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Bestuursverslag

In dit verslag lichten we de jaarrekening van BiblioPlus over 2020 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 2020.
Landelijk perspectief: De Bibliotheek als motor van de een vaardige samenleving
Bibliotheken in Nederland veranderen in snel tempo van uitleenbibliotheken naar maatschappelijke
informatie- en ontmoetingspunten. Ze maken de laatste jaren een ‘revival’ door en worden door steeds
meer mensen herontdekt als huiskamers van de gemeente. De Bibliotheek zich samen met vele partners
in voor:
1. Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners via een leven lang ontwikkelen, met
bijzondere aandacht voor taal- en digitale vaardigheden.
2. Het vergroten van de bindkracht tussen inwoners via kennisdeling en het organiseren van
ontmoetingen op inhoud.
Hiervoor is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant
leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor
leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de
toekomst van het netwerk openbare bibliotheek te verstevigen. Aanleiding voor het convenant zijn de
aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de Bibliotheekwet (Wsob) en uit het advies van de Raad voor
Cultuur ‘Een bibliotheek voor iedereen‘.
Dat er een noodzaak is om te investeren in de convenantdoelen is evident. De leesvaardigheid van de
Nederlandse jeugd steeds verder weg vergeleken met 37 andere westerse landen in het PISAonderzoek. Bijna en kwart (24%) van de Nederlandse 15-jarigen zit in de wachtkamer van
laaggeletterdheid. Politiek en maatschappelijk wordt opgeroepen tot een grootschalig leesoffensief. Van
de volwassen is in het werkgebied van BiblioPlus naar schatting 11-13% van de mensen laaggeletterd.
Bibliotheken worden consequent genoemd als cruciale partner als het gaat om het verbeteren van leesen digitale vaardigheden en het maken van leeskilometers. De rol van de Bibliotheek is hiermee
onbetwist, maar helaas blijft het ook een realiteit dat gemeenten in Nederland bij het vinden van
tekorten op hun begroting naar het budget voor het Bibliotheekwerk kijken. Deze tegenstelling in het
systeem maakt dat bibliotheken voortdurend meer doen met minder middelen. De rek is echter op veel
plekken uit. Dit geldt zeker ook voor BiblioPlus.
Strategie en beleid
Het jaar 2020 was voor BiblioPlus het laatste jaar van de huidige beleidsperiode 2017-2020. Een periode
waarin het fundament van de nieuwe koers van de Bibliotheek is gelegd. De zeven wethouders in het
Land van Cuijk en Maasduinen hebben tijdens het bestuurlijk overleg van 6 februari ons opvolgend
beleidsplan voor de periode 2021-2024 met enthousiasme ontvangen. Er waren complimenten voor
hetgeen BiblioPlus in de afgelopen beleidsfase heeft neergezet, de snelheid waarmee dit is gebeurd en
de mate waarin we dit zichtbaar maken. Met het beleidsplan ‘Verder bouwen aan de Bibliotheek van
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Nu’ zetten we vervolgstappen in dit proces. Het plan is te lezen via:
https://www.biblioplus.nl/overons/beleidsvisie.html
Vervolgens zijn de onderliggende financiële kaders van het beleidsplan in het vervolg van het jaar door
de gemeenteraden goedgekeurd. Alleen in de gemeente Grave is hierbij vertraging ontstaan en deze
gemeente heeft deze kaders op dit moment nog niet bekrachtigd. Op 16 maart wordt de inhoud van de
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld tijdens een bestuurlijk overleg met de zeven wethouders
gepland. Deze overeenkomst kan vervolgens medio mei-juni, als de gemeenteraad van Grave alsnog
haar akkoord heeft gegeven, door alle betrokken partijen worden ondertekend. De looptijd van de
overeenkomst wordt vier jaar en loopt gelijk aan de beleidsperiode van BiblioPlus.
Basisgegevens over BiblioPlus
Alvorens we inhoudelijk ingaan op de resultaten volgen hieronder eerst enkele basisgegevens over de
stichting BiblioPlus in 2020. BiblioPlus is als gecertificeerde, openbare bibliotheek, statutair gevestigd in
Boxmeer en geregistreerd als stichting bij de Kamer van Koophandel (nr:17169778). In 2019 heeft de
organisatie de verplichte vierjaarlijkse CBCT-branchecertificering met glans doorlopen.
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:
In functie

Aftredend

Herbenoembaar

Hans Vedder

02-2013

02-2022

nee

Tilmar Roosjen

01-2014

01-2023

nee

Peter Goes

01-2014

01-2023

nee

Therese Hoen

08-2014

08-2023

nee

Ursela Smits

10-2020

10-2023

ja

Voor de opvolging van dhr. Vedder wordt deze zomer een wervingstraject gestart. BiblioPlus past in het
besturen van haar Stichting de kaders van de governance code cultuur toe.
In 2020 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. Binnen de BiblioPlus-organisatie werkten in 2020 in totaal
34 betaalde medewerkers, zeven inhuurkrachten en vier stagiaires.
De groei in het aantal vrijwilligers heeft ook in 2020 doorgezet. Gedurende het jaar zijn we gegroeid van
261 naar 275 vrijwilligers, die in verschillende rollen verbonden zijn aan de Bibliotheek. 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
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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.
Bereik
Uiteraard heeft de Corona-pandemie een behoorlijk negatief effect gehad op de bereikcijfers van onze
Bibliotheek. Een drietal periodes van gedwongen sluitingen en beperkende regelgeving vanaf maart
hebben als gevolg dat vrijwel alle bereikcijfers lager zijn dan in 2019.
Hier staat tegenover dat de ervaren maatschappelijke waarde van de Bibliotheek gedurende de Coronacrisis in politiek en media sterk is toegenomen. Gaandeweg heeft de Bibliotheek op de Coronaroutekaart een eigen positie gekregen en is er in de tweede kamer een uitzondering afgedwongen voor
de Afhaalbieb, terwijl alle overige publieke dienstverlening vrijwel stil ligt. Meer en meer gaan politiek
en media landelijk zien dat de Bibliotheek als vraagbaak en leer-, studie- en ontmoetingsplek, zeker ook
voor kwetsbare doelgroepen, een cruciale, verbindende rol vervult.
In 2020 had BiblioPlus 30.130 leden, waarvan 21.858 van 0-18 jaar en 8.272 volwassenen. Hiermee is
het ledenaantal vergeleken met 2019 (30.743 leden) met 2% marginaal gedaald. Gezien de zeer
beperkte dienstverlening over 2020 is dit cijfer, dat in lijn is met de daling in 2019, een teken dat de
leden de Bibliotheek gedurende dit Coronajaar zijn blijven steunen. De komende jaren zetten we
stappen in het verbreden van het bindingsmodel, zodat dit beter aansluit bij alle nieuwe functies.
De overige bereikcijfers laten zich eigenlijk niet vergelijken met 2019. Vanaf 15 maart zijn er
voortdurend beperkende maatregelen geweest en werd iedereen, buiten de drie lockdown-periodes
om, opgeroepen om vooral thuis te blijven. Dit heeft ertoe geleid dat we 53% van de bezoekersaantallen hebben mogen ontvangen ten opzichte van 2019. In totaal hebben 171 duizend bezoekers de
drempel van de Bibliotheek overgestapt. Dit aantal schetst echter niet het volledige beeld. Eind mei en
in november en december hebben we naar schatting nog circa 10 duizend mensen via de Afhaalbieb
kunnen helpen aan een goedgevulde voorraad boeken. Dit gebeurde aan de deur en kon niet door onze
bezoekerstellers worden geregistreerd.
De overige bereikcijfers lichten we kort toe bij de inhoudelijke programma’s.
Kansen en risico’s
Enkele noemenswaardige ontwikkelingen gedurende 2020 die van invloed zijn op de strategische positie
van de Bibliotheek zijn:


Gedurende 2020 heeft ook de gemeente Mill en Sint Hubert besloten om vanaf 2022 aan te
sluiten bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Eerder deden Boxmeer, Sint Anthonis
en Cuijk dit al. Zij vormen vanaf 1 januari 2022 samen de krachtige, nieuwe gemeente Land van
Cuijk met 80.000 inwoners. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op de
bestuurskracht en de eenheid in beleid ten opzichte van de Bibliotheek. Doordat de
afzonderlijke gemeenten het beleidsplan 2021-2024 van BiblioPlus hebben omarmd geeft dat
alle partners ook de tijd om samen vanuit het perspectief van de nieuwe gemeente naar een
strategisch kader toe te werken voor de fase hierna. Gemeente Grave besluit op 15 maart via
een inwonersreferendum of men alsnog wil aansluiten. Dit zal naar verwachting niet eerder dan
2026 mogelijk zijn. Vanaf 2022 zal BiblioPlus derhalve een werkgebied omvatten van vier
gemeenten. Naar Land van Cuijk en Grave zijn dit Gennep en Bergen.
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Anticiperend op de gemeentelijke fusie is er veel dynamiek rondom de bibliotheekhuisvesting.
Uitgangspunt is dat de bibliotheekvestigingen in de kernen als informatieknooppunten naar de
inwoners een belangrijke schakel gaan vormen. In Sint Anthonis krijgt de Bibliotheek in 2021
een nieuw onderkomen in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in MFA Oelbroeck.
Daarnaast is een verkenning gestart naar een mogelijke huisvesting van Bibliotheek Cuijk in de
Schouwburg. Dit zou een grote, bruisende cultureel maatschappelijke huiskamer opleveren, die
zich in uitstraling kan meten met dit type centra in middelgrote steden. De financiële
haalbaarheid wordt momenteel onderzocht en in dit voorjaar met de huidige gemeenteraad van
Cuijk besproken. Deze laatste heeft ook opdracht gegeven voor deze verkenning. Inhoudelijk zijn
alle partners het erover eens dat gezamenlijke huisvesting zeer wenselijk is. Het zou bovendien
de aantrekkingskracht, de laagdrempeligheid en het rendement van het schouwburggebouw
een stevige impuls geven.



De financiële situatie in de gemeente Grave is zeer kwetsbaar. De gemeente Grave valt op dit
moment onder verscherpt toezicht van de provincie. De financiële situatie heeft er toe geleid
dat er opnieuw bezuinigingen dreigen voor de Bibliotheek. Op 23 februari heeft de
gemeenteraad van Grave het besluit over het beleidsplan van BiblioPlus doorgeschoven, omdat
het besluit dat voorlag ten koste zouden gaan van de Bibliotheek op School (BoS). Men wil
raadsbreed dat dit voorkomen wordt, maar een financiële oplossing voor de 50k bezuiniging die
vanaf 2022 zijn ingeboekt is nog niet gevonden. Het effect van deze dreiging is daarnaast dat de
BoS als product in het nieuwe productenboek niet langer tot de basisproducten behoort. Het
verzwakt de positie van de BoS en gemeenten kunnen gedurende de beleidsperiode besluiten
om hierop te bezuinigen. Dit staat in schril contrast met de afspraken in het eerder genoemde
Nationale Bibliotheekconvenant 2020-2023. Hierin is de ambitie onderschreven om toe te
werken naar een landelijk dekkend netwerk van BoS-sen in alle gemeenten in Nederland.



Binnen de bibliotheeksector loopt een dispuut met Stichting Leenrecht over de af te dragen
leenrechtvergoedingen. Inkomsten voor auteurs lopen terug doordat er minder wordt
uitgeleend en er wordt in overleg met de minister en betrokken partijen gezocht naar een
toekomstbestendig scenario. Daarnaast heeft Stichting Leenrecht eenzijdig het afsprakenkader
ten opzichte van de huidige situatie rondom de Bibliotheek op School bijgesteld. Men geeft aan
recht te hebben op een nabetaling. BiblioPlus en andere bibliotheken hebben hiervoor een
claim ontvangen over de leenrechtafdracht van 2018. Deze claim van 37K wordt door de
bibliotheken bestreden en dit wordt juridisch gecoördineerd aangepakt via de Vereniging van
Openbare Bibliotheken. Alhoewel we ervan overtuigd zijn in ons recht te staan wordt er op
grond van financieel risicomanagement ook rekening gehouden met een ongunstige uitkomst.



