

Voor waar 
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Balans per 31 december 2018 

31-12-2018 
€ 

31-12-2017 
e 

Eigen vermogen 
Overige reserve 
Bestemmingsreserves 

348.321 
157.500 

379.451 
215.000 

505.821 594.451 

Vreemd vermogen 

Langlopende schulden 
Egalisatierekening investeringssubsidie 142.272 187.170 

142.272 187.170 

Vreemd vermogen 

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 
Egalisatierekening investeringssubsidie 
Crediteuren 
Vooruit ontvangen subsidies 
Te betalen loonheffing en sociale lasten 
Te betalen pensioenpremies 
Overlopende passiva en overige schulden 

44.895 
156.549 
37.282 
43.251 
17.021 

302.698 

49.595 
233.529 

73.192 
35.849 
19.125 

267.962 
601.696 679.252 

PASSIVA 1.249.789 1.460.873 
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Rekening van baten en lasten over 2018 

BATEN 

Inkomsten gebruikers (80) 
Specifieke dienstverlening (82) 
Diverse baten (85) 
Subsidies (88) 

I-ASTEN 

Bestuur en organisatie (40) 
Huisvesting (41) 
Personeel (42) 
Administratie (43) 
Transport (44) 
Automatisering (45) 
Collectie en media (46) 
Specifieke kosten (47) 
Diverse lasten (49) 

Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming 
Onttrekking cq toevoeging bestemmingsreserves 

Resultaat na bestemming 

Rekening Begroting Rekening 
2018 2018 2017 

€ € € 

307.340 303.000 319.601 
99.241 90.600 57.306 

1.733 1.500 243.938 
2.412.034 2.384.200 2.362.974 

2.820.348 2.779.300 2.983.819 

66.116 65.300 57.163 
472.992 453.800 452.735 

1.525.253 1.522.400 1.548.359 
45.378 54.900 46.380 

9.645 10.000 8.907 
228.552 181.700 290.986 
402.729 401.000 416.913 
152.448 183.500 79.722 

5.864 10.000 27.647 

2.908.978 2.882.600 2.928.812 

-88.630 -103.300 55.007 
57.500 62.800 -100.000 

-31.130 -40.500 -44.993 

11 Voor waan 
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KASSTROOMOVERZICHT 2018 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2018 2017 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Exploitatieresultaat 

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen 

-88.630 

113.339 

55.007 

124.091 

Veranderingen in het werkkapitaal: 

Mutatie vorderingen 

Mutatie kortlopende schulden 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

-130.682 

-77.556 

-183.530 

-3.846 

25.581 

200.832 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa 

Desinvesteringen materiele vaste activa 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

-83.564 

O 

-83.564 

-53.219 

O 

-53.219 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
-267.094 147.613 

Mutatie egalisatierekening 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
-44.898 

-44.898 

-34.595 

-34.595 

-311.991 113.018 

Samenstell ing geldmiddelen 

Liquide middelen per 1 januari 

2.018 

e 
925.890 

2.017 

€ 

812.872 

Mutatie liquide middelen -311.991 113.018 

Liquide middelen per 31 december 
613.899 925.890 
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Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640, de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad van de 
Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de lagere marktwaarde indien van toepassing. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
Is vermeld, vindt de waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening zijn 
referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. In 2018 is voor de investeringen verbouwing vestiging hiervan afgeweken. De afschrijvingen zijn 
berekend op een voor alle investering geldende datum van 1 juli 2018. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking 
van de stichting. 

Kapitaal 
Binnen het kapitaal worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. 
Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Onttrekkingen op de bestemmingsreserves 
vinden plaats door middel van rechtstreekse mutaties binnen het kapitaal. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en 
overige opbrengsten en de exploitatiekosten. 
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij gebruikersinkomsten 
wordt het kasstelsel gehanteerd. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. 
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Groot onderhoud 
De kosten groot onderhoud van de panden in eigendom, zijn niet onderbouwd met een meerjaren 
onderhoudsplan. Deze kosten worden nu in het jaar van ontstaan direct ten laste van het resultaat gebracht. 

Media in bestelling 
De kosten van aanschaf van media worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het resultaat gebracht. De 
aan het eind van het jaar in bestelling zijnde en nog niet ontvangen media worden als niet uit de balans blijkende 
verplichting opgenomen. 

