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1 Inleiding 
 
Algemene toelichting  

Algemeen  

Op 24 november 2011 heeft de gemeente Gouda meegedeeld voor 2012 een exploitatiesubsidie te 

verlenen aan de Bibliotheek Gouda van maximaal € 2.025.611,00 voor de reguliere activiteiten en 

een eenmalige activiteitensubsidie van maximaal € 43.000,00 voor de kinderbibliotheken. 

Op grond van artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit bij de Algemene subsidieverordening Gouda 
2003 moet de Bibliotheek Gouda de volgende stukken leveren: 

- Een financieel verslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de besteding van 
de verleende subsidie. Het verslag moet voorzien zijn van een goedkeurende 
accountantsverklaring.  

- De balans van de instelling per ultimo 2012. 

Samenstelling bestuur 

In 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

• De heer mr. A.W. Warnar, voorzitter. 
• De heer S. Vermeulen, penningmeester.  
• Mevrouw H. Esser. 
• De heer P. Terlouw. 
• Mevrouw E.W. Kaal-Hartog. 

 

De termijn van de heer A.W. Warnar en mevrouw H. Esser is per 31-12-2012 statutair verlopen. In 

de afgelopen 8 jaar –vanaf de verzelfstandiging van de bibliotheek- was A.W. Warnar voorzitter 

van de bibliotheek en H. Esser lid van het bestuur. Ze hebben actief bijgedragen aan de 

verandering van de bibliotheek van een gemeentelijke afdeling naar een zelfstandige, goed 

functionerende stichting met een correcte financiële huishouding en de toepassing van de code 

Cultural Governance. Het bestuur heeft van beiden afscheid genomen onder dankzegging voor hun 

inzet en expertise. 

Accountant 

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. deed de controle opdracht 2012. 

Belangrijke ontwikkelingen 2012 

Het jaar 2012 was het eerste jaar van de transformatie van een grootschalig, geconcentreerd 

netwerk naar een fijnmazig, gedistribueerd netwerk. Met de opening van de plug-in bibliotheek 

(20.942 uitleningen) en 2 kinderbibliotheken (samen 46.624 uitleningen) hebben we een aanvang 

gemaakt met het fijnmazige netwerk.  

Op het gebied van educatie konden we dankzij andere financiële bronnen werken aan 

leesbevordering in de voorschoolse periode met projecten als de Voorleesexpress en Boekstart en 

is een aanvang gemaakt met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van leesbevordering bij 

de kinderen in Oosterwei.  
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Financieel beleid en resultaat 

Het bestuur heeft in december 2009 besloten om - met ingang van 1 januari 2010 - de 

jaarrekening op te stellen met toepassing van richtlijn C1 voor kleine organisaties –zonder- 

winststreven.  

Het bestuur heeft in 2012 de financiële situatie van de bibliotheek verschillende keren besproken: 

• meerdere perspectieven over de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren zijn 

tegen het licht gehouden; 

• locatie onderzoek naar de compacte stadsbibliotheek door de gemeente is op de voet 

gevolgd; 

• om in de toekomst leden aan de bibliotheek te verbinden zijn de mogelijkheden voor de 

structurele inzet van marketing diverse keren besproken; 

• de huurcontracten van de bibliotheken aan de Spieringstraat en aan de Lekkeburg zijn per 

1-1-2014 opgezegd. 

 
In januari 2014 verhuist de bibliotheek naar één nieuwe vestiging. Daarmee worden de locaties 

Centrale en Bloemendaal achtergelaten. In verband met deze verhuizing en de daarmee gepaard 

gaande volledige herinrichting van de nieuwe locatie, is de inventaris en de inrichting van de oude 

locaties in 2012 versneld afgeschreven. In het oorspronkelijke afschrijvingsschema werd uitgegaan 

van meerdere jaren die na 2014 doorliepen. Deze jaren na 2014 zijn in de jaarrekening van 2012 

afgeschreven zodat de waarde van de betreffende inrichting en inventaris per saldo nog voor de 

waarde van één gebruiksjaar, namelijk 2013, in de boeken staat. De afschrijving over dit jaar 

wordt in 2013 ten laste van de exploitatie gebracht. Daarmee is de waarde van de inrichting en 

inventaris eind 2013 nihil. 