In 2020 is BiblioPlus begonnen met de voorbereidingen op het openen van twee
Informatiepunten. Gesteund door een aantal landelijke overheidspartners, die zijn verenigd in
de Manifestgroep, is het streven om de komende jaren in heel Nederland dit type
Informatiepunten te gaan realiseren. Hiermee krijgt de Bibliotheek een positie als eerste halte
voor informatievragen als mensen digitaal niet tot het gewenste inzicht komen. Deze punten
zijn noodzakelijk in een tijd van informatie overload, polarisatie, fake news en sterk
afgeschaalde fysieke ondersteuningen vanuit diverse instanties. Het versterkt de
maatschappelijke waarde van de Bibliotheek en zorgt voor verbreding onder gebruikersgroepen.
BiblioPlus zal in juni 2021 twee Informatiepunten openen in Cuijk en Boxmeer.
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Korte 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 2020 van BiblioPlus.
Basisvaardigheden Kinderen en ouders
Binnen het programma Bibliotheek op School (BoS) 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. We zien als gevolg van deze
ontwikkeling dat er steeds meer vraag komt naar gastlessen en activiteiten die BiblioPlus verzorgd op
het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en informatievaardigheden. Daarnaast richten we onze
inzet meer en meer op een gezinsgerichte context, waarbij altijd wordt gezocht naar het actief
betrekken van ouders. Kinderen maken de meeste leeskilometers thuis.
Uit recent internationaal onderwijsonderzoek (PISA) is gebleken dat bijna een kwart van de Nederlandse
15-jarigen functioneel laaggeletterd is. BiblioPlus is daarom in 2020 samen met álle middelbare- en
basisscholen in Land van Cuijk en Maasduinen een regionaal Leesoffensief gestart. Doel was om een
impuls op het gebied van leesmotivatie en leescultuur te bewerkstelligen. De campagne is meerjarig en
richt zich op kinderen in de leeftijd 12-14 jaar. Deze insteek is gekozen om in de onderbouwfase van het
voortgezet onderwijs door de bouwen op het stevige fundament dat er in ons werkgebied voor 0-12
jarige al ligt door de Bibliotheek op School.
De kwantitatieve aantallen worden door Corona vertekend. Het aantal uitleningen is met 148.216 maar
liefs 37% lager dan in 2019. Veel schoolbibliotheken hebben tussen de lockdowns (juni-november) niet
goed op gang kunnen komen, doordat het schoolbeleid erop gericht was om zoveel mogelijk
volwassenen uit de school te weren. Hierdoor konden BoS-vrijwilligers hun taken niet of nauwelijks
oppakken, waardoor het registratieproces van gelezen boeken negatief is beïnvloed. Met 844
uitgevoerde projecten en activiteiten ligt dit aantal vergeleken met 2019 ook zo’n 45% lager.
De Voorleesexpress heeft in een behoorlijk deel van 2020 stilgelegen. Toch zijn we er met een eindsprint
vanaf augustus in geslaagd om 38 voorleesgezinnen te ‘matchen’ en een voorleestraject op te starten.
322 jonge gezinnen hebben hun Boekstart-koffertje ontvangen, vlak na de geboorte van hun kind.
Basisvaardigheden volwassenen
Binnen de Taalhuis-netwerkaanpak zijn 122 intake-gesprekken afgenomen met nieuwe taalvragers. Dit
heeft geresulteerd in 32 begeleidingstrajecten, 18 deelnemers aan de lesgroep NT-1 en 43
doorverwijzingen naar partners. Er zijn in twee periodes 14 inzetten geweest van de publiekscampagne
‘Durf erover te praten’ waarmee in totaal 561 kwalitatieve gesprekken zijn gevoerd over
laaggeleterdheid. Het Taalevenement heeft in 2020 online plaatsgevonden voor 56 deelnemers uit het
signaleringsnetwerk. Gedurende 2020 is een effectmonitoring ontwikkeld en is voor de eerste groep
deelnemers de impact bepaald van de begeleiding via het Taalhuis. Naast groeiscores op lezen en
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schrijven rapporteerden we ook een positieve impact van de deelname aan het Taalhuis op meerdere
sociaal-matschappelijke factoren. Het belang van taal om ‘mee te kunnen doen’ wordt hierin nog eens
stevig bevestigd. Voor de professionalisering van de dataverwerking rondom een begeleidingstraject
wordt momenteel aan maatwerk-database ontwikkeld.
Binnen de vijf basisvaardigheden hebben in totaal 443 activiteiten plaatsgevonden met in totaal 3.633
deelnemers. Door corona hebben met name veel groepsgerichte trainingen en activiteiten niet kunnen
doorgaan. Gedurende 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van het Informatiepunt. Dit punt voor
alle informatievragen zal vanaf juni 2021 in Cuijk en Boxmeer starten, zoals reeds benoemd bij de
kansen en risico’s.
Ontspanning en inspiratie
De fysieke uitleencijfers over 2020 zijn met 12% gedaald ten opzichte van 2019. In totaal heeft BiblioPlus
449.011 uitleningen geregistreerd. In acht genomen dat de Bibliotheek te maken heeft gehad met
tijdelijke sluitingen als gevolg van Corona is dit een zeer behoorlijke prestatie te noemen. Vanwege de
goede wendbaarheid die de organisatie telkens heeft getoond naar de Afhaalbieb is het aantal
uitleningen redelijk op niveau gebleven. Gedurende de eerste lockdown heeft BiblioPlus daarnaast een
wisseling van uitleensysteem doorgevoerd van Bicat naar Brocade.
Het jaar 2020 was voor BiblioPlus een jaar waarin meer lezers het digital lezen omarmden. Het aantal Ebooks dat men heeft geleend is met 41% gegroeid tot 31.868. Daarnaast werden ook de luisterboeken
met de speciale ThuisBieb en VakantieBieb-app maar ook tijdschriften met de nieuwe Tijdschriftenapp
van de Bibliotheek werden veelvuldig beluisterd en gelezen. Door de grote stijging in het digitaal lenen
komt per saldo het aantal uitleningen van fysieke en digitale titels met 480.869 uitleningen, vergeleken
met 534.477 in 2019, slechts 10% lager uit.
De programmerende kant heeft uiteraard wel veel last gehad van de sluiting. In 170 activiteiten kwamen
2.067 deelnemers. Dit is 39% van het aantal deelnemers uit 2019.
Kennisdeling en ontmoeting
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.
In 2020 hebben we, in samenwerking met de gemeenten in het land van Cuijk en Maasduinen en een
expertisepartner, kosteloze energie spreekuren gefaciliteerd. Deze spreekuren bieden inwoners een
laagdrempelige mogelijkheid om advies op maat te ontvangen over energiebesparing van de eigen
woning. Daarnaast organiseerden we in samenwerking met gemeenten en lokale
duurzaamheidsplatforms, (online) thema bijeenkomsten over energieneutraal wonen. Zo bevorderen
wij kennisdeling en leveren wij als bibliotheek een actieve bijdrage aan de verduurzaming van de
samenleving. In 94 spreekuur-momenten hebben in totaal 376 mensen maatwerkadvies gekregen over
de verduurzamingsmogelijkheden in hun huis.
In 2020 zijn we tevens gestart met een behoeftenonderzoek om te kijken welk deel van onze bestaande
programmering geschikt is om naar de doelgroep in de kleine kernen te verplaatsen. We richten ons
hierbij met name op de samenwerking met huiskamers en buurthuizen. De eerste reacties zijn zeer
positief. We zetten het onderzoek dan ook voort om te komen tot een aantrekkelijk divers aanbod van
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producten en diensten afgestemd op de lokale behoeften en in samenwerking met lokale culturele en
maatschappelijke organisaties en bewoners.
Het totaal aantal activiteiten binnen het programma Lokale samenwerking in 2020 bedroef 139
activiteiten met 852 deelnemers. Hierbinnen hebben de eerder genoemde energie-spreekuren een
groot aandeel gehad. Grootschalige evenementen hebben binnen deze programmalijn helaas niet
kunnen plaatsvinden.
Financieel resultaat 2020 en meerjarenperspectief
Tot slot van dit bestuursverslag een toelichting op het financiële resultaat over 2020.
Exploitatieresultaat
BiblioPlus heeft 2020 na bestemming afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 1K. Het is er
hiermee een jaar eerder dan verwacht in geslaagd om, na een drietal investeringsjaren met een fors
negatief resultaat, weer zwarte cijfers te schrijven. Het initiële resultaat voor bestemming is 72K. Hierin
zit echter een eenmalige teruggave van 37K aan loonkosten vanuit het UWV die worden aangewend
voor de financiering van het Informatiepunt in 2021. Daarnaast is in 2020 iets terughoudender collectie
ingekocht. 40K wordt derhalve in een bestemmingsreserve geplaatst.
Uiteraard is de corona-pandemie van invloed geweest op de totstandkoming van dit resultaat. Zowel
aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant hebben we door een beperkte dienstverlening niet alle
plannen tot uitvoering kunnen brengen. Maar dit geldt voor heel Nederland. Belangrijk hierin is te
kunnen constateren dat de organisatie telkens snel wist te anticiperen op de veranderende situatie en
opgelegde regelgeving vanuit het kabinet. De betaalde krachten en een deel van onze vrijwilligers bleef
het werk doen dat op dát moment mogelijk was. Er is veel geïnvesteerd in online dienstverleningen,
nieuwsbrieven met ‘tips voor thuis’ en medewerkers hebben bijvoorbeeld 70+-ers gebeld om ze te
ondersteunen bij het online lenen van E-books. Vanaf de tweede lockdown volgen we bij de Afhaalbieb
ruime afhaaltijden om een goede spreiding in de aanloop te kunnen waarborgen.
Om de noodzakelijke besparingen te kunnen realiseren is BiblioPlus gedurende 2020 in haar
bibliotheeksysteem overgestapt van marktleider Bicat Wise naar het goedkopere Brocade. We zien in de
praktijk dat het dagelijks werken met dit pakket voor, met name onze vrijwilligers, foutgevoeliger is. Om
de belangrijkste functionaliteiten aan de ‘back-end’ voor de onze medewerkers te verbeteren
reserveren we 20K uit het exploitatieresultaat om gedurende 2021 te kunnen investeren in de
doorontwikkeling van het pakket.
Baten
Aan de inkomstenkant zien we over 2020 een resultaat dat uiteindelijk 52K lager ligt dan begroot. Dit
wordt door meerdere factoren veroorzaakt en komt met name door lagere opbrengsten in de
projectsubsidies en de post ‘specifieke dienstverlening’. In deze laatste post zit met 33K het grootste
verschil ten opzicht van de begroting, omdat een aantal activiteiten en inkomsten uit de verblijfsfunctie
(denk bijvoorbeeld aan printinkomsten) uiteraard door Corona sterk zijn teruggelopen. Gedurende het
jaar was daarnaast lang onzeker hoeveel van de projectsubsidies alsnog konden worden besteed.
Uiteindelijk kwamen we, met een inhaalslag gedurende augustus-december, tot slechts 16K minder dan
begroot. Voor een aantal doelsubsidies waarvan de resultaten niet konden worden gerealiseerd is in
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afstemming met de gemeenten besloten om deze middelen te retourneren.