Activiteiten 
De Stichting BiblioPius is een openbare bibliotheek met bibliotheekvoorzieningen voor de inwoners van gemeenten 
Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
De Stichting BiblioPius is een stichting, statutair gevestigd in Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer, de hoofdvestiging 
is de Raetsingel 1 in Boxmeer, ingeschreven in de kamer van koophandel met nummer 17169778. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na balansdatum 31 december 2018 geen gebeurtenissen voorgedaan die in de jaarrekening 
vermeld zouden moeten worden. 
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Toeliclitina O P de balans 

Vaste activa 

1 Materiële vaste activa 

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

Inrichting 
Grond en en Auto Totaal 

Materiële vaste activa gebouwen Inventaris matisering 

Aanschafwaarde begin 263.449 1.317.037 540.876 2.121.362 
Cumulatieve afschrijving begin -233.714 -957.706 -498.576 -1.689.996 

Boekwaarde begin 29.735 359.331 42.300 431.366 

Investeringen en correcties 73.784 - 9.780 83.564 
Afschrijvingen -6.663 -90.131 -16.544 -113.339 

Mutaties boekwaarde 67.121 90.131 6.764 29.775 

Desinvesteringen en correcties - - -
Mutatie cum. Afschrijvingen - - -
Mutaties boekwaarde - - - -
Aanschafwaarde einde 337.233 1.317.037 550.656 2.204.926 
Cumulatieve afschrijving -240.377 -1.047.837 -515.120 -1.803.335 

Boekwaarde einde 96.856 269.200 35.536 401.591 

De investeringen m.b.t. gebouwen in 2018 bestaan uit: 
Verbouwing vestigingen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave 73.684 

De investeringen m.b.t. automatisering in 2018 bestaan uit: 
Klantentellers 9.780 

83.464 

Gehanteerde afschriiving percentaoes: 
Gebouwen 2%- 10% 
Inventaris en inrichting 10% 
Automatisering 20% 

Eigen panden: 

Kaneelstraat 64, Cuijk 

woz 
waarde 

459.000 

Opstalrecht: 

Trompetterstraat 2, Grave 341.000 
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stichting BibiioPlus jaarrekening 2018 

2 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

Debiteuren 

Totaal debiteuren 
Dubieuze debiteuren (-) 

Te vorderen gemeenten 

Subsidie gemeente Bergen 
Subsidie gemeente Boxmeer 

31-12-2018 31-12-2017 
C e 

24.558 19.157 
0 0 

24.558 19.157 

53.215 
23.850 -

77.065 

De vordering exploitatie subsidie 4'' kwartaal 2018 gemeente Bergen is op 4 januari 2019 ontvangen. De vordering 
doelsubsidie Taalhuis/VLE 2018 op de gemeente Boxmeer zal in het 1 ' kwartaal 2019 worden overgemaakt. 

Overige vorderingen en overlopende passiva 

Vooruitbetaalde verzekeringen 
Vooruitbetaald automatisering 
Vooruitbetaalde energie termijnen 
Vooruit betaalde huur 
Aanschaf MLP collectie 
Opleidingskosten personeel 
Te ontvangen huren 
Overige vorderingen 

3 Liquide middelen 

Kassen 
Kruisposten 
Lopende rekeningen 
Spaarrekeningen 

20.739 7.912 
3.044 3.887 
4.545 2.144 

14.248 1.083 
25.000 -

2.150 -
3.055 

4.454 2.206 

74.180 20.287 

2.703 3.860 
-472 -116 

133.994 
477.673 

613.898 

89.116 
833.031 

925.889 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

4 Eigen vermogen 

Overige reserve 
Stand 1 januari 
Resultaat lopend boekjaar 

Stand per 31 december 

Bestemmingsreserves 
Bestemminasreserve transformatie 
Stand 1 januari 
Bij: Toevoeging 
Af: onttrekkingen 

Stand per 31 december 
Bestemmingsreserve ICT/huisvesting 
Stand 1 januari 
Bij: Toevoeging 
Af: onttrekkingen 

Stand per 31 december 

Bestemminasreserve innovatie 
Stand 1 januari 
Bij: Toevoeging 
Af: onttrekkingen 

