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2020
VOORWOORD

Het is een wel erg ver openstaande deur om 
te melden dat 2020 een bijzonder jaar was. 
Ik denk dat nog nooit zoveel mensen anderen 
hebben gemeld dat het in 2021 alleen maar 
beter kan worden. Op het moment dat ik dit 
schrijf, is het helaas nog niet veel anders.

De coronacrisis die ons land nu al een jaar in 
zijn greep houdt, heeft ook een enorme impact 
op de bibliotheken. Eerst een gedeeltelijke 
sluiting, gevolgd door een volledige sluiting, 
weer een gedeeltelijke opening, een volledige 
opening en nu weer een volledige sluiting. 
Voeg daarbij de volledige sluiting van de 
scholen en het is duidelijk dat de bibliotheken 
met hun uitleen- en educatiefunctie volledig 
op slot zitten. Volledig op slot? Nee! We 
hebben een mobiel uitleenpunt en een haal- 
en brengservice waar zeer intensief gebruik 
van wordt gemaakt. Zo proberen we toch 
tegemoet te komen aan de wensen, binnen 
de gegeven omstandigheden. Daarnaast is 
dit een mogelijkheid om in contact te blijven 
met de leden van de bibliotheek. 

In dit soort bijzondere omstandigheden besef 
je pas wat de waarde is van je stakeholders. De 
samenwerking in deze tijd met de gemeenten 
is geweldig geweest. Dit geeft rust en maakt 
dat de organisatie verder kan. Als er een tijd 
is geweest dat ik de gemeenten waarvoor wij 
mogen werken heb leren waarderen, is het 
wel in deze tijd.

Intussen zijn wij doorgegaan met het 
ontwikkelen van een aantal concepten. 
Zo is onder meer een verdere impuls gegeven 
aan het dBos concept. dBos, een beproefde 
methode van de Bibliotheek op School, loopt 
al jaren uitstekend en kent binnen onze 
gemeenten een bijna 100 procent dekking. 
Het is nu wel tijd om ook binnen dit concept 
te gaan innoveren. Temeer omdat de waarde 
van goed kunnen lezen nauwelijks kan worden 
onderschat en het percentage mensen met een 

leesachterstand veel groter is dan gedacht. 
Een achterstand opgelopen op de jonge leeftijd 
kan nauwelijks meer worden ingehaald. 
Daarom komen er nieuwe concepten 
waarbij, ook binnen klassenverband, 
kan worden gedifferentieerd.

Daarnaast zijn wij met diverse architecten 
in gesprek geweest om ons rust, ruis en 
rumoerconcept te laten concretiseren. 
Dit is een concept dat met name in het rurale 
gebied in essentiële behoeften kan voorzien. 
Drie zones. Rust: voor wie wil studeren of in 
stilte wil werken. Ruis: voor wie zachtjes wil 
kunnen spreken om te kunnen overleggen met 
een ander. Rumoer: ontmoeting of zakelijk 
overleg. Dit aangevuld met een moderne 
inrichting, couleur locale en een makersplaats 
met bijvoorbeeld 3D printers. Dit concept zal 
voor het eerst worden toegepast in Gorredijk. 
We zijn blij dat we hiervoor mede een 
grote subsidie hebben gekregen en kunnen 
samenwerken met Koninklijke Bibliotheek, 
Hogeschool Rotterdam en Technische 
Universiteit (TU) Delft.

Tenslotte zijn we blij dat we ook steeds 
meer gevonden worden door andere 
partijen. De middelbare scholen constateren 
steeds vaker dat door corona leerlingen 
afhaken. Daarom beginnen we, eerst in 
Weststellingwerf, met het aanbieden 
van begeleide huiswerkklassen. 

Kortom, de bibliotheek is een dynamisch 
bedrijf. Misschien moeten we dat eens 
wat meer laten zien.

Mevrouw drs. Rebecca Siebinga-Bookelmann, 
Directeur BZOF a.i.
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1. RAAD VAN TOEZICHT

1.1 SAMENSTELLING

De directeur/bestuurder a.i. van de Stichting
Bibliotheken Zuidoost Fryslân, mevrouw drs. 
Rebecca Siebinga-Bookelmann, staat onder 
toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen (10-12-1960), voorzitter

Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: directeur Facilitair Bedrijf 
Rijksuniversiteit Groningen 
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van 
Stichting Comprix (openbaar basisonderwijs), 
voorzitter Stichting Leergeld Friesland-Oost 
(vrijwilligersfunctie, geen bezoldiging) 
Eerste benoeming: 2014 

Einde tweede termijn: 2021 

De heer mr. E.H. de Vries (01-12-1956), secretaris
Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: zelfstandig advocaat 
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Discipline 
in het ressort Arnhem-Leeuwarden, bestuurslid 
Stichting Bedrijvenverzamelgebouw 
Weststellingwerf, lid Rotaryclub Wolvega, 
voorzitter Stichting Vier keer Vier Trial 
Eerste benoeming: 2012 
Einde tweede termijn: 2020

De heer mr. R.G. Boomsma (04-05-1959), 

voorzitter auditcommissie
Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: fiscaal-jurist/belastingadviseur, 
directeur-eigenaar van BGR Belastingadviseurs 
BV Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester 
Stichting Ronald McDonald fonds Friesland, 
bestuurslid/penningmeester Stichting 
Drachtster Skûtsje, bestuurslid Stichting 
Bewaarder Major Oak Fund 
Eerste benoeming: 2013 

Einde tweede termijn: 2021 

De heer A.G.W.J. Aukes (25-04-1958), lid 
Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: Mede-eigenaar Transpirit 
training en coaching, eigenaar Albert 
Aukes Training en Coaching
Nevenfuncties: Mede-eigenaar vof Dekhengsten.nl 
Eerste benoeming: 2016 
Einde tweede termijn: 2023

Mevrouw drs. R. Siebinga-Bookelmann  

(06-09-1961), lid
Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: directeur/eigenaar RpuntS 
Management & Advies 
Nevenfuncties: Lid RvC Zorg Intens, (Oud) 
Gouverneur Rotary International – Noord-
Nederland, voorzitter Rotary Leerinstituut 
Nederland (RLI)
Eerste benoeming: 2018 
Einde eerste termijn: 2021 (herkiesbaar) 

Mevrouw I.A.D. Willems-Sloot, (10-05-1980), lid
Nationaliteit: Nederlandse 
Functie: Senior Adviseur Communicatie en 
Marketing bij Accolade 
Nevenfunctie: -
Eerste benoeming: 2018 
Einde eerste termijn: 2021 (herkiesbaar)
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1.2 VERGADERINGEN

De Raad van Toezicht heeft in 2020 aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de organisatie, 
financiële kwartaalrapportages, besluitvorming 
over jaarrekening, bestuursverslag, begroting, 
Treasury Statuut, ontwikkelingen van het Friese 
Bibliotheeknetwerk, landelijke ontwikkelingen, 
klanttevredenheidsonderzoek, samenwerking met 
andere instellingen, scholing van medewerkers, 
de digitale bibliotheek en dBos (de Bibliotheek 
op school). Daarnaast is de herinrichting van 
de organisatie meermalen onderwerp van 
gesprek geweest. Met name het toekomstbeeld 
van de bibliotheek en de organisatorische én 
financiële gevolgen. Daarnaast de herinrichting van 
de bibliotheek in Gorredijk en de presentatie van de 
activiteiten aan de onderscheidene gemeenteraden.

1.3 FINANCIËLE 
VERANTWOORDING

De bestuurder van Bibliotheken Zuidoost 
Fryslân (BZOF) heeft aan de leden van de Raad 
van Toezicht voorgelegd: de jaarrekening 2020, 
evenals het verslag over de gang van zaken en 
het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. 
De jaarrekening werd gecontroleerd door mth 
accountants. De verklaring van mth accountants is 
opgenomen in hoofdstuk 4: jaarrekening 2020. In 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 
van de statuten heeft de Raad van Toezicht de door 
de bestuurder opgemaakte jaarrekening in haar 
vergadering van 22 april 2021 vastgesteld en aan de 
bestuurder kwijting en decharge verleend voor het 
gevoerde beleid. 

1.4 INTERIM DIRECTEUR

In het voorjaar van 2021 heeft de heer Van der Ven 
kenbaar gemaakt zijn loopbaan elders te vervolgen. 
De Raad van Toezicht heeft besloten om mevrouw 
drs. R. Siebinga-Bookelmann als directeur / 
bestuurder ad interim aan te stellen. Voor de periode 
dat zij deze werkzaamheden vervult, legt zij haar 
taken als lid van de RvT neer. Als zodanig zal zij de 
bestuursstukken ondertekenen.

77
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2. BESTUURSVERSLAG

In dit bestuursverslag van Stichting Bibliotheken 
Zuidoost Fryslân wordt verantwoording afgelegd 
over de inspanningen die de organisatie in 2020 
heeft gepleegd. De Stichting heeft als doel om in 
de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf openbare bibliotheken op te 
richten en in stand te houden. Naast het beschikbaar 
stellen van verschillende soorten fysieke en digitale 
informatie- en cultuurdragers (boeken, tijdschriften, 
Internet e.a.) richt de bibliotheek zich op haar functie 
als huiskamer van de samenleving, het voorkomen 
en bestrijden van laaggeletterdheid en het digitaal 
vaardiger maken van inwoners uit haar werkgebied.