Lasten
Bij de lasten zien we dat de afwijkingen ten aanzien van de begroting met name worden veroorzaakt
door de lagere personeelslasten en uitgaven aan specifieke dienstverlening. Door de onzekerheid zijn
we zeer terughoudend geweest met het invullen van enkele vacatures die gedurende de eerste
lockdown zijn ontstaan. Ook omdat in deze periode de totale financiële impact van Corona op de
stichting nog niet goed was te overzien. Een drietal vacatures zijn hierdoor maanden later of zelfs begin
2021 pas ingevuld. Hierdoor zijn de personeelslasten 94K lager dan begroot. 37K hiervan wordt
veroorzaakt door een eenmalige teruggave vanuit de nieuwe regeling compensatie transitievergoeding
die per 2020 is ingegaan. Dit bedrag wordt via een bestemmingsreserve aangewend om de bemensing
van het Informatiepunt in 2021 te kunnen financieren.
Onder ‘specifieke dienstverlening’ vallen de out of pocketuitgaven binnen de programma’s. Omdat de
programmering een groot deel van het jaar beperkt is geweest valt deze kostenpost 73K lager uit dan
begroot. Automatiseringskosten komen daarentegen, door enkele aanvullende kosten rondom de
Brocade-introductie, 12K hoger uit dan begroot. Dit is echter nog altijd 31K minder dan in 2019. De
besparing door de wisseling van uitleensysteem is hiermee meteen zichtbaar.
Hieronder een blik op de financiële werkkaders in meerjarenperspectief. Het financieel beleid is erop
gericht te streven naar een neutraal resultaat en dus een stabilisatie van de vrij besteedbare reserves.
Over de afgelopen jaren is het vermogen teruggelopen tot ongeveer 8% van de jaarlijkse baten.
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Meerjarenbegroting 2021 t/m 2024
BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

