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Inleiding
2018 was het jaar waarin Gouda de Roze Stad van Nederland was –
met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni – en natuurlijk kleurde
ook de programmering van de Stadsbibliotheek en de partners in de
Chocoladefabriek roze, met Parkbiosfilms als Priscilla, Queen of the Desert,
het Roze Archief (tentoonstelling Streekarchief) en diverse bijeenkomsten
rondom de LHBTI-thema’s.
Het voorjaar stond in het teken van

Het Taalhuis blijkt na de vliegende start in 2017

tijdens een spannende poëziemiddag

aan is in Gouda. De Taalzomer, een initiatief

twee verkiezingen. Op 17 februari werd
de nieuwe Stadsdichter van Gouda

gekozen. En op 20 maart, een dag voor de

gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde de

bibliotheek een socratisch debat voor alle lokale
lijsttrekkers, onder leiding van Daan Roovers,

een vaste waarde waar heel duidelijk behoefte
van de bibliotheek voor het Taalhuis, liet zien
dat ook – juist – in de zomer behoefte is aan

gezamenlijke activiteiten voor (laaggeletterde)
ouders en kinderen.

sinds 2019 Filosoof des Vaderlands.

De bezoekersaantallen in de Stadsbibliotheek en

Beide evenementen zorgden voor een

grote schommelingen zien. Op het aantal van

uitpuilende bezetting van trap/tribune en

omloop. Ze zetten de toon voor de rest van het
jaar, met drukbezochte activiteiten zoals het

bezoek van de ‘Queen of Crime’ Karin Slaughter,

de aftrap van de landelijke bibliotheekcampagne
Nederland Leest en natuurlijk Gouda bij
Kaarslicht.

de kinderbibliotheken in de wijken laten geen

dik boven de 500.000 bezoekers, verwelkomden
we dit jaar 4.000 mensen minder in de

Chocoladefabriek. Dat is deels te wijten aan (de
overlast van) de verbouwing van de wc’s op de
begane grond en zeker ook aan de snoeihete

zomer, waarmee het inpandig wekenlang rond
de 32°C was.

Een stampvolle Chocoladefabriek tijdens het verkiezingsdebat op 20 maart.
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Graag wil ik jullie hartelijk danken dat

jullie Karin Slaughter zeer welkom hebben
ontvangen in jullie prachtige bibliotheek.
Jullie hebben een prachtige namiddag

georganiseerd en Karin vond het ook erg

geslaagd. Ik hoop dat jullie deze dag net zo
plezierig hebben ervaren als wij.

- Chantal Hattink, Harper Collins Holland

Karin Slaughter (links) werd geïnterviewd
door Patricia Snel tijdens haar bezoek aan de
Chocoladefabriek.
In totaal (Stadsbibliotheek plus
kinderbibliotheken en uitleenpunten) kwamen
opnieuw een kleine 600.000 bezoekers in
aanraking met een van de vele facetten van de
bibliotheek.
Eind december verwelkomden we een
nieuwe bewoner in de Chocoladefabriek: de
Goudse start-up VRSpace, met wie we gaan
samenwerken op het gebied van mediawijsheid
en virtual en augmented reality. De plannen
voor uitbreiding op de tweede verdieping namen
behoorlijk wat tijd in beslag en het ziet ernaar
uit dat de definitieve beslissing in mei 2019 zal
worden genomen door de gemeenteraad. De
realisatie zou kunnen plaatsvinden in 2020.
Hetzelfde geldt voor de plannen voor Gouda
Noord, pand Lekkenburg, waar de bibliotheek
haar intrek neemt met een kinderbibliotheek en
een servicepunt voor volwassenen.
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Met deze uitvalsbasis erbij is de bibliotheek nog
zichtbaarder en sterker aanwezig in de wijken.
Het succes van de bibliotheek is vanzelfsprekend
te danken aan het loyale en inspirerende
netwerk van allianties in en om Gouda. Als
altijd zijn we iedereen zeer dankbaar voor de
samenwerking: lokale ondernemers, culturele
en onderwijsinstellingen, regionale en (inter)
nationale bibliotheekvoorzieningen.
En natuurlijk ook veel dank aan alle
medewerkers en vrijwilligers voor hun niet
aflatende inzet voor de bibliotheek.
Erna Staal
directeur-bestuurder
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Onze missie
Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf te halen door te lezen en te blijven leren gedurende het hele
leven. Maar ook door te dromen over nieuwe werelden en de blik te verruimen. Wij delen onze mensen
en collecties, onze kennis en connecties en bieden daarmee iedereen van 0 tot 100 jaar een Venster op
de Wereld.