 

Het resultaat op hoofdlijnen laat zien dat de kosten over de gehele linie dalen omdat de vestiging 

in Goverwelle is gesloten maar evenzeer als gevolg hiervan dalen de inkomsten uit bijdragen van 

leners.  De baten worden gunstig beïnvloed door de eenmalige teruggave van in het verleden ten 

onrechte afgedragen leenrechtvergoedingen.  

 

Vooruitblik 2013 

In 2013 worden de voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de bibliotheken met de 

frontoffice  van het Streekarchief naar de nieuwe locatie op Klein Amerika. We zullen er met 

bescheiden middelen een innovatieve en 21e eeuw bibliotheek realiseren. In de wijk Bloemendaal 

komt een plug-in bibliotheek en een kinderbibliotheek.  De transformatie vraagt tevens om een 

nieuwe aanpak van klantenbinding en een zoektocht naar andere geldstromen. Kortom: er blijft: 

‘Werk aan de Winkel’.  
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Balans per 31 december 2012 
31 december 2012 31 december 2011 

€ € 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Zelfservice 0 19.938 
Inventaris en inrichting 34.712 256.470 
Automatisering 41.767 123.519 

  76.480 399.927 
Vlottende activa 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

Debiteuren 27.659 40.763 
Te vorderen omzetbelasting 68.701 70.899 
Overige vorderingen en overlopende activa 112.487 71.731 

  208.847 183.393 

Liquide middelen 

Kas 225 325 

Rekening courant 397.042 299.779 
Deposito's 266.555 162.503 

  663.822 462.607 

ACTIVA 949.149 1.045.927 
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Balans per 31 december 2012 

31 december 2012 31 december 2011 
€ € 

Eigen vermogen 

Algemene reserve -17.630 7.810 
Onverdeeld resultaat na belastingen 26.497 -25.439 
Bestemmingsreserves 36.653 36.653 

  45.520   19.024 

Voorzieningen 20.000 98.356 

Vreemd vermogen 

Fonds Oosterwei 101.190 151.560 

Langlopende schulden 232.500 279.000 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Kortlopend deel leningen 46.500 86.250 
Crediteuren 225.049 157.338 
Vooruitontvangen subsidies 58.540 37.000 
Vooruitontvangen contributies 112.473 109.465 

Te betalen loonheffing en sociale lasten 28.395 34.288 
Te betalen pensioenpremies 948 5.120 
Overlopende passiva en overige schulden 78.034 68.526 

  549.939   497.987 

PASSIVA 949.149 1.045.927 
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Rekening van baten en lasten over 

2012 
Rekening Begroting Rekening 

2012 2012 2011 

€ € € 
BATEN 
Exploitatiesubsidies 2.209.482 2.143.561 2.331.976 
Bijdragen leners 297.650 313.080 339.597 

Specifieke dienstverlening 124.225 94.600 90.703 
Diverse baten 89.406 28.050 34.301 

      

2.720.763 2.579.291 2.796.577 

LASTEN 

Bestuur en organisatie 68.618 54.641 81.163 
Huisvesting 575.395 504.605 631.264 
Personeel 1.307.750 1.259.184 1.297.152 
Administratie 111.773 114.400 109.741 

Transport 12.102 12.310 7.295 
Automatisering 293.603 300.999 355.449 
Collectie en media 243.092 281.331 257.440 
Specifieke kosten 64.362 29.821 62.345 

Overige kosten 17.571 22.000 20.167 
      

2.694.266 2.579.291 2.822.016 

Resultaat voor bestemming 26.497 0 -25.439 

Onttrekking/toevoeging aan algemene reserve 26.497 -25.439 

Onttrekking aan bestemmingsreserves 
      

Resultaat na bestemming 0 0 0 
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Kasstroomoverzicht 

2012 2011 
Kasstroom uit operationele activiteiten € € 

Exploitatieresultaat 26.497 -25.439 

Aanpassingen voor: 

- afschrijvingen 329.924 166.522 
- mutaties voorzieningen en fondsen -128.726 162.204 