BEGROTING
2024

BATEN
Inkomsten gebruikers
Inkomsten deelnemers programmering
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Subsidies basis
Subsidies projecten

Totaal baten

287.000
21.000
98.000
2.000
2.112.000
362.000
2.882.000

293.000
30.000
100.000
2.000
2.154.000
400.000
2.979.000

299.000
40.000
102.000
2.000
2.197.000
408.000
3.048.000

305.000
50.000
104.000
2.000
2.241.000
416.000
3.118.000

65.000
465.000
1.668.000
49.000
10.000
163.000
422.000
137.000
10.000
2.989.000

66.000
474.000
1.692.600
50.000
10.200
166.000
400.000
140.000
10.000
3.008.800

67.000
483.000
1.741.700
51.000
10.400
169.000
405.000
140.000
9.500
3.076.600

68.000
493.000
1.792.100
52.000
10.600
172.000
410.000
140.000
7.500
3.145.200

-107.000
113.000
6.000

-29.800
33.800
4.000

-28.600
33.800
5.200

-27.200
31.300
4.100

231.500
8%

235.500
8%

240.700
8%

244.800
8%

LASTEN
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeel
Administratie
Vervoer
Automatisering
Collectie
Specifieke dienstverlening
Kosten innovatie en overige

Totaal Kosten
EXPLOITATIERESULTAAT
Onttrekking bestemmingreserves

RESULTAAT NA BESTEMMING
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Eigen vermogen in % totaal baten
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Resumerend
Het Coronajaar 2020 heeft met name de programmerende kant van het bibliotheekwerk flink geraakt.
Ontmoetingen faciliteren rondom kennis en informatie vormt het hart van de koers van BiblioPlus.
Uiteraard zijn daar waar mogelijk activiteiten naar online verplaatst, maar zeker de laatste maanden
zien we de ‘webinar-moeheid’ en de hunkering naar fysieke ontmoetingen in de samenleving sterk
toenemen. Daar staat tegenover dat deze crisis de waarde van de Bibliotheek als leer-, verblijfs- en
ontmoetingsplek goed zichtbaar heeft gemaakt. Bibliotheken hebben de komende jaren een belangrijke
rol te spelen, zo wordt inmiddels ook in de tweede kamer ruimhartig ondertekend. Daar horen dan
echter ook de financiële randvoorwaarden bij om de Bibliotheek in de komende jaren beter te
beschermen voor de oplopende gemeentelijke tekorten. Dit is een belangrijke boodschap vanuit de
bibliotheeksector aan een nieuw te vormen kabinet.
Vanuit menselijk perspectief was 2020 een pittig jaar voor onze medewerkers. De getoonde
wendbaarheid maakt trots, maar de eerste lockdown legde ook de kwetsbaarheid van BiblioPlus bloot.
Onze organisatie, die noodgedwongen zwaar leunt op vrijwilligers in de 65+ leeftijd, kan in de Coronacrisis veel moeilijker opschakelen, aangezien ouderen tot de kwetsbare doelgroep behoren voor het
virus. Met elkaar weten we dan toch nog ‘slechts’ 10% minder uitleningen te realiseren dan in een
regulier jaar. Dit een groot compliment voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.
Boxmeer, 2 maart 2021

Cyril Crutz, Directeur-Bestuurder
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Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2020 7x bij elkaar geweest waarvan 6 reguliere vergaderingen. Van elke
reguliere vergadering is een verslag gemaakt..
Tijdens de vergadering van 25 maart 2020 vond het gesprek met de accountant plaats en werd het
inhoudelijk jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd.
Op 9 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden waarbij gekeken is naar haar
eigen rol en een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden over de mogelijkheid van samenwerking met
omringende Bibliotheekstichtingen.
In de rol van werkgever van de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht op 16 oktober 2020 een
digitaal functioneringsgesprek gehouden, waarbij de Raad van Toezicht haar complimenten heeft
uitgesproken over het afgelopen Corona jaar.
In de vergadering van 9 december 2020 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met het voorstel om
Govers Accountants & Adviseurs te benoemen tot controlerend accountant vanaf het boekjaar 2021.
In de vergadering van 9 december 2020 is de begroting 2021 vastgesteld.
Tijdens de zelfevaluatie van 9 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Rianne
Hillenaar-Cöp als lid van de Raad van Toezicht in verband met het einde van haar zittingstermijn. Tijdens
deze zelfevaluatie is Ursela Smits benoemd als lid.
Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 750 op jaarbasis, waarbij
mevrouw Hillenaar-Cöp afziet van een vergoeding.
Rooster van aftreden:
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:
Hans Vedder
Rianne
Hillenaar-Cöp
Peter Goes
Tilmar Roosjen
Therese Hoen
Ursela Smits

In functie:
februari 2013
oktober 2011

Aftredend:
februari 2022
oktober 2020

Herbenoemd per
herbenoemd dec 2018

Termijn
3e termijn

januari 2014
januari 2014
augustus 2014
oktober 2020

januari 2023
januari 2023
augustus 2023
oktober 2023

herbenoemd feb 2020
herbenoemd feb 2020
herbenoemd sept 2020

3e termijn
3e termijn
3e termijn
1e termijn

Functies en nevenfuncties
Hans Vedder (voorzitter):
Functie:
Directeur-bestuurder Goed Wonen Gemert
Nevenfuncties: Bestuurslid NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningbouwcorporaties)
Lid Raad van Advies Zorgalliantie.nu!
Peter Goes:
Nevenfuncties: Lid Instituut voor Natuurbescherming en Milieueducatie (IVN) afdeling De Maasvallei
te Boxmeer (t/m juni 2020)
Tilmar Roosjen:
Functie:
Accountant bij Blue Accountants | Adviseurs
Nevenfuncties: Penningmeester ODI Moves