Onze waarden
Gedeelde waarden die leidend zijn bij alles wat we doen:
Leren en delen, dromen en spelen.
Een lerende houding en de bereidheid te innoveren staan hoog in ons vaandel. Wij schuwen het experiment niet, kijken kritisch naar de resultaten en naar onze eigen rol daarin. Alles wat we doen staat
in het teken van delen, uitwisselen en samenwerken. En alles moet een meerwaarde hebben voor de
mensen in de stad waarin we verankerd zijn.
Wij zijn ambassadeurs van onze bibliotheek en brengen die waar we maar kunnen – binnen en buiten
de branche en in binnen- en buitenland – in al haar facetten onder de aandacht. In dit netwerk zoeken
we ook de verbinding tussen de publieke en de private sector.
Creativiteit krijgt pas echt een kans als we de wereld voor ons zien niet zoals deze nu is, maar zoals we
deze zouden willen maken. Om de samenleving en ons eigen leven steeds nieuwe impulsen te kunnen
geven, moeten we durven dromen en spelen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene.
Bij alles wat we doen staan onze bezoekers en onze leden centraal. Ze kunnen rekenen op een gastvrije
dienstverlening, die in de komende jaren steeds meer op maat gesneden zal zijn.
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Leden, bezoekers en gebruik
•

Het aantal bezoekers in 2018 in de Chocoladefabriek bedroeg 510.718. Dat zijn 4.016 bezoekers
minder dan in 2017. Deze lichte daling is te wijten aan een tijdelijke verbouwing op de begane grond
in de maanden maart-april en de lange, hete zomer.

•

Het aantal leden per 31 december 2018 ten opzichte van een jaar geleden is gegroeid met 330. Het
totaal aantal leden bedraagt 17.528. Hiervan zijn 10.529 jeugdleden.

•

Het aantal uitleningen in 2018 bedroeg 488.027. Dit is inclusief 130.853 internetverlengingen. Een
lichte daling van circa 4 % ten opzichte van 2017.
In de uitleenpunten Bloemendaal en Goverwelle werden 34.423 boeken uitgeleend en in de
kinderbibliotheken 76.238 boeken. De Stadsbibliotheek had 377.666 uitleningen waarvan 199.500
jeugdmaterialen en 178.166 boeken voor volwassenen.

•

Een toenemend aantal inwoners van Gouda maakt gebruik van de landelijke digitale bibliotheek:
2.886 personen en samen leenden zij 20.817 boeken. Dit is een stijging van respectievelijk 21,3 % en
15,3 %. De bibliotheekapp voor de eigen collectie werd door 654 klanten gebruikt.

Ook via de sociale media weten bezoekers ons te vinden en delen we informatie over activiteiten en
evenementen. Op Twitter kregen 1.902 volgers het nieuws in 130 tweets en 1.960 Facebook-volgers
kregen 174 posts. Voor de 550 Instagramvolgers waren er 143 posts. Met onze digitale nieuwsbrief
bereikten we vanaf de invoering van de AVG 8.261 abonnees, een daling van 10% ten opzichte van
het jaar ervoor. In 2018 zijn 12 nieuwsbrieven verzonden met informatie over cursussen, activiteiten,
workshops en de collectie. Donateurs van de bibliotheek kregen 4 keer een eigen nieuwsbrief met
wetenswaardigheden.
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Venster op de wereld
Volwassenprogrammering