Stand per 31 december 

31-12-2018 31-12-2017 
e C 

379.451 424.444 
-31.130 -44.993 

348.321 379.451 

40.000 90.000 

-40.000 -50.000 

- 40.000 

120.000 _ 

- 120.000 
-12.000 -

108.000 120.000 

55.000 25.000 
30.000 

-5.500 -

49.500 55.000 

157.500 215.000 

Een bestemmingsreserve transformatie is gevormd ter dekking voor te maken kosten die verband houden met de 
transformatie van de organisatie. In 2018 zijn de betaalde afvloeiingskosten voor 3 personeelsleden hieraan 
onttrokken. De bestemmingsreserve TCT/Huisvesting " is gevormd voor toekomstige investeringen in ICT en 
huisvesting. In 2018 zijn de kosten van de afschrijvingen van investeringen in verbouwing vestigingen en de 
afschrijvingen van investeringen in automatisering, aan de reserve onttrokken. De bestemmingsreserve innovatie 
is gevormd ter gedeeltelijke dekking voor de te maken innovatiekosten in totaal becijferd op € 55.000. In 2018 is € 
5.500 onttrokken ten behoeve van het project 'Techlab' en de Wetenschapsweek. 

5 Langlopende schulden 

Stand 1 januari 
Bij: investeringspremies Gennep 
Af: egalisatie lopend boekjaar 

Af: egalisatie volgend boekjaar 

Stand per 31 december 

236.765 274.189 
- 15.000 

-49.598 -52.424 
187.167 236.765 
-44.895 -49.595 

142.272 187.170 

Uit ontvangen investeringssubsidies is een egalisatierekening gevormd. Betreffende subsidies worden gelijktijdig 
als baten met de afschrijvingen op deze investeringen in de staat van baten lasten verwerkt. 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

6 Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

31-12-2018 31-12-2017 
c e 

Crediteuren 156.549 233.529 

Vooruit ontvangen subsidies 

Provincie Limburg Taaihuis en VLE 
WEB gelden Bergen 
Project KB Hulp infrastructuur 
Fondsgelden Rabobank Techlab 
Gemeente Boxmeer Taaihuis en VLE 
Bijdrage DBOS 
Gemeente Cuijk VLE 
Speelotheek 
Diversen 

20.000 
8.200 
5.018 
4.000 

40.500 

5.019 

17.500 
3.700 
3.500 
2.973 

64 

Overige schulden en overlopende passiva 

Reservering vakantiegeld 
Reservering vakantiedagen 
Te betalen transitievergoedingen 
Te betalen automatiseringskosten 
Te betalen personeel 
Te betalen accountant 
Kosten vrijwilligers 
Vooruit ontvangen bibliotheek op school 
Inhuur derden 

Vooruit ontvangen contributies 

Overige kortlopende schulden 

37.282 73.192 

49.589 47.102 
29.573 27.944 
29.824 -

3.479 -

2.441 8.574 
5.500 4.000 
5.130 
9.906 10.380 
4.216 4.745 

153.115 159.042 

9.925 6.174 

302.698 267.962 

De in 2017 ontvangen subsidies van de Provincie Limburg voor Taaihuis en VLE voor de gemeenten Bergen en 
Gennep zullen gedeeltelijk pas in 2019 worden uitgegeven. De looptijd van het project eindigt in juli 2019. 

De overige kortlopende schulden bestaan onder andere uit nog te ontvangen facturen programma's, deposito 
klantenpassen en overige personeelskosten. 
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stichting BibiioPlus jaarrekening 2018 

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen: 

Media in bestelling 

De verplichtingen inzake bestellingen collectie bij de NBD bedragen per 31 december 2018 € 11.454 Per 31 
december 2017 € 8.799 

Huurverplichtingen 

Per 31 december 2018 geldt er een huurverplichting van de volgende gebouwen: 

De Raetsingel 1, Boxmeer (kantoor) 
Looptijd tot 1 januari 2017, jaarlijl<s verlengd 

De Raetsingel 1, Boxmeer (bibliotheek) 
Looptijd tot 1 oktober 2016, jaarlijks verlengd 

Kerkstraat 3, Mill 
Looptijd tot 1 maart 2032 

Ellen Hoffmannplein 2, Gennep 
Looptijd onbepaald, opzegtermijn 24 maanden 

Remmensberg 29, Sint Anthonis 
Looptijd tot 1 juli 2018, jaarlijks verlengd 

D'n Asseldonk, Bergen (L) 
Looptijd tot 31 december 2020 

Julianaplein 9, Gassel 
Looptijd onbepaald, opzegtermijn 3 maanden 

724.908 

Kortlopend Langlopend 

33.891 

87.078 

51.170 

12.969 

10.156 

16.190 

3.134 

16.190 

214.588 741.098 

Opstalrecht 
Het door de gemeente Grave verleende recht van opstal aan BibiioPlus betreffende het pand aan de 
Trompetterstraat 2 te Grave is stilzwijgend verlengd. 