12

Stichting BiblioPlus

jaarrekening 2020

Therese Hoen:
Nevenfuncties: Secretaris Raad van Toezicht Stichting Doejemee
Secretaris Regiobestuur KBO
Bestuurslid Buurtvereniging Emmastraat te Gennep
Ursela Smits:
Functie:
Directeur Thuis, De Zorggroep, Venlo
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen, Woningcorporatie Destion, Gennep
.
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Balans per 31 december 2020

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Grond en gebouwen
Inventaris en inrichting
Automatisering

1
84.267
136.430
72.125

95.520
202.212
40.260
292.821

337.992

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

2
16.475
66.361
26.751
45.596
0

22.523
66.145
6.434
35.691
0
155.182

Liquide middelen
Kas
Bank

130.792

3
1.461
696.041

ACTIVA

14

2.633
615.019
697.502

617.652

1.145.505

1.086.436
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Balans per 31 december 2020

Eigen vermogen
Overige reserve
Bestemmingsreserves

31-12-2020

31-12-2019

€

€

4
239.556
258.300

238.937
186.500
497.856

425.437

Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Egalisatierekening investeringssubsidie

5
53.688

97.377
53.688

97.377

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

6
43.695
173.727
53.974
40.441
17.329
264.796

PASSIVA

15

44.901
124.562
59.615
40.255
20.432
273.857
593.961

563.622

1.145.505

1.086.436
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Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

302.299
106.156
362
2.391.745

304.600
139.700
500
2.408.100

298.281
163.197
1.127
2.381.610

2.800.562

2.852.900

2.844.215

61.338
471.641
1.504.979
45.054
6.448
182.946
353.277
96.793
5.668

62.400
454.200
1.598.700
48.800
10.000
171.400
391.400
169.600
10.000

66.384
471.411
1.545.340
46.637
11.879
213.582
398.101
160.805
10.460

2.728.144

2.916.500

2.924.599

72.418
-71.800

-63.600
33.800

-80.384
26.000

618

-29.800

-54.384

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

LASTEN
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
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KASSTROOMOVERZICHT 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

2019
€

€

€

72.418

-80.383

96.921

107.821

-24.390

103.506

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

30.339

Kasstroom uit operationele activiteiten

-38.075
175.288

92.869

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiele vaste activa

-51.750

-44.221

0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie egalisatierekening

-51.750

-44.221

123.538

48.648

-43.689

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 31 december
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-44.895
-43.689

-44.895

79.849

3.752

2.020

2.019

€

€

617.651

613.899

79.849

3.752

697.500

617.651
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Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in volgens Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven” van de Raad voor de
Jaarverslaglegging. 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.
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. 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.
Besteding doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezeggingen het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijk verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Groot onderhoud
De kosten groot onderhoud van de panden in eigendom, zijn niet onderbouwd met een meer jaren
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 BiblioPlus 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 BiblioPlus 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 2020 geen gebeurtenissen voorgedaan die in de jaarrekening
vermeld zouden moeten worden.
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Toelichting op de balans

Vaste activa
1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa van het jaar 2020 zijn hieronder samengevat:
Grond en
gebouwen

Inrichting
en
Inventaris

Auto
matisering

Totaal

346.249
-250.729

1.329.798
-1.127.586

573.100
-532.840

2.249.147
-1.911.155

95.520

202.212

40.260

337.992

-11.253
11.253

-65.782
65.782

51.750
-19.885

51.750
-96.921
45.171

Desinvesteringen en correcties
Mutatie cum. Afschrijvingen

-

-

Mutaties boekwaarde

-

-

-

-

346.249
-261.982

1.329.798
-1.193.368

624.850
-552.725

2.300.897
-2.008.076

84.267

136.430

72.125

292.821

Materiële vaste activa
Aanschafwaarde begin
Cumulatieve afschrijving begin
Boekwaarde begin
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekwaarde

Aanschafwaarde einde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde einde

31.865

-

De investeringen m.b.t. automatisering in 2020 betreft
Implementatie bibliotheeksysteem Brocade

Gehanteerde afschrijving percentages:
Gebouwen
2%- 10%
Inventaris en inrichting 10%
Automatisering
20%
WOZ
waarde

Eigen panden:
Kaneelstraat 64, Cuijk

490.000

Opstalrecht:
Trompetterstraat 2, Grave

361.000
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2 Kortlopende vorderingen en overlopende activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

16.475
-

22.523
-

16.475

22.523

20.050
3.215
3.210
276
-

6.434
-

26.751

6.434

9.399
33.534
8.195
6.196

24.837
11.188
2.328
14.396

6.000
3.037

6.750
4.500
2.146

66.361

66.145

1.180
281
92.217
603.824

2.593
40
97.256
517.763

697.501

617.651

Debiteuren
Totaal debiteuren
Dubieuze debiteuren (-)

Te vorderen gemeenten
Subsidie
Subsidie
Subsidie
Subsidie

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Cuijk NT1
Bergen Voorleesexpress
Gennep Voorleesexpress
Sint Anthonis Vitale Kernen

Overige vorderingen en overlopende passiva
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaald automatisering
Vooruitbetaalde energie termijnen
Vooruit betaalde huur
Opleidingskosten personeel
Te ontvangen fondsgelden
Te ontvangen subsidie Limburg projecten
Overige vorderingen

-

3 Liquide middelen
Kassen
Kruisposten
Lopende rekeningen
Spaarrekeningen
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4 Eigen vermogen

Overige reserve
Stand 1 januari
Af : vorming bestemmingsreserve bibliotheeksysteem
Resultaat lopend boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve infomatiepunt
Stand 1 januari
Bij: Toevoeging
Af: onttrekkingen

31-12-2020

31-12-2019

€

€

238.938
618

348.321
-55.000
-54.383

239.556

238.938

37.000

-

Stand per 31 december

37.000

-

Bestemmingsreserve klant & collectie
Stand 1 januari
Bij: Toevoeging
Af: onttrekkingen

40.000

-

Stand per 31 december

40.000

-

92.000
-13.800

108.000
-16.000

78.200

92.000

Stand 1 januari
Bij: Toevoeging
Af: onttrekkingen

39.500

49.500

-2.000

-10.000

Stand per 31 december

37.500

39.500

Bestemmingsreserve bibliotheeksysteem
Stand 1 januari
Bij: Toevoeging
Af: onttrekkingen

55.000
20.000
-9.400

55.000
-

Stand per 31 december

65.600

55.000

258.300

186.500

-

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

De bestemmingsreserve informatiepunt is in 2020 gevormd uit het resultaat ten behoeve van de kosten van een
nieuw op te richten informatiepunt. In 2020 is ook de bestemmingsreserve klant & collectie gevormd om de
besparingen op collectie en media te reserveren voor komende jaren. ‘ICT/Huisvesting ‘ is gevormd voor
toekomstige investeringen in ICT en huisvesting. In 2020 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 2020 is € 2.000 onttrokken. De bestemmingsreserve bibliotheeksysteem is gevormd
voor de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe Brocade bibliotheek systeem. In 2020 zijn de kosten
van de afschrijving van de implementatie kosten Brocade aan de reserve onttrokken. Voor de doorontwikkeling van
het systeem is € 20.000 uit het resultaat 2020 toegevoegd aan de reserve.