201.198 328.726 

Veranderingen in vlottende middelen 

- vorderingen      25.454 62.880 
- kortlopende schulden 51.952 25.848 

26.498 88.728 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 254.192 214.559 

investeringen t.l.v. bestemmingsreserves 0 0 

investeringen in materiële vaste activa 6.478 25.591 

6.478 25.591 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Opname langlopende schulden 0 0 
Aflossing langlopende schulden 46.500 86.250 

46.500 86.250 

Mutatie geldmiddelen 201.215 102.718 

Liquiditeit 

Liquide middelen per 31 december 663.822 462.607 

Liquide middelen per 1 januari 462.607 359.889 

Mutatie liquide middelen 201.215 102.718 
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Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
 
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het 
voorgaande ongewijzigd. 
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-
winststreven.  
 
De ter vergelijking opgenomen begroting is de werkbegroting goedgekeurd door het Bestuur in de 
vergadering van 9 oktober 2012.  
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder 
aftrek van afschrijvingen, met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk 
in deze branche, niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de lopende exploitatie. 
 
Vorderingen 
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. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter 
vrije beschikking van de stichting. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves worden door het bestuur gevormd voor besteding van gelden aan specifieke 
doelen.  
 
Bestemmingsreserve inrichting en inventaris 
De bestemmingsreserve inrichting en inventaris is gevormd voor de herinrichting van bibliotheken. 
 
Bestemmingsreserve personeel 
De bestemmingsreserve personeel is gevormd om uitkeringen jubilea en overige incidentele 
personeelskosten te kunnen bekostigen. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van 
de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorziening onderhoud gebouwen 
De voorziening onderhoud gebouwen is gevormd voor het huurdersonderhoud van de vestigingen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na balansdatum 31 december 2012 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in de 
jaarrekening zijn te vermelden.
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Materiële vaste activa Zelf-  
Inrichting 
& Automati-  Boeken-  Totaal 

service  inventaris sering wagen 
€ € € € € 

Aanschafwaarde 293.526 391.864 871.367 25.000 1.581.757 
Cumulatieve 
afschrijving 273.588 135.396 747.848 25.000 1.181.831 

          

Boekwaarde begin 19.938 256.468 123.519 0 399.926 

Investeringen 0 0 6.478 0 6.478 
Afschrijvingen -19.938 -221.756 -88.230 0 -329.924 

          

Mutaties boekwaarde -19.938 -221.756 -81.752 0 -323.446 

Aanschafwaarde 293.526 391.864 877.845 25.000 1.588.235 
Cumulatieve 
afschrijving 293.526 357.152 836.078 25.000 1.511.755 

          

Boekwaarde einde 0 34.712 41.767 0 76.480 

   

Per 1 januari 2014 neemt de bibliotheek haar intrek in nieuwe huisvesting. In verband daarmee 
zijn de lopende huurcontracten per die datum opgezegd, en is in de waardering van de inrichting 
en inventaris van de panden Centrale en Bloemendaal uitgegaan van nog één resterend 
gebruiksjaar. Dit heeft geleid tot een eenmalige extra afschrijving van € 186.051.  

   

 
 

2012 2011 
€ € 

Debiteuren 27.659 40.763 

2012 2011 
€ € 

Overige vorderingen en overlopende activa 
Vooruitbetaalde abonnementen tijdschriften 685 505 
Vooruitbetaalde verzekeringen 20.567 18.848 
Rekening-courant Waterwolf 74.509 0 

Overige vorderingen 16.726 12.732 
Te ontvangen subsidies 0 39.646 

112.487 71.731 

De debiteuren betreffen voornamelijk afrekeningen in projecten. 
 
