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Verkort bestuursverslag 
 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheken Noordenveld biedt hierbij haar jaarrekening 

aan voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2017. 

 

Algemene informatie 

 

Missie 

De openbare bibliotheek van Noordenveld is een moderne toekomstbestendige bibliotheek die de 

inwoners op een onafhankelijke en betrouwbare wijze toegang geeft tot fysieke- en digitale media 

en de kerntaken (kennis & informatie, ontwikkeling & educatie en lezen & literatuur) vanuit de 

vraag van de gebruikers uitvoert. 

 

Kernfuncties 

De bibliotheek Noordenveld oefent vijf kernfuncties uit. Naast Cultuur en 

Ontmoeting, worden Lezen, Leren en Informeren als de belangrijkste genoemd. 

 

Strategie 2015-2017 

In de strategie voor 2015-2017 staan o.a. het plaatselijk bibliotheekwerk en lokaal 

ondernemerschap centraal. Het opdrachtgeverschap van de gemeenten speelt daarbij een 

belangrijke rol: de Bibliotheek levert maatwerk op basis van prioriteiten en de beschikbare 

middelen in Noordenveld. Daarnaast spelen we in op de maatschappelijke veranderingen en 

publieksvoorkeuren. Dat betekent dat de Bibliotheek inzet op de persoonlijke ontwikkeling van de 

inwoners van Noordenveld. De Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) is daarbij leidend. 

 

Transitie in het bibliotheekwerk 

De Bibliotheek verandert. Ook In Noordenveld. Onze samenleving staat momenteel voor grote 

uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil? Hoe voorkomen we een verdere 

tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden, stad en platteland, progressieve en conservatieve 

krachten in onze samenleving? Hoe gaan we om met de steeds verdergaande digitalisering? De 

Bibliotheek wil daarin een rol van betekenis spelen als onafhankelijk en deskundig partner: 

stimuleren dat iedereen meedoet, 21ste -eeuwse vaardigheden helpen ontwikkelen en bijdragen 

aan een vitaal platteland. 

 

Speerpunten 

We richten ons op vier strategische speerpunten: 

1.   Klassieke Bibliotheek 

2.   Innovatie (Digitale Bibliotheek) 

3.   Educatie 

4.   Sociaal Domein 

 

Een verkort overzicht van de belangrijkste zaken in 2017, breder genoemd in het 

jaarverslag: 

 

Lezen, leren, informeren, ontmoeten en cultuur 

 

Bibliotheek Noordenveld organiseert in 2017 meerdere activiteiten waarbij deze aspecten centraal 

staan. Een greep uit het aanbod: 

 

- In het samenwerkingsverband Noordenveld Leest worden in 2017 literaire lezingen 

georganiseerd met o.a. Susanna Jansen, Lidewijde Paris, Jolande Withuis en Tommy Wieringa 

(totaal 160 bezoekers). 

- Martin Koster verzorgt in de Maand van de Streektaal een succesvolle avond in Lieveren. 
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- Lezing Reizen door IJsland door Ruud Schaafsma, in samenwerking met de gemeente 

Tynaarlo  

- Koffieochtenden door regioschrijver Gerard Stout 

- Lezing in het kader van de Week van de opvoeding  

- Voorlichting over pleegzorg  

- Lezing over opvoeding: Kinderen helpen bij leerproblemen  

- Lezing door werkgroep Ghana  

- Twee vrijwilligers van Bibliotheek Norg verzorgen maandelijks de rubriek Leestips in  

de plaatselijke media. De tips inspireren veel klanten maar ook niet-klanten en leiden tot 

hogere uitleencijfers van de besproken boeken. 

- In Regenboogweek verzorgt Bibliotheek Norg een zeer gevarieerd aanbod boeken en films 

rond het thema LHBT. 

- De voorlichtingsavond op 6 september in Bibliotheek Roden voor mensen die taalvrijwilliger 

bij het Taalhuis Noordenveld willen worden, trekt 76 geïnteresseerden. Hiervan geven 40 

zich op om taalvrijwilliger te worden. 