Bestemming van het resultaat 

Voorgesteld wordt het resultaat van € -88.630 als volgt te verwerken: 

onttrekking aan het kapitaal 
onttrekking aan de bestemmingsreserve transformatie 
onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT/huisvesting 
onttrekking aan de bestemmingsreserve innovatie 

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening. 

€ -31.130 
€ -40.000 
€ -12.000 
€ -5.500 

e -88.630 
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stichting BiblioPius jaarrekening 2018 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

BATEN 

Rekening van baten en lasten over 2018 

Inkomsten gebruikers (80) 

Contributies 
Leengeld 
Schadevergoedingen 
Verkoop afgeschreven boeken 
Doorberekende IBL-gelden 

Rekening 
2018 

C 

291.989 
6.769 
2.295 
1.776 
4.511 

307.340 

Begroting 
2018 

e 

290.500 
3.000 
1.000 
3.000 
5.500 

303.000 

Rekening 
2017 

C 

302.537 
8.648 
1.238 
2.829 
4.349 

319.601 

De contributie inkomsten zijn gedaald door een afname van het aantal betalende leden. Het aantal betalende leden 
(exclusief instellingen) bedraagt eind 2018 8.650 Eind 2017 bedroeg het aantal betalende leden 8.957. 

Specifieke dienstverlening (82) 

Opbrengst kopieerapparaat 
Lezingen 
Verhuur gebouwen 
Cursussen 
Opbrengst reclame 
Fondsgelden 
Detachering 
Overige specifieke dienstverlening 

6.743 5.000 4.020 
9.058 10.000 5.229 

19.959 10.000 5.016 
956 - 363 
275 1.000 774 

16.991 20.000 
600 - 1.255 

44.659 44.600 40.650 

99.241 90.600 57.306 

De inkomsten specifieke dienstverlening zijn gestegen door o.a. de verhuur van ruimtes in de vestigingen, hier 
staan hogere huur lasten tegenover. De overige inkomsten specifieke dienstverlening bestaan uit, Leespunt 
Middelaar, dienstverlening Speelotheek Gennep, vergoeding schoolbibliotheeksysteem Mook, VSP Vierlingsbeek, de 
Lonse Bieb en overige projectgelden. 

Diverse baten (85) 

Diversen o.a. opbrengst verkoop pand 
Rentebaten 

1.090 
642 1.500 

242.334 
1.604 

1.733 1.500 243.938 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

Rekening van baten en lasten over 2018 

Subsidie (88) 

Exploitatiesubsidies 
Doelsubsidies 
Subsidies frictiekosten 

Rekening 
2018 

€ 

1.989.968 
422.066 

Begroting 
2018 

C 

1.982.800 
401.400 

Rekening 
2017 

e 

1.999.064 
213.910 
150.000 

2.412.034 2.384.200 2.362.974 

De exploitatiesubsidies gemeenten bestaan uit de volgende bedragen voor structurele exploitatie subsidies, dus 
exclusief projectmatige subsidies voor investeringen. Taaihuis en Voorleesexpress. 

Gemeente Boxmeer € 573.252 
Gemeente Bergen € 187.860 
Gemeente Cuijk € 428.226 
Gemeente Grave € 178.090 
Gemeente Gennep € 266.870 
Gemeente Mill & Sint Hubert € 201.704 
Gemeente Sint Anthonis € 153.966 

De doelsubsidies bestaan uit vrijval van investeringssubsidies en projectsubsidies voor o.a. 
Taaihuis, Voorleesexpres, Geheugenhuis, Techlab en Walk & Talk 

De investeringssubsidies bestaan uit: 
vrijval investeringssubsidie Plusbibliotheek Cuijk circa € 30.000; 
vrijval investeringssubsidie bibliotheek Mill & Sint Hubert circa € 12.000; 
vrijval investeringssubsidie bibliotheek Sint Anthonis circa € 5.000; 
vrijval investeringssubsidie bibliotheek Gennep circa € 1.500; 
vrijval investeringssubsidie bibliotheek Wanroij circa € 1.000. 

