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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Deze jaarrekening vormt samen met het separaat opgestelde jaarverslag 2020, dat in de bibliotheek
ter inzage ligt, de verantwoording over de activiteiten van de bibliotheek in het afgelopen jaar en
de financiële weergave van deze activiteiten.
Teneinde de relatie te kunnen leggen met het voorgenomen beleid en de ontwikkelingen ten opzichte van
het voorgaande jaar, zijn de begroting bij de subsidieaanvraag 2020 en de jaarrekening 2019 ter vergelijking
opgenomen.

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek West-Achterhoek

Doetinchem, 23 maart 2021

drs. W.L. Broekhuijsen
Directeur-bestuurder
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 278.144 363.674

 278.144 363.674

Vlottende activa

Vorderingen 359.390 338.757
Liquide middelen 830.136 626.512

 1.189.526 965.269

 1.467.670 1.328.943

Stichting Bibliotheek West-Achterhoek 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 4 -

___________________________________________________________________________________________________________



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 543.561 545.669
Bestemmingsreserves 418.014 328.038

961.575 873.707

Kortlopende schulden

Crediteuren 155.836 103.085
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 42.480 47.457
Overlopende passiva 307.779 304.694

506.095 455.236

 1.467.670 1.328.943
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Exploitatiesubsidies 2.207.673 2.157.413 2.157.641
Doelsubsidies 118.905 85.235 175.803
Gebruikersinkomsten 296.052 293.890 320.546
Specifieke dienstverlening 74.624 94.900 115.984

Totaal baten 2.697.254 2.631.438 2.769.974

Lasten

Bestuur en organisatie 95.745 46.975 62.288
Huisvesting 626.304 623.293 615.609
Personeel 1.256.960 1.304.242 1.297.403
Administratie 82.293 125.814 134.116
Transport 253 - 2.996
Automatisering 206.107 264.773 251.470
Collectie en media 312.411 336.526 314.201
Specifieke kosten 29.313 33.007 58.781

Totaal lasten 2.609.386 2.734.630 2.736.864

Saldo 87.868 -103.192 33.110

Resultaatbestemming

Algemene reserve 24.020 -2.549 31.676
Bestemmingsreserves 63.848 -100.643 1.434

Saldo 87.868 -103.192 33.110
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de stichting gekozen grondslagen. Er wordt uitgegaan van
de continuïteitsveronderstelling. De volledige naam van de stichting is Stichting Bibliotheek West-Achterhoek
en is statutair gevestigd in Doetinchem en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
41047889.

Met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg zijn meerjarige overeenkomsten gesloten voor de
subsidiëring van de activiteiten van de bibliotheek. Met de gemeenten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de
voortzetting voor de periode 2021-2024. 

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Bibliotheek West-Achterhoek 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 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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde, of lagere
bedrijfswaarde met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk in deze branche, niet
geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de lopende exploitatie.
De aanschaf van inventaris en automatisering vindt geheel of gedeeltelijk plaats vanuit een daartoe gevormde
bestemmingsreserve.

Financiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van
de openstaande vorderingen.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

Binnen het eigen vermogen worden bestemmingsreserves gevormd na een besluit van het bestuur.
Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats via de resultaatbestemming.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Van boete- en leengelden worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord. Bij de contributies
wordt bij de verantwoording van de werkelijk ontvangen bedragen rekening gehouden met het
vooruitontvangen deel.
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4                OVERIGE INFORMATIE

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

De bezoldiging van bestuurders omvat 
l periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte,

ter beschikking stelling van auto en presentiegelden), 
l beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave en jubileumuitkeringen) 
l uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en 
l winstdelingen en bonusbetalingen. 

Het WNT-maximum over 2020 bedraagt € 201.000 (2019: € 194.000).

De bezoldiging van de Raad van Toezicht bedraagt minder dan € 1.700. In 2020 bestond de raad uit:
- M. Hebels (voorzitter)
- J. te West-Frensen
- H.G.J. de Feiter-Aalderink
- M.G. Bauer

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet normering topinkomens

2020 2019

drs. W.L. Broekhuijsen

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.905 89.295
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn 12.722 11.966

106.627 101.261

Functie:                                  directeur-bestuurder
Duur van het dienstverband: 1-1 tot en met 31-12
Omvang dienstverband:         36 uur per week
Motivering overschrijding:      niet van toepassing
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