2.1 ONTWIKKELINGEN

De bibliotheek mag zich verheugen in een 
toenemende belangstelling. Dit is op de eerste 
plaats terug te voeren op de grote aandacht die 
de preventie en curatie van laaggeletterdheid 
geniet. Meer dan 15 procent van de bevolking kan 
worden getypeerd als laaggeletterd. Bijna 800.000 
Nederlanders kunnen ook niet worden bijgeschoold. 
Dit zijn verontrustende gegevens in een snel 
digitaliserende maatschappij. Enerzijds dienen 
laaggeletterden zo mogelijk te worden bijgeschoold, 
anderzijds dienen zij die de capaciteiten missen 
om bijgeschoold te worden assistentie te krijgen 
bij het invullen van bijvoorbeeld formulieren. 
Een en ander is ook noodzakelijk om de kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten.

Daarnaast speelt de bibliotheek nadrukkelijk in 
op de vragen die vanuit onze maatschappelijke 
omgeving worden gesteld. Hierbij kan gedacht 
worden aan de coördinatie van taalonderwijs 
voor laaggeletterde Nederlanders alsook van 
inburgerende buitenlanders, c.q. nieuwkomers. 
Maar ook de coördinatie van het kunstaanbod, 
alsmede de ontmoetingsfunctie behoren hier toe.

2.1.1 NETWERK LANDELIJK

BZOF is lid van de landelijke Vereniging van 
Openbare Bibliotheken (VOB); het lidmaatschap 
met alle daarbij behorende branchevoordelen 
is voorbehouden aan de bibliotheken die 
gecertificeerd zijn. BZOF voldoet aan deze eisen, 
die in samenwerking met de VNG zijn opgesteld. 
Netwerk-breed wordt gestreefd naar een 
onderling afgestemde collectie, één uitstraling, 
één logo, eenduidige tarieven, eenduidige 
leveringsvoorwaarden en overeenstemming 
over de basiskwaliteit van de dienstverlening. 

2.1.2 NETWERK PROVINCIAAL

Het Fries Bibliotheken Netwerk is een 
samenwerkingsverband van lokaal verankerde 
bibliotheekorganisaties en het servicecentrum 
FERS, dat voorziet in een groot aantal noodzakelijke 
randvoorwaarden, zodat de bibliotheken hun 
doelen kunnen realiseren. Meer gebruikers, meer 
samenwerkingspartners, een goede provinciale 
collectie, 21ste-eeuwse vaardigheden, een beter 
bereik van nieuwe doelgroepen en een goede 
spreiding van locaties. In 2020 heeft de bibliotheek 
gebruik gemaakt van de diensten van het 
provinciale netwerk.

2.1.3 GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGEN

Ook in 2020 waren de contacten met de gemeenten 
weer zeer constructief en prettig. BZOF wil er alles 
aan doen om dit te bestendigen. Wij zijn blij met 
de vele contacten met onderwijsinstellingen en de 
vele bezoekers die de weg naar de bibliotheek weten 
te vinden voor leren, lezen, werken, ontmoeten of 
hulp bij digitale zaken.
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2.2 PROGRAMMALIJNEN EN 
BEHAALDE RESULTATEN IN 2020

2.2.1 DE BIBLIOTHEEK IN TRANSITIE

BZOF zit in een transitie van boekuitlener naar 
informatiemakelaar, van analoog naar digitaal en 
van facilitator naar taalregisseur. Dit vertaalt zich 
in een aanpassing van de programmalijnen. Spraken 
we voorheen van een fysieke, digitale en educatieve 
bibliotheek, nu lopen deze werelden in elkaar over en 
onderscheiden we de volgende programmalijnen:

• Fysieke bibliotheek
• Voor kinderen
• Voor volwassenen 
• Bibliotheek van de toekomst

met als speerpunten: laaggeletterdheid (preventie en 
curatie), mediawijsheid, digitaal burgerschap en een 
leven lang leren. 

In onderstaande paragrafen zijn de inspanningen en 
resultaten op het gebied van de fysieke bibliotheek, 
alsmede het aanbod voor kinderen en volwassenen 
verder uitgewerkt. Omdat de ‘Bibliotheek van de 
toekomst’ nog in kinderschoenen staat, is er volstaan 
met de volgende beschrijving van de ontwikkelingen:

Bibliotheek van de toekomst
Achter de schermen is de bibliotheek druk 
bezig met haar taken zoals vastgelegd in het 
Bibliotheekconvenant 2020-2023. Op de valreep 
van 2020 kreeg de bibliotheek het bericht dat 
Makerplaats Gorredijk officieel benoemd is tot 
PICA-project. Met dit project gaat de bibliotheek 
verder invulling geven aan haar aanbod van 21ste-
eeuwse vaardigheden. Gesteund door een breed 
scala aan partners (Koninklijke Bibliotheek, TU 
Delft, Hogeschool Rotterdam, gemeente Opsterland, 
SeniorWeb, Code Hans en andere lokale organisaties) 
wordt gewerkt aan de bouw en programmering 
van een Makerplaats in Gorredijk. In de komende 
periode wordt ook in de andere bibliotheken een 
vergelijkbaar aanbod gecreëerd.

2.2.2 FYSIEKE BIBLIOTHEEK

In 2020 is het bestaande beleid om in te zetten op een 
optimale bereikbaarheid van de bibliotheek en ruime 

openingstijden, verder voortgezet. Deze invulling 
geeft gehoor aan de behoeften van gemeenten 
en inwoners. In het Biebpanelonderzoek zijn een 
geringe reisafstand naar de bibliotheek en ruime 
openingstijden al langere tijd een vaste uitkomst. 

Met een frisse uitstraling ogen de bibliotheken 
in Zuidoost Friesland nog steeds actueel en 
aantrekkelijk. Afgelopen jaar is er geïnvesteerd 
in ontsmettingszuilen, kuchschermen en andere 
maatregelen om de verspreiding van corona 
tegen te gaan.

De bibliotheken zijn herkenbare locaties voor vele 
activiteiten, zoals: cursussen, taalcafé, mamacafé, 
voorlezen, belasting- en juridisch spreekuur. Maar 
ook bijvoorbeeld voor breiende ontmoetingsgroepen 
of het stembureau bij verkiezingen of referenda. 

De bibliotheekcollectie
In Friesland is het inkopen van media een 
provinciale aangelegenheid. Het Centraal 
Collectioneringsteam (CCT) koopt aan de hand van 
lokaal ingevulde collectieprofielen de media in voor 
alle Friese bibliotheken. Media waar weinig vraag 
naar is, wordt verdeeld over een paar bibliotheken 
in een netwerkcollectie. Iedereen kan media uit 
deze netwerkcollectie aanvragen. Voordeel van 
deze werkwijze is, dat tussen de bibliotheken op 
provinciaal niveau titelafstemming gerealiseerd is.

Website en catalogus 
Het digitale informatieaanbod in de bibliotheek 
bevat, naast een Friese catalogus, de catalogus 
van Tresoar, een landelijke catalogus en een 
wetenschappelijke catalogus. Databanken over 
literatuur, (regionaal) nieuws, gezondheid, 
consumentenzaken, leesproblemen, geschiedenis 
en onderwerpen voor schoolwerkstukken. 
De bibliotheekcatalogus doorzoekt bij vragen 
landelijke kranten en tijdschriften, zoals 
opiniebladen en de Consumentengids.

De website van de bibliotheek is een onderdeel van 
de landelijke bibliotheekcatalogus ‘Bibliotheek.nl’ 
en de landelijke ‘Zoek en Boek’ service. Op de website 
bzof.nl kunnen boeken worden aangevraagd die in 
de eigen regio niet aanwezig zijn. 
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aanbod wordt bekostigd door alle bibliotheken. 
Het landelijke Bibliotheek.nl levert het e-lenen op 
het E-bookplatform. 

Voor bibliotheekleden is het e-lezen gratis. In 2020 
is het aantal actieve E-booksaccounts gestegen tot 
ruim 1.000 accounts. Het downloaden van E-books 
kende een piek tijdens de lockdown periode.

Het totaal aantal gedownloade E-books in 2020 
bedraagt ruim 28 duizend.

App 
Als Friese bibliotheken bieden we de Bicat-wise app: 
voor verlengen, reserveren en het zoeken van boeken. 
Een groot succes is de app ‘vakantiebieb’ voor e-books 
van alle bibliotheken samen; in de zomer en ook voor 
niet-leden.

Groei E-Lenen 
E-lezen is e-lenen bij bibliotheken. Dit is een 
betaalbare oplossing om ook het digitale lezen 
toegankelijk te maken. De ontwikkeling en het 
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Gebruikersonderzoek
Bibliotheken Zuidoost Fryslân voert klantonderzoeken 
uit met behulp van BiebPanel, een online 
klantenpanel met nagenoeg vierhonderd leden. 
BiebPanel gaat verder dan peilen hoe tevreden de 
doelgroep is over de bibliotheek. De onderzoeken 
omvatten ook de verwachtingen, wensen en 
behoeften van de (potentiële) doelgroep, om juist 
ook deze informatie mee te nemen bij het maken van 
strategische keuzes en beleidsbeslissingen.