De doelsubsidies bestaan verder o.a. uit: 
Taaihuis projecten gemeenten € 219.000 
Kenniskeuken Gennep € 61.300 
Voorleesexpres projecten € 24.200 
Techlab € 9.800 
Geheugenhuis € 11.500 

Provincie Limburg Taanhuis/VLE € 20.500 

Boekstart € 9.000 

WEB gelden € 8.300 

Speelotheek, 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

LASTEN 

Rekening van baten en lasten over 2018 

Bestuur en organisatie (40) 

Bestuurskosten 
Publiciteit en voorlichting 
Juridische bijstand en verzekeringen 
Contributies 
Accountantskosten 
Documentatie en vakliteratuur 
Overige 

Huisvesting (41) 

Huur gebouw 
Energiekosten 
Afschrijving verbouwing 
Afschrijving inventaris 
Onderhoud gebouw en inventaris 
Schoonmaakkosten 
Belastingen 
Verzekeringen huisvesting en inboedel 
Kleine aanschaffingen 
Overige huisvestingskosten 

Rekening 
2018 

C 

Begroting 
2018 

e 

Rekening 
2017 

€ 

3.000 3.000 3.000 
34.828 30.000 21.242 

4.073 2.500 3.962 
14.463 14.200 14.282 

8.325 8.500 8.500 
711 1.000 764 
717 6.100 5.414 

66.116 65.300 57.163 

290.372 266.700 249.091 
23.864 28.600 34.779 

6.663 
90.131 95.900 90.947 

8.025 15.300 12.834 
31.051 31.600 37.653 

5.518 7.100 6.357 
5.940 5.100 5.125 
1.869 1.000 2.459 
9.558 2.500 13.489 

472.992 453.800 452.735 

De huren zijn gestegen door de extra verdieping Gennep en de nieuwe locatie van bibliotheek Bergen, overige 
huisvestingskosten zijn niet begrote uitgaven voor verhuizing Bergen. De schoonmaakkosten zijn lager door 
overstap naar een andere leverancier. 
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stichting BibiioPlus jaarrekening 2018 

Rekening van baten en lasten over 2018 

Rekening 
2018 

Begroting 
2018 

Rekening 
2017 

Personeel (42) 

Salariskosten 
Sociale lasten 
Pensioenkosten 
Kosten afvloeiing personeel 
Reiskosten woon-werkverkeer 
Ziektekostenverzuim verzekering 
Reiskosten dienstreizen 
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 
Kosten inhuur derden 
Advieskosten derden 
Werving en selectie 
Personeel sociale werkplaats 
Kosten vrijwilligers 
Overige personeelskosten 

C C € 

1.000 656 1.004 100 1.044.456 
172 408 171 800 161.819 
146 976 146 300 139.124 
46 100 40 000 -
34 092 24 000 27.159 

9 782 9 000 9.049 
23 131 17 000 18.909 

7 037 25 000 18.999 
31 242 30 700 78.631 

4 219 9 500 523 
560 2 000 2.865 

- - 236 
19 997 18 000 17.432 
29 054 25 000 29.156 

1.525.253 1.522.400 1.548.359 

In 2018 waren gemiddeld 23,8 FTE werkzaam in loondienst en in 2017 gemiddeld 21 FTE. 

In de personeelskosten is een bedrag van € 46.100 begrepen aan afvloeiingsverplichtingen personeel 
overeengekomen in 2018. Voor 2018 is een bedrag van € 40.000 gereserveerd via de bestemmingsreserve 
transformatiekosten voor reorganisatie. De opleidingskosten zijn lager dan begroot omdat een deel van deze 
kosten is verantwoord in de programma kosten. 
De inhuur derden betreft vooral de kosten voor de controller en de HR adviseur. 
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stichting BiblioPius jaarrekening 2018 

Wet normering topinkomens (WNT) 

Op grond van de Wet normering topinkomens die op Stichting BiblioPius van toepassing is worden hieronder de 
bezoldigingen van topfunctionarissen gepresenteerd. De beloning blijft onder het maximum bezoldigingsbedrag 
voor 2018 van € 189.000. 