Het hele jaar stond de programmering in het teken van Gouda Roze
Hoofdstad. Een rode draad in het voorjaar waren de verkiezingen. Zowel de
verkiezing van de stadsdichter als het grote, socratische lijsttrekkersdebat
aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, zorgden voor een
bomvolle Chocoladefabriek.
De programmering bood verder onder meer Parkbios, met de films Priscilla, Queen of the Desert en The
Danish Girl, schrijversoptredens van Tom Lanoye, Wanda Reisel & Herman Koch, en in de zomer een
uitverkochte zaal voor Karin Slaughter.
De bibliotheek verzorgde als ieder jaar workshops en cursussen; van Online Marketing tot
Autobiografisch Schrijven, van Klassieke Oudheid tot Gedoemanagement. En vanzelfsprekend was
er weer een waaier aan (vreemde) taalcursussen. Ook waren er lezingen als ‘Waarom roze roze is.
Geschiedenis van een kleur’. Het cursusaanbod bereikte een kleine 400 cursisten in totaal.
Bibliotheken hebben een eigen karakter. Er
zijn deftige, stille bibliotheken, waar je vanzelf
gaat fluisteren, saaie bibliotheken waar niks
gebeurt en dan heb je de Chocoladefabriek,
die altijd zindert van de activiteiten. Ik was
enorm vereerd toen ik de uitnodiging kreeg
om daar een cursus Autobiografisch Schrijven
van zes zondagen te geven. Binnen een
week waren de inschrijvingen binnen en het
werd zo leuk als ik had gehoopt: er waren
beginnende schrijvers, die al gauw begrepen
hoe ze hun stijl konden aanscherpen, er
waren ervaren schrijvers, die graag wilden
horen hoe ze zich konden verbeteren, maar
vooral was er een kameraadschappelijke
sfeer waarin ruimte was voor diepere
emoties. Die horen vanzelfsprekend ook bij
levensgeschiedenissen.

- Yvonne Kroonenberg
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Op 29 oktober organiseerde de bibliotheek
in samenwerking met Probiblio de
netwerkbijeenkomst voor beleidsambtenaren,
lokale politici en bibliotheekdirecteuren over ‘De
waarde van de bibliotheek’. Sprekers waren onder
meer Thierry van Vugt, wethouder Cultuur van
Gouda en Rik Janssen, gedeputeerde van ZuidHolland.
Op 1 november vond de landelijke aftrap van
de nationale bibliotheekcampagne ‘Nederland
leest’ plaats in de Chocoladefabriek, met een
groots diner. Dit jaar stond de campagne in
het teken van voeding. 1.350 gratis exemplaren
van het publieksboek Je bent wat je leest zijn
uitgedeeld (inclusief 100 grootletterboeken).
Spreekstalmeester van de avond was Teun van de
Keuken.

Het feestelijke Nederland Leest Diner vond op 1 november plaats in de Chocoladefabriek in het bijzijn van
oud-burgemeester Milo Schoenmaker en de auteurs die meewerkten aan het geschenk voor leden, onder
wie Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert en Ronald Giphart.
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Jeugdbibliotheekwerk
In samenwerking met de Brede
School Gouda zijn er voor de
doelgroep peuters t/m 12 jarigen,
zowel onder schooltijd als naschools,
ruim 216 activiteiten uitgezet
waarbij 4.420 kinderen zijn bereikt.
De Nationale Voorleesdagen, een jaarlijks
evenement waarbij bibliotheek en Brede School
een mooi programma presenteren, leverden
90 extra jeugdleden op. Er werden onder
meer 35 bezoeken aan peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven gebracht en er werd vijf
weken lang voorgelezen in de Chocoladefabriek,
en in de kinderbibliotheken Oosterwei en
Bloemendaal.
Na de pilot in 2017 is de Lego-educatielijn in 2018
geborgd in ‘Taal van de Toekomst’.
Het aanbod met BlueBots, Lego We Do en
Mindstorms is via de Brede School uitgezet
naar het onderwijs en (deels) naar de
vakantieprogrammering. Via Probiblio zijn er
workshops gegeven in Amstelveen en de Hoekse