- Thema-avond onder het motto Jip en Janneketaal i.s.m. de gemeente Noordenveld en het 

Scheepstra Kabinet. Onderwerp is het taalgebruik door de gemeente in zowel 

beleidsstukken en nota’s als in de communicatie naar de inwoners in brieven, op de 

gemeentepagina en op de website. 

- Inloopspreekuren in de bibliotheken van Roden, Peize en Norg door Visio. Belangstellenden 

kunnen kennismaken met verschillende vormen van lezen, een aantal praktische 

hulpmiddelen en revalidatiemogelijkheden bij een leeshandicap. 

- Nationale voorleeslunch. 

 

Innovatie  

De Bibliotheek maakt digitale diensten voor iedereen toegankelijk. Niet alleen door deze aan te 

bieden, maar ook door ondersteuning te bieden zodat iedereen er daadwerkelijk mee leren 

omgaan. Zo helpt de Bibliotheek mensen digitaal vaardiger te worden. 

 

Jouw.buzz 

Jouw.buzz is het rijdend leslokaal én een mobiel digitaal laboratorium van Biblionet Drenthe. In 

2017 bezoeken in totaal 60 divers samengestelde groepen jouw.buzz en nemen zo kennis van 

nieuwe digitale mogelijkheden en uitdagingen. Jouw.buzz is ook aanwezig op het festival Wat ’n 

Kunst in Roden. Het festival komt tot stand uit de samenwerking tussen Bibliotheek Roden en 

Kunstcentrum K38. 

 

PressReader  

Alle bibliotheken in Noordenveld bieden PressReader aan. Via deze weg kunnen inwoners van de 

gemeente Noordenveld - ook als ze geen lid zijn van de Bibliotheek – gebruik maken van deze 

databank met meer dan 6000 dagbladen en tijdschriften in zo’n zestig talen. Met de mobiele app 

van PressReader kunnen zij de kranten of tijdschriften thuis of onderweg lezen. Hiervoor is het 

nodig om naar de Bibliotheek te gaan en daar verbinding te maken met het wifi-netwerk. 

 

E-books 

De collectie e-books de Bibliotheek wordt regelmatig ververst. Hiervoor zijn licentieafspraken 

gemaakt met verschillende toonaangevende uitgevers. Het aantal downloads door leden van de 

Drentse bibliotheken stijgt licht in 2017.   

 

 

Educatie 

Jeugd van 0-18 jaar ontwikkelt geletterdheid en digitale informatievaardigheden dankzij projecten 

die de Bibliotheek uitvoert binnen het onderwijs. Ook is de Bibliotheek partner in persoonlijke 
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ontwikkeling en een leven lang leren. Een aantal activiteiten die Bibliotheek Noordenveld in 2017 

voor het onderwijs organiseert zijn de Nationale voorleeswedstrijd, Leesvlrus, de 

Kinderboekenweek, het Cultuurmenu, de Drentse kinderjury, groepsbezoeken in de bibliotheek, het 

Vakantielezen, de jaarlijkse Meester- en juffenavond, Nederland Leest Junior, Leesprikkel en het 

project Spin in de bieb. 

 

Sociaal domein 

De huidige samenleving vraagt steeds meer eigen regie van mensen. Wie basisvaardigheden als 

lezen, schrijven en omgaan met (digitale) informatie en media onvoldoende beheerst, komt aan de 

zijlijn te staan. Mensen haken af. De Bibliotheek helpt dit te voorkomen met projecten die deze 

basisvaardigheden bevorderen. Zo stimuleren we dat iedereen mee kan doen en bij kan dragen 

aan de moderne kennissamenlevlng. 

 

Taalhuis 

Op 2 november van dit jaar opent in Bibliotheek Roden het Taalhuis Noordenveld. Het Taalhuis is 

een samenwerkingsverband tussen Gemeente, Bibliotheek, ISD, Alfa College en Stichting Lezen en 

Schrijven. Het Taalhuis is er voor iedereen met vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

Deelnemers kunnen hier terecht voor informatie en advies over oefenen met taalvrijwilligers, 

cursussen en computerprogramma’s, waarmee je zelf aan de slag kunt.  

