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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe is statutair gevestigd te Harderwijk. Het bezoekadres is Havendam 56
te Harderwijk. 
De stichting is opgericht ten behoeve van de bibliotheekvoorziening voor de inwoners van de gemeenten
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten.

Het gehele jaar 2020 was de heer G.L.M. van Heesbeen directeur-bestuurder.

Per 31 december 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
mevrouw I.M. Visser (voorzitter)
de heer L.C. Duifhuizen
de heer J.M. Metselaar
mevrouw W. van der Weide
de heer H.P. Wortman.

In deze jaarrekening zijn als vergelijking de cijfers over 2019 en de begroting opgenomen.

Harderwijk, 9 april 2021

G.L.M. van Heesbeen, directeur-bestuurder
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 95.883 115.905
Automatisering 38.397 62.386

134.280 178.291

Vlottende activa

Vorderingen 209.769 176.073
Liquide middelen 1.012.086 1.010.070

 1.221.855 1.186.143

 1.356.135 1.364.434
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 188.621 212.738
Bestemmingsreserves 570.461 655.734
Bestemmingsfonds 45.000 -

804.082 868.472

Voorzieningen 99.155 84.755

Kortlopende schulden

Crediteuren 155.285 153.999
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 44.710 44.939
Schulden terzake van pensioenen 12.152 14.069
Overlopende passiva 240.751 198.200

452.898 411.207

 1.356.135 1.364.434
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Exploitatiesubsidies 2.117.744 2.144.205 2.094.964
Doelsubsidies 241.786 249.000 234.610
Gebruikersinkomsten 468.420 513.000 525.878
Specifieke dienstverlening 37.485 60.000 74.300
Diverse baten 853 8.200 19.948

Totaal baten 2.866.288 2.974.405 2.949.700

Lasten

Bestuur en organisatie 106.561 91.650 117.289
Huisvesting 457.841 491.451 518.522
Personeel 1.450.800 1.504.700 1.425.081
Administratie 90.525 99.284 95.443
Transport - - 3.036
Automatisering 213.305 242.249 233.810
Collectie en media 407.251 425.000 410.326
Specifieke kosten 62.132 127.171 82.823

Totaal lasten 2.788.415 2.981.505 2.886.330

Saldo 77.873 -7.100 63.370

Resultaatbestemming

Algemene reserve 5.883 - -80.830
Bestemmingsreserves 50.990 -7.100 144.200
Bestemmingsfonds 21.000 - -

Saldo 77.873 -7.100 63.370
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Stichting Bibliotheek Noordwest-Veluwe (geregistreerd onder KvK-nummer 815185662) is feitelijk gevestigd op
Havendam 56 te Harderwijk.
De jaarrekening is opgesteld op basis van eigen grondslagen zoals die hierna zijn weergegeven.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van St. Bibliotheek Noordwest-Veluwe zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Reserves

De bestemmingsreserves worden in de jaarrekening verder toegelicht.
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Fondsen

De bestemmingsfondsen worden in de jaarrekening verder toegelicht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

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.
Van de gebruikersinkomsten worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Harderwijk, 9 april 2021

G.L.M. van Heesbeen
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