Waard en bij Probiblio zelf als aanvulling op hun
‘Out of the Box’-producten, waarbij Gouda de
workshops rond We Do en Mindstorms mede
heeft ontwikkeld. Ter promotie van deze nieuwe
taal in de bibliotheek hebben we workshops
gegeven bij het driedaagse evenement
Generation Discover op het Malieveld in Den
Haag.
Sinds het schooljaar 2018-2019 worden naast
de We Do en Mindstorms ook de BlueBots op
aanvraag uitgeleend. Basisschool Al Qalam
heeft bijvoorbeeld voor hun Techniekweek twee
weken de BlueBots geleend en voor 6 groepen
workshops We Do en Mindstorms via de Brede
School aangevraagd.
De Kinderburgemeester en haar wethouders
waren ook zeer gecharmeerd van deze
activiteiten. Speciaal voor het Techniekplein
tijdens het Super Coole Kidsfeest was er een
podium ingericht voor de Mindstorms en de
BlueBots. Hier was veel belangstelling voor.
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De 'Taal van de Toekomst' krijgt een vervolg
in de samenwerking met Probiblio (Out of the
Box) en Bibliotheek Eemland. Hierdoor kon
er in 2018 een Minecraft-evenement worden
georganiseerd en zijn er in de kerstvakantie drie
workshops Bloxels gegeven (Brede School, BSO de
Bibelebonz en vrije verkoop). In samenwerking
met het Techniekpunt van de Brede School is
een start gemaakt met het gezamenlijk verder
ontwikkelen van een leerlijn computational
thinking waarbinnen 'Taal van de Toekomst'
past.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar
organiseerde de bibliotheek het Zomerlezenproject. 17 scholen namen deel en bijna 4.000
leespaspoorten werden uitgereikt aan de
leerlingen. Ook waren er in de Chocoladefabriek
twee goedbezochte en gewaardeerde zomerleesen ruildagen, met speciale activiteiten.
Het najaar stond in het teken van het
Kinderboekenweekthema ‘Vriendschap’. Vooral
de boekenvriendjesspeurtocht was populair
en is door honderden kinderen opgelost. In de
Mediawerkplaats konden kinderen voor het
green screen op de foto met hun boekenvriendje.
Gemeente, onderwijs en bibliotheek houden het
gemeenschappelijke doel hoog op de agenda:
kinderen helpen zich te ontplooien en zich
voor te bereiden op een participerende rol in
de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het
bevorderen van taalontwikkeling is daarbij een
essentieel onderdeel, want taal ligt aan de basis
van ALLES.
Klassikaal lenen
20 scholen in Gouda maken gebruik van de
mogelijkheid om klassikaal boeken te komen
lenen. Intensivering van de contacten levert
jaarlijks een stijgend aantal uitleningen op.
Samen zijn scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen goed voor 37.070 uitleningen
via klassikale bezoeken in 2018.
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0-4 ochtenden
In 2018 bezochten zo’n 1.200 ouders en kinderen bibliotheek Oosterwei en Bloemendaal op de
woensdag- en vrijdagochtenden voor peuters. De voorleesuurtjes voorzien in een dringende
behoefte. In samenwerking met docenten van de Garenspinnerij was er ook 4 x muziekles, 2x
prentenboekenyoga o.l.v Esther van Schaik, en organiseerden we 4x een ochtend waarin digitale
media(wijsheid) centraal stond.
BoekStartcoach
In 2018 hebben we, in samenwerking met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), meegedaan aan de
pilot BoekStartcoach, waarbij de coach 40x een ochtend bij de consultatiebureaus is geweest, om met
ouders te praten over het belang van (voor)lezen en ze kennis te laten maken met de bibliotheek. Het
CJG heeft in een evaluatie aangegeven de pilot als zeer succesvol te waarden en wil de samenwerking
graag voortzetten.
Pilot de Bibliotheek op School
In samenwerking met Kindcentrum 'De Ontdekkingsreizigers’ in Westergouwe draaien we in
schooljaar 2018/2019 een pilot met de Bibliotheek op School. Het kindcentrum bestaat uit een
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool en BSO en staat stevig in de nieuwe wijk. Met inzet van
een leesconsulent (bibliotheek) en leescoördinatoren (kindcentrum) zetten we lezen voor 0-12 jaar op
de kaart. In 2018 is een serie naschoolse activiteiten als experiment met de BSO uitgevoerd.
Vanaf januari 2019 gaat de pilot daadwerkelijk van start.
Leesvoer
In samenwerking met Kitty Bakker van B4books lanceerden we het project Leesvoer en kwam Nicky
met hond Soef namens stichting R.E.A.D. naar de Chocoladefabriek. 12 kinderen van BSO Bibelebonz
lazen aan Soef voor. Het project maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek over de (positieve)
effecten van voorlezen aan een huisdier voor kinderen met een taalachterstand.
Openingsuren
De vier kinderbilbiotheken waren gezamenlijk 41
uur per week geopend (Bloemendaal-Plaswijck
en Goverwelle 5 middagen, Oosterwei en
Brede School De Biep 3 middagen; Oosterwei
en Bloemendaal-Plaswijck 1 ochtend voor de
peuters).
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Taalhuis
Het Taalhuis heeft zich sinds de opening in september 2017 in het
verslagjaar ontpopt tot een sterke basisvoorziening in Gouda. In totaal
schreven 263 – met name nieuwkomers – zich in voor verschillende
cursussen (sinds de opening in september 2017 staat het totaal aantal
intakes op 372).
De bibliotheek organiseerde voor het Taalhuis een Taalzomer, met allerhande activiteiten voor de doelgroep, zoals leeskringen voor ouder en kind, stadswandelingen en een bezoek aan de Heemtuin.
Om de bekendheid van het Taalhuis te vergroten gaf de coördinator meerdere presentaties in de
stad, onder meer aan de Rotary Gouda, GGD, MozaïekWonen, Quadrant (kinderopvang), Papierwinkel/
Sociaal Team, UWV, Humanitas en zorgverleners in Korte Akkeren.
Twee nieuwe allianties ondertekenden het Taalakkoord in december: MozaïekWonen en Woonpartners Midden-Holland. Met andere samenwerkingspartners werden activiteiten gestart, zoals het Taalmaatjes-project bij Promen en de Klik en Tik-cursus aldaar op de vloer. Ook nam de bibliotheek deel
aan de ‘Dialoog Aanpak Laaggeletterdheid 2020’ van het Ministerie van OC&W.
De bibliotheek heeft een eigen aanbod van leeskringen, waarin cursisten elkaar onder begeleiding
stimuleren om hun leesvaardigheid te vergroten. Tot slot bieden we cursussen aan die de digitale
geletterdheid vergroten voor Gouwenaren die moeite hebben met lezen en schrijven. In totaal namen
220 mensen deel aan deze cursussen.
Voor de VoorleesExpress heeft de bibliotheek een aanvullend programma ontwikkeld waarbij de
gezinnen, na de twintig voorleesessies aan huis, vijf weken op bezoek komen in de Stadsbibliotheek
en een kinderbibliotheek in de buurt. Dit project kon worden gerealiseerd met een subsidie van het
ministerie van OC&W.