BiebPanel
Samenwerking
In 2020 kende de bibliotheek vele 
samenwerkingspartners: gemeente Opsterland, 
gemeente Ooststellingwerf, gemeente 
Weststellingwerf, Comprix, VCSO, De Tjongerwerven, 
alle scholen basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, 
Historisch Informatie Punt, Kunst en Coo, Museum 
Opsterlân, Vlechtmuseum, Kunstwerf Oosterwolde, 
ZuidoostZorg, Scala-welzijn, Timpaan Welzijn, 
Code Hans, Huys Ter Swaach, ROC Friesland College, 
ROC de Friese Poort, het Dorpsarchief Noordwolde, 
Boekhandel Planteyn, De Skâns, De Wereldwinkel, 
FERS en alle andere mensen en partners die we 
vergeten zijn te noemen maar waarmee we de 
samenwerking op prijs stellen.

Tentoonstellingen
Er zijn doorlopende tentoonstellingen in bibliotheken 
Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde. In Oosterwolde 
en Wolvega wordt structureel ruimte verhuurd voor 
cursusaanbod, zoals kunstgeschiedenis, taallessen, 
juridisch spreekuur, vrijwilligerswerk. 

Boekendienst aan huis
De Boekendienst aan huis is binnen elke gemeente 
als extra service, met behulp van vrijwilligers, 
uitgebouwd. Voor leden die de bibliotheek niet 
meer kunnen bezoeken, halen vrijwilligers 
boeken. De vrijwilligers worden ondersteund 
door de bibliotheek. 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Om de privacy en rechten van onze leden te 
beschermen, hebben we alle procedures omtrent 
de gegevensverwerking in kaart gebracht en waar 
nodig, verbeterd. Met deze wijzigingen voldoen wij 
aan de nieuwe normen van de Europese wet met 
betrekking tot gegevensbescherming, oftewel de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Marketing
Het uitgangspunt voor marketing is kleinschalig 
en doelgericht. Er vonden reguliere promoties 
plaats zoals: Nederland Leest, Kinderboekenweek, 
Boekenweek, Nationale Voorleesdagen, 
VakantieBieb, Digi-Taalhuis, Zomerlezen 
en Bibliotheek aan huis. 

Daarnaast werd er aandacht besteed aan: 
laaggeletterdheid, gezinsaanpak Basisvaardigheden, 
bibliotheek en Belastingdienst, BoekStart, E-books 
en Luisterboeken.

TijdschriftenBieb
Nieuw in het landelijke aanbod van de bibliotheek 
is de TijdschriftenBieb. Omdat op dit moment 
de gebruikscijfers niet lokaal zijn uit te splitsen, 
vindt u hieronder de landelijke cijfers:

Totaal aantal app installaties: 35.842

11
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Uitleningen 

1 november t/m 31 
december 2020

Ariadne at home 6.786

Autoweek 6.458

Eigen Huis & Interieur 5.432

Flair 7.245

Margriet 13.251

Nouveau 3.027

Story 11.955

Viva 7.852

Vrij Nederland 4.115

Psychologie Magazine 5.858

Yoga Magazine 2.384

Happinez 3.684

Happi Kids 1.071

Steden 1.615

Wereld fietsen en wandelen 3.968

World of culture 1.356

Totaal 86.057

12
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2.2.3 VOOR KINDEREN

Lees- en informatievaardigheden zijn in deze 
maatschappij van levensbelang. Daarom 
biedt de bibliotheek een doorgaande lijn voor 
leesbevordering en media-educatie. Om deze 
jonge doelgroep te bereiken, werkt de bibliotheek 
nauw samen met het onderwijs en andere kind-
georiënteerde organisaties. In deze werkwijze heeft 
de gezinsaanpak extra aandacht. Hierbij maken we 
graag gebruik van de expertise van de Koninklijke 
Bibliotheek, Stichting Lezen, Stichting Lezen en 
Schrijven, SLO, provinciale bibliotheekinstellingen 
en lokale partners.

BoekStart
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en 
verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. 
En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn 
later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg 
beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is 
BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen 
van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken 
laat genieten.

Als de baby drie maanden oud is, ontvangen de 
ouders een brief van de gemeente. In deze brief 
wordt het belang van voorlezen benadrukt en is 
een waardebon bijgesloten. Met deze waardebon 
kunnen de ouders gratis hun baby als lid bij de 
bibliotheek inschrijven en ontvangen ze bovendien 
een koffertje met 2 babyboekjes en voorleestips.

Als de baby zeven maanden oud is, bezoeken ouders 
en kind het consultatiebureau. Bij dit bezoek wordt 
nogmaals gewezen op het belang van voorlezen en 
gevraagd of de baby al lid is van de bibliotheek.
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Dit aantal valt lager uit dan vorig jaar, maar is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de coronapandemie. 
We hebben meerdere malen de deuren moeten sluiten. Ouders konden in deze periode niet met hun kinderen 
naar de bibliotheek.

BoekStartbaby's

Opsterland Ooststellingwerf Weststellingwerf

BoekStart in de Kinderopvang
In Ooststellingwerf zijn 6 locaties die deelnemen 
aan BoekStart in de Kinderopvang. Het gaat 
om Kinderopvang De Vuurtoren in Haulerwijk, 
twee locaties van Flexkidz (1 in Appelscha en 1 in 
Oosterwolde) en 3 locaties van Voor Dag en Dou 
(2 in Oosterwolde en 1 in Appelscha) .

Dit houdt in dat er aan de hand van een 
voorleesplan structureel aandacht is voor 
voorlezen,  dat de pedagogisch medewerkers zijn 
geschoold in interactief voorlezen en dat er een 
voorleescoördinator aanwezig is. Op de locaties 
is een actuele, up-tot-date collectie aanwezig. 
Vanuit de bibliotheek worden ze ondersteund 
door een leesconsulent.

In Opsterland is de pilot BoekStart in de 
Kinderopvang, die van start is gegaan per 
oktober 2019 m.b.v. subsidie van Kunst van Lezen 
en de gemeente, door de coronacrisis nog niet 
afgerond. De voorleescoördinatoren zijn inmiddels 
opgeleid, de training interactief voorlezen voor de 
pedagogisch medewerkers wordt gegeven in 2021 
(zodra de situatie het weer toelaat). Aan de pilot 
doen 15 tot 20 locaties mee.

BoekStartcoach
In Ooststellingwerf is het project BoekStartcoach 
gecontinueerd. Bij de BoekStartcoach gaat 
een speciaal hiervoor geschoolde medewerker 
van de bibliotheek in gesprek met ouders die 
het consultatiebureau bezoeken. Het doel is 
om ouders te informeren over het belang van 
boekjes en voorlezen. Dit vergroot niet alleen de 
woordenschat van hun baby/dreumes/peuter maar 
draagt ook bij aan de band tussen ouder en kind. 
Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis.

In Opsterland en Weststellingwerf is in oktober 
2019 een pilot BoekStartcoach van start gegaan 
bij de consultatiebureaus van Gorredijk, Ureterp, 
Wolvega en Noordwolde.

Helaas heeft corona roet in het eten gegooid. 
De BoekStartcoaches konden niet terecht op de 
locaties. Er is naar een tijdelijke oplossing gezocht, 
welke inhoudt dat de BoekStartcoaches zitting 
hebben in de bibliotheek, waar ze met de jonge 
ouders, die door de consultatiebureaumedewerker 
worden doorgestuurd, in gesprek kunnen gaan.
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In Weststellingwerf is een subsidie toegewezen 
voor het starten met een pilot (2020/2021) op 
7 locaties van de Kinderkei. Ook hier is de start 
door de coronapandemie uitgesteld.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De meeste peuterspeelzalen en 
kinderopvanginstellingen zijn lid van de bibliotheek. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari 
bezoeken de leesconsulenten veel peuterspeelzalen 
en kinderopvanglocaties. Er komen ook groepen 
op bezoek in de bibliotheken. 

Basisonderwijs
De Bibliotheek op School
Bibliotheken Zuidoost Fryslân zet volop in op 
de Bibliotheek op school (dBos). In 2020 is het 
aantal dBos-scholen verder uitgebreid. Door fusie 
en opheffing zijn er nu in totaal 49 scholen met een 
dBos contract in ons werkgebied. Met alle scholen 
zijn we een driejarige samenwerking aangegaan. 
Aan deze scholen is, vanuit de bibliotheek, een 
leesconsulent verbonden die activiteiten rondom 
boeken en mediawijsheid uitvoert. De leesconsulent 
is vast aanspreekpunt voor de school en het team.
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De scholen hebben deelgenomen aan de Monitor en naar aanleiding van de analyse 
van de uitkomsten wordt een activiteiten/jaarplan gemaakt.  
 
Het resultaat van de intensieve samenwerking is dat dBos-scholen deelnemen aan meerdere groepsbezoeken 
en op aanraden van de leesconsulent vaker een project met boeken gebruiken in de les. Naast leesbevordering 
is er aandacht voor mediawijsheid. Bij deelname aan de Bibliotheek op School bereiken we alle kinderen 
van de school. 
 