 

Klik & Tik en Digisterker 

In 2017 organiseren de bibliotheken Norg, Peize en Roden cursussen Klik & Tik en Werken met de 

e-overheid. In Werken met de e-overheid (Digisterker) leren mensen omgaan met online 

overheidsdiensten waaronder de Belastingdienst. Klik & Tik is een basiscursus computergebruik.  

 

Financiën: 

Het resultaat is €576 negatief. De verlegging van provinciale subsidie naar de wettelijke taken 

wordt in 2017 gecompenseerd door de provincie met €10.000 per vestiging. Het negatieve effect 

van deze verlegging ad  €14.970 is, conform afspraak, binnen de exploitatie opgevangen. 

 

De extra subsidie van €10.000 die in 2017 is toegekend voor Cultuur, Ontmoeting en Debat is in 

voorliggende jaarrekening opgenomen in hoofdstuk 6 (Kortlopende schulden). Aangezien deze 

subsidie pas aan het eind van jaar beschikbaar komt, zijn deze gelden niet opgemaakt. In 2017 is 

€2.777 van deze subsidie gebruikt. Het restantbedrag ad €7.223 zal worden toegevoegd bij de 

extra subsidie van 2018 en eind 2018 worden verantwoord in een separaat projectoverzicht. 

 

Het negatieve resultaat ad €576 komt ten laste van de algemene reserve. 

 

Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld 

Postbus 78 

9400 AB Assen 

 

Bestuur en directie 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Openbare Bibliotheken Noordenveld is  

op 31 december 2017: 

Mw. K. Kuperus, voorzitter,  

dhr. S. Pakker, penningmeester   

mw. E.C.J. van Es, afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.  

 

Mw. L. van der Tuuk, bibliotheekmanager  

Mw. L. Ruyter, teamleider 



Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld

Balans per 31 december

(na resultaatbestemming)

2017 2016

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa (1) 44.494 56.975

44.494 56.795

Vlottende activa

Vorderingen (2) 9.084 14.666

Rekening Courant Biblionet Drenthe (3) 127.561 102.226

Liquide middelen (4) 151.544 151.230

288.190 268.122

332.684 325.098

Passiva

Eigen vermogen (5)

Stichtingskapitaal 136 136

Algemene reserve 67.145 67.721

Bestemmingsreserve frictiekosten

reorganisatie 0 10.491

Bestemmingsreserve innovatie 155.800 145.309

223.081 223.657

Kortlopende schulden (6) 109.603 101.440

332.684 325.098
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Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld

Staat van Baten en Lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

Baten

Subsidie overheid (7) 494.118 476.212 516.574

Inkomsten gebruikers (8) 137.687 140.528 144.266

Subsidie projecten (9) 15.363 6.000 16.816

Overige inkomsten (10) 19.034 16.325 13.887

Totaal Baten 666.201 639.065 691.543

Lasten

Lonen en salarissen (11) 264.794 256.898 280.980

Mediakosten (12) 102.606 109.241 111.320

Huisvestingskosten (13) 101.336 105.985 104.576

Organisatiekosten (14) 54.344 50.728 44.919

Projectkosten (15) 15.705 13.100 20.665

Automatiseringskosten (16) 50.639 50.115 50.135

Afschrijvingen (17) 13.155 13.600 13.750

Administratiekosten (18) 29.426 29.103 29.611

Overige kosten/onvoorzien (19) 34.774 10.295 33.272

Totaal Lasten 666.777 639.065 689.228

Bedrijfsresultaat -576 0 2.314

Financiële baten en lasten (20) 0 0 -260

Resultaat -576 0 2.574

nadelig neutraal voordelig

Resultaatbestemming

Ten gunste van:

- algemene reserve 0 2.574

Ten laste van:

- algemene reserve -576 0

Totaal -576 2.574

Overheveling:

Ten gunste/laste van bestemmingsreserve 

Innovatie 10.491 -10.491

Ten laste/gunste van bestemmingsreserve

Frictiekosten reorganisatie -10.491 10.491

0 0
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Kasstroomoverzicht

2017 2016

Bedrijfsresultaat -576 2.574

Afschrijvingen 13.155 13.750

Mutatie Voorzieningen 0 0

Mutaties netto werkkapitaal

Vorderingen

Mutaties voorraad en vorderingen 5.582 -6.794

Mutaties rek.crt Biblionet Drenthe -25.335 -5.410

Kortlopende schulden -19.753 -12.204

Mutaties schulden en vooruitontvangen 8.163 -4.416

8.163 -4.416

Kasstroom uit operationele activiteiten 988 -296

Investeringen in materiële vaste activa -674 0

Investeringssubsidies 0 0

Kasstroom uit investeringen -674 0

Aflossingsverplichtingen 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Overige balansmutaties 0 0

Mutaties liquide middelen 314 -296
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Jaarrekeningregime

Bij het opstellen van de jaarrekening is de standaard RJ 640 toegepast.