Ron de Haas van MozaïekWonen, Astrid De Rijk van Woonpartners Midden-Holland en Erna Staal van de Bibliotheek
Gouda tekenen het Taalakkoord.
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Communicatie
2018 begon meteen goed met de introductie van de nieuwe huisstijl. Dat betekende het omzetten van
alle bestaande communicatiemiddelen. Een mooi moment om alle uitingen kritisch te bekijken qua
inhoud en vorm. In het tweede kwartaal stond de promotie van de Kinderbibliotheken centraal. 14.042
huishoudens in Gouda kregen een flyer in de brievenbus met uitleg over de Kinderbibliotheken.
In augustus is Bonbon, een gezamenlijk publicatie van de partners in de Chocoladefabriek, voor de
tweede keer verschenen. Omdat we graag willen weten wat de bezoekers van Bonbon vinden, is in
december een evaluatie gestart. De uitwerking van deze resultaten nemen we mee in de volgende uitgave van het tijdschrift in het voorjaar van 2019.
De landelijke aftrap van Nederland Leest vond op 1 november plaats in de Chocoladefabriek. Aan
lange picknicktafels hebben 80 genodigden genoten van een spraakmakend diner met onder meer een
geprint voorgerecht, kweekvleesijs en eetbare boekenleggers. Tijdens de campagne had de bibliotheek
ook voor niet-leden een cadeautje: een gratis proefabonnement voor drie maanden. De actie was een
groot succes. Niet alleen qua resultaat (maar liefst 248 proefabonnementen in een maand tijd), maar
zeker ook qua teamspirit onder de collega’s.
In december stond Joris’ kerstboom in de Chocoladefabriek. Deze opvallend grote boom werd van 7 t/m
14 december versierd met zelfgemaakte kerstballen met bijbehorende bijzondere verhalen van bezoekers. Op 12 december was de Chocoladefabriek een van de filmlocaties van het tv-programma Joris’
kerstboom van de KRO-NCRV. Met grote dank aan het Doe Platform Gouda en Probiblio voor hun bijdrage aan de publiciteit rondom dit pr-project.