In 2020 hebben we op deze manier in het gehele werkgebied ruim 7.238 leerlingen bereikt.  
(Ooststellingwerf: 1.988, Opsterland: 2.079, Weststellingwerf: 1.183) 

Leerlingen dBos

Opsterland Ooststellingwerf Weststellingwerf

VJEJK 
In 2020 is er een pilot gedraaid in het kader van 
Laaggeletterdheid. De pilot draagt de titel ‘Voor 
jou en je kind!’ en is gericht op ouders van peuters, 
kleuters en leerlingen van het basisonderwijs, die 
moeite hebben met het begeleiden/ondersteunen 
van hun kinderen bij schoolzaken. Tijdens de cursus 
leren ouders de taalvaardigheid van hun kind 
te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met 
taalspelletjes of het stellen van vragen. Hierdoor 
worden ze zelf ook taalvaardiger. De kennismaking 
met de bibliotheek is een belangrijk onderdeel 
van de cursus. Stichting Lezen & Schrijven 
stelde de subsidie beschikbaar en ondersteunde 
met materialen. 

Scholing leesconsulenten 
BZOF heeft 9 leesconsulenten die de scholen 
bedienen. Alle leesconsulenten hebben de opleiding 
Leesconsulent gevolgd. Jaarlijks volgen zij diverse 
bijscholingen en trainingen.  
In 2020 is de training ‘Leesplezier voor kinderen 
met een leesprobleem’ afgesloten met een 
certificaat. Verder is de scholing Meertaligheid en 
Fries gevolgd en afgesloten. 
Daarnaast heeft een leesconsulent de opleiding 
tot Mediacoach (NOMC) gedaan en het diploma 
behaald. 
 
Open Boek 
In september is gestart met het geven van de 
training Open Boek voor leescoördinatoren. Hieraan 
hebben 9 leerkrachten deelgenomen. De training 
werd verzorgd door een leesconsulent. 
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Voor deze pilot zijn verschillende scholen 
benaderd. OBS Zuid, De Vensterschool, Triade 
en Kampingerhofschool hebben aangegeven mee 
te willen doen. Alleen op OBS Zuid is de cursus ook 
daadwerkelijk gegeven. Deze school wil heel graag 
een vervolg. 
Bij de andere scholen is het niet gelukt ouders 
hiervoor te werven. 
 
Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem 
Op 3 scholen in het werkgebied is een pilot gedraaid 
voor kinderen die moeite hebben met lezen. 
Hiervoor zijn leesgesprekken gevoerd met diverse 
leerlingen van OBS De Blesse, OBS De Riemsloot 
en CBS Betrouwen. Ook is er aandacht geschonken 
aan informatie richting ouders. Deze pilot 
is gesubsidieerd door Stichting Lezen. 
 
Overige scholen 
De overige scholen (behalve 
De Eben Haezer in Ureterp) hebben nog steeds 
een dienstverleningsabonnement om gebruik 
te maken van de diensten en producten van de 
bibliotheek. De leerlingen van deze scholen, 830, 
worden dus ook bereikt, hetzij in iets mindere 
mate. Dit zijn voornamelijk leerlingen van 
scholen in Weststellingwerf, omdat hier minder 
scholen meedoen aan het dBos project. Dit heeft 
te maken met de financiering. In Opsterland en 
Ooststellingwerf betaalt de gemeente (een deel) 
voor de scholen. 
 
Deze niet-dBos-scholen nemen losse groeps-
bezoeken af, of lenen projecten op het gebied van 
leesbevordering. Ook wordt er door verschillende 
scholen klassikaal geleend. 
 
Mediawijsheid 
Het merendeel van de scholen neemt medialessen 
af. Met name voor de lessen Slimmer 
zoeken, NET-tiquette en Bieb versus Google is 
veel belangstelling. Ook de tweewekelijkse 
lesbrief MediaBegrip wordt goed afgenomen. Zo 
komen meerdere facetten van mediawijsheid 
aan bod. De lessen worden continu uitgebreid en 
aangepast aan de wensen van het onderwijs én 
aan de ontwikkelingen en trends in het gebruik 
van digitale media en social media. Eind 2020 is 
MediaBegrip overgenomen door Schoolpoort. 
 

Enkele hoogtepunten 
De deelname aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd is met name in 
Oost- en Weststellingwerf populair. Hier 
deden respectievelijk 14 en 19 scholen aan mee. 
In Opsterland blijft het aantal deelnemende 
scholen met 6 wat achter. 
 
De Kinderboekenweek is qua 
bezoekersaantal normaal gesproken een flinke 
uitschieter. Voor kinderen en scholen is dit elk jaar 
weer het ‘leeshoogtepunt’. Door de coronacrisis zijn 
er echter dit jaar weinig bezoeken aan de bibliotheek 
geweest en ook zijn de leesconsulenten niet veel 
op de scholen aanwezig geweest bij een activiteit 
rondom de Kinderboekenweek. Wel is er voor 
onlinegebruik digitaal materiaal aangeleverd, zodat 
de leerkrachten hier zelf mee uit de voeten konden. 
 
Ook het bezoek van een schrijver aan de 
bibliotheek, voor leerlingen van groep 6, is 
populair. Helaas konden dit jaar de bezoeken 
van schrijfster Tialda Hoogeveen geen doorgang 
vinden. We hopen dit in mei 2021 alsnog uit te 
kunnen voeren. 
 
MSM 
De scholen zijn nog steeds erg blij met de Mobiele 
School Mediatheekkasten. In december is er weer 
een jaarlijkse aanschaf gedaan. De leerlingen zijn 
allemaal lid en ruilen veelvuldig. De registratie 
gebeurt via het uitleenprogramma BoekMee. De 
uitleen op scholen is in handen van leesmoeders, 
leerkrachten, administratief medewerker(s) en/of 
leerlingen van groep 8.  
 
CORONA 
In 2020 hebben er behoorlijk minder activiteiten 
plaatsgevonden op de scholen. De scholen zijn 
een deel van het jaar gesloten geweest. In de 
periode rond de zomervakantie waren de scholen 
weer open maar werden er op de meeste scholen 
geen externen toegelaten. 

Wel zijn er gedurende de lockdown nieuwsbrieven 
met lesmateriaal rondom leesbevordering en 
andere tips voor online lezen naar de scholen 
gestuurd. Na de zomervakantie hebben de 
leesconsulenten onderdelen van het aanbod zodanig 
aangepast dat de leerkrachten het materiaal zelf in 
digitale (online) lessen konden gebruiken. 
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Voortgezet onderwijs
De Bibliotheek op School – VO Liudger 

Leesomgeving 
CSG Liudger en de bibliotheek zijn in schooljaar 
2019-2020 bezig met hun tweede jaar van de tweede 
termijn dBos. De bibliotheek zorgt voor een 
rijke leesomgeving voor de leerlingen door de 
schoolbibliotheek te vullen met boeken die passen 
bij de school en de leerlingen. Deze boeken worden 
gebruikt tijdens het ‘vrij lezen’. Het ‘vrij lezen’ staat 
ingeroosterd bij de diverse vakken.

Tijdens het vrij lezen kan er ook gebruik gemaakt 
worden van de themacollecties die de bibliotheek 
4x per jaar aan de school levert. De docenten 
maken gebruik van de boeken uit de bibliotheek 
of themacollectie door eruit voor te lezen of een 
informatief boek te gebruiken wanneer deze bij 
een bepaald thema van de les past. 
 
Mediawijsheid VO – Online Imago
Alle eerstejaars leerlingen van CSG Liudger 
Waskemeer krijgen mediawijsheidlessen van een 
mediacoach van de bibliotheek. Tijdens deze 
lessen leren de leerlingen meer over de werking 
van social media, hoe je met elkaar omgaat en wat 
je kunt doen om te voorkomen dat het fout gaat.

Voorleeswedstrijd voor brugklassers Read2me!   
De bibliotheek en CSG Liudger hebben in 2020 een 
start gemaakt met de voorleeswedstrijd. 
Als voorbeeld heeft een aantal docenten een 
voorleeswedstrijd onder elkaar gehouden waarbij 
o.a. de leerlingen jureerden. Helaas is er door de 
coronamaatregelen geen voorleeswedstrijd onder 
de brugklassers gehouden.

Nieuwsbrief  
Vanuit BZOF wordt regelmatig een nieuwsbrief naar 
de voortgezet onderwijsscholen gestuurd. In deze 
nieuwsbrief staan diverse nieuwtjes en werkvormen. 
Tijdens de lockdown is de nieuwsbrief 
vaker gestuurd. 

Gratis lid
Scholieren van het Stellingwerf College krijgen – 
samen met hun schoolpas - een gratis ledenpas 
van de bibliotheek.



19

2.2.4 VOOR VOLWASSENEN 

Met het Digi-Taalhuis, Taalplein en Taalcafé biedt de bibliotheek volwassenen de mogelijkheid om hun taal of 
digitale kennis te verbeteren. Naast Klik en Tik en Digisterker organiseert de bibliotheek activiteiten rond digitale 
informatie. Door corona waren de fysieke ontmoetingen beperkt maar namen de digitale initiatieven een 
redelijke vlucht. In 2020 is kritisch gekeken hoe het huidige aanbod zich verhoudt tot de vraag. Het doel van de 
bibliotheek is om de door de gemeente gevraagde rol van taalregisseur verder in te vullen.

De bibliotheek spant zich in het sociale domein in om in samenwerking met andere partijen de laaggeletterdheid 
in het eigen werkgebied te bestrijden. De bibliotheek is actief met onder andere het Digi-Taalhuis met: makkelijk 
lezen boeken, werkplekken, computers met oefenprogramma’s, ruime openingstijden en vrijwilligers die 
laaggeletterden ondersteunen. 
De vrijwilligers worden geschoold via het ROC Friesland College. Provinciaal zijn er afspraken met het ROC en het 
UWV. 

