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Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Vaststelling door de Raad van Toezicht
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Samengestelde Jaarrekening en verslag 2020 van Stichting de Plataan en Stichting 
Personeel Bibliotheek Vlaardingen 

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 8 april 2021.

Opgemaakt en goedgekeurd door
Directeur/bestuurder, de heer W.J.J. van Heiningen
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Verslag Raad van Toezicht

Alvorens ik u wil informeren over de reguliere zaken van de Raad van Toezicht, rust op mij de zeer trieste 
plicht u mede te delen dat de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Kees van Gageldonk op 10 
januari 2021 is overleden. Een groot en onverwacht verlies voor zijn vrouw Lenny, kinderen en kleinkinderen. 
Ook voor De Bibliotheek De Plataan is het overlijden van Kees een groot verlies. Zijn markante persoonlijkheid 
en consciëntieuze  werkwijze zullen we erg gaan missen. De Raad van Toezicht zal zich moeten gaan 
beraden over de functie van vicevoorzitter.

De Raad van Toezicht is in 2020 vijf keer voor vergadering bij elkaar gekomen, waarvan een aantal keer is 
vergaderd via het beeldscherm. In 2020 hebben we als RvT ook een zelfevaluatie gehouden. Aandachtspunt 
daarbij was om te komen tot een bredere samenstelling van de RvT. Dit aandachtpunt is inmiddels 
gerealiseerd. Hoewel twee leden, om persoonlijke redenen, te kennen hebben gegeven de RvT te willen 
verlaten, hebben we twee nieuwe leden kunnen aantrekken. Naast de reguliere taken, zoals advisering en 
controle op de voortgang van de organisatie en de jaarstukken genoemd in de statuten, heeft de Raad van 
Toezicht nadrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen van de fusie met de gemeentebibliotheek van 
Vlaardingen tot De Bibliotheek De Plataan.

De Raad van Toezicht is tevreden over hoe de uitwerking van de fusie en hoe de bibliotheek in 2020 heeft 
gefunctioneerd. De fusie-organisaties hebben beiden van elkaar geleerd, hoewel de cultuurverschillen nog 
zeker verder moeten worden overbrugd. Uit het regelmatig overleg met de wethouders van de betrokken 
colleges kan de conclusie worden getrokken dat de colleges zeer tevreden zijn over het functioneren van de 
bibliotheek en haar maatschappelijke rol.

Zoals gebruikelijk hebben we overleg met de gemeenteraden van de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en 
Midden-Delfland over de activiteiten van de bibliotheek en de toekomstplannen. Helaas heeft dit als gevolg van 
Covid-19 het afgelopen jaar alleen plaats kunnen vinden met de gemeente Vlaardingen. Uiteraard zijn de 
gemeenteraden wel op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen na de fusie.

Een andere doelstelling van de fusie was om de financiële positie van De Plataan steviger te maken. Dit is 
maar ten dele gelukt. De al eerder aangekondigde korting op de subsidie van de gemeente Midden Delfland 
met € 50.000,- (ongeveer 14%) in 2021, heeft er al toe geleid dat de steunpunten in Schipluiden en Maasland 
opgeheven moesten worden. Via o.a. de bibliotheek op school is getracht dit verlies voor de leden te 
verzachten. Gelukkig heeft de bezuiniging slechts indirecte gevolgen gehad voor het personeel. Voor wie de 
functie wel kwam te vervallen, kon worden geplaatst in een andere functie bij De Plataan.  De gemeente 
Vlaardingen zal een beperkte bezuiniging gaan doorvoeren en de gemeente Maassluis heeft aangegeven dat 
zij de bezuiniging op de subsidie van 5% in 2017, die ons was kwijtgescholden in verband met de fusie, alsnog 
zullen opleggen. Hierover zal in voorjaar 2021 nader worden overlegd.

Al met al was 2020 een spannend en vreemd jaar, waarin Covid-19 een belangrijke rol heeft gespeeld. De RvT 
is tevreden dat fusie goed uitpakt. Maar de bezuinigingen van de gemeenten maken ons beeld m.b.t. de 
financiële positie niet optimistisch. De RvT is van plan om in het voorjaar van 2021 in overleg met de directie 
plannen te ontwikkelen die die financiële positie verder kunnen verstevigen, zodat De Plataan ook in de 
toekomst haar maatschappelijke rol naar behoren kan blijven uitvoeren. De Raad van Toezicht wil haar 
waardering uitspreken naar het personeel van de bibliotheek over hun inzet in 2020. De omstandigheden 
waren lastig met het wennen aan elkaar en aan andere werkwijzen. Daarnaast hebben de Covid-19 
maatregelen met zelfs tijdelijke sluitingen als gevolg het niet makkelijker voor het personeel gemaakt. Daarom 
voor iedereen een grote pluim.
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werd in 2020 gevormd door:

Dhr. B. Luttik Voorzitter

Dhr. C.J.G. van Gageldonk Vicevoorzitter

Dhr. H. van Goor Lid  (afgetreden per 30 november 2020)

Dhr. P.R. Slier Lid

Mw. M.K.H. Koemans Lid (afgetreden per 31 december 2020)

Mw. F. Dijk Lid (toegetreden per 1 juli 2020)

Dhr. K. Mooij Lid (toegetreden per 1 juli 2020)

Nevenfuncties van de Raad van Toezicht en Directeur-Bestuurder 2020

Directeur-Bestuurder
Dhr. W.J.J. van Heiningen: voorzitter Raad van Toezicht stichting Poëziebus, bestuurslid van stichting 
Meander, stichting Ongehoord! en stichting Nationaal Documentatiecentrum Maarten 't Hart

Plaatsvervangend Directeur-Bestuurder
Mw. M. Klaren: Penningmeester stichting Live in Maasland

Dhr. B. Luttik: lid bestuur Humanitas Zoetermeer, voorzitter cliëntenraad De Strijp, verpleeghuis van stichting 
WZH, voorzitter VVE Mosgroen 273-313, Zoetermeer

Dhr. C.J.G. van Gageldonk: voorzitter Historische Vereniging Maasland, bestuurslid museum De Schilpen 
Maasland en voorzitter VVE Singelhof Maasland

Dhr. P.R. Slier: Bestuurder Galilei Onderwijsgroep, Eigenaar Juridisch Adviesbureau, Voorzitter Raad van 
Toezicht stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland

Dhr. H. van Goor: lid adviesraad Samenlevingszaken Maassluis en voorzitter vrijwilligersraad Zonnehuisgroep 
Vlaardingen

Mw. M.K.H. Koemans: lid van de Adviesraad sociaal domein Midden Delfland, ambassadeur van Geef me de 5 
en lid van werkgroep jeugd en WMO van de gemeente Maassluis

Mw. F. Dijk: Manager cluster Expertisecentrum bij P-Direkt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties)

Dhr. K. Mooij: Schoolleider CBS De Groene Oase, Maasland

De bestuurder en alle leden van de Raad van Toezicht houden dezelfde rol bij Stichting Personeel Bibliotheek 
Vlaardingen. Dit is een verbonden partij van Stichting de Plataan waarin na de fusie de voormalige 
personeelsleden van de bibliotheek Vlaardingen in worden verloond.
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Rooster van aftreden

Datum aantreden herkiesbaar niet meer herkiesbaar

Dhr. B. Luttik 14-06-2018 14-06-2022 28-08-2026
Dhr. C. van Gageldonk 14-06-2018
Dhr. P. Slier 14-06-2018 14-06-2022 01-01-2026
Mw. F. Dijk 01-07-2020 01-07-2024 01-07-2028
Dhr. K. Mooij 01-07-2020 01-07-2024 01-07-2028

In 2020 zijn mw. M. Koemans en dhr. H. van Goor als lid van de Raad van toezicht afgetreden. In januari 2021 
is de heer van Gageldonk komen te overlijden.

Honorering/vergoedingsregels leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt een geldelijke vergoeding. Per bijgewoonde vergadering van de Raad van 
Toezicht is dit € 50,-. De voorzitter houdt per jaar de aanwezigheid per vergadering bij. Daarnaast ontvangen 
zij een basisabonnement op de bibliotheek, eens per jaar een kerstpakket en een gezamenlijk etentje met de 
directeur-bestuurder en het managementteam tijdens een inhoudelijk bezoek aan een andere bibliotheek.

Systematiek van de gesprekken met de bestuurder t.a.v. functioneren en beoordeling

Elk jaar wordt door de voorzitter en de vicevoorzitter een voortgangsgesprek gehouden. In dit gesprek wordt 
het functioneren van de bestuurder in de organisatie en in relatie tot de Raad van Toezicht besproken.

Functioneren Raad van Toezicht

Elke twee jaar houdt de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie heeft in 2020 plaats 
gevonden. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Hoe de raad van Toezicht omgaat met de risico's uit de risicoparagraaf

In 2020 stond op de agenda van de Raad van Toezicht de risicoanalyse als te bespreken onderwerp. Er werd 
door de Raad van Toezicht gevraagd aan de bestuurder om een aangepaste risicoanalyse te maken. Deze 
risicoanalyse is opgenomen in de jaarstukken over 2019 en zijn in 2020 besproken met de Raad van Toezicht. 
Op basis van de risico's genoemd in de analyse wordt actie ondernomen door de bestuurder steeds in overleg 
met de Raad van Toezicht.
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Namens de Raad van Toezicht

8 april 2021 te Maassluis 8 april 2021 te Maassluis

Voorzitter Vicevoorzitter

…………………………………………….. ……………………………………………..
Dhr. B. Luttik Mw. F. Dijk

8 april 2021 te Maassluis 8 april 2021 te Maassluis

Lid Lid

…………………………………………….. ……………………………………………..
Dhr. P.R. Slier Dhr. K. Mooij

8 april 2021 te Maassluis 8 april 2021 te Maassluis

Lid

……………………………………………..
Mw. M. Bellersen
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Bestuursverslag

Organisatie

Stichting De Plataan is de bibliotheekorganisatie die is ontstaan na de fusie van de Stichting Openbare 
Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland en de Stadsbibliotheek Vlaardingen. Op 1 januari 2020 was de fusie 
tussen beide bibliotheekorganisaties een feit. De Bibliotheek De Plataan bestaat per 1 januari 2020 uit een 
hoofdvestiging in Vlaardingen (Vlaardingen centrale) een hoofdvestiging in Maassluis en een hoofdvestiging in 
Den Hoorn. Daarnaast heeft Bibliotheek De Plataan twee vestigingen in Vlaardingen (Holy en de Prins Willem 
Alexanderschool (PWA) alsmede twee servicepunten in Maasland en Schipluiden. Naast deze vestigingen 
heeft Bibliotheek De Plataan drie steunpunten (collectie) in Integrale Kind centra in Maassluis en negen 
Bibliotheken op school (dBoS) in Vlaardingen. Het beleid van de bibliotheek op het gebied van de fysieke 
vestigingen in servicepunten geprioriteerde doelgroepen (jeugd t/m 12 jaar en senioren) is afgestemd met de 
gemeente (Midden-Delfland). Het algemene beleid van de bibliotheek ligt vast in een Uitvoeringsovereenkomst 
per kalenderjaar 2020 voor Maassluis en een set prestatieafspraken bij de subsidiebeschikking in Vlaardingen 
en Midden-Delfland voor 2020.