WORD
DONATEUR!
Samen maken we Gouda
creatiever, slimmer en socialer.

www.bibliotheekgouda.nl/ikworddonateur
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Nieuwe allianties
en bestaande partners
In het verslagjaar ontvingen we groepen belangstellenden uit binnen- en buitenland (België, Duitsland,
Noorwegen, Zwitserland en een IFLA-gezelschap (International Federation of Library Associations and
Institutions)). De Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen
op collega-bibliotheken. De bezoeken helpen ons om in de Chocoladefabriek steeds met een frisse blik te
kijken naar verbeterpunten.
De gesprekken onder leiding van de Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk), samen met Gemiva, het
Centrum voor Jeugd en Gezin en Quandrant over invulling van het gebiedsservicecentrum Lekkenburg
mondden aan het eind van 2018 uit in een concreet bestemmingsplan dat in januari/februari 2019 in
de gemeenteraad is besproken en goedgekeurd. In januari 2020 moeten de deuren open gaan van deze
locatie.
De directeuren van de C4 (Bibliotheek, Cultuurhuis Garenspinnerij, Museum Gouda en de Schouwburg)
organiseerden op 25 januari en op 25 september de Culturele Business Borrel, voor ondernemers, lokale
politici en directeuren/bestuurders uit het culturele veld.
Samenwerkingen met tal van verschillende partners uit het bedrijfsleven en het sociale domein ontstaan
rondom het Taalhuis (cursussen laaggeletterde werknemers van fabrieken en bedrijven in en om Gouda),
maar ook rondom workshops techniek en Taal van de Toekomst voor de jeugd. Daarnaast blijft de
bibliotheek actief betrokken bij het Doe Platform waarin samen met ondernemers en andere culturele
instellingen activiteiten in de Goudse binnenstad worden georganiseerd.
In de Chocoladefabriek verwelkomde de bibliotheek in
december een nieuwe bewoner, de Goudse start-up
VRSpace, met wie er waardevolle initiatieven ontwikkeld
gaan worden op het gebied van mediawijsheid en
virtual en augmented reality.
De Goudse School en het Verzetsmuseum Zuid-Holland
organiseerden respectievelijk inhoudelijke filosofische
avonden en ontmoetingscafés in de Steenlandzaal.

JAARVERSLAG 2018 | De Bibliotheek Gouda

13

Donateurs en sponsors
Op 22 november organiseerde de bibliotheek haar tweede Donateursavond, een jaarlijks terugkerend
evenement waarop verslag wordt gedaan van de activiteiten die de bibliotheek door de gulle giften van
particulieren en bedrijven kan ontplooien. Zo zijn in het boekjaar 25 cadeaulidmaatschappen verstrekt
via de Voedselbank en de sociale wijkteams. Verder werden donaties gedaan aan de VoorleesExpress
en het Taalhuis. Speciale gast op de donateursavond Cees Nooteboom werd geïnterviewd door Daan
Cartens en las voor uit zijn werk.

‘De avond van 22 november j.l. was geweldig georganiseerd en de bibliotheek is ook zo'n
aantrekkelijke plek. We zijn de avond niet vergeten.’
- Simone Sassen & Cees Nooteboom
De talloze activiteiten van de Bibliotheek Gouda konden in 2018worden uitgevoerd dankzij de financiële
steun van (in alfabetische volgorde):
• Federatie de Brede School Gouda
• Gemeente Gouda
• Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
• Kunst van Lezen, Den Haag
• Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag
• Lions Gouda-Reeuwijk