21

Stichting BiblioPlus

jaarrekening 2020

5 Langlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Stand 1 januari
Af: egalisatie lopend boekjaar

142.278
-44.895

187.167
-49.598

Af: egalisatie volgend boekjaar

97.383
-43.695

142.278
-44.901

Stand per 31 december

53.688

97.377

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.

6 Kortlopende schulden en overlopende
passiva
31-12-2020

31-12-2019

€

€

29.500
8.265
2.000
14.209
-0

46.500
8.264
4.851

53.974

59.615

51.433
40.878
6.256
4.547
3.317
9.500
9.633
3.316
122.794

51.055
27.012
6.193
1.960
4.500
9.625
4.811
150.431

13.122

18.268

264.796

273.856

Vooruitontvangen subsidies
Provincie Limburg Taalhuis en VLE
WEB gelden Bergen
Begrijp je Taal Cuijk
Terug te betalen doelsubsidies ivm COVID-19
Diversen

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Te betalen automatiseringskosten
Te betalen huren
Te betalen personeel
Te betalen accountant
Vooruit ontvangen biblliotheek op school
Inhuur derden
Vooruit ontvangen contributies
Overige kortlopende schulden
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Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen:
Media in bestelling
De verplichtingen inzake bestellingen collectie bij de NBD bedragen per 31 december 2020 € 7.656 Per 31
december 2019 € 9.699
Huurverplichtingen
Per 31 december 2020 geldt er een huurverplichting van de volgende gebouwen:

Kortlopend

Langlopend
€

€

33.838

-

De Raetsingel 1, Boxmeer (kantoor)
Looptijd tot 1 januari 2017, jaarlijks verlengd
De Raetsingel 1, Boxmeer (bibliotheek)
Looptijd tot 1 oktober 2016, jaarlijks verlengd

125.324
-

Akkerdistel 2, Boxmeer
Looptijd onbepaald, opzegtermijn 1 maand.

1.593

Kerkstraat 3, Mill
Looptijd tot 1 maart 2032

54.720

556.320

28.576

-

21.620

-

16.878

-

4.543

-

287.092

556.320

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, jaarlijks verlengd
Julianaplein 9, Gassel
Looptijd onbepaald, opzegtermijn 3 maanden

Opstalrecht
Het door de gemeente Grave verleende recht van opstal aan BiblioPlus betreffende het pand aan de
Trompetterstraat 2 te Grave is stilzwijgend verlengd.
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Bestemming van het resultaat
Voorgesteld wordt het resultaat van € 72.418 als volgt te verwerken:
toevoeging aan het kapitaal

618

toevoeging aan de bestemmingsreserve informatiepunt

37.000

toevoeging aan de bestemmingsreserve klant & collectie

40.000

toevoeging aan de bestemmingsreserve bibliotheek systeem per saldo

10.600

onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT/huisvesting
onttrekking aan de bestemmingsreserve innovatie

-13.800
-2.000

72.418
Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN

Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

297.534
1.866
638
410
1.850

289.600
5.800
2.200
6.000
1.000

283.009
6.039
2.242
1.079
5.913

302.299

304.600

298.281

Inkomsten gebruikers (80)
Contributies
Administratie vergoedingen
Schadevergoedingen
Verkoop afgeschreven boeken
Doorberekende IBL-gelden

In 2020 is berekeningsmethodiek van de vooruit ontvangen contributies per einde boekjaar gewijzigd. In het
nieuwe bibliotheekinformatiesysteem is het niet meer mogelijk dezelfde rapportage te draaien voor het splitsen van
de contributies naar jaar. Hierdoor zijn de werkelijk ontvangen contributie inkomsten volgens het Exact Financieel
systeem toegerekend naar boekjaar. Deze eenmalige wijziging heef positief effect van € 27.700 op het resultaat
van 2020. Dit zou bij toepassing van dezelfde systematiek in 2019 maar € 5.000 zijn geweest.
Het aantal betalende leden (exclusief instellingen) bedraagt eind 2020 8.272 Eind 2019 bedroeg het aantal
betalende leden 8.511 een daling van 239 leden

Specifieke dienstverlening (82)

Opbrengst kopieerapparaat
Huurcollectie
Verhuur gebouwen
Opbrengst reclame
Fondsgelden
Detachering
Programmering
Overige specifieke dienstverlening

2.974
2.532
17.204
159
17.693
1.000
26.165
38.430

8.000
5.000
24.000
1.000
29.500
26.400
45.800

7.349
26.376
275
42.095
600
42.407
44.094

106.156

139.700

163.197

De inkomsten specifieke dienstverlening zijn gedaald door de sluiting van de bibliotheek in de Corona lockdown.
De overige inkomsten specifieke dienstverlening bestaan uit, Leespunt
Middelaar, dienstverlening Speelotheek Gennep, vergoeding schoolbibliotheeksysteem Mook, VSP Vierlingsbeek, de
Lonse Bieb, deze contractuele diensteverlening is op peil gebleven. In 2020 zijn geen nieuwe fondsgelden meer
geworven.
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Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

2.048.639
343.106

2.054.300
353.800

2.006.604
375.006

2.391.745

2.408.100

2.381.610

Subsidie (88)
Exploitatiesubsidies
Doelsubsidies

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

Gemeente Boxmeer
€ 591.149

Gemeente Bergen
€ 195.250

Gemeente Cuijk
€ 441.871

Gemeente Grave
€ 184.682

Gemeente Gennep
€ 268.906

Gemeente Mill & Sint Hubert € 208.001

Gemeente Sint Anthonis
€ 158.773
De doelsubsidies bestaan uit vrijval van investeringssubsidies en projectsubsidies voor o.a.
Taalhuis, 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 Gennep circa € 1.500;
vrijval investeringssubsidie bibliotheek Wanroij circa € 1.000.