De statutaire doelstelling van stichting De Plataan luidt:

1. De Stichting heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van openbare bibliotheekvoorzieningen 
in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen en voorts al hetgeen in de ruimste zin 
met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van een zo breed mogelijk 
aanbod van boeken, tijdschriften en andere digitale informatiedragers, die kunnen voorzien in 
behoeften van levensbeschouwelijke, geestelijke, culturele en maatschappelijke aard die leven onder 
de bevolking van de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

4. De Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen.

5. De hiervoor bedoelde voorzieningen zijn voor eenieder toegankelijk zonder onderscheid naar 
godsdienstige overtuiging, levens- en wereldbeschouwelijke inzichten, politieke gezindheid, 
maatschappelijke status of nationaliteit.

Deze doelstelling is samen met de missie en visie van de bibliotheek en de opdracht van de gemeenten de 
basis voor beleid 2020. De code Cultural Governance is toegepast.

Visie

De visie van de bibliotheek luidt in 2020: In een dynamische maatschappij is de Bibliotheek een onafhankelijke, 
fysieke en digitale inspiratiebron op het gebied van informatie, educatie, lezen en literatuur, cultuur, ontmoeting 
en debat, voor mensen, instellingen en organisaties in samenspraak met opdrachtgevers.

Missie

De Bibliotheek ondersteunt mensen op een proactieve, neutrale en brede wijze, bij het lezen, leren en 
informeren, om actief deel te nemen aan de samenleving.
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Bestuur en directie

Het stichtingsbestuur werd in 2020 gevormd door de volgende personen:

De heer W.J.J. van Heiningen Directeur-bestuurder

Mevrouw M. Klaren Plaatsvervangend directeur-bestuurder

De heer W.J.J. van Heiningen vormt samen met mevrouw M. Klaren, plaatsvervangend directeur-bestuurder 
en manager programmalijn basisvaardigheden en vestigingen, mevrouw T. Agerbeek, manager 
programmalijnen Jeugd en Educatie en Persoonlijke ontwikkeling, en de heer F. el Haddioui, manager 
financiën het Managementteam Bibliotheek De Plataan. Het managementteam wordt inhoudelijk geadviseerd 
door verschillende functionarissen binnen de organisatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit:

Dhr. B. Luttik Voorzitter

Dhr. C.J.G. van Gageldonk Vicevoorzitter

Dhr. H. van Goor Lid (afgetreden in november 2020)

Dhr. P.R. Slier Lid 

Mw. M.K.H. Koemans Lid (afgetreden in december 2020)

Mw. F. Dijk Lid (toegetreden per 1 juli 2020)

Dhr. K. Mooij Lid (toegetreden per 1 juli 2020)

Op 10 januari 2021 kreeg de bibliotheek het onverwachte en verdrietige bericht dat de vicevoorzitter de heer 
Van Gageldonk was overleden. In de vergadering van februari 2021 van de Raad van Toezicht wordt kennis 
gemaakt met een nieuw aspirant lid van de RvT. Hierdoor en door de veranderingen in 2020 is er in de Raad 
van toezicht een vacature voor een lid met een financieel profiel. Binnen de drie gemeenten wordt gezocht 
naar versterking. De zittingsduur van de Raad van Toezichtleden is 4 jaar met een mogelijkheid tot één keer 
verlengen. Aftredende leden kunnen dus direct opnieuw benoemd worden voor een zittingsperiode van vier 
jaar.

De directeur-bestuurder de heer Van Heiningen is de hoogst leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de 
gang van zaken van de bibliotheek. Zijn functie is bezoldigd. In het kader van de wet topinkomens waarbij elke 
directeur-bestuurder van een gesubsidieerde instelling openheid van inkomen moet geven, overeenkomstig de 
voorwaarden van de Wet normering topinkomens, is binnen deze jaarrekening een paraaf opgenomen met 
daarin de benodigde informatie. In 2020 is mw. Klaren aangesteld als plaatsvervangend directeur-bestuurder. 

Binnen de organisatie waren in 2020 zevenenveertig betaalde medewerkers werkzaam,  alsmede een grote 
groep vrijwilligers; in de uitlening van de vestiging Den Hoorn, bij het Taalhuis aBc, in de medialounge van de 
centrale van Vlaardingen alsmede in een aantal flankerende organisatieonderdelen (Boek aan Huis en bij 
projecten). Alle vrijwilligers hebben een Verklaring van Onbesproken Gedrag (VOG). Daarnaast is er een 
aantal ZZP-ers actief binnen de bibliotheek. De vrijwilligers in de uitlening ontvangen een vergoeding van € 
3,50 per gewerkt dagdeel. De andere vrijwilligers ontvangen deze vergoeding niet. Alle vrijwilligers ontvangen 
een basisabonnement op de bibliotheek, een kerstpakket en een jaarlijks personeelsuitstapje. Bij de betaalde 
medewerkers wordt één van de functies, die van combinatiefunctionaris in Maassluis vormgegeven door drie 
medewerkers (in deeltijd) die de basisscholen in Maassluis met een programma van de cultuurcoach bereiken 
alsmede de vestiging van het Lentiz College VMBO (opgeteld 12 uur per week).

Voor meer informatie over de organisatie verwijs ik graag naar het Strategisch Beleidsplan 2019 - 2022 van 
bibliotheek de Plataan, de bijlage bij de subsidiebeschikking 2020 (Maassluis) en de prestatieafspraken bij de 
subsidiebeschikking 2020 (Vlaardingen en Midden-Delfland).
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Belangrijke resultaten gevoerd beleid van de afgelopen beleidsperiode en vooruitblik op de nieuwe 
beleidsperiode.

Het jaar 2020 stond begin van het jaar in het teken van het vormgeven aan een nieuwe bibliotheekorganisatie. 
Al snel bleek dat alle plannen die er waren gemaakt voor de nieuwe fusiebibliotheek door de coronacrisis 
opnieuw tegen het licht gehouden moesten worden. Daarnaast was inmiddels duidelijk dat de gemeente 
Midden-Delfland de gemeentelijke subsidie in 2021 zou gaan korten met € 50.000,- (14%) hetgeen betekende 
dat er voor de vestigingen in Midden-Delfland een bezuinigingsplan moest komen.

Bezuinigingen

Het bezuinigingsplan voor de bibliotheek Midden-Delfland stond in het teken van behoud van het aantal Fte's 
in Midden-Delfland omdat daar al gewerkt wordt met een minimumaantal medewerkers, het sluiten van de 
twee servicepunten in Maasland en Schipluiden, het starten van de Bibliotheek op School (dBoS) in de 5 
basisscholen in Maasland en Schipluiden en het opzetten van twee kleine collecties in twee centra voor 
ouderen (de Singelhof in Maasland en Akkerleven in Schipluiden). Omdat de huur van het servicepunt in de 
Schutse in Maasland per 1 juli werd opgezegd (in verband met uitbreiding van het aantal klassen) is het 
servicepunt in Maasland gesloten met ingang van half juni 2020. Het servicepunt in Schipluiden was met 
ingang van begin december 2020 gesloten. Inmiddels zijn de plannen uitgevoerd en worden drie medewerkers 
opgeleid tot leesconsulent voor de dBoS scholen en is de dBoS in alle vijf de basisscholen van start gegaan.

In 2020 werd ook door de gemeente Vlaardingen een bezuiniging aangekondigd voor de jaren 2021 t/m 2024 
van 1% per jaar op de gemeentelijke subsidie. In Maassluis ontvangt de bibliotheek nog een kleine indexatie 
op de subsidie vanuit de gemeente maar is voor 2022 ook een bezuiniging aangekondigd. 

Kosten en inkomsten

Voor bibliotheek De Plataan is het van het grootste belang om heel scherp op de kosten maar ook vooral op de 
inkomsten te sturen in het gevoerde beleid. Ook in 2020 stegen de prijzen en de lonen (opnieuw met 1,75% 
CAO Openbare Bibliotheken en in 2021 gebeurt dit nogmaals). De directe effecten daarvan zijn dat, met een 
afnemende inkomstenstroom vanuit de leden, er op andere gebieden gezocht moet worden naar alternatieve 
financieringsbronnen of in het delen of mogelijk schrappen van kosten. Het delen van de overheadkosten van 
de bibliotheek over drie gemeenten is dan ook van vitaal belang om de dienstverlening in de drie gemeenten 
overeind te houden. In 2021 zal dan ook extra aandacht worden gegeven aan het verwerven van derde gelden 
voor de verschillende vormen van dienstverlening die de bibliotheek biedt.