• OCLC, Leiden
• Ministerie van OC&W, Den Haag
• ProBiblio, Hoofddorp
• Rotary Gouda-Bloemendaal
• Stichting 't Trekpaert, Moordrecht
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Haarlem
En een grote groep particuliere donateurs.
Aan allen heel veel dank.
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Personeel
De omvang van de formatie per 31 december 2018 bedraagt 18,4 fte (28 medewerkers). Voor het project
‘Hulp bij de Belastingaangifte’ is een tijdelijke projectmedewerker (0,5 fte) aangetrokken in maart en
april.
Op 4 april begon Mandy Wintershoven als medewerker ondersteuning Frontoffice en op 16 april begon
ManHong Lam als project-assistent Programmering.
De bibliotheek nam afscheid van Helma van den Heuvel (financiën) en Tineke Frequin (communicatie),
beiden wegens vervroegde pensionering; en van Marjon Compeer (front office), Alex Hamer
(communicatie) en Reinout van der Heijden (sales/zaalverhuur) die alle drie hun horizon verlegden
naar een nieuwe bestemming. Directeur-bestuurder Erna Staal is per 1 september 2018 benoemd tot
bestuursvoorzitter van de Stichting CPNB.
Op 18 december vond het jaarlijkse diner van medewerkers en Raad van Toezicht plaats.
Vrijwilligers
Naast medewerkers zijn vrijwilligers van groot belang om de hoeveelheid activiteiten van de
bibliotheek te kunnen uitvoeren. Een groot aantal mensen in en om Gouda zet zich vrijwillig voor ons
in:

VoorleesExpress

50

Boek aan Huis

15

Kinderbibliotheken
Programmering
Seniorweb
Taalhuis
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Balans per 31 december 2018
Financiën

Balans per 31 december 2018

31 december 2018
€

31 december 2017
€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Verbouwingskosten

Herinrichting Chocoladefabriek
Automatisering

47.953

-

632.689

694.100

689.742

694.100

56.032

24.213

9.100

-

Vlottende Activa
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Omzetbelasting

Overige Vorderingen

Liquide Middelen
Kas

Overlopende Kruisposten
Rekening-couranten

Overige vorderingen

ACTIVA
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20.962

40.838

145.332

85.786

125

125

60.298

69.328

68.338

2.085

20.735

-

292.857

483.857

1.190.439

1.333.196

355.365

553.310
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Balans per 31 december 2018
Balans per 31 december 2018

31 december 2018
€

31 december 2017
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves

132.154

114.206

286.952

251.507

48.233

36.175

472.500

525.000

Schulden aan kredietinstellingen

52.500

99.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen

52.687

54.213

Algemene reserve

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA
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154.798

37.054

137.301

44.707

240.513

322.594

1.190.439

1.333.196

382.754

520.514
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Staat van baten en lasten over 2018
Rekening 2018 Begroting 2018 Rekening 2017
€
€
€
Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Sponsorbijdragen

Inkomsten gebruikers
Specifieke dienstverlening
Overige baten

13.500

-

-

2.011.998

2.015.900

1.974.175

305.043

294.000

311.051

267.141

268.000

307.982

2.622.394

2.582.900

2.603.626

1.328.975

1.264.800

1.213.524

91.743

89.500

89.981

6.501

18.211

5.000

-

8.159

2.259

Lasten
Personeelskosten

Huisvestingskosten
Administratie
Transport

644.319
15.749

647.100
15.800

643.215
15.657

Automatisering

190.809

159.200

161.463

Collectie en Media

180.490

202.200

186.392

735

-

-437

Bestuur en organisatie
Specifieke kosten
Overige kosten

Som der Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto Resultaat

37.636

106.878

40.100

122.900

63.159

151.068

2.597.334

2.541.600

2.524.022

25.060

41.300

79.604

10.385

-17.800

-17.782

35.445

23.500

61.822

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doorontwikkeling
Chocoladefabriek/Lekkenburg
Bestemmingsreserve ziekteverzuim
Algemene reserve
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30.000

40.000

17.497

29.409

-12.052
35.445

-7.587

61.822
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR
VERSLAGGEVING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