De vooruitbetaalde verzekeringen betreffen ontvangen facturen voor de inventaris/goederen 
verzekering , rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen. De rekening-courant 
Waterwolf betreft het nog te ontvangen bedrag uit dit project.
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Eigen vermogen 2012 2011 

€ € 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari -17.629 7.810 
Toevoeging cq onttrekking boekjaar 26.497 -25.439 

Stand per 31 december 8.868 -17.629 

Bestemmingsreserves 

Stand per 1 januari 36.653 36.653 
Mutatie boekjaar 0 0 

Stand per 31 december 36.653 36.653 

Voorziening groot onderhoud 

Stand per 1 januari 98.356 87.713 
Dotatie/vrijval -77.119 30.900 
Onttrekking -1.237 -20.257 

Stand per 31 december 20.000 98.356 

In verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie per 1 januari 2014 is, behoudens een 
inschatting van de nog te ontvangen afrekening over 2012, de voorziening voor groot onderhoud 
vrijgevallen. De onderhoudskosten voor 2013 worden uit de lopende exploitatie betaald. 
 

Vreemd vermogen 

Fonds Oosterwei 

Stand per 1 januari 151.560 0 
Dotatie 103.033 153.960 
Onttrekking -153.403 -2.400 

Stand per 31 december 101.190 151.560 

 
 
In 2011 is een fonds opgericht ten behoeve van project Oosterwei. Dit fonds wordt gevormd door 
externe financiers en is bedoeld voor de uitvoering van een kinderbibliotheek en daarbij behorend 
wetenschappelijk onderzoek. Indien het wetenschappelijk onderzoek niet wordt uitgevoerd moet 
het hiervoor ontvangen bedrag worden geretourneerd. De onttrekkingen uit dit fonds beslaan 
onder meer de provisie voor de fondsenwerver en een betaling in het kader van het hiervoor 
aangehaalde wetenschappelijk onderzoek. Deze fondsenwerver werft fondsen voor de bibliotheek 
op basis van no-cure, no pay.
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Leningen langlopend Leningen ABN-AMRO 
10 jaar 5 jaar Totaal 

€ € € 

Oorspronkelijke hoofdsom 465.000 252.854 717.854 
Cumulatieve aflossingen -139.500 -213.104 -352.604 

Stand begin boekjaar 325.500 39.750 365.250 

Toename hoofdsom 0 0 0 
Aflossingen -46.500 -39.750 -86.250 

Stand einde boekjaar 279.000 0 279.000 

Kortlopend deel 46.500 0 46.500 

Boekwaarde einde 
boekjaar 232.500 0 232.500 

 

 
De lening ABN-AMRO, 5 jaar, oorspronkelijk groot € 265.000 is aangegaan in juli 2007, ter 
financiering van de investeringen in de zelfservice. Aflossing dient te geschieden in 20 termijnen 
groot € 13.250 steeds te voldoen per kwartaal. 
 
De lening ABN-AMRO 10 jaar, is opgenomen vanaf februari 2008, ter financiering van de 
investeringen in de herinrichting van Bloemendaal, Goverwelle en de Centrale.  Aflossing dient te 
geschieden in termijnen groot € 11.625 steeds te voldoen per kwartaal.  
 
Ter  zekerheid van de verstrekte leningen is het pandrecht op de inventaris en vorderingen 
verleend. De gemeente Gouda heeft een garantie vertrekt tot een bedrag van € 730.000 
 

 

2012 2011 
€ € 

Overlopende passiva en overige schulden 

Reservering vakantiegeld 32.684 32.389 
Reservering vakantiedagen 19.811 17.907 
Te betalen accountant 4.360 3.000 

Gelden onderweg 0 -4.081 
Te betalen personeel 4.581 5.982 
Overige 16.597 13.329 

78.034 68.526 

 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De bibliotheek is huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van circa € 285.000. 
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BATEN 
 
 

 

Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 

Subsidies 

Exploitatie subsidies  2.025.611 2.025.611 2.211.038 
Brede school de Biep 44.991 45.450 44.991 
Overige doelsubsidies 138.880 72.500 75.947 

Exploitatiesubsidies 2.209.482 2.143.561 2.331.976 

      
 
 
Toelichting subsidies 
 
De exploitatiesubsidie van € 2.025.611 voor 2012 is conform de beschikking van de gemeente 
Gouda.  
De overige doelsubsidies in 2012 bestaan onder andere uit bijdragen aan de projecten 
Kinderbibliotheken, Historisch Gouda, Vromannacht en een bijdrage voor de mediacoach. 
 