Corona

Na een veelbelovende start van de nieuwe bibliotheekorganisatie in januari kwam al snel de domper half 
maart. De coronacrisis was een feit. De bibliotheken sloten hun deuren en om het aantal bewegingen van 
mensen naar de bibliotheek te beperken begon bibliotheek De Plataan dan ook met een bezorgdienst. Alle 
ouderen die regelmatig of veel boeken lenen werden gebeld met de vraag of men boeken thuis bezorgd wilde 
krijgen. Veel ouderen (uiteindelijk zijn alle oudere leden van 65 jaar en ouder gebeld) maakten dankbaar 
gebruik van dit aanbod. Daarnaast werden er boeken afgeleverd aan leden die de bibliotheek zelf belden 
(vooral leden die tot de risicogroepen behoorden).

Vanaf mei mochten de bibliotheken weer open onder speciale voorwaarden. Deze protocollen ontving de 
bibliotheek vanuit het ministerie van OCW, de koninklijke Bibliotheek (KB) en de branchevereniging (VOB). 
Richting de zomer werden deze protocollen soepeler waardoor er een aantal activiteiten (met name op 
basisvaardigheden en voor de jeugd) weer doorgang konden vinden. Gedurende de lockdown werden de 
Taallessen en de Taalcafés digitaal gegeven. Vergaderingen en overleggen werden gedaan middels Teams of 
Zoom en een aantal verblijfsfuncties werden zeer beperkt.

Toen tegen het einde van het jaar een tweede lockdown eraan leek te komen (en kwam) besloten we in plaats 
van een bezorgdienst toch een afhaaldienst te openen. De ervaring in het voorjaar had ons geleerd dat met 
name jeugdigen ook veel behoeften hadden aan boeken. Hoewel jeugdigen en volwassenen ook prima terecht 
konden bij de digitale bibliotheek (die met een stijging van ruim 375% heel duidelijk in een behoefte voorzag) 
kwam er toch vanuit veel ouders de vraag om fysieke boeken te mogen komen lenen. De afhaalbibliotheek 
werd opgezet waarbij leden via de website van de bibliotheek hun vraag om boeken kunnen neerleggen 
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(specifieke titels, genres of verrassingspakketten) en twee dagdelen aan kunnen geven waarop de boeken 
kunnen worden afgehaald. De bibliotheek verzorgd de levering vanuit de ingang van de bibliotheek volgens de 
regels van de RIVM en in tijdssloten van steeds een kwartier. Ook de afhaalbibliotheek wordt zeer goed 
gewaardeerd door onze leden en voorziet in een duidelijke behoefte.

Programmalijnen

Binnen de programmalijn Jeugd en Educatie gebeurde er heel veel afgelopen jaar. Niet alleen was er de 
aanwas van 5 dBoS bibliotheken in Midden-Delfland maar er was ook de uitbreiding van het aantal dBoS 
scholen in Vlaardingen (drie erbij). Mede hierdoor moesten nieuwe leesconsulenten worden opgeleid, zij zijn 
medio 2020 begonnen met de opleiding. De Maakplaats in Maassluis en Midden-Delfland werd zo goed als dat 
ging voortgezet in de vestigingen maar het Peuterfeest en de Kinderboekenweek kwamen helaas te vervallen 
in april 2020 in beide gemeenten. Ook In Vlaardingen ging het kleuterfeest niet door, in verband met de 
gedwongen sluiting van de vestigingen. Wel werd in 2020 het plan klaar afgerond voor een Maakplaats in 
Vlaardingen. Dit plan werd gebruikt voor de aanvraag van Fondsgelden hetgeen tot een zeer goed resultaat 
leidde. In 2020 werd ook begonnen met een projectgroep die de herinrichting van de centrale en Holy in 
Vlaardingen ging voorbereiden. Uit de verschillende disciplines en functies nemen medewerkers deel aan deze 
projectgroep. De uitvoering van de herinrichting en de Maakplaats zal plaats vinden in 2021. Met het onderwijs 
is een lange en goede relatie. De dBoS, het cultuurmenu, het klassikaal lenen, de groepsbezoeken en de inzet 
van de cultuurcoach maar ook de Maakplaats gaven in 2020 inhoud aan deze relatie, ook onder moeilijke 
omstandigheden.

Binnen de lijn Persoonlijke ontwikkeling waren ontwikkelingen op het gebied van de collectie. Helaas moesten 
een groot deel van de activiteiten (bijvoorbeeld rondom 75 jaar vrij en 100 jaar bibliotheek Vlaardingen) worden 
afgezegd. Er was echter wel extra inzet in het voorjaar bij de bezorgdienst en in het najaar bij de 
afhaalbibliotheek. Digitaal werden leden en bezoekers van de website gewezen op allerlei cursussen en 
trainingen die gratis via de bibliotheek konden worden gevolgd.

Binnen de programmalijn Basisvaardigheden lag de nadruk in 2020 op de doorlopende lijn Digitale 
Basisvaardigheden, de doorlopende lijn Financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, de gezinsaanpak 
en de verdere uitbouw van de dienstverlening op het gebied van bestrijding van laaggeletterdheid. 

Op al deze drie pijlers wordt volop samengewerkt met partners uit de beide gemeenten en daarbuiten. In 
Vlaardingen is er het Bondgenootschap Basisvaardigheden, een netwerk van organisaties die als doel hebben 
om ervoor te zorgen dat alle inwoners over voldoende basisvaardigheden beschikken om als volwaardig 
burger te kunnen functioneren. In Maassluis is hiervoor het Taalfront actief en in Midden-Delfland het 
Taalteam. De Taalhuizen aBc die vanuit deze samenwerkingsverbanden worden aangestuurd (Maassluis en 
Midden-Delfland, in Vlaardingen, B, is dit de bibliotheek) en de aanpak van de bibliotheek van dit beleidsterrein 
zijn niet alleen heel succesvol maar hebben ook een voorbeeldfunctie. Medewerkers van de bibliotheek 
worden regelmatig gevraagd om hun expertise te delen met andere bibliotheken in Nederland. In 2019 werd 
begonnen met een doorgaande lijn Financiële Vaardigheden. Deze lijn werd in 2020 voortgezet en verder 
uitgebouwd. Ook aan de verdere ontwikkeling van de activiteiten rondom de andere (basis) vaardigheden (taal, 
digitaal, gezondheid) werd ondanks de Corona hard gewerkt.

Naast de bestrijding van laaggeletterdheid is de bibliotheek bijzonder actief op het gebied van preventie. Het 
voorkomen van laaggeletterdheid maar ook het voorkomen van problemen met het gebruik van digitale media 
hebben een grote prioriteit. Zo wordt er veel aandacht besteed aan Boekstart, het voorlezen aan baby's, 
peuters en kleuters (waar het belang van lezen en voorlezen centraal staat) en werkt de bibliotheek Maassluis 
en Midden-Delfland sinds 2018 met de VoorleesExpress, een project waarbij vrijwilligers thuis bij ouders en 
kinderen voorlezen die een leesachterstand hebben. In Vlaardingen wordt de VoorleesExpress georganiseerd 
door de stichting Aanzet, waar op een goede manier mee samen wordt gewerkt. Er werd gestart met de 
projectgroep gezinsaanpak waar uit de verschillende programmalijnen medewerkers met elkaar samen werken 
omdat het onderwerp programmalijn overstijgend is.

In alle gemeenten is er volop aandacht voor mensen die in een achterstandssituatie zitten. Zo kunnen mensen 
met een uitkering in Maassluis en Midden-Delfland een gratis abonnement op de bibliotheek krijgen, het 
voornemen is dit ook in Vlaardingen van de grond te krijgen en is er in Maassluis een belastingspreekuur (voor 
toeslagen e.d.). Ook wordt er samengewerkt met allerlei sociaal maatschappelijke instellingen als de 



Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

 10

Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de gemeentelijke afdelingen. Dit gebeurt zowel binnen de genoemde 
netwerken als daarbuiten.

Voor ouderen en volwassenen zijn er de gesprekscafés, de verschillende workshops en cursussen binnen de 
doorlopende lijn digitale basisvaardigheden en in Midden-Delfland de Cittaslow bijeenkomsten. 

De doorlopende lijn digitale basisvaardigheden was in 2020 een groot succes zo:
 - namen 460 cursisten deel aan de verschillende digitale workshops
-  waren 247 vrijwilligers actief in de lijn basisvaardigheden
-  werden 10 trainingen/workshops voor deze vrijwilligers georganiseerd. 
-  waren er 672 taalcursisten actief
-  waren er 194 deelnemers aan de taalcafés
-  namen 15 cursisten deel aan Slimmer omgaan met geld 
-  namen 24 cursisten deel aan Gezonde taal. 

Naast al deze zaken is er aandacht voor zaken die landelijk geregeld worden en landelijke wettelijke taken. Zo 
was er in 2020 extra aandacht voor landelijke marketing, en de doorontwikkeling van (het aanbod en de 
collectie) E-books in de digitale bibliotheek, en was er plaatselijk aandacht voor continue verbeteren (deels 
zelfsturing van de teams in de front office, de doorontwikkeling van de website en het intranet van de 
bibliotheek (in de WAAS) en onderzoek naar de ontwikkeling van de nieuwe organisatie (waaronder een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO). Tot slot werd eind 2020 de bibliotheek ge-audit door twee 
auditors van de stichting Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Na deze audit is de bibliotheek 
opnieuw voor 4 jaar gecertificeerd.

Gebouwen

Een lang gekoesterde wens werd vervuld in 2020, op het dak van de bibliotheek Maassluis werden 115 
zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen werden door de verhuurder, de Gemeente, bekostigd. In het 
kader van de duurzaamheid en het verduurzamen van gebouwen van de gemeente werden deze 
zonnepanelen geplaats in het voorjaar van 2020 waarmee een groot deel (meer dan 60%) van de 
energiebehoefte van de bibliotheek wordt opgewekt uit zonne-energie.