Digi-Taalhuizen

Ooststellingwerf Opsterland Weststellingwerf

In samenwerking met Humanitas, Lions, ROC Friesland College, Timpaan Welzijn en Scala heeft de bibliotheek 
op vier locaties Digi-Taalhuizen in de gemeente Ooststellingwerf. In Opsterland zijn er op drie locaties Digi-
Taalhuizen en in Weststellingwerf op twee locaties. 

Klik en Tik en Digisterker
De bibliotheek zet sterk in op nieuwe digitale diensten en op ondersteuning bij een tekort aan (digitale) 
basisvaardigheden. Met Klik en Tik leren deelnemers de eerste stappen om met een computer te werken. Met 
Digisterker leren deelnemers stap-voor-stap hoe je informatie op overheidswebsites kunt vinden en hoe je iets 
(bv. DigiD) kunt aanvragen. Door de coronapandemie was er zowel bij vrijwilligers als bij deelnemers een terechte 
terughoudendheid. Om deze reden volstaan we met de mededeling dat in het eerste kwartaal van 2020 enkele 
tientallen deelnemers de training Klik en Tik en Digisterker hebben gevolgd. Daarna is het aanbod komen te 
vervallen door de lockdown.
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Digi-Taalhuis
In 2020 vertoonde het Digi-Taalhuis een 
vergelijkbaar beeld. Na de corona-uitbraak medio 
maart zijn alle voorzieningen op slot gegaan 
en is de uitvoering stilgelegd. In deze periode 
werd zoveel mogelijk geprobeerd om contact te 
houden met vrijwilligers en deelnemers. Veelal 
via mail, videobellen of telefonisch. Na een korte 
versoepeling gedurende de zomermaanden kwam 
in het 3e kwartaal een tweede coronagolf en werden 
voorzieningen opnieuw gesloten als gevolg van 
de aanscherping van maatregelen. 

Vrijwilligers
In 2020 is een deel van de vrijwilligers behouden 
gebleven voor de diverse non-formele voorzieningen. 
De werving en training van nieuwe vrijwilligers 
heeft als gevolg van de corona sedert medio maart 
stilgelegen. Veel van de huidige vrijwilligers 
hebben aangegeven in de kwetsbare doelgroep te 
zitten of deze in hun directe omgeving te hebben. 
Mondjesmaat heeft een enkele vrijwilliger nog 
contact gehad met een deelnemer. Niet iedere 
vrijwilliger voelt zich ook goed thuis in het online 
uitvoeren van contacten en begeleiden.

Deelnemers
In 2020 is de registratie van de Digi-Taalhuizen 
(DTH) bijgehouden door ROC Friesland College. 
Het aantal “bereikte” deelnemers is zichtbaar 
omlaag gegaan door de ontwikkelingen rond het 
aanhoudende coronavirus. De deelnemersgroep wil 
fysiek aanwezig zijn, maar circa 60% van de huidige 
deelnemers vindt het lastig om op dit moment naar 
de voorzieningen te komen. Een deel hiervan is dan 
ook gestopt, een ander deel is tijdelijk gepauzeerd 
in afwachting van de ontwikkelingen. Wanneer een 
deelnemer voor langere tijd niet wenst te komen, 
wordt deze uitgeschreven. Duidelijk is dat de corona 
gevolgen heeft op de verblijfsduur van deelnemers 
binnen de non-formele voorzieningen.

Taalplein Ooststellingwerf 
Tijdens de eerste lockdown is het Taalplein in de 
gemeente Ooststellingwerf gesloten. Er is regelmatig 
contact geweest met de vrijwilligers om te 
overleggen wanneer het Taalplein weer geopend kon 
worden. Door het verloop van de coronapandemie 
is dit niet mogelijk geweest.

2.2.5 SOCIAAL VERSLAG

De bibliotheek is een organisatie waar het 
personeel de belangrijkste kapitaalfactor is. 
De bibliotheek zet dan ook in op personeel dat haar 
sociale uitgangspunt onderschrijft: wederzijdse 
loyaliteit. De organisatie verlangt veel van haar 
medewerkers maar de medewerker mag ook 
veel van de organisatie verlangen. Dit betekent, 
dat er regelmatig beroep wordt gedaan op de 
flexibiliteit van de medewerkers maar dat, indien 
zich bijvoorbeeld in de privésfeer iets voordoet, 
de organisatie ook achter de medewerker staat. 

De bibliotheek ondersteunt een grote mate van 
zelfstandigheid van de medewerker. Alleen voor 
additionele taken zet de bibliotheek vrijwilligers in. 
Dit bevordert het vertrouwen van de medewerkers 
in de professionaliteit die de bibliotheek nastreeft 
en geeft stabiliteit. 

Formatie
Per 31-12-2020 19,35 FTE verdeeld over 
31 medewerkers met in totaal 696,5 formatie-uren 
per week. Er is één directeur-bestuurder, mr drs H.J. 
van der Ven MSc.

Provinciale taken
De heer Van der Ven is lid van het Netwerk van Friese 
Openbare Bibliotheken. 
De medewerkers waren betrokken bij provinciale 
projecten en activiteiten:
centraal collectioneren, laaggeletterdheid, Fries, 
De bibliotheek op school, Waas 2.0, marketing, 
bibliotheekautomatisering en de digitale 
bibliotheek.

Regionale taken
De heer Van der Ven is voorzitter van de Stichting 
Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde, 
bestuurslid van de Stichting Beheer Multifunctioneel 
Vastgoed Haulerwijk en bestuurslid van de 
Stichting Beheer Cultuurcluster Het Vlechtwerk 
Noordwolde. Daarnaast is de heer Van der Ven lid 
van de werkgroep Armoedebeleid van de gemeente 
Ooststellingwerf. 

Nevenfuncties
De heer Van der Ven is lid van de Raad van Toezicht 
van Stichting Zorgbelang Drenthe en partner bij 
Talentum et Labora. Verder is hij vrijwilliger bij 
Hospice het Alteveer.
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Leeftijdsopbouw en diversiteit Bibliotheken Zuidoost Fryslân 2020

Gemiddelde leeftijd 49 jaar

Gemiddelde 
contracturen

22,5 uur 
p.w.

Aantal mannen 4

Aantal vrouwen 26

16-35 jaar 7

36-45 jaar 3

46-55 jaar 10

56 e.o. jaar 10

leeftijdsopbouw

16-35 36-45 46-55 55-67

CAO
Op woensdag 8 juli 2020 is de alv van de VOB akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe 
cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie. Hiermee is de gezamenlijke cao OB/KE voor de bibliotheekbranche 
ingegaan op 1 juli 2020. In de nieuwe cao OB/KE is een salarisverhoging van 3% afgesproken met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2020. De komende tijd wordt gewerkt aan nieuwe cao-teksten die daarna door cao-partijen 
nog vastgesteld moeten worden.

De pensioenpremie voor 2020 was voor werkgever en werknemer samen 19,7% van de salarissom. 
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Verzuim

  2017 2018 2019 2020

Verzuimpercentage 7,65% 5,54% 2,45% 2,6%

Meldingsfrequentie 0,73 1,09 1,13 1,02

Verzuimgevallen 26 31 34 30

Verzuimduur 
gemiddeld

22,63 dag 12,21 dag 10,28 dag 6,97 dag

ARBO
Bibliotheken Zuidoost Fryslân is 
aangesloten bij ARBONED.

Scholing
Alle medewerkers in de publieksdienst hebben BHV 
scholing gevolgd. Diverse educatie-medewerkers 
hebben pedagogische cursussen gevolgd. 

De coördinatoren en directie hebben een training 
in het gebruik van de Biblio Monitor gevolgd.

Ondernemingsraad
Evenals voorgaande jaren was er sprake 
van een constructieve samenwerking tussen 
de ondernemingsraad en bestuurder.

22
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2.2.6 EXPLOITATIERESULTAAT 2020

Algemeen
Het bedrijfsresultaat (resultaat voor dotaties en 
onttrekkingen reserves) voor Bibliotheken Zuidoost 
Fryslân was € 16.940,- negatief (begroot € - 18.600).

De bedrijfsresultaten zijn verrekend met de reserves. 
(Zie: jaarrekening 2020: toelichting op de balans)

Resultaatanalyse Bibliotheken Zuidoost totaal

Brutoresultaat  (vlgs. 
resultaatbestemming) € -16.940 

Bij: eenmalige posten 

Onttrekking inbouw- 
pakket Wolvega € 18.000 

€ 18.000

Af: eenmalige posten
Geen € 0

€ 0

Nettoresultaat uit 
reguliere bedrijfsvoering € -1.060

De afwijkingen tussen jaarrekening en begroting 
komen aan de orde in de jaarrekening 2020: 
toelichting op de exploitatierekening.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal is met € 12.908,- 
afgenomen van € 782.321,- naar € 769.413,-. 

Financiën-solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit en liquiditeit is gezond. Zowel 
op korte als lange termijn is de verwachting, 
dat de stichting aan haar verplichtingen kan 
blijven voldoen.

De aanwezige liquide middelen zijn voldoende 
om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte in 
de komende jaren.