Alle genoemde bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd

gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande 

boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van

activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale

waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Begrotingscijfers

De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde begroting, inclusief eventuele 

geautoriseerde wijzigingen.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur overeenkomstig algemeen geldende grondslagen 

bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De 

feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire 

financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Wet Normering Topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels WNT 2016 en deze als normenkader bij het 

opstellen van de jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 

toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een

vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend

met een eventuele restwaarde. Verkregen investeringsubsidies worden rechtsstreeks

ten gunste gebracht van het actief. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming. 

De uitgaven voor boeken en overige media worden rechtstreeks ten laste van de 

exploitatie gebracht.
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Voorraden

De voorraden zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van

voorzieningen wegens oninbaarheid.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties,

e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor deze moeten worden afgelost.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking

hebben tenzij anders vermeld.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de 

subsidie is toegekend. Projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten 

gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Investeringssubsidies worden verantwoord als een vermindering van de aanschaffingswaarde van de 

gesubsidieerde investering. Bij deze methode van verwerken wordt derhalve op het saldo van kostprijs en 

investeringssubsidie afgeschreven als gevolg waarvan de subsidie gelijktijdig met de afschrijvingen ten 

gunste van het resultaat vrijvalt.

Projecten

Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende

opbrengsten verantwoord in het jaar van afronden van het project. Voor 

langlopende projecten, waarbinnen meerdere deelprojecten zijn te 

onderscheiden, vindt toerekening van de kosten en opbrengsten plaats

naar rato van afronding van deelprojecten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vaste Activa

Inventaris en 

(her)-

inrichting Totaal 

1. Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017

Aanschafprijs 115.730 115.730Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 58.755 58.755

Boekwaarde per 1 januari 2017 56.975 56.975

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 674 674

Af: Desinvesteringen 0

Afschrijvingen 13.155 13.155

Af: Afschrijvingen desinvestering 0

Investeringssubsidie 0

Stand per 31 december 2017

Aanschafprijs 116.404 116.404Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 71.910 71.910

Boekwaarde per 31 december 2017 44.494 44.494

Inventaris en (her)-inrichting

De afschrijving bedraagt 15% van de aanschafwaarde
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Vlottende activa

2017 2016

2. Vorderingen

Voorraad TIP 1.837 1.136

Kop van Drenthe, inzake vergoeding TIP 0 5.000
Vooruitbetaald inzake project Cultuurmenu 2.881 4.894

Vordering scholen inzake de Bibliotheek op school 4.366 3.635

Stand per 31 december 9.084 14.666

3. Rekening-crt. Biblionet Drenthe
Stand per 1 januari 102.226 96.817
Saldo mutaties -25.335 5.150

127.561 101.967
Rente over het gemiddelde saldo 0 260
Stand per 31 december 127.561 102.226

4. Liquide middelen
Kasmiddelen 756 468
Tegoeden op bankrekeningen 150.489 150.552
Kruisposten 299 211
Stand per 31 december 151.544 151.230
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Passiva

5. Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Stichtings- 

kapitaal

Algemene 

Reserve

Frictiekosten 

reorganisatie 

1) Innovatie 2) Totaal

Stand per 1 januari 2017 136 67.721 10.491 145.309 223.521

Mutaties:
Resultaat 2017 -576 -10.491 10.491 -576
Stand per 31 december 2017 136 67.145 0 155.800 222.945

1) Doel bestemmingsreserve frictiekosten reorganisatie
Mogelijik aandeel in kosten Biblionet Drenthe reorganisatie front-office, besloten is hier niet aan bij te dragen.