In Maassluis is er in 2020 volop overleg geweest tussen de bibliotheek, de gemeente en de Kunst en Cultuur 
Academie (KCA) over inwoning van de KCA in de salon van de bibliotheek (en een deel van Theater 
Koningshof). Het ROG+, dat de salon huurt, verhuist per 1 april 2021 naar een andere locatie en de KCA zal 
vanaf dat moment de salon voor haar activiteiten gaan huren. Over de voorwaarden wordt nog met de 
gemeente en het KCA overlegd.

In Vlaardingen was er oog voor het (noodzakelijke) onderhoud en de inrichting van de gebouwen Centrale (aan 
de Waalstraat) en Holy (aan de Koninginnelaan). Zowel het onderhoud aan de gebouwen, waarover contact is 
met de verhuurder, de gemeente Vlaardingen, als het noodzakelijk onderhoud aan de inrichting van de 
gebouwen heeft de prioriteit. Zo is er een onderhoudsplan voor de stoffering (vloeren, schilderwerk e.d.) 
gemaakt en is er een werkgroep gevormd door medewerkers die zich gaan bezighouden met de herinrichting 
van beide vestigingen. 

Personeel

Op het gebied van het personeel waren er vele ontwikkelingen in alle drie de gemeenten. Zo ging er een aantal 
collega's met pensioen, stopte eerder met werk of gingen minder werken. Daarnaast kwamen er uren vrij voor 
de functie van leesconsulent (Vlaardingen en Midden-Delfland), waren er wisselingen in functie en was de 
inzet i.v.m. de coronacrisis (ook door ziekte) soms volledig anders dan normaal. Door de flexibele instelling en 
inzet van de collega's konden we de bibliotheek draaiende houden. In 2020 werd een MTO, en 
medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan.
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Financieel

Risicoanalyse Bibliotheek de Plataan 2020

1. Inleiding

In de jaarrekening van de stichting de Plataan zal elk jaar een risicoanalyse worden opgenomen en daarnaast 
zal de risicoparagraaf jaarlijks een aantal keer in de vergaderingen van het managementteam worden 
geagendeerd. Wanneer er tussentijds een risico geconstateerd wordt zal dit geagendeerd worden in de 
eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht (of eerder).

Het opstellen van een risicoanalyse helpt bij het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering, draagt bij aan de 
PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) en daarbij aan één van de pijlers van de certificering van de bibliotheek en 
zorgt voor een focus bij het periodiek evalueren van risico's.

2. Proces

Vertrekpunt van de risicoanalyse is de inventarisatie van gebeurtenissen, acties en stand van zaken binnen de 
beleidsperiode die het realiseren van de doelstellingen van de organisatie kunnen bedreigen. Deze 
inventarisatie is uitgevoerd door de directeur-bestuurder en besproken met de managers. Gezamenlijk is 
gekomen tot een weging van de risico's en de (mogelijk) te nemen maatregelen. Hierna wordt de risicoanalyse 
geagendeerd en besproken in de Raad van Toezicht. Vervolgens zal hieruit een verbeterplan moeten komen 
om de maatregelen de te implementeren.

3. Risicoanalyse, Risicobereidheid en Beheersmaatregelen

De uitkomsten van de risicoanalyse laten een verschil zien ten opzichte van de risicoanalyse als opgenomen in 
de Jaarstukken 2019. In de jaarstukken 2020 zijn de volgende risico's voor 2021 opgenomen: (Ten aanzien 
van de genoemde risico's wordt meteen hierna steeds iets gezegd over een mogelijke afdekking van deze 
risico's).

Elk risico heeft een specifieke zwaarte. Dit wordt uitgedrukt in een kleur: Groen = klein risico, Oranje = 
gemiddeld risico, Rood = groot risico

A. Bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie aan de bibliotheek voor 2021 in Midden-Delfland en 
Vlaardingen.

In Midden-Delfland is er een pakket aan maatregelen actief om de bezuiniging op de gemeentelijke 
subsidie op te vangen. Zo werden in 2020 de servicepunten in Maasland en Schipluiden gesloten en 
werden er met 5 scholen in deze twee dorpen afspraken gemaakt over de vestiging van een 
Bibliotheek op School (dBoS). De medewerkers van de twee servicepunten worden ongeschoold tot 
leesconsulent en ingezet in de dBoS. In Vlaardingen is de bezuiniging 1% (en in 2022 t/m 2024 ook 
steeds 1%). Wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn, is pas op termijn goed te bepalen. Naar 
aanleiding van de cijfers over 2020 zal een plan van aanpak volgen.

B. Effecten van de coronacrisis.

Hoewel het eruit ziet dat in de loop van 2021 de situatie rondom Corona zal normaliseren (als iedereen 
gevaccineerd is en de beperkende maatregelen zullen verdwijnen) heeft dit wel degelijk effect op de 
inzet van personeel en de financiële positie van de bibliotheek. Er is sprake van derving van inkomsten 
(abonnementen en gebruik) en daar staat tegenover dat er minder kosten gemaakt worden omdat er 
allerlei activiteiten niet door gaan. Dat heeft weer als gevolg dat er minder inkomsten zijn vanuit 
fondsen. Hoewel de situatie op dit moment niet ernstig is te noemen en de gemeenten landelijke en 
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provinciale ondersteuningsgelden ter beschikking van de bibliotheek stellen, blijft dit, tot de situatie 
rond Corona weer genormaliseerd is, de aandacht hebben.

C. Op middellange termijn het verder afnemen van inkomsten van betalende leden.

Hoewel het beleid van de bibliotheek op retentie is gericht blijft dit risico groot. De inzet van de 
bibliotheek is erop gericht in de komende jaren (steeds) minder afhankelijk te worden van deze bron 
van inkomsten. Daarnaast zal er naar mogelijkheden worden gezocht om dit proces zo geleidelijk 
mogelijk te laten verlopen. Met name in Midden-Delfland en Vlaardingen zal in het geval van de 
Bibliotheken op School gekeken worden naar mogelijkheden om meer leden te binden. Dit zal echter 
nauwelijks effect hebben op het aantal betalende leden.

D. De beperkte mogelijkheid om te reserveren. Hoewel dit in de fusiebesprekingen aan de orde is 
geweest en in (met name) Maassluis heeft geleid tot een verhoging van het percentage van de 
jaarlijkse subsidie die gereserveerd mag worden van 5% naar 10%.

Dit risico is afgenomen na de toezegging van de gemeente Maassluis om in plaats van 5% nu 10% te 
mogen reserveren. Door de aangekondigde bezuinigingen kan dit risico echter weer toenemen.

E. Landelijke regelgeving is een aanwezig risico. Er worden allerlei maatregelen genomen en 
afspraken gemaakt landelijk die van grote invloed kunnen zijn op de plaatselijke bibliotheek en 
waaraan de bibliotheek zich moet conformeren. Hoewel deze maatregelen en afspraken in lijn 
liggen met het gevoerde bibliotheekbeleid kan dit ten koste gaan van de continuïteit van de 
bedrijfsvoering wanneer dit niet kan worden opgevangen lokaal of wanneer dit een te groot 
beslag legt op de mensen en middelen van de bibliotheek.

Landelijke wet- en regelgeving wordt op de voet gevolgd en waar aan de orde wordt meteen gekeken 
welke consequenties dit heeft voor het lokale beleid. In 2021 valt de beslissing over een landelijk 
bibliotheeksysteem. Bibliotheken is gevraagd of ze hierin willen participeren. De Plataan heeft 
aangegeven dit te willen.

F. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels actief vanaf mei 2018. 
Hoewel de bibliotheek inmiddels in voldoet aan de voorwaarden van de AVG kan deze 
privacywetgeving leiden tot een extra inzet van middelen en mensen.

Risico is aanwezig, hoewel de bibliotheek inmiddels voldoet aan de minimumnormen zal het beleid er 
de komende jaren op gericht zijn om op alle gebieden aan de wettelijke eisen te voldoen. In 2020 is 
een QuickScan gemaakt door Daeta van de organisatie op het gebied van de AVG. Zij hebben de 
administratie op orde gebracht en gekeken waar er stukken nog ontbreken en waar nodig aangevuld. 
Het risico is hiermee verkleind maar aandacht voor de AVG zal er moeten blijven.

In de loop van 2021 zijn de volgende (financiële) risico's hieraan toe te voegen:

G. Gemeentelijke bezuinigingen in 2022 en daarna als gevolg van tekorten bij de gemeenten. In 
Maassluis wordt al langer gesproken van een mogelijke bezuiniging op de subsidie in 2022.

Hoewel het hier een voornemen betreft van de gemeente en er nog geen actie is ondernomen richting 
de gemeenteraad en er een (geringe) kans is dat er meer geld naar de gemeente toekomt vanuit het 
gemeentefonds, zal er, wanneer duidelijk is om welk bedrag het gaat, een plan worden opgesteld 
waarin deze bezuiniging is meegenomen. 
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H. De bibliotheek verhuurt ruimte aan de Kunstuitleen (KUM) en het ROG +. Het ROG + heeft per 1 
april 2021 de huur opgezegd. De KCA zal de ruimte gaan huren per 1 april maar er is nog geen 
zekerheid over het huurbedrag of het verschil in huur (en de mogelijke derving van 
huurinkomsten) die dit tot gevolg heeft. Dit zou kunnen leiden tot een gat in de begroting 
(inkomsten verhuur).

Op dit moment wordt er overleg gevoerd met de gemeente om tot een compensatieregeling te komen 
zodat de bibliotheek door het verhuren aan de KCA geen financiële strop overhoudt.  

I. Personeel van twee organisaties die fuseren en uit twee verschillende culturen komen maar 
ook de wisselingen in personeel.

Er is aandacht voor de verschillen in culturen vanuit het MT en in de programmalijnen. Door de grote 
veranderingen die al voor de fusiedatum hebben plaats gevonden zijn er inmiddels verschillende 
medewerkers voortijdig gestopt en gaan er de komende jaren verschillende mensen met pensioen. 
Door nieuwe medewerkers aan te trekken zal er versnelt een nieuwe cultuur (van de Plataan) 
ontstaan. Daarnaast zijn er uit het MTO een aantal zaken naar voren gekomen waar extra aandacht 
aan besteed zal worden (overlegstructuur, interne communicatie, scholing, duidelijkheid en afstemming 
teams). Door de bijzondere situatie rondom de Corona zijn dit soort onderwerpen wat in het gedrang 
gekomen in 2020. In 2021 zijn ze echter met vernieuwde energie opgepakt.