 

Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 

Contributies 235.793 234.280 234.356 
Leengeld 8.027 12.700 10.106 

Telaatgelden 46.431 57.000 79.813 
Schadevergoedingen 3.381 3.700 3.211 
Verkoop afgeschreven boeken 1.936 5.400 6.231 
Internet 0 0 5.442 

Verkoop overige 2.082 0 438 

297.650 313.080 339.597 

 
Toelichting opbrengsten 
 
 
In 2012 waren er 7.201 (2011: 8.373) betaalde abonnementen.  
 
De telaatgelden en leengelden zijn afgenomen vanwege de sluiting van de vestiging in Goverwelle.
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Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 
Specifieke dienstverlening 

Opbrengst kopieerapparaat 2.326 1.000 1.206 
Lezingen 0 0 3.000 
Cursussen en workshops 84.664 25.500 60.115 

Cursussen en workshops volwassenen 23.375 15.700 8.796 
Dienstverlening aan scholen 949 13.000 1.054 
Verkoop ingekochte materialen 628 0 0 
Verhuur gebouwen 8.792 12.500 15.024 

Overige specifieke dienstverlening 3.491 26.900 1.508 

124.225 94.600 90.703 

 
Toelichting specifieke dienstverlening 
 
De opbrengsten specifieke dienstverlening zijn hoger dan begroot, en hoger dan in 2011. De 
hogere opbrengsten bestaan met name uit werkzaamheden voor het project Skoolzone, 
opgenomen onder de cursussen en workshops.  

 

 

 

Diverse baten 

Giften 210 0 0 
Rentebaten 18.144 2.500 6.033 
Diverse baten 71.053 25.550 28.268 

89.406 28.050 34.301 

 
Toelichting diverse baten 
 
 
De diverse baten betreft nagenoeg geheel de terugontvangst van in het verleden ten onrechte 
afgedragen leenrecht. E.e.a. als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad in november 2012 na 
een langslepende juridische kwestie tussen de Stichting Leenrecht en de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. De rentevergoeding hierover is onder de Rentebaten verantwoord. 

 

TOTAAL BATEN 2.720.763 2.579.291 2.796.577 
 ======== ======== ======== 
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LASTEN. 
 

 2012 2012 2011 
€ € € 

Bestuur en organisatie 

Representatiekosten 3.937 1.616 3.613 

Publiciteit 13.013 25.553 24.647 
Documentatie en vakliteratuur 1.243 2.020 2.010 
Bestuurskosten 6.450 5.656 4.465 
Overige 29.163 10.100 33.514 

Contributies 9.313 5.151 8.384 
Accountantskosten 5.500 4.545 4.530 

68.618 54.641 81.163 

 
 
Toelichting bestuur en organisatie 
 
De kosten voor bestuur en organisatie zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 
door een onder Overige opgenomen onderzoek naar mogelijkheden voor publiciteit. 
  
 

 

Huisvesting 

Huur gebouw 266.745 301.000 360.148 
Onderhoud gebouw en inventaris 21.403 10.100 12.576 

Energiekosten 40.768 42.700 48.721 
Afschrijving inventaris en inrichting 221.756 35.705 36.000 
Dotatie onderhoud gebouwen -77.119 23.900 30.900 
Schoonmaakkosten 48.272 47.000 56.315 

Belastingen 7.709 6.300 8.268 

Verzekeringen 

  
22.696 20.700 22.715 

Kleine aanschaffingen 4.035 4.000 11.342 
Beveiligingskosten 17.674 12.200 23.681 
Overige 1.454 1.000 20.598 

575.395 504.605 631.264 

Toelichting huisvesting 
 
De huisvestingskosten zijn lager dan in 2011 door de sluiting van de vestiging in Goverwelle. De 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening is negatief door vrijval van de voorziening. De post 
afschrijving inventaris en inrichting bevat een eenmalige afschrijvinglast ten bedrage van 
€ 186.051 in verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie per 1 januari 2014. 
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Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 
Personeel 

Salariskosten 691.818 668.629 960.409 
Sociale lasten 107.526 103.922 100.854 

Pensioenkosten 112.556 108.784 106.962 
Reiskosten 14.678 9.200 14.081 

      

926.578 890.535 1.182.306 

Onkostenvergoeding 390 0 463 
Extern personeel 332.700 333.998 57.824 
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 24.129 20.951 18.758 

Overige personeelskosten 23.952 13.700 37.801 
      

1.307.750 1.259.184 1.297.152 

 
Toelichting personeel 
 
De personeelskosten zijn hoger dan begroot. De salarissen van eigen personeel is vrijwel conform 
begroting. De overschrijding wordt veroorzaakt door de inzet van personeel ten behoeve van 
verschillende projecten en door vervanging en coaching bij ziekteverzuim. 
 