2) Doel bestemmingsreserve innovatie
Implementeren de Bibliotheek op School, investeren in Laaggeletterdheid en programma Digisterker.

6. Kortlopende schulden

2017 2016

Schulden en vooruitontvangen
Gemeente Noordenveld afrekening subsidie huur Roden 15.931 10.288
Vooruitontvangen contributies 64.847 68.534
Kinderopvang, kosten inzake Boekstart 605 1.364
Te betalen projectkosten:
Gem. Noordenveld subsidie Nieuw Beleid 10.956 10.956
Project digitale vaardigheden ism belastingdienst 1.599 3.104
Project Noordenveld leest 4.220 7.195
Cultuur, Ontmoeting & Debat Noordenveld 7.223 0
Passend Lezen 3.000 0
Tel mee met Taal Noordenveld 1.222 0
Stand per 31 december 109.603 101.440

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen

Locatie Bedrag Looptijd Opzegtermijn
Dorpshuis Peize 5.000 1 jaar 1 jaar
Norg 11.329 tot 31-12-2019 6 maanden
Roden 61.017 tot 31-8-2019 6 maanden

Overeenkomst van Dienstverlening Biblionet Drenthe
Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld heeft een meerjarige Overeenkomst van
Dienstverlening met Biblionet Drenthe waarin wederzijdse rechten en plichten ten  
aanzien van werkgeverschap en dienstverlening Biblionet Drenthe voor bibliotheken is
opgenomen.

Fiscale eenheid
Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld is onderdeel van de fiscale eenheid
omzetbelasting Stichting Biblionet Drenthe. Op grond daarvan is Stichting Openbare
Bibliotheek Noordenveld aansprakelijk voor belastingschulden van de fiscale eenheid als
geheel.

Intentieovereenkomst
Op 8 december 2014 heeft het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld
een intentieovereenkomst getekend, waarin het voornemen is vastgelegd samen
met acht lokale stichtingen te komen tot een fusie met Biblionet Drenthe.
Het proces tot het ontstaan van één organisatie zal geleidelijk plaatsvinden,
waarbij elke stichting zelf zijn tempo bepaalt.
De samenwerking zal worden geformaliseerd en geïntensiveerd en zal leiden
tot het ontstaan van één organisatie.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Omschrijving

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

7. Subsidie overheid

Bijdrage gemeente subsidie *) 403.101 415.212 411.101

Bijdrage gemeente huur Roden **) 61.017 61.000 60.503

Bijdrage Provincie ***) 30.000 0 44.970

494.118 476.212 471.604

**) De gemeente Noordenveld heeft een aanvullende bijdrage toegekend voor huur pand Roden

op basis van werkelijke kosten.

8. Inkomsten gebruikers

Contributies *) 118.492 119.538 123.410

Boeken 15.013 17.250 15.216

Audiovisuele middelen 1.741 1.250 1.526

Overige inkomsten gebruikers 2.441 2.490 4.113

137.687 140.528 144.266

*) Contributies

Overzicht tarieven van de contributies per 1 januari 2017:

Jeugd 0 t/m 18 jaar gratis

Volwassenen (vanaf 19 jaar):

Basis abonnement (tot 125 items) 48,00

Groot abonnement (tot 400 items) 59,50

Maand abonnement (tot 20 items) 10,00

9. Subsidie projecten

Bijdrage projecten (Kunst & cultuur) 9.850 0 0

Subsidies uit projecten *) 5.513 6.000 16.816

15.363 6.000 16.816

*) Subsidies uit projecten

TIP (Toeristisch Informatie Punt) 4.128 6.000 5.097

Boekstart 2015/2016 0 0 9.640

Cultuurmenu 2015/2016 0 0 2.079

Tel mee met Taal 1.384 0 0

5.513 6.000 16.816

10. Overige inkomsten

Bibliotheek op school - bijdrage scholen 12.191 12.285 9.415

Overig *) 6.843 4.040 4.471

19.034 16.325 13.887

*) Op de ontvangen subsidies is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noordenveld van 

toepassing.

*) Overig

Betreft met name verhuur gebouw Roden.