4. Rollen binnen het risicomanagement

Het risicomanagement is belegd binnen een aantal functies en medewerkers. Naast de directeur-bestuurder en 
de Raad van Toezicht hebben de leden van het managementteam (MT) een rol maar ook een aantal 
stafmedewerkers.

A. Directie, MT 

B. Directie, MT 

C. Directie, MT en Afdeling Communicatie

D. Directie en Financieel Manager

E. Directie en MT

F. Directie, MT en Privacy Officer

G. Directie, MT en RvT

H. Directie 

I. Directie, MT 

8 april 2021 te Maassluis

Directeur-Bestuurder

………………………………………..

Dhr. W.J.J. van Heiningen
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Solvabiliteit en liquiditeit

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

Solvabiliteit * 43% 25% 52%

Current Ratio 1,8 1,2 1,9

* solvabiliteit is berekend als eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen

Begroting 2021

Specificatie kosten

Bestuur en organisatie €        31.850 

Huisvesting €      542.850 

Personeel €    1.853.650 

Administratiekosten €        72.950 

Transport €          7.000 

Automatisering €      234.950 

Collectie & media €      365.200 

Specifieke kosten €        27.750 

Overige kosten €        15.250 

Totaal €    3.151.450 

Specificatie opbrengsten

Bijdrage leners €      271.650 

Specifieke dienstverlening €        44.870 

Diverse baten €        24.620 

Subsidies €    2.778.120 

Totaal  €    3.119.260 

Resultaat €       -32.190 

In de begroting van 2021 is de bezuiniging van 1% niet meegenomen voor Vlaardingen.



SAMENGESTELDE JAARREKENING
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31 december 201931 december 2020
€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

(Her)inrichting en inventaris 15.40315.322
Automatisering 14.87899.553

30.281114.875

Som der vaste activa 30.281114.875

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (2)

Debiteuren 6.6933.549
Gemeenten/Provincies 73.5240
Belastingen 18.23335.967
Vooruitbetaalde bedragen 28.9200
Vorderingen 13.32719.711
Overlopende activa 03.320

140.69762.547
Liquide middelen

Kas 8421.364
Bank(en) rekening-courant 96.403192.655
Spaarrekeningen 3.492499.036

100.737693.055

Som der vlottende activa 241.434755.602

Totaal activa 271.715870.477
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31 december 201931 december 2020
€€

Passiva

Eigen vermogen (3)

Stichtingsvermogen 4545
Algemene reserve 52.33552.335
Overige reserve 5.735-0
Egalisatiereserve subsidies 21.857183.446
Bestemmingsreserve automatisering 085.874
Bestemmingsreserve ziekteverzuim 050.000

68.502371.700

Voorzieningen (4)

Voorziening groot onderhoud 046.933
Voorziening personeel 018.119
Voorziening eigenrisico WW 0431
Voorziening jubileum 016.244

081.727

Kortlopende schulden (5)

Vooruitontvangen bedragen 42.60535.360
Crediteuren 67.49622.407
Belastingen 33.914123.349
Pensioenpremies 17.62731.944
Overige schulden 41.571203.990

203.213417.050

Totaal passiva 271.715870.477
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€

Baten

Bijdrage leners (6) 133.476306.441272.181
Specifieke dienstverlening (7) 114.35043.94234.422
Diverse baten (8) 282.54226.23545.573
Subsidies (9) 1.151.1362.770.5203.092.671

Totaal baten 1.681.5043.147.1383.444.847

Lasten 

Bestuur en organisatie (10) 11.38925.50528.070
Huisvesting (11) 222.705548.394581.144
Personeel (12) 862.0551.817.6362.007.986
Administratie (13) 32.04552.57167.753
Transportkosten (14) 5.3909.2508.623
Automatisering (15) 86.719270.200209.423
Collectie en media (16) 144.660382.696359.909
Specifieke kosten (17) 8.09826.24612.095
Overige kosten (18) 334.89312.010176.855

Totaal lasten 1.707.9543.144.5083.451.858

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 26.450-2.6307.011-

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Onttrekking egalisatiereserve 1.2697.011
Onttrekking overige reserve 25.1810

Resultaatbestemming 26.4507.011
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Rekening
2019

Rekening
2020

€€

Exploitatieresultaat 26.450-7.011-

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 11.010112.979

Mutatie kortlopende vorderingen 80.25078.151-
Mutatie vreemd vermogen kort 116.897-213.837-
Mutatie werkkapitaal 36.647291.988

Kasstroom uit operationele
activiteiten 21.207397.956

Investeringen in vaste activa 25.541115.846

Kasstroom uit investerings-
activiteiten 25.541-115.846-

Inbreng bibliotheekactiviteiten Vlaardingen 0310.208

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 0310.208

Mutatie geldmiddelen 4.334-592.318

Stand per 1 januari 105.071100.737
Stand per 31 december 100.737693.055

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 4.334-592.318

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode
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Algemeen

Juridische structuur en doel van de stichting

Stichting de Plataan is een stichting en is statutair gevestigd te Maassluis in Nederland. Voor de Stichting 
wordt de handelsnaam, De Bibliotheek de Plataan, gehanteerd. Stichting de Plataan staat ingeschreven onder 
het KvK-nummer 41141293. 

De Stichting heeft ten doel het in standhouden en exploiteren van openbare bibliotheekvoorzieningen in de 
gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en 
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder 
meer te bereiken door het verzorgen van een zo breed mogelijk aanbod van boeken, tijdschriften en andere 
digitale informatiedragers, die kunnen voorzien in behoeften van levensbeschouwelijke, geestelijke, culturele 
en maatschappelijke aard, die leven onder de bevolking van de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-
Delfland.

Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen is een stichting en is statutair gevestigd te Maassluis in Nederland. 
Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen staat ingeschreven onder het KvK-nummer 71934596. De 
activiteiten van Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen staan geheel ten dienste van Stichting de Plataan. 
Alle medewerkers in Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen verrichten uitsluitend werkzaamheden voor 
Stichting de Plataan. Alle kosten worden dan ook volledig doorbelast aan Stichting de Plataan. Er zullen geen 
zelfstandige activiteiten plaats vinden in de Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen. Beide stichtingen 
hebben het doel het bibliotheekwerk uit te voeren in het werkgebied.

Samengestelde jaarrekening 

Via de raad van toezicht en het bestuur ligt de zeggenschap over de stichtingen geheel bij Stichting de 
Plataan. De nauwe verwantschap tussen de stichtingen houdt materieel in dat deze stichtingen als één geheel 
kunnen worden beschouwd. Op basis hiervan zijn de jaarrekeningen van de stichtingen samengevoegd. De 
financiële gegevens van de stichtingen zijn volledig in de samengevoegde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Stichting de Plataan heeft in 2020 een resultaat behaald van EUR -7.011 en heeft dan een vermogen van EUR 
321.700.Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen heeft in 2020 een resultaat behaald van EUR 0 en heeft 
een vermogen van EUR 50.000.

Consolidatie

Onder de door de Stichting toegepaste Richtlijnen voor de jaarverslaglegging (RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven) dient Stichting De Plataan een geconsolideerde jaarrekening op te stellen waarin zijn 
opgenomen de eigen financiële gegevens met die van haar groepsmaatschappijen waarop zij een 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Op 14 juni 2018 is 
Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen opgericht en voldoet aan de vereisten om in de consolidatie  
opgenomen te worden waarvan Stichting De Plataan groepshoofd is.

FUSIE
Per 1 januari 2020 zijn de activiteiten en medewerkers van bibliotheek Vlaardingen overgegaan naar Stichting 
de Plataan resp. Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen. De fusie heeft plaatsgevonden per 1 januari 
2020 en is verwerkt onder toepassing van RJ 216.3 Samensmelting van belangen en RJ 216.6 Fusies en 
overnames van stichtingen en verenigingen.
In afwijking van RJ216.302 zijn de activa en passiva alsmede de baten en lasten over het voorgaande boekjaar 
van bibliotheek Vlaardingen niet opgenomen in de vergelijkende cijfers. Dit omdat bibliotheek Vlaardingen 
onderdeel uitmaakte van gemeente Vlaardingen en daarom geen zelfstandig rechtspersoon was. Hoewel er 
door de gemeente wel administratie is gevoerd zijn de activa, passiva, baten en lasten niet opgesteld als zijnde 
het een zelfstandige entiteit was. Achteraf is dit niet meer reproduceerbaar. 
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De input voor het opstellen van de begroting voor de bibliotheek Vlaardingen zijn de bedragen uit de 
meerjarenbegroting van de Gemeente Vlaardingen 2017-2020 onderdeel bibliotheek, aangevuld met posten 
welke niet specifiek in genoemde begroting naar voren kwamen die op Gemeente niveau begroot werden. 

Bij de inbreng van de bibliotheekactiviteiten van Vlaardingen (inclusief het personeel) is er een vermogen 
verkregen van EUR 224.333 en is voor al aangegane verplichtingen inzake het personeel een bedrag 
ontvangen van EUR 88.023.  Waar mogelijk is voor overdragen activa en passiva van bibliotheek Vlaardingen 
het effect zichtbaar opgenomen in de verloopoverzichten in de toelichting op de jaarrekening.
 
Verbonden rechtspersonen

Als verbonden partij worden aangemerkt: 

- Alle rechtspersonen waarover de Stichting overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap

of invloed van betekenis kan uitoefenen; 

- Alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in de Stichting kunnen uitoefenen; 

- Alle statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting 

Een overzicht van de verbonden partijen: 

- Gemeente Vlaardingen

- Gemeente Maassluis

- Gemeente Midden-Delfland

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
en de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten.