De standaarden op basis waarvan de
jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisatie
zonder winststreven), die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro.
Activa en passiva worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Vestigingsadres en inschrijfnummer
handelsregister
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda is feitelijk
en statutair gevestigd op Klein Amerika 20,
2806CA te Gouda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 24371198.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de
rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Openbare
Bibliotheek Gouda bestaan voornamelijk
uit: het verzorgen van de openbare
bibliotheekvoorziening en bibliotheekorganisatie
in Gouda.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda is feitelijk
gevestigd op Klein Amerika 20, 2806CA te Gouda,
en heeft de volgende nevenvestigingen:
- Reigerstraat 37, 2802EM Gouda;
- Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda;
- Middenmolenlaan 68a, 2807EC Gouda;
- Bernadottelaan 79, 2806JM Gouda;
- Weerestein 37, 2804GG Gouda;
- Lekkenburg 2-101, 2804XC Gouda
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels
voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van Stichting Openbare Bibliotheek
Gouda zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van
de handelsportefeuille worden gewaardeerd
tegen actuele waarde (reële waarde). De
reële waarde van beursgenoteerde effecten is
gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde
obligaties die geen onderdeel zijn van de
handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
Andere dan beursgenoteerde effecten worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere
actuele (reële) waarde. In dat laatste geval wordt
de reële waarde benaderd met behulp van
algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en
-technieken.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden onmiddellijk
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Waardeverminderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden eveneens
onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de effecten worden direct
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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GRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt
rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in
mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen
tot herstel na afloop van het gebruik van het
actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment
van activering. Dit bedrag wordt verwerkt
als onderdeel van de boekwaarde van het
actief waartegenover voor het gehele bedrag
een voorziening wordt gevormd. Voor de
toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de
voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden
van groot onderhoud verloopt.
Kleine inventarisaankopen en die van grafische
en audiovisuele materialen worden volgens een
bestendige gedragslijn in het jaar van aanschaf
volledig ten laste van de exploitatierekening
gebracht.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde van
de tegenprestatie. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand
van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Bestemmingsreserves
Vorming van bestemmingsreserves vinden
plaats op basis van bestuursbesluit.
Bestemmingsreserves zijn middelen die met een
specifiek doel zijn gereserveerd. De vorming van
deze reserves geschiedt na resultaatbestemming.
Bestedingen waarvoor zo'n reserve is gevormd,
worden ten laste van het resultaat gebracht.
Onttrekkingen aan deze reserve wordt geboekt
via de resultaatbestemming. Indien een
bestemmingsreserve door het bestuur wordt
opgeheven, valt deze reserve, voor zover mogelijk,
vrij ten gunste van de algemene reserve.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van
gebouwen wordt een voorziening gevormd
om deze lasten gelijkmatig te verdelen over
een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de
voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden
voor groot onderhoud verloopt.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Indien geen
sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.

wordt ook verwezen voor wat betreft
pensioenregelingen van dochterondernemingen
in het buitenland.
Som der kosten
De kosten worden bepaald op historische basis
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Kortlopende schulden
Schulden die binnen een jaar vervallen worden
aangemerkt als kortlopend.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil
tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten
over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Subsidiebaten
Onder subsidiebaten wordt verstaan de
aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op
bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders
dan als betaling voor aan het bestuursorgaan
geleverde goederen en/of diensten.
Pensioenlasten
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda heeft alle
pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt
als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de staat van
baten en lasten verwerkt. Zie ook de
grondslagen voor waardering van activa en
passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar
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Bezoldiging topfunctionarissen
belastbare

naam

D.W. Staal

L.J. Middeldorp

beloning
€

82.553

53.906

kostenvergoeding

€

3.458

217

voorziening
beloning
op termijn
€

11.066

7.319

P. Terlouw

1.350

-

-

M.A. Huizer

675

-

-

J.B. Vreede

M.L. Engelsman

M. Brouns

675

675

675

-

-

-

-

-

-
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motivatie
overschrijding norm
n.v.t.
individueel
maximum
187.000
n.v.t.
individueel
maximum
160.889
n.v.t.
individueel
maximum
28.050
n.v.t.
individueel
maximum
18.700
n.v.t.
individueel
maximum
18.700
n.v.t.
individueel
maximum
18.700
n.v.t.
individueel
maximum
18.700

functie(s)

Duur en omvang dienstverband

Directeurbestuurder

Gehele jaar
100%

Adjunctdirecteur

Gehele jaar
89%

Voorzitter
Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar
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Vooruitblik op 2019 waarin de Chocoladefabriek haar vijfjarig jubileum viert
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Contact

Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
0182 - 590101
info@bibliotheekgouda.nl

www.bibliotheekgouda.nl