***) De compensatie van de provinciale subsidieherverdeling ad € 10.000 per vestiging was tijdens het 

opstellen van de begroting 2017 nog niet vastgesteld.
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Omschrijving

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

11. Lonen en salarissen

Loonkosten personeel *) 178.245 155.156 176.898

Sociale lasten en pensioenen 53.485 49.340 56.264
Ziektevervanging (opslag) 3.331 3.014 6.495
Doorberekende loonkosten -6.670 -6.000 -10.711
Compensatie bij ziekte -19.096 0 -5.982

Overige personeelskosten **) 55.499 55.388 58.016
264.794 256.898 280.980

*) Loonkosten personeel

**) Overige personeelskosten
Hieronder valt ook de dienstverlening door Biblionet Drenthe, zoals werkgeverschap.

12. Mediakosten

Aankoop/huur boeken 50.169 51.143 55.249

Compensatie leenverkeer 8.649 7.000 6.504

Aankoop/ huur overige media 3.472 6.550 4.185

Abonnementen tijdschriften 9.612 9.300 10.298

Leen-/reprorecht 19.261 20.500 20.180

Mediaverwerking 4.985 8.748 8.686

Lectuur infodienst 6.458 6.000 6.218

102.606 109.241 111.320

13. Huisvestingskosten

Huur gebouwen 77.345 77.500 76.831

Onderhoud 421 3.000 397

Schoonmaakkosten 10.728 9.800 9.798

Energie en water 9.589 10.750 14.598

Belastingen en verzekeringen 2.600 2.720 2.633

Overige huisvestingslasten 652 2.215 318

101.336 105.985 104.576

14. Organisatiekosten

Bestuurskosten 1.870 1.100 0

Promotie-/publiciteitskosten 19.012 19.380 14.580

Overige organisatiekosten 4.960 5.100 5.191

Diensten BnD - organisatiekosten 28.502 25.148 25.148

54.344 50.728 44.919

15. Projectkosten

Cultuumenu 8.680 0 2.079

Boekstart 2016 0 13.100 13.043

TIP (Toeristisch Informatie Punt) 5.641 0 5.544

Tel mee met Taal 1.384 0 0

15.705 13.100 20.665

Personeel wordt ingehuurd via Stichting Biblionet Drenthe.
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Omschrijving

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

16. Automatiseringskosten

Datalijnen 3.012 3.020 3.002

Overige automatiseringskosten 11.231 5.500 5.538

Diensten BnD - automatiseringskosten 36.396 41.595 41.595

50.639 50.115 50.135

17. Afschrijvingen

Afschrijving inrichting/inventaris 13.155 13.600 13.750

13.155 13.600 13.750

18. Administratiekosten

Kantoor en kopieerkosten 2.336 2.400 3.354

Overige kosten 3.921 12.510 2.854

Diensten BnD - administratiekosten 23.169 14.193 23.403

29.426 29.103 29.611

19. Overige kosten/onvoorzien

Overige kosten 1.181 2.600 33.077

Kosten Bibliotheek op school 33.593 7.695 195

34.774 10.295 33.272

20. Financiële baten en lasten

Bij: Rente rek.crt BnD 0 0 260
0 0 260

Resultaat bestemming 

Het bestuur heeft besloten om van het nadelig resultaat ad. € 576 ten laste van

de algemene reserve te brengen.

Wet Normering Topinkomens

De bestuurders hebben geen dienstverband met de stichting en ontvangen geen bezoldiging, 

zoals bedoeld in de Wet Normering Topinkomens. Wel ontvangen zij desgewenst een 

vergoeding voor gemaakte onkosten.
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Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld te Roden gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld per 31 december 2017 en van 

het resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en de bepalingen bij 

en krachtens de WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

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

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van externe niet-topfunctionarissen 

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT 

(externe niet-topfunctionarissen). 

 

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 

de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 

haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle 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 materialiteit beïnvloedt de aard, tioming 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, het controleprotocol 

WNT, 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 opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 

de interne beheersing; 
  



 

 

 

 

 
 

 het verkijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in die omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

toelichtingen; en 

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

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

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

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Tynaarlo, 26 april 2018 

Afier Accountancy B.V. 

w.g. 

Drs. J.H. Kreuze RA/RE 
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