Vergelijkende cijfers
De cijfers van het vorig boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het huidige 
boekjaar mogelijk te maken. 
De cijfers over 2019 zijn zonder de cijfers van Bibliotheek Vlaardingen. De financiële fusie heeft op 
1 januari 2020 plaatsgevonden. Hierdoor wordt een niet vergelijkbaar beeld getoond tussen het boekjaar 2019 
en 2020.

Gebeurtenissen na balansdatum

Een ander effect is dat na 1 januari 2021 de abonnementskosten voor de jeugd tot 19 jaar gratis zijn (dat was 
voor in 2020 voor Bibliotheek de Plataan tot 18 jaar) en dat jeugd op hun 19e jaar een brief krijgt dat men een 
gratis (basis) lidmaatschap kan nemen. Een ander effect is dat het lidmaatschapsgeld in 2021 wordt verlaagd 
in Maassluis en Midden-Delfland om in een paar jaar toe te groeien naar een gezamenlijk abonnementsbedrag 
(In Vlaardingen is dat lager dan in Maassluis en Midden-Delfland). Dit kan leiden tot lagere inkomsten voor het 
deel Maassluis en Midden-Delfland. 

Begin 2021 is de Coronacrisis nog stevig aanwezig in Nederland wat op het moment van schrijven de 
Bibliotheek de Plataan gemaakt heeft tot afhaalbibliotheek in de eerste maanden van 2021 waarbij nog 
onzeker is hoe lang en welke maatregelen voor de komende periode gaan gelden. Allerlei activiteiten zijn stil 
gelegd en worden verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Hierover is contact met de gemeenten en de 
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fondsen. Wat mogelijke nieuwe maatregelen rondom de Coronacrisis zullen betekenen voor de bibliotheek en 
haar financiering is op dit moment volledig onvoorspelbaar. Na elke grote verandering van (nationaal) beleid 
zal een risicoanalyse worden opgesteld en maatregelen worden genomen.

Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de 
jaarrekening.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. 

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voor gebouwen wordt 
afgeschreven tot bodemwaarde.



Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Toelichting grondslagen

 22

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de 
vorderingen.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, egalisatiereserve en de overige reserve 
gepresenteerd. 

De algemene reserve en overige reserve bestaan uit de reserves die ter vrije beschikking staat van de stichting 
voor respectievelijk de vestigingen in Vlaardingen, Maassluis en Midden Delfland. De egalisatiereserve staat 
ook ter vrije beschikking van de stichting mits deze besteed wordt aan uitgaven ten behoeve van de 
voorzieningen in gemeente Maassluis. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de stichting is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde 
deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Opbrengstverantwoording

Onder baten wordt verstaan de ontvangen contributies, subsidiebaten en overige baten. De baten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Reeds ontvangen subsidievoorschotten, waar in 
het boekjaar nog geen lasten tegenover staan, worden onder de kortlopende schulden opgenomen. 
Contributies worden als baten verantwoord op het moment van ontvangst en niet toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben.

De verantwoorde subsidies van de gemeente zijn nog niet definitief vastgesteld. De jaarrekening is het 
verantwoordingsdocument waarna vaststelling zal plaatsvinden. Tot en met 2019 zijn de subsidies vastgesteld. 

Projecten

De projectbaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Projectbaten 
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De projectsubsidies worden naar rato van 
voortgang van het betreffende project t.g.v. van de exploitatie gebracht. De projectlasten worden opgenomen 
in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd c.q. gemaakt zijn.

Pensioenregeling

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde premies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.



Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

 23

WNT-verantwoording 2020 Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek 
Vlaardingen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting de Plataan en Stichting Personeel 
Bibliotheek Vlaardingen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting de Plataan en Stichting Personeel 
Bibliotheek Vlaardingen is € 201.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is 
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij 
voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is 
het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de 
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Directeur/bestuurder:
Voor het jaar 2020 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019) is dit de heer W.J.J. van Heijningen.
Bezoldiging:
- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 87.791 (2019 € 79.870), 
inclusief 

vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2019: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 265 (2019: € 635).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage 

pensioen en bedraagt € 11.868 (2019: € 10.753).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.  

Plaatsvervangend directeur-bestuurder: 
Voor het jaar 2020 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek 
als volgt: 
Van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (14-11-2019 t/m 31-12-2019) is dit mevrouw M. Klaren. 
Bezoldiging:
- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 65.470 (2019 € 61.960), 

inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte (2019 0,89 fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 149 (2019: € 360).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage

pensioen en bedraagt € 8.902 (2019: € 8.535).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht
- De heer B. Luttik; functie: voorzitter, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019),

vergoeding € 300 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) 
bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49). 

- De heer G.J.G. van Gageldonk; functie: vicevoorzitter, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020
(1-1-2019 t/m 31- 12-2019),vergoeding € 300 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een
(standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49). 

- De heer P.R. Slier; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020, 2019 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), 
vergoeding € 250 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) 
bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).

- De heer H. van Goor; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 30-11-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), 
vergoeding € 150 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard)
bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).

- Mevrouw M.K.H. Koemans; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-2-2019 t/m 31-12-2019), 
vergoeding € 150. (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) 
bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49). 

- Mevrouw F. Dijk; functie: lid, van 1-7-2020 t/m 31-12-2020, vergoeding € 150, kerstpakket € 50 en een
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(standaard) bibliotheekabonnement € 48.
- De heer K. Mooij; functie: lid, van 1-7-2020 t/m 31-12-2020, vergoeding €100, kerstpakket € 50 en een 

(standaard)bibliotheekabonnement € 48.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 
jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 
geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd.
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Banden en media

Banden:
Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december.

20192020
AantalAantal

Algemeen 74.726137.958
Totaal 74.726137.958
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(1) Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2020 zijn hieronder samengevat:

TotaalVlaardingenMidden-
Delfland

Maassluis

€€€€

(Her)inrichting en inventaris

Boekwaarde per 31 december 2019 15.40301.36014.043

Investeringen 4.0892.0001.061-3.150
Afschrijvingen 4.170-67-299-3.804-

Totaal mutaties 81-1.9331.360-654-

Boekwaarde per 31 december 2020 15.3221.933013.389

Cumulatieve aanschafwaarde 21.9602.00093919.021
Cumulatieve afschrijvingen 6.638-67-939-5.632-

Boekwaarde per 31 december 2020 15.3221.933013.389

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
 

TotaalVlaardingenMidden-
Delfland

Maassluis

€€€€

Automatisering

Boekwaarde per 31 december 2019 14.87802.25012.628

Investeringen 111.75793.4367.82610.495
Afschrijvingen 27.082-18.265-1.910-6.907-

Totaal mutaties 84.67575.1715.9163.588

Boekwaarde per 31 december 2020 99.55375.1718.16616.216

Cumulatieve aanschafprijs 161.19993.43619.60748.156
Cumulatieve afschrijvingen 61.646-18.265-11.441-31.940-

Boekwaarde per 31 december 2020 99.55375.1718.16616.216

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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(2) Vorderingen en overlopende activa

31 december 201931 december 2020
€€

Debiteuren

Debiteuren 6.6933.549
6.6933.549

Gemeenten/Provincies

Bibliotheek Vlaardingen fusiekosten 50.2070
Gemeente Maassluis frictiekosten 23.3170

73.5240

Belastingen

Omzetbelasting 18.23335.967
18.23335.967

Vooruitbetaalde bedragen

Bibliotheek Vlaardingen 28.9200
28.9200

Vorderingen

Scholen en instellingen 8000
Contributies leden 1.3350
Ziekteverzuim 9160
Loonkostensubsidie/LIV 0671
Sponsorgelden 7.5006.000
Overige vorderingen 2.77613.040

13.32719.711

Overlopende activa

Overlopende activa 03.320
03.320

Totaal vorderingen en overlopende activa 140.69762.547

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa zijn korter dan een jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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(3) Eigen vermogen

Algemene reserve

TotaalMaassluis
€€

Reserve per 31 december 2019 52.33552.335

Totaal mutaties 00

Reserve per 31 december 2020 52.33552.335

Deze reserve wordt niet gevoed uit subsidiegeld van de gemeente Maassluis maar uit overige opbrengsten niet 
zijnde gemeente.

Overige reserve

TotaalMidden-
Delfland

€€

Reserve per 31 december 2019 5.735-5.735-

Onttrekking 5.7355.735

Totaal mutaties 5.7355.735

Reserve per 31 december 2020 00

Deze reserve is overgeheveld naar de Egalisatiereserve subsidies.
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Egalisatiereserve subsidies

TotaalVlaardingenMidden-
Delfland

Maassluis

€€€€

Reserve per 31 december 2019 21.8570021.857

Overheveling overige reserve Midden Delfland 5.735-05.735-0
Inbreng bibliotheekactiviteiten 174.333174.33300
Onttrekking 7.011-1.840-1.951-3.220-
Totaal mutaties 161.587172.4937.686-3.220-

Reserve per 31 december 2020 183.446172.4937.686-18.637

Deze reserve wordt gevoed uit subsidiegeld van de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland.

Bestemmingsreserve automatisering

TotaalVlaardingen

€€

Reserve per 31 december 2019 00

Inbreng bibliotheekactiviteiten 85.87485.874
Totaal mutaties 85.87485.874

Reserve per 31 december 2020 85.87485.874

De bestemmingsreserve automatisering is gevormd om toekomstige afschrijvingen op verkregen activa met 
een boekwaarde bij de overname van de bibliotheekactiviteiten Vlaardingen op te vangen. Aan de overige 
meegekregen activa is een boekwaarde van EUR 0 toegekend.



Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

 30

Bestemmingsreserve ziekteverzuim

TotaalVlaardingen

€€

Reserve per 31 december 2019 00

Inbreng overname bibliotheekactiviteiten Vlaardingen 50.00050.000

Reserve per 31 december 2020 50.00050.000

Bij de inbreng van de bibliotheekactiviteiten Vlaardingen is er een bedrag van EUR 50.000 ontvangen voor 
mogelijke toekomstige lasten ziekteverzuim voor medewerkers van Stichting Personeel Vlaardingen. In 2020 
bedragen de kosten ziekteverzuim EUR 24.224. Deze zijn via de resultaatsverdeling niet onttrokken aan de 
bestemmingsreserve omdat de Stichting verwacht dat er ook de komende jaren nog (onverzekerde) kosten 
voor ziekteverzuim medewerkers personeel komen.
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(4) Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

TotaalVlaardingen
€€

Stand per 31 december 2019 00

Dotatie 46.93346.933

Totaal mutaties 46.93346.933

Stand per 31 december 2020 46.93346.933

Voorziening personeel 

Totaal
€

Stand per 31 december 2019 0

Dotatie 18.119

Totaal mutaties 18.119

Stand per 31 december 2020 18.119

Toelichting voorziening personeel:
De voorziening is gevormd voor medewerkers van Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen welke naar 
verwachting ook nog in 2021(deels) ziek zijn.

Voorziening eigenrisico WW

Totaal
€

Stand per 31 december 2019 0

Dotatie 431

Totaal mutaties 431

Stand per 31 december 2020 431

De voorziening is gevormd voor medewerkers van Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen.
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Voorziening jubileum

Totaal
€

Stand per 31 december 2019 0

Inbreng overname bibliotheekactiviteiten Vlaardingen 20.965

Dotatie 318

Onttrekkking 5.039-

Totaal mutaties 16.244

Stand per 31 december 2020 16.244

Bij de inbreng van de bibliotheekactiviteiten Vlaardingen is er een bedrag van EUR 20.965 ontvangen voor 
mogelijke toekomstige jubileum lasten voor medewerkers van Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen. 
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(5) Kortlopende schulden

31 december 201931 december 2020
€€

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen 42.60535.360

42.60535.360

Crediteuren

Crediteuren 67.49622.407

67.49622.407

Belastingen

Loonheffing 33.914123.349

33.914123.349

Pensioenpremies

Pensioenpremies 17.62731.944

17.62731.944

Overige schulden

Media in bestelling 5.00515.642
Reservering vakantiedagen 094.656
Reservering vakantiegeld 27.01136.520
Netto salarissen 4.8892.629
Deposito's leden 2.04913.181
Energiekosten 1.1570
Overige schulden 1.460166.984

41.571203.990

Totaal kortlopende schulden 203.213417.050

De looptijd van de kortlopende schulden bedragen korter dan een jaar.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurrechten onderverhuur Maassluis

De stichting heeft een contract met een derde afgesloten voor het gebruik van een gedeelte van het gebouw in 
Maassluis lopende tot en met 01-03-2021. De overeenkomst is voor balansdatum opgezegd per 01-03-2021. 
Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt de gebruiksvergoeding EUR 1.937,22 exclusief btw, prijspeil 2021.
De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de onderverhuur van een deel van het gebouw in 
Maassluis. De overeenkomst wordt per 1 september jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij een van beide partijen 
tenminste zes maanden voor de vervaldatum van 1 september te kennen geeft de overeenkomst niet te willen 
verlengen. De overeenkomst is niet voor balansdatum opgezegd.
De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt EUR 4.256,18 exclusief btw, prijspeil 2021.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur van gebouwen en 
kopieermachines en printers.

Huurverplichtingen gebouwen 

De stichting heeft huurovereenkomsten afgesloten voor de huur van (delen van) gebouwen ten behoeve van 
het in standhouden en exploiteren van de openbare bibliotheekvoorziening. De stichting heeft contractuele 
huurverplichtingen voor de volgende vestigingen Maassluis, Den Hoorn en Vlaardingen. Ten aanzien van deze 
overeenkomsten geldt:

- De huurovereenkomst voor de vestiging Maassluis is ingegaan per 1 januari 2020 en is direct 
opzegbaar rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. De jaarhuur bedraagt 
EUR 61.863,01 exclusief btw, prijspeil 2021.

- De huurovereenkomst voor de vestiging Den Hoorn is ingegaan per 1 januari 1995 en is
 direct opzegbaar rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. 

De jaarhuur bedraagt EUR 100.331,86 exclusief btw en inclusief bijkomende kosten, prijspeil 2021.
- De huurovereenkomst voor de vestiging Vlaardingen - Waalstraat is ingegaan per 1 januari 2020 en 

heeft een looptijd van vijf jaar. De overeenkomst wordt na genoemde periode jaarlijks telkens met een 
jaar verlengd tenzij de overeenkomst is opgezegd minimaal zes maanden voor
verstrijken van de looptijd. 
De jaarhuur bedraagt EUR 140.245,92 exclusief btw en inclusief bijkomende kosten, prijspeil 2021.

- De huurovereenkomst voor de vestiging Vlaardingen - Koninginnelaan is ingegaan per 1 januari 2020
en heeft een looptijd van vijf jaar. De overeenkomst wordt na genoemde periode jaarlijks telkens met
een jaar verlengd tenzij de overeenkomst is opgezegd minimaal zes maanden voor verstrijken van
de looptijd. De jaarhuur bedraagt EUR 65.568,36 exclusief btw en inclusief bijkomende kosten,
prijspeil 2021.Geen van de overeenkomsten is op balansdatum opgezegd.

Huurverplichtingen kopieermachines en printers 

De stichting heeft verplichtingen uit hoofde van met derde aangegane huurovereenkomsten voor meerdere 
kopieermachines en printers. 
Per 1 november 2019 is er een nieuw contract afgesloten met PCI Nederland voor kopieermachines en printers
voor de gehele organisatie, te weten, Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen. Totaal 9 machines. 
De huurtermijn is totaal voor deze 9 machines € 1.129,29 excl. btw per maand. 
De overdracht van de huurovereenkomst is per contractdatum naar De Lage landen Vendorlease B.V. 
Contractnummer 460402174047.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Baten

(6) Bijdrage leners
Contributies 111.848247.217229.626
Leengelden 1.4098.0811.639
Telaatgelden 14.11741.80435.486
Bespreekgelden 2.6512.6002.560
Schadevergoeding materialen 5386001.179
Verkoop afgeschreven materialen 94390030
Bijdrage leeskringen 1.3001.200260
Bijdrage internet 6704.0391.400
Overige baten leners 001

133.476306.441272.181
Bijdrage leners:
Bijdrage leners valt lager uit. De Plataan is in verband met Corona twee maanden dicht 
geweest waarin geen te laatgeld is ontvangen, geen nieuwe leden zijn ingeschreven
en i.v.m. de fusie is het abonnementsgeld in 2020 verlaagd t.o.v. 2019.
Echter in Vlaardingen minder laag dan in Maassluis en Midden-Delfland i.v.m. betaling
gemeente van abonnementsgelden november en december 2019.

(7) Specifieke dienstverlening
Huur catalogi en collectie 110500120
Specifieke opbrengsten dienstverlening 4.8514.6604.948
Ontwikkeling en educatie 6.5487.5008.027
Lezen en literatuur 86110.032259
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 3.5922.2505.341
Opbrengst detachering 80.75600
Cursussen en workshops 00166
Verhuur gebouwen 17.63219.00015.561

114.35043.94234.422
Specifieke dienstverlening:
Onder specifieke dienstverlening worden de kaartverkopen begroot, vanwege de Coronacrisis zijn deze 
activiteiten geannuleerd waardoor de opbrengsten van de kaartverkoop minimaal is geworden.

(8) Diverse baten
Rente 131000
Opbrengst materialen 42033
Sponsoring, donaties en reclame 41.80111.25029.882
Koffieautomaten 249500384
Overige diverse baten 240.47514.36515.274

282.54226.23545.573
Sponsoring, donaties en reclame:
Hier zijn de bijdragen verantwoord van de diverse fondsen voor de projecten:
Vlaardingen:
Project: Hoe werkt ons lichaam.  Fonds Schiedam Vlaardingen
Project: Zomerbieb. Fonds Schiedam Vlaardingen 
Maassluis:
Doorlopende lijn rekenvaardigheden: Rabobank Westland, Fonds Schiedam Vlaardingen
De Maakplaats: Fonds Schiedam Vlaardingen, St. De Groot Fonds.
Read2me: Probiblio
Midden-Delfland
De Maakplaats: Loswal De Bonnen en Fonds 1818
Doorlopende lijn digitale vaardigheden: Fonds 1818
De bate uit sponsoring zijn incidenteel en kunnen derhalve sterk variëren.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Baten

(9) Subsidies
Exploitatiesubsidie 915.9142.668.7302.668.762
Projectsubsidies 229.582101.790415.828
Overige subsidies en bijdragen 5.64008.081

1.151.1362.770.5203.092.671
Exploitatiesubsidie:
Deze is conform de subsidiebeschikkingen:

Alle bovenstaande subsidies zijn geheel besteed. De kosten welke specifiek gemaakt zijn voor deze 
projectsubsidies zijn verantwoord in de lasten op de rekeningen waar ze betrekking op hebben.  

Overige subsidies en bijdragen:
Hier is verantwoord de subsidie voor het Cultureelmenu van de Gemeente Maassluis van € 4.600,-

Totaal baten 1.681.5043.147.1383.444.847
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(10) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 4922.0002.060
Promotie en representatie 2180090
Publiciteit en voorlichting 3.8254.10010.660
Contributies 4722.171865
Documentatie en vakliteratuur 1.4072.100615
Accountantskosten 5.1519.7007.899
Overige bestuurs- en organisatiekosten 214.6345.881

11.38925.50528.070

Bestuur en organisatie:
Door de coronacrisis hebben we meer dan begroot van de publiciteit en voorlichting moeten gebruik maken om 
zo ook onze leden goed op de hoogte te houden over de geldende maatregelen.