Aantal personeelsleden 2012   2011 

Stichting     16,3   16,0 

Gemeente   4,6   5,5 

Totaal     20,9   21,5 
 
 

Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 
Administratie 

Reproductie, kopieerkosten en drukwerk 16.424 23.100 23.701 
Kantoorbenodigdheden 2.441 2.500 3.637 
Port- en vrachtkosten 7.550 11.700 8.322 
Telefoonkosten 24.728 12.600 16.487 

Bankkosten 3.283 3.000 4.322 
Financiële-, personeels- en salarisadministratie 57.347 61.500 53.272 

    

111.773 114.400 109.741 

 
Toelichting administratie 
 
De administratiekosten zijn per saldo lager dan begroot. De overschrijding van de telefoonkosten 
wordt veroorzaakt door de aanschaf van een VOIP-centrale ten bedrage van € 5.280.Door scherpe 
inkoop zijn de kosten van reproductie, kopieren en drukwerk lager uitgevallen. 
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Rekening  Begroting Rekening 
2012 2012 2011 

€ € € 

Transport 

Overige vervoerskosten 12.102 12.310 7.295 

      

12.102 12.310 7.295 

 

 Automatisering 

Afschrijving automatisering 88.230 78.325 78.510 
Onderhoud en rep. bibliotheek automatisering 82.036 79.236 89.658 
Kosten ledenadministratie 0 2.828 4.795 

Communicatiekosten 28.290 20.976 28.985 
Afschrijving zelfservice 19.938 36.000 52.014 
Licenties automatisering 45.295 48.561 46.473 
Leasekosten automatisering 7.456 7.500 14.584 
Overige 
automatiseringskosten 22.358 27.573 40.430 

      

293.603 300.999 355.449 

Toelichting automatisering 
 
De afschrijvingskosten automatisering zijn hoger dan begroot aangezien de afschrijving van de 
hardware vanaf 2011 versneld plaatsvindt. Voorheen werden afschrijvingen in automatisering in 5 
jaar afgeschreven. 

€ € € 
Collectie en media 

Aankoop boeken 126.817 132.500 114.397 
Aankoop overige media dragers 6.447 8.181 5.399 
Internet & raadplegen software 14.887 18.382 14.529 
Huur boeken 2.951 4.848 2.172 

Leen en reprorecht 55.260 75.000 79.490 
Tijdschriften en dagbladen 17.506 22.220 21.892 
Kosten aanschaf informatie 18.091 17.978 17.706 
Overige materialen 1.133 2.222 1.855 

      

243.092 281.331 257.440 

Toelichting collectie en media 
 
Doordat de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen de Stichting Leenrecht in het voordeel van 
de bibliotheken is uitgevallen, zijn de kosten van leenrecht over 2012 lager uitgevallen dan begroot 
en dan vorig jaar. De bedragen die over eerdere jaren zijn terugontvangen, zijn verantwoord onder 
Diverse Baten. 
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€ € € 
Specifieke kosten 

Specifieke kosten projecten 49.783 19.115 41.381 
Kosten kennis, kunst, cultuur en literatuur 14.579 10.706 20.964 

      

64.362 29.821 62.345 

 
Toelichting specifieke kosten 
 
De specifieke kosten zijn hoger dan begroot doordat er meer activiteiten hebben plaatsgevonden dan 
begroot. In een aantal gevallen staan hier ook extra inkomsten tegenover.  
 
 

 
2012 2012 2011 

€ € € 
Overige kosten 

Rentelasten 17.556 22.000 22.667 
Overige kosten 15 0 -2.500 

      

17.571 22.000 20.167 

 
 