Vreemd vermogen
Alle langlopende schulden zijn afgelost.

2323
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2.2.7 BEGROTING 2021

De in 2020 ingediende begroting 2021:

Baten Lasten

Subsidies € 1.598.520,- Bestuur en organisatie € 48.200,-         

Bijdrage Fries € - 3.020,- Huisvesting € - 319.800,-

Opbrengsten € - 245.710,- Afschrijvingen activa € - 45.970,-

Specifieke dienstverlening € - 111.450,- Personeel € - 1.181.650,-

Diverse opbrengsten € - 6.030,-   Administratie € - 79.300,-

Rentebaten € - 0,- Automatisering € - 29.300,-

Projectbaten € - 28.000,- Transport € - 4.500,-

Collectie en media € - 258.800,-

Specifieke kosten €  - 25.250,-

Diverse kosten € - 5.700,-

Projectkosten € - 28.000,-

Totaal baten € 1.992.730,- Totaal lasten € 2.025.670,-

Bedrijfsresultaat € - 32.940,-

Begrote onttrekkingen 
reserves

€ - 18.000,-

Resultaat verslagjaar € - 14.940,-

De begrote onttrekking aan reserves betreft de onttrekking aan de 
bestemmingsreserve ten behoeve van activa inbouwpakket bibliotheek Wolvega.

Als gevolg van het coronavirus zijn de bibliotheken momenteel tijdelijk gesloten. Voor 2021 is er nog geen merkbaar 
nadelig effect op de baten of het resultaat. De baten bestaan voornamelijk uit subsidie en contributie. De subsidie 
voor 2021 is toegekend en de gemeenten zijn geïnformeerd over de tijdelijke sluiting. De contributie wordt per 
jaar geïnd en is voor 2021 grotendeels ontvangen. Hoewel wij op korte termijn geen nadelige effecten verwachten, 
kunnen wij door de onzekerheid over hoe lang de gevolgen van het coronavirus aanhouden, niet uitsluiten dat wij 
op termijn mogelijk toch met nadelige effecten van de gevolgen van het coronavirus zullen worden geconfronteerd. 
De stichting heeft een ruime buffer om eventuele nadelige effecten op te vangen.
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3. KENGETALLEN

Bevolking 2019 % leden 2020 % leden

Ooststellingwerf  25.497 15%  25.472 14%

Opsterland  29.733 17%  29.742 16%

Weststellingwerf  25.909 18%  25.916 16%

Totaal  81.139 16%  81.130 15%

dBos 9% 9%

Eindtotaal  81.139 25%  81.130 24%

Leden 2019 Totaal 2019 2020 Totaal 2020

0-17 jaar 18 jaar + 0-17 jaar 18 jaar +

Ooststellingwerf  2.932  1.781  4.713  2.758  1.683  4.441 

Opsterland  2.620  2.296  4.916  2.510  2.211  4.721 

Weststellingwerf  2.205  2.213  4.418  2.037  2.045  4.082 

Eindtotaal  7.757  6.290  14.047  7.305  5.939  13.244 

Totaal leden 2019 instroom uitstroom 2020

Gorredijk 3030 373 497 2906

Haulerwijk 596 51 76 586

Noordwolde 957 126 187 895

Oosterwolde 2688 322 476 2517

Stellingwerf College 1171 223 301 1093

Ureterp 1527 172 276 1422

Wolvega 3611 445 709 3347

Appelscha 415 34 45 404

Beetsterzwaag 489 87 49 529

Totaal 14484 1833 2616 13699

Per gemeente 2019 instroom uitstroom 2020

Ooststellingwerf 3699 407 597 3507

Opsterland 5046 632 822 4857

Weststellingwerf 4568 571 896 4242

dBos 7238 7238

Totaal 20551 1610 2315 19844
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Jeugd 2019 instroom uitstroom 2020

Gorredijk 1544 225 296 1474

Haulerwijk 315 34 47 317

Noordwolde 447 69 109 408

Oosterwolde 1323 212 290 1228

Stellingwerf College 1171 223 301 1093

Ureterp 868 98 182 783

Wolvega 1757 280 407 1629

Appelscha 123 18 21 120

Beetsterzwaag 207 71 27 253

Totaal 7755 1230 1680 7305

per gemeente 2019 instroom uitstroom 2020

Ooststellingwerf 2932 487 659 2758

Opsterland 2619 394 505 2510

Weststellingwerf 2204 349 516 2037

dBos 7238 7238

Totaal 14993 1230 1680 14543

Volwassenen 2019 instroom uitstroom 2020

Gorredijk 1404 144 200 1347

Haulerwijk 267 15 28 254

Noordwolde 472 53 75 450

Oosterwolde 1241 105 182 1164

Stellingwerf College

Ureterp 619 73 94 598

Wolvega 1741 155 302 1595

Appelscha 273 16 24 265

Beetsterzwaag 272 16 22 266

Totaal 6289 577 927 5939

per gemeente 2019 instroom uitstroom 2020

Ooststellingwerf 1781 136 234 1683

Opsterland 2295 233 316 2211

Weststellingwerf 2213 208 377 2045

Totaal 6289 577 927 5939
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Uitleningen

Gemeente Locatie 2019 2020

Ooststellingwerf Appelscha 7390 5.966

Haulerwijk 17.574 12.571

Oosterwolde 85.194 63.111

Totaal Ooststellingwerf 110.158 81.648

Opsterland Beetsterzwaag 12491 11.139

Gorredijk 85.353 65.773

Ureterp 40.900 30.388

Totaal Opsterland 138.744 107.300

Weststellingwerf Noordwolde 20.930 15.552

Wolvega 88.227 66.821

Totaal Weststellingwerf 109.157 82.373

Eindtotaal 358.059 271.321

Verlengingen

Gemeente Locatie 2019 2020

Ooststellingwerf Appelscha 914 862

Haulerwijk 2.282 1.517

Oosterwolde 12.912 10.558

Totaal Ooststellingwerf 16.108 12.937

Opsterland Beetsterzwaag 1.883 1.897

Gorredijk 11.274 9.616

Ureterp 4.635 3.638

Totaal Opsterland 17.792 15.151

Weststellingwerf Noordwolde 3.038 2.756

Wolvega 14.923 11.487

Totaal Weststellingwerf 17.961 14.243

Eindtotaal 51.861 42.331

27
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Totaal bezit gemeente omschrijving 2019 2020

Ooststellingwerf Bladmuziek 1 1

Buitenlandse romans 900 920

Diversen (scat 9999) 6 5

Fries 338 309

Jeugd informatief 3143 3114

Jeugd verhalend 12551 12532

Onbekend 3 4

Volwassen informatief 4765 4484

Volwassen verhalend 10801 10736

Totaal Ooststellingwerf 32508 32105

Opsterland Bladmuziek 1 1

Buitenlandse romans 175 172

CD's 1 1

Diversen (scat 9999) 4 3

Fries 857 873

Jeugd informatief 3897 3958

Jeugd verhalend 15298 15853

Onbekend 3 3

Volwassen informatief 5729 5441

Volwassen verhalend 12738 13158

Totaal Opsterland 38703 39463

Overig Bladmuziek 3 3

(Schoolcollectie) CD's 1 1

Fries 5 5

Jeugd informatief 96 95

Jeugd verhalend 1056 1114

Volwassen informatief 15 15

Volwassen verhalend 1 1

Totaal Overig 1177 1234

Weststellingwerf Bladmuziek 1 1

Buitenlandse romans 245 245

CD's 5 5

Diversen (scat 9999) 4 3

Fries 260 265

Jeugd informatief 2986 3032

Jeugd verhalend 11310 11852

Onbekend 2 2

Volwassen informatief 5272 5278

Volwassen verhalend 11431 11601

Totaal Weststellingwerf 31516 32284

Eindtotaal 103904 105086

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân, 22 april 2021
drs R. Siebinga-Bookelmann
Directeur-bestuurder ad interim
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 STICHTING BIBLIOTHEKEN ZUIDOOST FRYSLâN

ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

1) Materiële vaste activa 316.694                   320.331                   

2) Vlottende activa

Vorderingen 38.572                    32.944                    

Liquide middelen 1.167.789                1.187.555                

1.206.361                1.220.499                

Totaal 1.523.055           1.540.830           

 PASSIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

3) Eigen vermogen

Algemene reserves 180.000                   180.000                   

Bestemmingsreserves 902.270                   919.210                   

1.082.270                1.099.210                

4) Voorzieningen 3.837                      3.442                      

6) Kortlopende schulden 436.948                   438.178                   

Totaal 1.523.055           1.540.830           
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 STICHTING BIBLIOTHEKEN ZUIDOOST FRYSLâN

BATEN jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Subsidies

Exploitatiesubsidie gemeente 1.574.924           1.579.850           1.556.553           

Bijdrage Friese literatuur 3.000                  3.020                  3.005                  

1.577.924          1.582.870          1.559.558          

Overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten 254.514              250.780              260.603              