(11) Huisvesting
Huur gebouwen 170.428405.156392.531
Afschrijving (her)inrichting en inventaris 1.5845804.170
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 1.32211.9218.296
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 03.88647.372
Schoonmaakkosten 16.06345.56848.548
Energiekosten 26.14860.58855.820
Teruggave energiebelasting 5.037-7.000-4.677-
Belastingen 7.37811.21514.560
Verzekeringen 2.57512.77110.178
Beveiligingskosten 2.2443.7094.346

222.705548.394581.144

Onderhoud gebouwen, (her-)inrichting en inv.:
Voor de vestigingen in Vlaardingen Centrale en Holy is er een onderhoudsvoorziening gecreëerd.



Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

 

 38

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(12) Personeel
Salariskosten 618.7381.737.6991.396.419
Sociale lasten 108.5290264.822
Pensioenpremies 90.0830201.161
WGA verzekering 2.4427.840438
Verzuimverzekering 11.74116.00036.376
Uitkering verzuimverzekering 17.167-017.377-
Reis- en verblijfkosten 6.6419.3009.733
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 1.60016.60022.481
Arbodienst 3.2445.3537.553
Vrijwilligerskosten 1.6028.3009.685
Extern personeel 28.234067.832
Overige personeelskosten 6.36816.5448.863

862.0551.817.6362.007.986
Extern personeel:
De HRM specialist en de combinatiefunctionaris op de PWA worden hier verantwoord.

Overige personeelskosten:
Hierin is een voorziening voor 2020 vrijgevallen. De reservering vakantie uren 2020 zijn gekapitaliseerd

Aantal FTE (gemiddeld)

FTEFTE

Totaal 15,235,4

(13) Administratie
Reproductie/drukwerk 7.23115.00019.349
Kantoorbenodigdheden 2.1724.5003.454
Porti- en vrachtkosten 1.1402.6004.700
Telefoonkosten 7.6933.7007.873
Bankkosten 3.6828.1895.620
Administratie verwerking 9.91715.82825.887
Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur 130350271
Incassokosten 01.0043
Overige administratiekosten 801.400596

32.04552.57167.753
Administratie:
De verslaglegging van Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen wordt apart gerapporteerd en was niet 
opgenomen in de begroting.

(14) Transportkosten
Transport-derden 5.3909.2508.623

5.3909.2508.623
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(15) Automatisering
Aanschaf automatisering 1.4977.3006.216
Licenties 3.19710.3003.482
Afschrijving automatisering 9.42646.70027.082
Verwerking bibliotheekautomatisering 42.349110.50092.469
ICT-beheer en onderhoud 24.97661.30061.461
Communicatie/datalijnen 3.4619.10012.757
Overige automatiseringskosten 1.81325.0005.956

86.719270.200209.423

Automatisering:
De automatisering in Vlaardingen loopt via Cloudverbinding die voordeliger is en in Midden-Delfland zijn twee 
locaties gesloten.

(16) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 78.414206.822202.379
Boeken Brede school 2.2502.2002.397
Aanschaf digitale bestanden 6.84116.06014.454
AI's kosten collectie en media 9.21528.15034.201
Huur collectie en media 6.88212.6866.535
School/Wise 310512
Leenrechtvergoedingen 26.64985.07865.499
Tijdschriften en dagbladen 12.92328.20030.339
Beveiligingskosten collectie en media 00400
Overige collectie en media 1.4553.5003.193

144.660382.696359.909

Leenrechtvergoedingen:
De leenrechtvergoedingen 2020 hebben betrekking op uitleningen 2019 Vlaardingen was hierin hoger begroot.

(17) Specifieke kosten
Inlichtingenfunctie 233850326
Ontmoeting en debat 7337.1534.185
Website, bouwen en onderhoud 187650431
Cursussen en workshops 5.69316.0935.875
Specifieke kosten dienstverlening 1.2521.5001.278

8.09826.24612.095

Cursussen en workshops:
De kosten voor cursussen en workshops zijn afgenomen doordat deze wegens corona minder zijn uitgevoerd 
dan begroot.
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Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€
Lasten

(18) Overige kosten
Rentekosten 00145
Artikelen voor de verkoop 4713500
Fusiekosten Bibliotheek Vlaardingen 220.20100
Overige kosten 6651.3003.995
Kosten projecten 82.9779.960154.965
Kosten fusie 29.999013.928
Nieuwe activiteiten DVP 5804003.822

334.89312.010176.855

Overige kosten:

In deze rubriek worden een deel van de kosten verantwoord van de specifieke projecten waarvoor subsidie of 
sponsoring in rubriek 8 en 9 wordt verantwoord.

In 2020 zijn er EUR 13.928 kosten gemaakt voor de fusie tussen de bibliotheken. In 2019 was dit EUR 250.200 
waarbij tevens de kosten die vergoed zijn zijn opgenomen. De ontvangen vergoeding in 2019 bedraagt EUR 
220.201 welke is opgenomen onder de diverse baten.

Totaal lasten 1.707.9543.144.5083.451.858

Resultaat boekjaar 26.450-2.6307.011-

Maassluis, 8 april 2021.
Directeur/bestuurder, de heer W.J.J. van Heiningen



OVERIGE GEGEVENS
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Resultaatbestemming

De directie/bestuurder stelt aan de raad van Toezicht voor het resultaat ten bedrage van € 7.011,-  over het 
boekjaar 2020 volgens onderstaande opstelling. Dit voorstel tot resultaatbestemming is verwerkt in de 
jaarrekening.

Rekening
2019

Rekening
2020

€€

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 26.450-7.011-

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Onttrekking egalisatiereserve 1.2697.011
Onttrekking overige reserve 25.1810

Resultaatbestemming 26.4507.011

Resultaat na bestemming 00
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: de raad van toezicht van Stichting De Plataan 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de  jaarrekening 2020 van Stichting De Plataan te Maassluis gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit samengevoegd jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Plataan per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens 
de Wet normering topinkomens (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020;  
3. het kasstroomoverzicht over 2020; en  
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Plataan zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels 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.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:  
 het verslag raad van toezicht; en 
 het bestuursverslag.  

WGS Accountants B.V.  Ampèreweg 14   3442 AB  Woerden  P o s t b u s  9 0   3 4 4 0  A B   Wo e r d e n 

I  wgsaccountants.n l   E i n fo@wgsaccountants.n l   T  0348 40 06 88   KvK 30255014
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-

zonder-winststreven’ is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ 
en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 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. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

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, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling controleprotocol WNT 2020, 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 verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de 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 stichting haar activiteiten 
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 significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Woerden, 8 april 2021 

WGS Accountants B.V. 

drs. W.A.B. Spies RA 
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TotaalVlaardingenMidden-
DelflandMaassluis

Baten

Bijdrage leners 272.181155.44742.83373.901
Specifieke dienstverlening 746.2904.9895.10824.325
Diverse baten 45.5735.1894.74435.640
Subsidies 3.092.6671.969.311433.178690.178

Totaal Baten 4.156.7112.134.936485.863824.044

Lasten 

Bestuur en organisatie 28.07015.8095.3786.883
Huisvesting 581.144340.952131.592108.600
Personeel 2.719.8501.301.612248.791457.579
Administratie 67.75342.8548.23216.667
Transportkosten 8.6234.1943.1811.248
Automatisering 209.423126.87529.92352.625
Collectie en media 359.909220.83655.68583.388
Specifieke kosten 12.0957.5201.6532.922
Overige kosten 176.85576.1243.37997.352

Totaal Lasten 3.451.8582.136.776487.814827.264

Resultaat boekjaar 7.011-1.840-1.951-3.220-
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TotaalVlaardingenMidden-
DelflandMaassluis

Baten

Bijdrage leners 306.441156.22156.25093.970
Specifieke dienstverlening 43.9429.0326.35028.560
Diverse baten 26.2359.8655.55010.820
Subsidies 2.770.5201.788.300427.680554.540

Totaal Baten 3.147.1381.963.418495.830687.890

Lasten 

Bestuur en organisatie 25.50514.0055.2006.300
Huisvesting 548.394314.164133.350100.880
Personeel 1.817.6361.172.776235.900408.960
Administratie 52.57122.0219.75020.800
Transportkosten 9.2503.9004.0001.350
Automatisering 270.200178.00041.80050.400
Collectie en media 382.696235.94658.35088.400
Specifieke kosten 26.24616.4464.3005.500
Overige kosten 12.0106.1605505.300

Totaal Lasten 3.144.5081.963.418493.200687.890

Resultaat boekjaar 2.63002.6300
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TotaalMidden-
DelflandMaassluis

Baten

Bijdrage leners 133.47650.72282.754
Specifieke dienstverlening 114.3508.298106.052
Diverse baten 282.54214.280268.262
Subsidies 1.151.136427.678723.458

Totaal Baten 1.681.504500.9781.180.526

Lasten 

Bestuur en organisatie 11.3894.6946.695
Huisvesting 222.705125.44797.258
Personeel 862.055270.490591.565
Administratie 32.04511.65520.390
Transportkosten 5.3904.0571.333
Automatisering 86.71936.01250.707
Collectie en media 144.66059.98484.676
Specifieke kosten 8.0982.7795.319
Overige kosten 334.89311.041323.852

Totaal Lasten 1.707.954526.1591.181.795

Resultaat boekjaar 26.450-25.181-1.269-



Jaarrekening  Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen



Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 201931 december 2020
€€

Activa

Vlottende activa (1)

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant 0279.323

0279.323

Som der vlottende activa 0279.323

Totaal activa 0279.323
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Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 201931 december 2020
€€

Passiva

Eigen vermogen (2)

Bestemmingsreserve ziekteverzuim 050.000

050.000

Voorzieningen (3)

Voorziening personeel 018.119
Voorziening eigenrisico WW 0431
Voorziening jubileum 016.244

034.794

Kortlopende schulden (4)

Belastingen 0125.620
Pensioenpremies 08.098
Overige schulden 060.811

0194.529

Totaal passiva 0279.323
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Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Staat van baten en lasten 2020

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

€€€

Baten

Specifieke dienstverlening (5) 0754.225711.868

Totaal baten 0754.225711.868

Lasten 

Personeel (6) 0754.225711.868

Totaal lasten 0754.225711.868

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 000

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
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