De






doelsubsidies van gemeenten bestaan verder o.a. uit:
Taalhuis projecten gemeenten € 153.900
Kenniskeuken Gennep € 54.000
Voorleesexpres projecten € 25.800
Techlab € 7.000
Geheugenhuis € 5.000








Speelotheek,

Provincie Limburg Hoger bereik taalvaardige inwoners Noord-Limburg € 14.500
Boekstart € 9.000
WEB gelden € 8.300
Vitale kenen € 7.300
NT1 Taalcursussen € 6.400
Speelotheek € 7.500

De directie van BiblioPlus heeft de gemeenten voorgesteld voor niet uitgevoerde activiteiten Geugenhuis,
Voorleesexpres en Kenniskeuken in 2020 een bedrag van € 14.200 terug te betalen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
LASTEN

Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

3.221
28.749
14.804
11.800
1.892
871

3.000
30.900
3.100
14.900
8.700
800
1.000

3.000
32.764
1.629
14.756
8.500
1.308
4.427

61.338

62.400

66.384

306.371
24.676
11.253
65.782
11.753
34.016
6.795
7.853
109
3.033

300.700
24.800
10.400
61.500
7.500
33.500
7.000
6.800
1.000
1.000

297.807
26.212
10.352
79.748
6.133
34.134
6.678
6.036
819
3.492

471.641

454.200

471.411

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 beveiliging
Kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

.
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Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

1.067.560
141.774
157.004
27.750
12.542
11.496
5.210
39.554
1.800
560
10.059
29.669

1.098.200
189.500
157.100
33.800
10.300
19.600
15.000
26.800
6.000
1.000
18.300
23.100

1.052.216
185.127
155.567
35.702
11.541
22.847
14.203
26.758
2.023
280
18.160
20.916

1.504.979

1.598.700

1.545.340

Personeel (42)
Salariskosten
Sociale lasten
Pensioenkosten
Reiskosten woon-werkverkeer
Ziektekostenverzuim verzekering
Reiskosten dienstreizen
Studiekosten en deskundigheidsbevordering
Kosten inhuur derden
Advieskosten derden
Werving en selectie
Kosten vrijwilligers
Overige personeelskosten

De kosten van de personeelsformatie zijn niet zo hard gestegen als begroot. Dit omdat vacatures niet of later zijn
ingevuld in 2020 en ondanks de CAO-stijging van 3%.
In 2020 waren gemiddeld 22,9 FTE werkzaam in loondienst en in 2019 gemiddeld 24,3 FTE.
.
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WNT-verantwoording 2020 Stichting BiblioPlus
De WNT is van toepassing op Stichting BiblioPlus. Het voor Stichting BiblioPlus toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 Dit betreft het algemeen bezoldiginsmaximum.

Gegevens 2020
bedragen x € 1

drs. Cyril Crutz

Functiegegevens5
Aanvang en einde functievervulling in
2020
6

Directeur-Bestuurder
:

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)7

1,0

Dienstbetrekking?8
Bezoldiging

ja

9

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 82.185

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.107

Subtotaal

€ 98.292

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum10

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11

N.v.t.

Bezoldiging

€ 98.292

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan12

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 201914
bedragen x € 1
Functiegegevens

[NAAM 1]
Directeur-Bestuurder

5

Aanvang en einde functievervulling in 2019

:

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)7

1,0

Dienstbetrekking?8
Bezoldiging

ja

9

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 79.811

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.714

Subtotaal

€ 95.525

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum10

€ 194.000

Bezoldiging

€ 95.525
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Vijf à 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 Ursela Smits (vanaf 1 oktober 2020)
Mevrouw Rianne Hillenaar maakt geen gebruik van de vrijwilligersvergoeding.
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Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

4.697
1.766
6.340
6.725
25.054
473

7.200
3.700
7.600
4.900
25.400
-

4.643
4.133
7.559
4.332
25.970
-

45.054

48.800

46.637

6.448

10.000

11.879

6.448

10.000

11.879

59.539
19.885
88.617
14.905

67.300
17.000
69.200
17.900

108.263
17.720
72.853
14.746

182.946

171.400

213.582

Administratie (43)
Reproductie
Kantoorbenodigdheden
Port- en vrachtkosten
Bankkosten
Financiële- en salarisadministratie
Overige administratiekosten

Transport (44)
Vervoerskosten

Automatisering (45)
Bibliotheek automatisering
Afschrijving automatisering
Onderhoud bibliotheek automatisering
Communicatiekosten

De kosten onderhoud bibliotheek automatisering zijn hoger door extra uitgaven thuiswerk. In 2020 is de
implementatie van een nieuw bibliotheek informatie systeem gerealiseerd waardoor de licentie kosten voor
bibliotheek automatisering lager uitkomen. De activering van de implementatiekosten zorgt voor hogere
afschrijvingen, deze worden gedekt door vrijval van de gevormde bestemmingsreserve.

Collectie (46)

Aankoop boeken en overige mediadragers
Huur boeken
Leen- en reprorecht
Tijdschriften en dagbladen
Kosten aanschafinformatie
Overige
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237.116
1.364
13.452
38.466
20.736
42.143

275.000
2.600
53.600
37.600
21.000
1.600

280.594
2.605
52.618
40.607
20.665
1.012

353.277

391.400

398.101
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Rekening van baten en lasten over 2020

Specifieke kosten (47)
Programma volwassen lezers
Programma basisvaardigheden volwassenen
Basisvaardigheden kinderen en ouders
Programma lokale samenwerking

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

9.310
32.548
45.836
9.099

17.500
60.800
74.000
17.300

20.852
53.002
79.234
7.717

96.793

169.600

160.805

2.000
3.414
253

10.000
-

10.015
445

5.668

10.000

10.460

Overige lasten (49)
Kosten innovatie
Kosten Corona maatregelen
Overige lasten

De kosten innovatie zijn de uitgaven voor vernieuwing van innamesystemen . Deze kosten zijn gefinancierd uit de
bestemmingsreserve innovatie.
.
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring
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