Leidinggevende topfunctionarissen 

Naam: 

Functie; 

Duur dienstverband in 2018: 

Omvang dienstverband: 

Gewezen topfunctionaris: 

Dienstbetrekking: 

Bezoldiging: 

- Beloning 

- Belastbare onkostenvergoeding 

- Beloningen betaalbaar op termijn 

Totaal bezoldiging 

dr. Cyril Crutz 

Directeur-Bestuurder 

1/1 - 31/12 

1,0 fte 

nee 

ja 

€ 77.349 

€ O 

€ 15.289 

€ 92.638 

Leidinggevende topfunctionarissen 

Naam: 

Functie: 

Duur dienstverband in 2017: 

Omvang dienstverband: 

Gewezen topfunctionaris: 

Dienstbetrekking: 

Bezoldiging: 

- Beloning 

- Belastbare onkostenvergoeding 

- Beloningen betaalbaar op termijn 

Totaal bezoldiging 

dr. Cyril Crutz 

Directeur-Bestuurder 

1/1 - 31/12 

1,0 fte 

nee 

j a 

€ 74.450 

€ O 

€ 14.294 

€ 88.744 

Toezichthoudende topfunctionarissen 
Vijf a zes keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de directie. De vrijwilligersvergoedingen van de Leden 
van de Raad van Toezicht bedragen € 750 per lid en zijn in de jaarrekening verantwoord bij bestuurskosten. Deze 
leden zijn : 

- De heer Peter Goes 
- Mevrouw Thérèse Hoen 
- De heer Tilmar Roosjen 
- De heer Hans Vedder (voorzitter 

Mevrouw Rianne Hillenaar maakt geen gebruik van de vrijwilligersvergoeding. 
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stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

Rekening van baten en lasten over 2018 

Administratie (43) 

Reproductie 
Kantoorbenodigdheden 
Port- en vrachtkosten 
Bankkosten 
Financiële- en salarisadministratie 
Overige administratiekosten 

Transpor t (44 ) 

Vervoerskosten 

Automatisering (45) 

Bibliotheek automatisering 
Afschrijving automatisering 
Onderhoud bibliotheek automatisering 
Communicatiekosten 

Rekening Begroting Rekening 
2018 2018 2017 

€ e e 

6.025 13.000 10.861 
3.892 5.000 -1.205 
7.905 7.500 8.577 
4.404 5.000 3.949 

23.152 24.400 24.191 
- - 8 

45.378 54.900 46.380 

9.645 10.000 8.907 

9.645 10.000 8.907 

114.397 100.000 108.313 
16.544 16.100 33.144 
89.443 46.600 126.116 

8.167 19.000 23.414 

228.552 181.700 290.986 

De kosten bibliotheek automatisering zijn hoger doordat de geplande vervanging van het bibliotheek systeem voor 
2018 niet is gerealiseerd. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de overgang van Cubiss naar Graficom, 
waardoor de besparingen in 2018 nog niet werden gerealiseerd. 

Collectie (46) 

Aankoop boeken en overige mediadragers 
Huur boeken 
Leen- en reprorecht 
Tijdschriften en dagbladen 
Kosten aanschafinformatie 
Overige materialen 

284.472 
2.638 

54.259 
39.198 
20.754 

1.408 

402.729 

275.000 
2.500 

60.000 
37.000 
22.500 

4.000 

401.000 

289.398 
2.608 

59.704 
40.320 
22.474 

2,410 

416.913 

De kosten aanschaf boeken is hoger dan begroot door aanschaf van collecties voor de uitvoering van programma's, 
hier tegenover staan hogere doelsubsidies. 
De projectmatige kosten voor de programmering zijn zoals verwacht fors gestegen ten opzichte van voorgaand 
jaar, hier tegen over staan hogere project subsidies zoals onder andere voor Taaihuis. 
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Stichting BiblioPlus jaarrekening 2018 

Specifieke kosten (47) 

Programma volwassen lezers 
Programma basisvaardigheden volwassenen 
Basisvaardigheden kinderen en ouders 
Programma lokale samenwerking 
Overige 

Rekening 
2018 

e 

19.436 
57.068 
63.286 
12.149 

510 

Begroting 
2018 

e 

17.500 
51.000 
85.000 
30.000 

Rekening 
2017 

€ 

14.360 
14.005 
37.083 
13.949 

325 

Overige lasten (49) 

Kosten innovatie 
Overige lasten 

152.448 

5.486 
378 

5.864 

183.500 

10.000 

10.000 

79.722 

20.556 
7.091 

27.647 

De kosten innovatie zijn de uitgaven voor het project "Techlab' en de Wetenschapsweek 2018. Deze kosten zijn 
gefinancierd uit de bestemmingsreserve innovatie. 
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stichting BibiioPlus jaarrekening 2018 

OVERIGE GEGEVENS 

Controleverklaring 
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