Specifieke dienstverlening 74.398                120.650              90.474                

Diverse baten 26.832                6.030                  41.889                

355.744             377.460             392.966             

Projectbaten 48.575               28.000               14.759               

Som der baten 1.982.243       1.988.330       1.967.283       

LASTEN jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Personeel

Lonen en salarissen 777.381              805.650              751.400              

Sociale lasten 125.525              135.800              129.724              

Pensioenlasten 115.970              118.680              113.230              

Overige personeelskosten 67.190                96.500                103.001              

1.086.066          1.156.630          1.097.355          

Overige bedrijfskosten

Bestuur en organisatie 56.497                54.200                61.737                

Huisvesting 334.535              319.800              316.572              

Afschrijvingen activa 52.480                51.020                84.137                

Administratie 81.359                76.050                80.421                

Transport 3.206                  7.500                  4.381                  

Automatisering 46.921                20.500                37.611                

Collectie & media 261.332              270.890              262.760              

Specifieke kosten 24.548                15.250                28.481                

Diverse kosten 3.701                  7.200                  3.573                  

864.579             822.410             879.673             

Projectkosten 48.575               28.000               14.804               

Som der lasten 1.999.220       2.007.040       1.991.832       

Bedrijfsresultaat -16.977               -18.710               -24.549               

Rentebaten 37                       110                     150                     

Rentelasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -16.940           -18.600           -24.399           
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 30.611                18.000                25.394                

Toevoegingen aan bestemmingsreserves 13.671                -                         995                     

Toevoegingen aan algemene reserve -                         -                         -                         

-                      -600                -                      
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RESULTAATBESTEMMING 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Resultaatbestemming jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Ooststellingwerf
Toevoeging reserve Autom./Inrichting 275                    995                    

Totaal Ooststellingwerf 275                 -                      995                 
Opsterland
Onttrekking reserve inrichting Gorredijk -                         -2.500                

Toevoeging reserve Autom./Inrichting 13.396               -                         

Onttrekking reserve Autom./Inrichting -1.983                

Totaal Opsterland 13.396            -                      -4.483             
Weststellingwerf
Onttrekking reserve inbouwpakket Wolvega -18.000              -18.000              -18.000              

Onttrekking reserve inrichting Noordwolde -                         -630                   

Onttrekking reserve groot onderhoud -2.171                -                         

Onttrekking reserve Autom./Inrichting -10.440              -2.281                

Totaal Weststellingwerf -30.611           -18.000           -20.911           

Totaal bibliotheken Zuidoost Fryslân -16.940           -18.000           -24.399           

Ooststellingwerf

De toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting/automatisering betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.

Opsterland

De onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting/automatisering betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.

Weststellingwerf

De onttrekking aan de bestemmingsreserve inbouwpakket Wolvega betreft de afschrijvingslasten hiervan.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting/automatisering betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

2020 2019

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode:
Bedrijfsresultaat -16.977   -24.549   

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 52.480    84.137    

Mutaties voorzieningen 395         -1.195     

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -5.742   -8.045     

Mutatie kortlopende schulden -1.230   64.555    

-6.972     56.510    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 28.926    114.903  

Ontvangen interest 151       273         

Betaalde interest -            -              

151         273         

Kasstroom uit operationele activiteiten 29.077      115.176    

Investeringen in materiële vaste activa -48.843   -66.040   

Desinvesteringen van materiële vaste activa -              -              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -48.843     -66.040     

Opgenomen langlopende schulden -              -              

Aflossingen langlopende schulden -              -              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -               -                

Toename geldmiddelen -19.766  49.136    
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De stichting is statutair gevestigd te Wolvega.

De stichting heeft ten doel in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf openbare bibliotheken op te richten

en in stand te houden voor het beschikbaar stellen van media en  informatie aan een ieder.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ 640 "Organisaties zonder winststreven"

en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2019 behoefden niet te worden geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd

op historische kosten.

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 ervan naar

de stichting 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 in de staat van baten en lasten opgenomen 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
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voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

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

verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting. 

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.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als

afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk

juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stellige

voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een

financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee

samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en –terreinen en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de

staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van

de economische gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

·        Bedrijfsgebouwen : 4 - 10.

·        Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 – 20.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
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Kosten in verband met groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het actief, voor zover wordt voldaan aan de

activeringscriteria.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig

zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van

het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder

waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van

het betreffende actief geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een

wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het

laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de

geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in

voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Onderhanden projecten

In de waardering van onderhanden projecten worden de kosten die direct betrekking hebben op het project (zoals

personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project en andere externe kosten die bij de uitvoering

van het project worden gebruikt), begrepen. 

De toerekening van opbrengsten en kosten op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties

bij de uitvoering van het werk (‘percentage of completion’-methode) per balansdatum.

Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa

verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwachte verliezen

op onderhanden projecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten als last verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Eigen vermogen

Algemene reserve/ egalisatierekening

Reserve waarin het resultaat na resultaatbestemming wordt gemuteerd. Het betreft in beginsel een vrije reserve, eventuele

beperkingen kunnen zijn opgelegd door de subsidieverstrekker in de subsidievoorwaarden. Hiertoe wordt verwezen naar

de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Reserve waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur van de bibliotheek.

Dotaties aan en onttrekkingen uit deze reserves vindt plaats door middel van resultaatbestemming.

De beperkte doelstelling van de reserve wordt uiteengezet in de toelichting op de balans.
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Bestemmingsfonds

Reserve waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven door derden.

Dotaties aan en onttrekkingen uit deze reserves vindt plaats door middel via resultaatbestemming.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

·        een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

·        waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

·        het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk

door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn

om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de

effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs

gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de stichting

zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.

Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, worden de

projectopbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de staat van baten en lasten verwerkt naar rato van de

verrichte prestaties per balansdatum.

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract overeengekomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat

de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.

De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum

gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat van een onderhanden

project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de

gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk

in de staat van baten en lasten opgenomen.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten. Zodra er redelijke zekerheid

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden worden zij

verantwoord als subsidieopbrengsten. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch

als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Subsidies ter compensaties van de stichting voor de kosten van een actief worden systematisch in de staat van baten
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en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan voor een groot deel uit ontvangen contributies. De opbrengsten worden verantwoord zodra deze

zijn ontvangen en worden vanaf dat moment naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, waarbij dit voor contributies

gebaseerd is op de tijd dat het abonnement geldig is in de staat van baten en lasten opgenomen.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover

er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenlasten

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds “Pensioenfonds Openbare Bibliotheken”.

Het betreft een middelloonregeling, waarbij het pensioen afhankelijk is van het salaris en het aantal deelnemersjaren.

Als de financiële middelen van het pensioenfonds het toelaten, wordt het pensioen jaarlijks geïndexeerd. De actuele

beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad afgelopen 12 maanden) van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

bedraagt per balansdatum 108,1%. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering

van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Verder wordt beoordeeld

of er naast de premie andere verplichtingen zijn uit toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. De

stichting heeft per balansdatum geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij pensioenfonds,

anders dan het effect van eventuele hogere toekomstige premies. Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels. Daarin zijn eisen

opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens de regels had het pensioenfonds eind maart 2020 te weinig buffers

om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De beleidsdekkingsgraad zat onder het vereiste niveau. Het pensioenfonds heeft

daarom een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank ( DNB). DNB stemt in met het herstelplan, dat een tijdig herstel

aantoont. De premieheffing 2020 is gebaseerd op een doorsneepremie van 19,7% van de salarissen. De premieafspraak voor de periode

2017-2020 is verlengd tot en met 2021. Er is geen sprake van herstelpremie of bijstortingen.

Leasing

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen

verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt

aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de

leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele leases

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen

inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

ACTIVA

1) Materiële vaste activa
Gebouwen / Inrichting / Automatisering Start - Totaal

Terreinen inventaris collectie

Boekwaarde per 1 januari:

Aanschafwaarde 475.155         777.011           127.522           174.060         1.553.748      

Cumulatieve afschrijvingen -254.250        -739.559          -65.548            -174.060        -1.233.417     

Boekwaarde per 1 januari 220.905         37.452             61.974             -                    320.331         

Investering gebouw en inbouwpakket Gorredijk ad. 1.745.000 in 2009 is geheel gefinancierd met investeringssubsidie

gemeente en derhalve niet in de aanschafwaarde opgenomen. Bij ontbinding van de Stichting of beëindiging van de

activiteiten in Gorredijk zullen het appartementsrecht en de toebedeelde grond om niet vervallen aan de gemeente.

Het pand in Gorredijk met een boekwaarde van € 0 heeft een WOZ waarde van € 1.186.000.

Mutaties boekjaar:

Investeringen -                    6.282               42.561             -                    48.843           

Desinvesteringen aanschaf -                    -3.840              -                       -174.060        -177.900        

Desinvesteringen afschrijving -                    3.840               -                       174.060         177.900         

Afschrijvingen -20.520          -12.100            -19.860            -                    -52.480          

-20.520          -5.818              22.701             -                    -3.637            

Stand per 31 december:

Aanschafwaarde 475.155         779.453           170.083           -                    1.424.691      

Cumulatieve afschrijvingen -274.770        -747.819          -85.408            -                    -1.107.997     

Boekwaarde per 31 december 200.385         31.634             84.675             -                    316.694         

Afschrijvingspercentages 4 - 10% 10% 20% 10%

De aanschaf van media wordt in één keer ten laste van de staat van baten en lasten gebracht met uitzondering van startcollecties.

2) Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 4.262               5.372             

Te vorderen BTW 16.628             16.935           

Nog te ontvangen bedragen 36                    149                

Overige vorderingen en overlopende activa 17.646             10.488           

38.572             32.944           

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

Banken 1.165.662        1.186.171      

Kassen bibliotheken 2.027               1.384             

Gelden onderweg 100                  -                    

1.167.789        1.187.555      

Totaal vlottende activa 1.206.361     1.220.499   
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

PASSIVA

3) Eigen vermogen
Overzicht reserves Stand per 1-1-2020 Onttrekking Toevoeging  31-12-2020

Algemene Reserve Ooststellingwerf 60.000           60.000           

Algemene Reserve Opsterland 60.000           60.000           

Algemene Reserve Weststellingwerf 60.000           60.000           

Totaal algemene reserve 180.000      -                    -                    180.000      

Bestemmingsreserves

Inrichting/autom. Ooststellingwerf 255.897         275                  256.172         

Groot onderhoud Oosterwolde 20.407           20.407           

Totaal Ooststellingwerf 276.304        -                      275                  276.579        

Inrichting/autom. Opsterland 308.538         13.396             321.934         

Groot onderhoud Gorredijk 44.400           44.400           

Totaal Opsterland 352.938        -                      13.396             366.334        

Inrichting/autom. Weststellingwerf 10.440           10.440             -                    

Groot onderhoud Wolvega 32.600           2.171               30.429           

Totaal Weststellingwerf 43.040          12.611             -                      30.429          

Personeel 35.428           35.428           

Totaal algemeen 35.428          -                      -                      35.428          

Bestemmingsreserves tbv activa

Inbouwpakket Wolvega 211.500         18.000             193.500         

Totaal Weststellingwerf 211.500        18.000             -                      193.500        

Totaal bestemmingsreserves 919.210      30.611          13.671          902.270      

TOTAAL 1.099.210   30.611          13.671          1.082.270   
Bestemmingsreserves ten behoeve van activa:

In Weststellingwerf bestaat een bestemmingsreserve ter dekking van afschrijfkosten van activa. De aard en

bestemming van deze specifieke reserve is aangebracht door de bestuurder en zal niet worden gewijzigd. Bij beoordeling

van de financiële positie van de bibliotheken dient hier rekening mee te worden gehouden.

Overige bestemmingsreserves:

Op 1 januari 2015 is de WSOB in werking getreden. Deze nieuwe wet benoemt 5 kernfuncties voor de openbare bibliotheek.

De reserves zijn bestemd om inhoud en vorm te geven aan de 5 kernfuncties en om de transformatie van collectie naar

connectie te realiseren.

Voor de verklaring van de mutaties in de reserves zie resultaatbestemming.

4) Voorzieningen
Stand per 1-1-2020 Onttrekking Toevoeging  31-12-2020

- jubilea 3.442             395                  3.837             

TOTAAL 3.442          -                    395               3.837          
De toevoeging aan de voorziening jubilea betreft de herberekende verplichting.

44



41

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

 PASSIVA (vervolg)

5) Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Te betalen salarissen 279                  775                

Te betalen loonheffing en sociale premies 40.097             38.870           

Te betalen pensioenpremie 26.949             26.138           

Reservering vakantiedagen 33.095             30.558           

Reservering vakantiegeld 31.097             31.344           

Totaal 131.517           127.685         

Crediteuren 81.690             67.907           

Vooruitontvangen contributie 155.810           156.096         

Overige schulden en overlopende passiva 67.931             86.490           

Totaal kortlopende schulden 436.948        438.178      

Overige schulden en overlopende passiva:

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval vooruitontvangen subsidie dBos van Opsterland.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN/VERPLICHTINGEN
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:

Huurverplichtingen:

Locatie:

Oosterwolde: De huurverplichting bedraagt € 23.337 per jaar tot 2021 met een

opzegtermijn van 12 maand.

Appelscha: De huurverplichting bedraagt € 9.171 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 3 maand.

Haulerwijk: De huurverplichting bedraagt € 20.000 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 3 maand.

Beetsterzwaag: De huurverplichting bedraagt € 22.058 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 12 maand.

Ureterp: De huurverplichting bedraagt € 25.454 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 24 maand.

Wolvega: De huurverplichting bedraagt € 69.763 per jaar en loopt tot 2025.

Noordwolde: De huurverplichting bedraagt € 13.889 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 12 maand.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

BATEN jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Subsidies 1.577.924       1.582.870       1.559.558       
De subsidie is t/m 2019 vastgesteld. In 2020 heeft de overheid als gevolg van de coronapandemie besloten dat wij onze locaties

enkele weken moesten sluiten. Hierdoor hebben wij minder activiteiten kunnen uitvoeren dan gepland. Wij hebben de gemeente over

de tijdelijke sluiting geïnformeerd, en onze gesubsidieerde activiteiten zo veel mogelijk voortgezet binnen de geldende coronaregels.

Daarbij is onder meer een afhaal- en bezorgdienst gerealiseerd en zijn online activiteiten georganiseerd.

De gemeentelijke subsidies ad. € 1.574.924 zijn structureel van aard.

Opbrengsten 254.514          250.780          260.603          
De opbrengsten zijn in lijn met de begroting.

Specifieke dienstverlening 74.398            120.650          90.474            
De opbrengsten specifieke dienstverlening blijven € 46.000 achter op de begroting omdat de dienstverlening aan scholen te hoog

is begroot.

Diverse baten 26.832            6.030              41.889            
De diverse baten zijn € 21.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse bijdragen door Stichting Lezen, de Koninklijke

Bibliotheek en stimuleringsbijdragen via Fers.

Projectbaten 48.575            28.000            14.759            
(Voor verdere toelichting : zie kosten projecten)

Som der baten 1.982.243       1.988.330       1.967.283       
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

LASTEN jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Personeel 1.086.066       1.156.630       1.097.355       
Het gemiddeld aantal werkzame werknemers, berekend op uurbasis, bedroeg:

Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019

Totaal formatie per week Zuidoost Fryslân in fte 18,09                 18,37                 18,25                 

Gemiddeld aantal extra uren per week in fte 0,07                   0,42                   -                     

18,16                 18,79                 18,25                 

In totaal zijn de personeelskosten € 71.000 onderbesteed.

Doordat het gemiddeld aantal gewerkte uren 654 bedroeg, waar 676 was begroot zijn de salariskosten € 41.000 onderbesteed.

Regulier uitzendwerk is € 25.000 overbesteed. Er is voor € 48.000 aan uren doorberekend naar projecten.

De post overige personeelskosten is € 16.000 onderbesteed.

Bestuur en organisatie 56.497            54.200            61.737            
De kosten bestuur en organisatie zijn in lijn met de begroting

Huisvesting 334.535          319.800          316.572          
Te laag begrote onderhoudskosten en schoonmaakkosten derden veroorzaken een overbesteding op de huisvestingskosten

van € 15.000.

Afschrijvingen activa 52.480            51.020            84.137            
De afschrijvingen activa zijn in lijn met de begroting

Administratie 81.359            76.050            80.421            
Te laag begrote kopieerkosten verklaart de overbesteding op de administratiekosten.

Transport 3.206              7.500              4.381              
De transportkosten zijn te hoog begroot.

Automatisering 46.921            20.500            37.611            
De automatiseringskosten zijn € 26.000 overbesteed. Dit wordt veroorzaakt door het te laag begroten van de kosten reparatie en

onderhoud en het in het geheel niet begroten van licentiekosten.

Collectie & media 261.332          270.890          262.760          
De kosten collectie & media zijn € 10.000 onderbesteed. Dit wordt veroorzaakt door minder tijdschriftabonnementen dan begroot.

Specifieke kosten 24.548            15.250            28.481            
De specifieke kosten zijn door meer dan begrote kosten diensverlening scholen € 9.000 overbesteed.

Diverse kosten 3.701              7.200              3.573              
De diverse kosten zijn (iets) te hoog begroot.

Transport 1.950.645       1.979.040       1.977.028       
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

 LASTEN (vervolg) jaarrek.2020 begroting 2020 jaarrek.2019

Projectkosten 48.575            28.000            14.804            
Baten Kosten Saldo

Inclusie nieuwkomers 3.697 3.697                  -               

Taalregisseur 35.137 35.137                -               

Cultuurcoach 5.941 5.941                  -               

VEJK 3.800 3.800                  -               

48.575 48.575                -               

Som der lasten 1.999.220       2.007.040       1.991.832       

Bedrijfsresultaat -16.977           -18.710           -24.549           
Rentebaten 37                       110                     150                     

Rentelasten -                         -                         -                         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -16.940           -18.600           -24.399           
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Verantwoording WNT 2020
Entiteit: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur-Bestuurder

Naam H.J. van der Ven

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 96.217

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.813 (pensioenpremie)

Subtotaal € 109.030

Individueel toepasselijke maximale bezoldiging € 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging € 109.030

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 92.392

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.252 (pensioenpremie)

Subtotaal € 104.644

Individueel toepasselijke maximale bezoldiging € 194.000

Totale bezoldiging € 104.644
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Verantwoording WNT 2020 (vervolg)

Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Naam topfunctionaris Functie
J.E.M.B Janssen voorzitter

E.H. de Vries secretaris

K.J. Hornstra-van Dijk lid

R.G. Boomsma lid

A.G.W.J Aukes lid

I.A.D. Willems-Sloot lid

R. Siebinga-Bookelmann lid

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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